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Resumo 

O uso da nanotecnologia pode ser observado em diversos campos do conhecimento, 

inclusive nas aplicações na ortodontia, onde são desenvolvidos novos materiais com estruturas 

funcionais e superfícies modificadas, para aprimorar novas propriedades. Na ortodontia, 

nanopartículas desempenham a função de combate às bactérias, diminuindo o acúmulo de 

biofilme de bactérias patogênicas relacionadas à cárie e consequentemente inibindo o processo 

de desmineralização dentária. Isto ocorre porque materiais metálicos ortodônticos adquirem 

durante seu processo de laminação uma rugosidade, potencializando o atrito na interface 

braquete/fio ortodôntico, aumentando o risco de adesão de biofilmes. Dentre as nanopartículas 

metálicas, as nanopartículas de prata (AgNPs) ganham cada vez mais espaço no combate de 

bactérias multirresistentes (MDR), vírus e microrganismos eucariontes com diferente atividade 

contra microrganismos diferentes, de acordo com sua interação. Estas nanopartículas podem 

substituir antibióticos, evitando a resistência bacteriana dos organismos, que é uma 

preocupação crescente dos pesquisadores. AgNPs dispersas em matrizes cerâmicas agregam 

novas propriedades, podendo ser fabricados filmes de nanocompósitos com funções melhoradas. 

O emprego de nanocompósitos híbridos Ag/TiO2 permite explorar as propriedades 

antibacterianas e a resistencia friccional dos braquetes ortodônticos revestidos por filmes finos  

nanoestruturados  em presença das bactérias comuns na cavidade oral. O dióxido de titânio é a 

opção de matriz estudada neste trabalho devido à sua versatilidade. Neste trabalho é apresentado 

a obtenção de filmes finos de Ag/TiO2 com propriedades antimicrobianas e a caracterização nos 

materiais de aço AISI 304 e liga níquel-tittânio (NiTi) de uso clínico em Ortodontia. Os filmes 

finos foram preparados a partir de alcóxidos metálicos, utilizando o processo sol-gel e a 

metodologia de deposição por imersão (dip-coating). Os filmes finos foram submetidos à  duas 

formas de secagem em diferentes tempos onde foi determinado o método mais eficaz para a 

preparação dos filmes mais resistentes, homogêneos, sem trincas e transparentes. O efeito 

antimicrobiano foi evidenciado pelo método de sensibilidade microbiana para filmes finos de 

Ag/TiO2. Verificou-se também o aumento da resistência de corrosão e  diminuição de atrito com 

aplicação do filme fino de Ag/TiO2.  

 

Palavras-chave: dióxido de titânio, ortodontia, filmes finos  
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Abstract 

The use of nanotechnology can be observed in several fields of knowledge, including 

applications in orthodontics, where new materials with functional structures and modified 

surfaces are developed to improve new properties. In orthodontics, nanoparticles have function 

of combating bacteria, reducing the biofilm accumulation of pathogenic bacteria related to 

caries and consequently inhibiting the process of dental demineralization. This is because 

orthodontic metallic materials acquire a roughness during the lamination process, increasing 

the friction at the orthodontic bracket / wire interface, increasing the risk of biofilm adhesion. 

Among the metallic nanoparticles, silver nanoparticles (AgNPs) are gaining more space in the 

fight against multiresistant bacteria (MDR), viruses and eukaryotic microorganisms with 

different activity against different microorganisms, according to their interaction. These 

nanoparticles can replace antibiotics, avoiding the bacterial resistance of organisms, which is a 

growing concern of researchers. AgNPs dispersed in ceramic matrices add new properties, and 

nanocomposite films with improved functions can be manufactured. The use of Ag/TiO2 hybrid 

nanocomposites allows to explore the antibacterial properties and the frictional resistance of 

orthodontic brackets coated with nanostructured thin films in presence of the common bacteria 

in the oral cavity. Titanium dioxide is the matrix option studied in this work due to its versatility. 

This work presents the production of thin films of Ag/TiO2 with antimicrobial properties, the 

characterization of AISI 304 steel and nickel-titanium alloy (NiTi) materials for clinical use in 

Orthodontics. The thin films were prepared from metal alkoxides using the sol-gel process and 

the dip-coating methodology. The thin films are subjected to drying at different times, where 

the most effective method for preparing two more resistant, homogeneous, semi-transparent 

and transparent films was determined. The antimicrobial effect was evidenced by the microbial 

sensitivity method for Ag/TiO2 thin films. It was also verified an increase in corrosion resistance 

and a decrease in friction with the application of a thin Ag/TiO2 film. 

 

Key words: titanium dioxide, orthodontics, thin films 

  



1 

 

1.  INTRODUÇÃO 

Os tratamentos ortodônticos têm como objetivos a busca pela excelência funcional e 

estética visando a  harmonização do complexo dento-maxilo-facial, através do diagnóstico, 

planejamento e de uma aparatologia mecânica apropriada constando de braquetes, bandas, fios, 

resinas compostas, dentre outros[1]. Apesar do protagonismo na movimentação ortodôntica, 

os  aparelhos ortodônticos fixos propiciam aos pacientes um maior risco de gengivites, lesões 

de mancha branca e cáries devido à adesão e acúmulo de bactérias patogênicas dos biofilmes 

em torno de braquetes, fios e bandas ortodônticas[2, 3]. Além disso, esse acúmulo de biofilmes 

nas superfícies dos fios e braquetes ortodônticos, proporciona um aumento da rugosidade 

superficial dos mesmos e por consequência, uma potencialização do atrito, o que dificulta a 

mecânica ortodôntica, além de ocasionar corrosão[4, 5].  

Não obstante, as medidas profiláticas corriqueiras em pacientes ortodônticos contra a 

cárie, a doença gengival e o acúmulo de biofilmes tais como um bom regime de higiene oral, 

novas alternativas terapêuticas aliadas à biotecnologia estão sendo propostas[10–12]. A 

biotecnologia tem contribuído ultimamente através do emprego de compósitos ortodônticos 

nas colagens de braquetes, dopados com nanopartículas de sílica e prata[9], deposição de 

nanopartículas de prata em fios ortodônticos de aço[10] e fios de níquel/titânio e aços[11], 

com resultados satisfatórios. Outro antimicrobiano bastante utilizado e reconhecido há várias 

décadas é o dióxido de titânio, que tem seu meio de interação com os microrganismos devido, 

provavelmente, ao fenômeno de fotocatálise, e ser não tóxico[12].   

Uma alternativa para inibir bactérias patogênicas que causam os biofilmes é a 

deposição de filmes finos de dióxido de titânio dopado com prata, através do processo sol-gel 

depositados sobre bandas, fios e braquetes ortodônticos. O processo sol-gel apresenta as 

melhores perspectivas para o desenvolvimento de recobrimentos biocidas, apresentando boa 

aderência, mínimos problemas de secagem, baixas temperaturas de densificação e bom custo-

benefício[14, 17]. 

Este estudo objetiva a investigação do efeito antimicrobiano de filmes finos híbridos, 

nanoestruturados de Ag/TiO2, depositados superficialmente pelo processo sol-gel, em 

produtos ortodônticos de aço inoxidável AISI 304 e da liga níquel - titânio (NiTi). Neste 

trabalho, estão sendo estudadas as propriedades do filme e do substrato como morfologia, 
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textura, composição, rugosidade, molhabilidade, resistência ao atrito, resistência à corrosão e 

eficácia antimicrobiana.  
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho visa a obtenção de filmes finos nanoestruturados de 

Ag/TiO2 preparados pelo processo sol-gel depositados em produtos ortodônticos de aço 

inoxidável AISI 304 e da liga NiTi com diversas propriedades como ação antimicrobiana, 

propriedade corrosiva e controle de rugosidade superficial. 

2.2 Objetivos específicos 

•Caracterização dos filmes nanocompósitos por difração de raios X (DRX) e técnicas 

microscópicas como HRTEM (microscopia eletrônica de transmissão com alta resolução), MO 

(microscopia óptica), MVS (microscopia de varredura por sonda), MEV (microscopia 

eletrônica de varredura). 

•Análise da molhabilidade dos filmes finos. 

•Avaliação da resistência à corrosão dos produtos ortodônticos de aço inoxidável AISI     

304 e da liga NiTi com o recobrimento dos filmes finos. 

•Análise da resistência ao atrito de amostras com e sem recobrimento de filmes finos. 

•Realização de testes de sensibilidade bacteriana. 
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3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção serão apresentados alguns conceitos, abordagens e uma breve revisão de 

estudos anteriores, relacionados ao objeto de estudo do trabalho em questão a fim de corroborar 

sua temática.   

3.1 Nanotecnologia 

A nanotecnologia é o estudo de manipulação da matéria numa escala atômica e 

molecular. Geralmente lida com estruturas com medidas entre 1 a 100 nanômetros em ao menos 

uma dimensão, e incluí o desenvolvimento de materiais ou componentes associados à diversas 

áreas[14]. Literalmente, qualquer tecnologia realizada em nano escala que tenha aplicações 

reais, variando de átomos individuais ou moléculas para dimensões menores que 100nm, bem 

como, integração das nanoestruturas resultantes em sistemas maiores é considerada 

nanotecnologia [15]. A Figura 3.1 apresenta os diferentes tamanhos dos objetos de uma escala 

macro e micro, e seus respectivos comprimentos de luz.  

 

Figura 3.1 - Tamanhos médios do objeto e comprimento de onda da luz correspondente. Reproduzido de 

[16] com permissão de American Vacuum Society.  
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O conceito de nanotecnologia foi baseado na discussão em 1959 pelo renomado físico 

Richard Feynman que descreveu que poderia ser possível manipular diretamente os átomos[14]. 

O termo "nano-tecnologia" foi usado pela primeira vez por Norio Taniguchi em 1974, mas foi 

divulgado por K. Eric Drexler, que propôs a idéia de um "montador" de nanoescala que seria 

capaz de replicar e ter controle molecular[21,22] . As aplicações começaram na década de 1980 

com a invenção do microscópio de tunelamento com varredura (MTV) em Zurique, como 

resultado do trabalho de Gerd Binnig e Heinrich Rohrer , premiados com o Nobel de Física de 

1986 e microscópio de força atômica (MFA)[19] . 

Atualmente, a nanotecnologia está presente em várias áreas de pesquisas como a Física, 

Química, Eletrônica, Medicina, Ciência da Computação, Biologia e Engenharias, onde tem 

permitido o desenvolvimento de novos materiais e técnicas muito mais eficientes que os já 

conhecidos. Nas áreas de saúde, a nanotecnologia encontrou um terreno fértil em Odontologia. 

Sua aplicação está sendo amplamente testada em várias especialidades e em especial na 

Ortodontia, desde revestimentos de superfície até o aprimoramento de materiais compósitos 

nanoparticulados, usando como matriz cimentos e polímeros, e em soluções enxaguatórias [24–

26]. 

3.1.1 Aplicação da nanotecnologia na odontologia 

O termo “nanodentistry” foi aplicado por R.A. Freitas Jr., no ano de 2000, onde foi 

desenvolvido algumas visões utilizando nanorrobôs para ortodontia, que embora sejam ideias 

mirabolantes na época,  e atualmente, gradativamente estão sendo concretizadas na prática[23]. 

Atualmente, as aplicações da nanotecnologia na odontologia estão presentes em diversas áreas 

como no diagnóstico (uso de nano-biosensores), odontologia preventiva (nanoparticulas nos 

cuidados orais), endodontia (incorporação de nanopartículas biocerâmicas, como biovidro, 

zircônia e vitrocerâmicas em cimentos endodônticos), odontologia conservativa e estética 

(restauraçãoes com nanoresinas), periodontia, implante e odontologia regenerativa 

(nanoparticulas incorporadas em enxertos)[24]. O combate de infecções bacterianas tem sido 

feito por nanopartículas de metais, óxidos de metais e outras que apresentam atividade 

antibacteriana, anti-inflamatória e propriedade remineralizante. A Tabela 3-1 apresenta a 
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classificação das principais nanopartículas utilizadas em produtos de cuidados orais como pasta 

de dentes e enxaguantes de acordo com suas ações[25]. 

Tabela 3-1 – Classificação das nanopartículas utilizadas em cuidados orais de acordo com suas ações[25]. 

Nanopartículas 

Ação antimicrobiana Ação anti-inflamatória  Ação remineralizante 

Prata 

Ouro 

Óxido de zinco 

Óxido de titânio 

Óxido de cobre 

Clorexidina 

Ferumoxytol 

Scutellaria baicalensis 

Quitosana 

Biovidro 

Prata 

 

Ouro 

 

Óxido de zinco 

 

Óxido de titânio 

 

Hidroxiapatita 

 

caseína fosfato de cálcio 

fosfopeptídeo amorfo 

 

Quitosana/dióxido de 

estanho 

 

Biovidro 

 

Na especialidade Ortodontia, vários estudos têm focado na eficiência de nanopartículas 

inseridas em materiais ortodônticos na forma de filmes finos, depositados em fios, braquetes e 

bandas ortodônticas, bem como, diluídos em cimentos e adesivos com múltiplas finalidades. 

Entretanto, a preservação das propriedades mecânicas de materiais como força de adesão na 

interface dispositivo ortodôntico/dente, redução do coeficiente de atrito e propriedades 

antimicrobianas são indispensáveis[2, 26–29].  

Nanopartículas têm sido consideradas nos últimos anos uma alternativa viável aos 

antibióticos e parecem ter alto potencial para resolver o problema do surgimento de resistência 

bacteriana a múltiplos fármacos[30, 31]. Os metais nanoparticulados estão sendo amplamente 

estudados devido às suas características físico-químicas, incluindo atividade catalítica, 

propriedades ópticas, propriedades eletrônicas, magnéticas e atividade antimicrobiana[32–35]. 

Entre os metais nanoparticulados, é possível mencionar as nanopartículas de prata que possuem 

excelentes atividades antimicrobianas[33, 36].  

Contudo, da mesma maneira que o uso das NPs seja vantajosa também as mesmas 

podem se tornar perigosas.  Pesquisas em NPs são cada vez mais estudadas e as preocupações 

de segurança devem ser discutidas e questionadas, uma vez que as nanopartículas sejam nocivas 

para as bactérias e não para o organismo [25].  
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3.2 Ortodontia e materiais ortodônticos 

A Ortodontia é uma especialidade odontológica que objetiva a busca pela harmonização 

do complexo dento-maxilo-facial, através do diagnóstico e de uma aparatologia mecânica 

apropriada constando de braquetes, bandas, fios, fios, ligaduras, resinas compostas, etc. Estes 

aparatos predispõe o paciente a um acúmulo de biofilmes e da contagem bacteriana e 

consequentemente um maior risco de gengivites, hiperplasias e cáries dentárias[3, 37]. 

Com relação a integridade superficial, convém realçar que os materiais metálicos 

ortodônticos durante seu processo de laminação adquirem uma rugosidade, que potencializa o 

atrito na interface braquete/fio ortodôntico. A superfície áspera das ligas metálicas é o fator 

inicial de adesão de biofilmes, pois pode fornecer local de acumulação de bactérias, protegendo-

as e evitando a ação do fluxo de saliva, da mastigação, deglutição e alguma medida de limpeza 

da cavidade bucal[38].  

3.2.1  Braquetes 

Os braquetes na mecânica ortodôntica são os elementos passivos que recebem as 

pressões geradas pelos fios ortodônticos e as transmitem para os dentes, provocando a sua 

movimentação durante as mecânicas ortodônticas. Os braquetes metálicos mais usados são 

fabricados em aço austeníticos da série AISI 316L possuindo 18 % de cromo, 8% de níquel, 

2 a 3% de molibdênio e baixo conteúdo de carbono. São fabricados pelos processos de 

metalurgia do pó em partes isoladas, posteriormente soldadas entre si e pelo processo de 

brasagem. Apresentam duas aletas para fixação das ligaduras elásticas e um entalhe 

denominado de slot, onde o fio ortodôntico se encaixa e gera a movimentação ortodôntica, 

[39, 40] representado na Figura 3.2. Vale destacar que é nesta interface fio/braquete 

ortodôntico que ocorre o atrito ortodôntico.    
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Figura 3.2 – Braquete tradicional edgewise da marca Morelli® detalhando suas aletas e seu slot. Fonte: 

Acervo fotográfico da autora[41]. 

Os braquetes também podem ser confeccionados em cerâmica, como mostrado na 

Figura 3.3, na forma de  compostos de alumina policristalina, alumina de cristal único ou 

zircônia[42]. Em comparação aos braquetes metálicos, os braquetes cerâmicos têm menor 

resistência à fratura, maior dureza e maior resistência de união[43].  

 

Figura 3.3 – Exemplos de braquetes cerâmicos com diferentes tonalidades. Reproduzido de [44] com 

acesso e reprodução livres. 

As configurações dos braquetes são complexas, e, portanto, a capacidade de 

autolimpeza pelos pacientes é reduzida e o resíduos orgânicos são fáceis de permanecer. 
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Além dos braquetes tradicionais que necessitam de uma ligadura elástica para o 

posicionamento dos fios ortodônticos, foram criados braquetes autoligados, cuja principal 

vantagem é a redução da força friccional. No entanto, o aprisionamento do fio ortodôntico 

em seu slot fechado através de sua presilha, conforme a imagem da Figura 3.4, poderá ser 

um foco de acúmulo de biofilmes em seu interior potencializando a força friccional[45]. 

 

Figura 3.4 - Braquete autoligado. Reproduzido de [46] com permissão de Elsevier.  

Outro sítio acumulador de biofilmes é a interface dente e braquete após a colagem com 

resinas compostas destes dispositivos, mostrado na Figura 3.5. Além disso, o braquete tem certa 

influência no ambiente microbiológico da cavidade bucal, levando ao desequilíbrio de 

microrganismos dentro da placa, predispondo o paciente a patologias gengivais e cáries[47]. 

 

Figura 3.5 - Interface braquete metálico / resina composta empregada na fixação do mesmo. Fonte: 

Acervo fotográfico do coorientador Sisenando Itabaiana Sobrinho[48]. 
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3.2.2  Fios ortodônticos 

Os fios ortodônticos são aplicados em aparelhos fixos nos slots dos braquetes durante o 

tratamento, auxiliando o movimento dos dentes para uma posição específica e tem a função de 

aplicar força e torque aos dentes através da liberação da energia elástica armazenada na sua 

conformação[49, 50]. Existem diferentes ligas disponíveis para  tratamento ortodôntico, mas 

nenhum ideal durante todas as etapas do tratamento[51]. As propriedades necessárias dos fios 

dependem de sua aplicação, dentre elas as que se destacam incluem alta elasticidade, baixa 

rigidez, boa conformabilidade e baixa fricção[52]. Dentre os materiais utilizados para 

confeccionar os fios e fios ortodônticos estão os aços, liga de níquel-titânio, liga de cobalto e 

cromo, beta-titânio e outros fios estéticos feitos ou revestidos de materiais não metálicos[53]. 

Este trabalho será realizado utilizando fios de aço inoxidável AISI 304 e da liga níquel-titânio, 

que serão descritos a seguir.  

3.2.2.1 Fios de aço inoxidável 

O aço inoxidável é uma liga composta de ferro e carbono que contém cromo, níquel e 

outros elementos com propriedade de resistir à corrosão e são divididos em três grupos 

principais:  austeníticos, martensíticos e ferríticos[54]. O aço mais usado na confecção dos fios 

e bandas ortodônticos é o aço austenítico AISI 304 com sua composição descrita na Tabela 3-

2.  

Tabela 3-2 – Composição do aço inoxidável austenítico AISI 304 .  

Elemento S P C Mo Si Mn Ni Cr Fe 

% peso 0,005% 0,029% 0,047% 0,09% 0,48% 1,37% 8,63% 16,04% 73,309% 

Dependendo dos diferentes tratamentos de produção, há comercialmente uma variedade 

de fios de aço com valores diferentes para elasticidade e resistência ao escoamento. Os fios de 

aço inoxidável têm um menor atrito com o braquete do que outros tipos de fios de diferentes 

ligas[55, 56]. Os fios são disponibilizados em diversas espessuras desde os fios com seção 

transversal redonda 3,05mm  (0.12”) até os fios de seção transversal retangular 4,32x6,35mm 

(0.17x0.25”) e são utilizados de acordo com a finalidade do tratamento.  
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Os aços inoxidáveis austeníticos são sensibilizados quando expostos a temperaturas 

maiores que 470°C, causando precipitações de carboneto nos contornos dos grãos. Essa 

sensibilização torna os aços suscetíveis ao ataque de corrosão intragranular e redução de 

propriedades de tração, levando à falha prematura dos componentes de engenharia[57, 58].  

 

3.2.2.2Fios da liga níquel- titânio  

 A liga níquel-titânio (NiTi), comercialmente chamado de Nitinol®, apresenta alta 

resiliência, formabilidade limitada, memória de forma ou memória térmica e pseudoelástico ou 

superelasticidade, em quantidades atômicas iguais de Ni e Ti (49–51% mol de Ni). No efeito 

de memória da forma, a forma original pode ser recuperada após a deformação por aquecimento; 

na propriedade de superelasticidade, qualquer deformação plástica aparente pode retornar à 

forma original liberando a carga[53, 59].  

O NiTi pode existir em três fases: austenita, sob alta temperatura e baixo estresse; 

martensita, sob baixa temperatura e alto estresse; fase R, fase intermediária para facilitar a 

transformação entre martensita e austenita[60]. Os fios de NiTi ortodônticos são termicamente 

ativados e se caracterizam pelo seu efeito termoelástico (memória de forma), que está 

relacionado à faixa de temperatura de transição (TTR), onde a transformação completa da 

martensita em austenita ocorre a uma determinada temperatura chamada de temperatura de 

acabamento da austenita (TA). Cada liga possui uma faixa de temperatura para essa transição 

ocorrer e TA deve ser próxima à temperatura do ambiente oral sendo de suma importância para 

o desempenho clínico dependendo do objetivo da aplicação[61, 62].  

Yoneyama et al. (1993) realizou análise térmica por calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) de diversos tipos de fios comercializados, demonstrando que os fios possuem faixa de 

temperatura de transição (TTR) entre 17 e  32oC[63]. Gurgel et al. (2020) em sua pesquisa 

investigou a eficácia de duas sequências de alinhamento utilizando fios ortodônticos da liga 

NiTi termicamente ativados e com diferentes temperaturas de ativação de austenita, 35 e 37oC, 

para a correção de um problema mandibular. Concluiu que ambas as temperaturas obtiveram 

resultados clínicos semelhantes[64]. 



12 

 

Para uso em aparelhos ortodônticos, a força gerada por uma inclinação do fio 

ortodôntico é proporcional ao seu módulo elástico e forças contínuas são consideradas ótimas, 

havendo assim um interesse considerável nos fios ortodônticos de Ni-Ti, que apresentam o 

menor módulo elástico entre os principais tipos de fios e, consequentemente, maior 

armazenamento de energia ativado com a mesma quantidade de flexão, ou seja, maior 

transferência de energia potencial elástica para os dentes. Esse tipo de fio ortodôntico é 

empregado nas fases iniciais dos tratamentos ortodônticos devido as características de 

elasticidade e memória de forma[56, 65]. Também, são disponibilizados em diversas espessuras 

desde os fios com seção transversal redonda 3,05mm  (0.12”) até os fios com seção transversal 

retangular 4,32x6,35mm (0.17x0.25”) e são utilizados de acordo com a finalidade do tratamento.  

3.3 Mecânica de deslizamento ortodôntico 

Tradicionalmente, existem duas alternativas mecânicas ortodônticas: a mecânica 

segmentada, com baixo atrito, e a mecânica contínua ou de deslizamento, com maior atrito. 

Durante a retração canina, realizada por mecânica de deslizamento e mostrado na Figura 3.6, a 

movimentação e consolidação do novo posicionamento dentário durante o tratamento 

ortodôntico envolve um deslocamento relativo do sistema braquete/fio através da  mecânica 

ortodôntica de deslizamento[66], gerando muito atrito entre as superfícies metálicas. 

 

Figura 3.6- Mecânica ortodôntica de deslizamento do fio no slot do braquete. Fonte: Acervo fotográfico do 

coorientador  Sisenando Itabaiana Sobrinho[48].  
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O atrito presente na mecânica ortodôntica de deslizamento representa um desafio clínico 

para os ortodontistas, devido aos altos níveis de atrito que podem reduzir a eficácia da mecânica, 

diminuir a eficiência do movimento dentário e complicar o controle de ancoragem ortodôntica. 

A ancoragem ortodôntica constitui a habilidade em prevenir o deslocamento de um grupo de 

dentes, enquanto possibilita o movimento de outro dente ou grupo de dentes[67]. A Figura 3.7 

mostra as forças e movimentos exercidos pelos dentes caninos durante o tratamento ortodôntico.  

 

 

Figura 3.7 - Componentes das forças de atrito e força normais exercidos pelos fios no braquete 

canino inferior esquerdo em três planos de espaço. De A à D, são apresentadas as vistas faciais do braquete, 

demonstrando as possíveis relações entre os componentes de força de atrito e normais associados durante o 

movimento dos dentes. As letras E F, apresentam o aspecto mesial do braquete ⊗  , representa o movimento 

perpendicular e entrando na página.  A letra G representa a vista oclusal do braquete e do fio. Reproduzido 

de  com permissão de Elsevier[66]. 

O objetivo da busca de condições ideais para o movimento ortodôntico é a redução do 

atrito do sistema braquete/fio/ligadura e fatores biológicos, em algumas etapas do 

tratamento[68, 69]. A aplicação de filmes finos de Ag/TiO2 sobre os fios ortodônticos pode 

reduzir o acúmulo de biofilmes e reduzir o atrito entre os componentes do aparelho ortodôntico. 
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3.3.1  Atrito e rugosidade 

O atrito é uma função da rugosidade relativa entre duas superfícies em contato e definido 

como a força que se opõe a um movimento quando um objeto se move tangencialmente contra 

outro. Quando duas superfícies em contato deslizam ou tendem a deslizar uma contra a outra, 

dois componentes de força podem surgir, como representado na Figura 3.8. Um deles é o 

componente de atrito (F), que é paralelo em direção ao deslizamento pretendido ou real e se 

opõe ao movimento. O outro componente é perpendicular a uma ou ambas as superfícies de 

contato, e também ao atrito, chamada de força normal (N). O atrito é diretamente proporcional 

à força normal e descrito pela equação   F = μN, onde μ = o coeficiente de atrito[66, 70, 71].   

 

Figura 3.8 – Esquema de forças relacionadas ao movimento. Fonte: Acervo fotográfico da autora[41]. 

Existem dois tipos de força de atrito: estático e cinético. A força de atrito estático é 

uma força de reação a qualquer força aplicada entre o objeto e a superfície, dificultando ou 

impossibilitando o movimento do mesmo e pode ser determinada a partir das condições de 

equilíbrio para sistemas estaticamente determinados. Por outro lado, quando o movimento se 

inicia, a força de atrito cinética atua representando uma força ativa dependendo das 

características da superfície dos corpos em contato. A Figura 3.9 representa o comportamento 

das forças de atrito[72, 73]. 
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Figura 3.9 - Gráfico do comportamento das forças de atrito estático e cinético em função da força 

aplicada. Reproduzido de Elsevier com permissão[72]. 

Vários fatores podem influenciar a intensidade de atrito entre o braquete e o fio que 

podem ser mecânicos e biológicos. Os fatores mecânicos incluem material do braquete, 

tamanho e largura do slot, angulação, formato e material dos fios, material de ligadura e força 

de ligação. Entre os fatores biológicos pode-se incluir saliva, placa bacteriana e corrosão[38, 

70, 74, 75] .   

A rugosidade superficial dos fios ortodônticos desempenha um papel essencial para 

efetividade do movimento dentário, pois determina a área de contato dos fios com os tecidos e 

demais partes do aparelho ortodôntico[76]. 

Bourauel et al. [77] através de técnicas não destrutivas de microscopia atômica e a laser, 

avaliaram a rugosidade dos principais fios ortodônticos antes de sua utilização e verificaram 

que o aço inoxidável austenítico, apresentou um menor valor (0,06µm), seguido pelo fio beta 

titânio (0,21µm) e pelos fios de níquel-titânio (0,10 a 1,30µm). 

3.4 Resistência à corrosão de produtos ortodônticos 

Produtos ortodônticos metálicos são expostos a estresses físicos, químicos, mecânicos 

e biológicos quando colocados em um ambiente oral agressivo. A saliva é composta de 

eletrólitos dissolvidos com alto teor de cloretos, além de várias substâncias orgânicas e 

apresenta salinidade próxima à da água do mar[78].  Além disso, a ingestão de  sal comum 

(NaCl), especiarias, sucos de frutas, vinagre, bebidas carbonatadas, enxaguantes bucais e 

agentes profiláticos contendo íons fluoreto que atuam como promotores de corrosão[79–81].   
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A corrosão ocorre pela perda de íons metálicos diretamente na solução ou dissolução 

progressiva de um filme de superfície, geralmente um óxido ou um sulfeto. Alguns metais, 

como ouro, platina e ródio, são tão nobres que são virtualmente inertes, mas a maioria dos 

outros, como aço inoxidável e ligas contendo cromo e titânio dependem da resistência à 

corrosão de um filme de óxido em sua superfície, ou seja, a ruptura mecânica ou química de 

filme protetor ou exposição a um meio tendendo a  dissolver esse filme e impedir sua reforma, 

resultará na [82].  Devido a própria fabricação e manipulação de ortodontistas, alguns produtos 

metálicos podem conter fendas e irregularidades onde a corrosão poderá ser mais acentuada[83]. 

Assim, a gradativa destruição que a corrosão acarreta nos materiais ortodônticos pode ocasionar 

liberação de metais no organismo, aumento da rugosidade superficial e enfraquecimento dos 

elementos do aparelho causando falhas e fraturas[81].  

Os efeitos da corrosão para pacientes submetidos ao tratamento ortodôntico ainda não 

são bem esclarecidos, mas é preciso se atentar aos componentes utilizados por um longo período 

como os fios ortodônticos e  braquetes. 

3.5 Ambiente oral  

Na cavidade oral inicia-se o processo de digestão dos animais, consequentemente, sendo 

a principal responsável pela entrada de microrganismos no organismo. Apresenta uma das mais 

complexas e diversas microbiotas do ser humano, composta por diversos microrganismos [84, 

85]. Uma breve revisão apresentando alguns aspectos deste ambiente bucal é exibida a seguir. 

3.5.1  Saliva  

A saliva é um fluido biológico complexo, transparente e ligeiramente ácido proveniente 

da secreção de glândulas salivares contendo além de sua composição básica, bactérias e restos 

alimentares. É composta de aproximadamente 99% de água e o restante com uma variedade de 

componentes como minerais, eletrólitos, tampões, enzimas, imunoglobinas, mucinas, ureia, 

amônia, dentre outros[86–88]. Apresenta pH neutro entre 6 e 7 sendo produzida em quantidade 

de 0,5 a 1 litro por dia[89, 90]. Dentre suas funções podem ser citadas o auxílio na fala, 

manutenção da saúde oral, lubrificação de tecidos da cavidade bucal e processamento de 
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alimentos[91–93]. Inúmeros estudos têm mostrado a importância do estudo da saliva para 

diagnóstico de diversas doenças sistêmicas e doenças  periodontais[90, 94].  

3.5.2  Microbioma bucal 

O ambiente oral permite a colonização de diversificadas espécies microbianas com fluxo 

de nutrientes, alta umidade e concentrações variáveis de oxigênio. A existência de tecidos 

rígidos e macios possibilitam uma maior aderência e interação de microrganismos com várias 

células hospedeiras[95].  

Biofilmes são comunidades de microrganismos ligados à uma superfície sólida onde as 

células aderentes são frequentemente incorporadas dentro de uma matriz autoproduzida de 

substância polimérica extracelular[96]. A formação de biofilme tem várias etapas sequenciais, 

como fixação inicial, adesão célula a célula, maturação e descolamento final como mostrado na 

Figura 3.10. A adesão a uma superfície é o passo inicial para a transição das células planctônicas 

para a formação de biofilme, uma vez que, as células se fixam com sucesso a uma superfície, 

adesão irreversível, as bactérias se acumulam formando uma arquitetura complexa (maturação), 

que envolve a produção de um polissacarídeo[95].  

 

 

Figura 3.10 – Desenho esquemático da formação de biofilmes. Reproduzido com permissão de Oxford 

University Press [97].  

Nos últimos anos, muitos trabalhos reportaram o comportamento das interações 

bactérias-superfície. Pensando na adesão inicial dos microrganismos, é preciso considerar o 

movimento das  bactérias em direção a uma superfície material que se dá por meio dos efeitos 
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de forças físicas, como difusão browniana, sedimentação gravitacional e as forças 

hidrodinâmicas e também por sua própria motilidade[98].  

O acúmulo de biofilmes em torno dos braquetes ortodônticos reduz o pH nestes locais, 

induzindo a desmineralização do esmalte dentário além de promover uma potencialização nas 

forças friccionais ortodônticas, corrosão dos materiais pelo acúmulo do mesmo em superfícies 

metálicas dos fios e braquetes[99].  

Algumas espécies de bactérias como Streptococcus mutans e Lactobacilli são as mais 

comuns e produzem níveis significativos de ácido lático causando desmineralização dos dentes. 

Estas lesões podem tornar-se perceptíveis em torno dos braquetes e bandas ortodônticas a partir 

de um mês da instalação, evoluindo para 38% em 6 meses, 46% em 12 meses após o início do 

tratamento e 50% no final do tratamento[37, 100]. A desmineralização superficial cria poros 

entre os prismas de esmalte, tornando a superfície áspera, alterando o índice de refração e de 

reflexão do esmalte e, consequentemente, provocando a perda do seu brilho superficial[101]. 

Além dos problemas mencionados acima, alguns microrganismos quando aderidos à superfície 

dos dentes causam doença periodontal. Periodontite causa perda progressiva do osso alveolar 

desencadeando uma mobilidade excessiva e subsequente perda dentária[102, 103]. Estudos 

anteriores demonstraram a exacerbação da doença periodontal ligada ao Staphylococcus aureus 

em pacientes que apresentam essas doenças oportunistas na cavidade oral e bactérias gram-

positivas, altamente adaptáveis e resistentes a vários antibióticos[104, 105]. 

A Figura 3.11A, realça várias regiões de desmineralização do esmalte dentário com 

formação de manchas brancas, cavitações castanhas (cáries) e presença de gengivites em 

regiões circunvizinhas aos braquetes e bandas ortodônticas representados na Figura 3.11B e 

3.11C. 
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Figura 3.11 - Representação de cavitações castanhas (A e C) e manchas brancas (A e 

B) ocasionadas pelas placas bacterianas. Fonte: autor Sisenando Itabaiana Sobrinho. 

O próximo tópico apresenta características gerais de bactérias e como são classificadas 

de acordo com sua morfologia para maior entendimento sobre algumas propriedades da 

aplicação do filme fino de Ag/TiO2. 

3.6 Bactérias  

As bactérias são organismos unicelulares e o principal componente da vida celular na 

Terra, das mais antigas e estruturalmente simples formas de vida.  São encontradas em todos os 

lugares e superfícies, não podem ser vistas a olho nu devido ao tamanho que varia de 0,2 a 

1,5μm de diâmetro e 1 a 10μm de comprimento e são caracterizadas por uma organização 

celular procariótica, não apresentando um núcleo definido[106]. Seu núcleo é disperso no 

citoplasma, o que contribui para alta mutagenicidade das mesmas. Podem viver isoladamente 

ou em colônias[107].  

De acordo com a morfologia, são classificadas principalmente em cocos, bacilos 

espirilos, formando diferentes tamanhos e arranjos[108]. A Figura 3.12 ilustra algumas espécies 

de bactérias para exemplificar as principais morfologias.  
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Figura 3.12 - Imagens de MEV das bactérias Staphylococcus carnosus está representando os cocos 

(A) e Bacillus subtilis representando os bacilos. Reproduzidas de com permissão de Springer Nature[109]. 

A bactéria Leptospira interrogans (C) representa o grupo dos espirilos. Reproduzido de com permissão de 

American Chemical Society[110]. 

De acordo com a composição química da parede celular, as bactérias podem ser 

classificadas em gram-negativas e gram-positivas. Essa definição foi devida a criação de um 

método de coloração chamado Gram, criado pelo médico dinamarquês Hans Christian Gram 

no ano de 1884. Utilizada até os dias de hoje e de grande importância na microbiologia, esta 

técnica de coloração é utilizada para diferenciar bactérias Gram-positivas e Gram-negativas 

com base na coloração diferencial com um complexo de cristal violeta-iodo e uma contra 

coloração de fucsina. São denominadas Gram-positivas as bactérias que esse complexo, após o 

tratamento com álcool,  aparecem roxas, enquanto os organismos Gram-negativos descoloram 

após esse tratamento e aparecem rosa[111]. Esta diferença de coloração ou não corresponde às 

diferenças estruturais da parede de celular entre as bactérias e as, consequentes, implicações em 

relação às ações dos antibióticos[112]. 

O tópico a seguir apresenta algumas características do microrganismo, Staphylococcus 

aureus,  empregado nesse trabalho. 
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3.6.1 Staphylococcus aureus (S. aureus) 

Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva, do gênero Staphylococci, com 

diâmetros de aproximadamente 1µm e caracterizada por cocos individuais, que se dividem em 

mais de um plano para formar clusters como “cachos de uvas”, geralmente com a cor dourada 

quando cultivadas em meio sólido. É frequentemente encontrada na pele e nas fossas nasais de 

pessoas saudáveis. A Figura 3.13 apresenta uma imagem da bactéria S. aureus vista por 

microscópio ótico. S. aureus é um patógeno de grande e crescente importância devido ao 

aumento da resistência à antibióticos e  são frequentemente responsável por infecções 

associadas com biomateriais metálicos e infecções originadas de equipamentos médicos[113, 

114].  Das trinta e três bactérias do gênero Staphylococci existentes, S. aureus é a mais virulento 

entre elas.  

 

Figura 3.13 - Imagem do microscópio óptico da bactéria Staphylococcus aureus. Acervo fotográfico da 

autora[41]. 

A parede celular de S. aureus é uma camada protetora resistente, que é relativamente 

amorfo na aparência, com cerca de 20-40nm de espessura e possui em sua composição o 

peptidoglicano, que compõe 50% de sua massa. A Figura 3.14 apresenta um desenho da 

estrutura da bactéria S. aureus. [115, 116].    
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Figura 3.14 - Proteínas superficiais e secreção de proteínas da S. aureus. Reproduzido com 

permissão de [117], Copyright Massachusetts Medical Society 

A S. aureus é uma das bactérias mais comuns na prática clínica que frequentemente se 

adere aos tecidos humanos, multiplicando-se, criando colônias e consequentemente um 

reservatório de bactérias propício para invasão do nosso organismo causando diversos tipos de 

infecções. Após entrar no organismo, S. aureus podem contaminar o sangue levando a infecções 

mais graves, podendo atingir qualquer órgão, como coração, caso da temida endocardite. Outras 

infecções possíveis são pneumonia, meningite, septicemia grave, síndrome do choque tóxico e 

outras[117, 118].  A bactéria S. aureus foi escolhida neste trabalho devido sua alta virulência e 

sua resistência a antibióticos.  

 

https://www.mdsaude.com/pneumologia/pneumonia/
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3.7 Materiais antimicrobianos 

Pode ser visto atualmente, e emergencialmente, uma constante busca por tecnologia 

inteligente para desenvolver materiais e superfícies capazes de combater microrganismo 

patogênicos estão presentes no nosso dia a dia. A necessidade de criar superfícies que 

promovam a destruição de tais organismos e prevenção de infecções bacterianas se torna cada 

mais urgente, uma vez que a adesão e o crescimento de biofilmes podem ser inibidos em fase 

inicial. Assim que o biofilme é formado, o combate às bactérias é dificultado. Assim que 

estabelecidos irreversivelmente, surge uma maior dificuldade no combate às bactérias as 

tornando resistentes ao antibiótico [119–122].  A resistência à antibióticos é explicada pela 

inabilidade dos agentes se aprofundarem e exercerem seus efeitos em todo biofilme, uma vez 

que sua ação é limitada à camada superior com menos eficácia nas bactérias localizadas mais 

adentro das microcolônias[119].   

A bionanotecnologia possibilitou a criação de novas estratégias preventivas no controle 

e gerenciamento de biofilmes bacterianos no meio bucal. Diferentes tipos de nanomateriais 

metálicos e cerâmicos como cobre, zinco, titânio[123], magnésio, ouro, prata[6], dióxido de 

titânio [124], respectivamente, além de nanocompósitos Ag/TiO2, mostraram-se eficazes contra 

bactérias, vírus e outros microrganismos[30]. 

Desta maneira, a criação de novos materiais e revestimentos de superfícies que impeçam 

a adesão bacteriana e o estabelecimento de biofilmes patogênicos se tornam essenciais para o 

combate à tais microrganismos. A seguir, serão descritos os materiais antimicrobianos de 

interesse para este estudo.  

3.7.1  Dióxido de titânio (TiO2) 

O elemento químico titânio é o nono elemento mais abundante da Terra, mas não é 

encontrado puro, e sim como mineral: rutilo (TiO2) ou ilmenita (FeTiO3). Foi relatado 

primeiramente em 1791 pelo químico e metalurgista inglês William Gregor (1761-1817), e em 

1794, o titânio foi redescoberto por Martin Heinrich Klaproth, ao realizar a extração do 

mineral rutilo, uma das formas cristalinas do dióxido de titânio[125, 126]. 

O dióxido de titânio (TiO2) é um semicondutor que apresenta como principais fases 

cristalinas o rutilo, o anatásio e a bruquita. O rutilo é a fase mais estável termodinamicamente 
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a altas temperaturas, enquanto que o anatásio e a bruquita são metaestáveis e podem se 

converter em rutilo. O anatásio é a fase mais fotoativa do TiO2, a qual gera a maior quantidade 

de pares elétron/buraco sob radiação ultravioleta (UV)[127]. A Figura 3.15 apresenta estas três 

formas cristalinas do TiO2. 

 

Figura 3.15 - Estruturas cristalinas de dióxido de titânio. Rutilo e anatásio apresentam estruturas 

tetragonais e a bruquita ortorrômbica. Reproduzido com permissão de Springer Nature[128]. 

Desde a descoberta da fotólise eletroquímica da água com um eletrodo de TiO2 por 

Fukushima e Honda em 1972[129], o interesse científico e tecnológico por esse material cresceu 

grandiosamente tornando o TiO2 o fotocatalisador mais estudado e usado para diversas 

aplicações[130, 131]. As propriedades que justificam esse fato são a superhidrofilicidade, forte 

poder oxidante para decomposição de poluentes orgânicos, estabilidade química, não toxicidade, 

baixo custo, transparência na região do visível e longa durabilidade[130].  

A versatilidade do TiO2 pode ser vista em alguns exemplos dos diversos campos de 

aplicação com objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, como apresentado na 
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Figura 3.16. Diferentes aplicações surgem em conjunto com o aparecimento de novas 

propriedades físicas e químicas decorrentes da diminuição para a escala nanométrica do 

material[132], como obtenção de superfícies autolimpante e hidrofóbica[133], 

anticorrosiva[134], antimicrobiano[135] e outros. 

 

Figura 3.16 – Principais campos de aplicações do TiO2 como exemplos de sua versatilidade[132–137]. 

As propriedades autolimpante e hidrofóbica estão relacionadas com a capacidade do 

TiO2  de adquirir comportamento super-hidrófilico fotoinduzido, ou seja, sob excitação com luz 

adequada sofre um processo chamado fotocatálise,  fazendo com que as moléculas de sujeira  

sejam decompostas e consequentemente levadas com aplicação de um fluxo de água[142]. Na 

forma de filmes finos e até de incorporação de nanopartículas em outros filme, o TiO2 se 

comporta como um protetor de ligas contra a corrosão [143].  Já a propriedade antimicrobiana 

do dióxido de titânio está relacionada também com o processo de fotocatálise, onde são 

produzidas espécies reativas de oxigênio (ERO) quando exposto a luz, ocasionando a morte dos 

microrganismos[144, 145].   
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3.7.2  Nanopartículas de Prata (AgNps) 

A prata é um metal nobre monovalente pertencente ao grupo dos metais de transição, 

com número atômico 47 e com peso atômico de 107,87u. Sua temperatura de fusão é 961,78°C 

e a temperatura de ebulição é 2162°C, apresentando a maior condutividade térmica e elétrica 

de todos os metais. A prata possui maleabilidade e ductilidade muito altas e é encontrada na 

natureza em estado metálico, em ligas com o ouro e outros metais e em minérios, como a 

argentita e a cerargirita.  No entanto, a maior parte da prata produzida é subproduto da extração 

de cobre, de ouro, de zinco e de chumbo. O México ainda é o maior produtor de prata, seguido 

pelo Peru e China[146]. 

Metais nanoparticulados estão sendo amplamente estudados devido as suas 

características físico-químicas incluindo atividade catalítica, propriedades ópticas, 

propriedades eletrônicas, magnéticas e atividade antimicrobiana[34, 35, 147]. Dentre os metais 

utilizados, as partículas de prata foram empregadas como anti-séptico e antimicrobiano de 

amplo espectro contra bactérias gram-positivas e gram-negativas[148, 149] em decorrência de 

sua baixa citotoxicidade[150]. 

O uso de nanopartículas de prata em Odontologia e Medicina tem sido estimulado, pois 

têm um efeito antimicrobiano de largo espectro, quando utilizado em concentrações baixas e 

porque não conduz ao desenvolvimento de estirpes bacterianas resistentes[7, 151]. 

Embora o efeito antimicrobiano das nanopartículas de prata tenha sido amplamente 

descrito, o seu mecanismo de ação não está completamente elucidado. Os diferentes 

mecanismos de ação das nanopartículas de Ag nos microrganismos foram descritos por vários 

autores. Dentre os mecanismos estão alteração da parede celular e citoplasma dos 

microrganismos, alteração da permeabilidade da membrana e respiração, mudanças 

morfológicas e separação da membrana citoplasmática da parede celular, plasmólise, inibição 

da replicação do DNA bacteriano de alteração nos níveis de ATP[152]. A Figura 3.17 apresenta 

alguns mecanismos de ação descritos por autores em estudos anteriores. 
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Figura 3.17 - Mecanismos gerais dos mecanismos de ação antimicrobiana das nanopartículas de prata. 

Reprodução de de [153], aberto distribuído sob a Licença Creative Commons Attribution. 

Existem vários métodos para produzir AgNPs e, basicamente,  podem ser divididos com 

base em quatro abordagens: métodos químicos, físicos, fotoquímicos e biológicos, como 

redução química, ablação a laser, redução de fotossíntese verde usando plantas como, por 

exemplo, algas. Os métodos químicos de síntese de AgNPs podem ser considerados como 

padrões, por exemplo, redução do AgNO3[154–157].   

Vale ressaltar que as AgNps possuem alta energia superficial sendo 

termodinamicamente instáveis e, consequentemente, tendem a formação de agregados e 

propensão de crescimento. Sendo assim, estudos sobre síntese e funcionalização de AgNPs são 

objeto de estudo contínuo por vários pesquisadores, com o intuito de gerar partículas com maior 

estabilidade química[158, 159].  
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3.7.3  Filmes nanocompósitos de Ag/TiO2 

O crescente interesse pela  modificação de uma matriz cerâmica e semicondutora de 

TiO2 com inserção de nanoestruturas de Ag  é devido à junção de propriedades de ambos 

compostos, elevando o potencial de aplicação do TiO2 em diversos campos 

nanotecnológicos[126, 160]. Dentre as diversas áreas de aplicação destaca-se fotocatálise, 

inibição bacteriana e revestimentos autolimpantes[160].  

Viana (2011) [126] em seu trabalho, realizou ensaio qualitativo e visual para na 

verificação de uma possível ação antimicrobiana ou bactericida apresentada por filmes finos de 

TiO2 e Ag/TiO2 em substratos de aço 316L e vidro, utilizando bactéria Escherichia coli (E.coli). 

Foi observado que há atividade antimicrobiana ao utilizar radiação UV-A tanto em filmes de 

TiO2 como também em filmes de Ag/TiO2 tratados a 400°C e o alcance dessa atividade aumenta 

proporcionalmente ao número de recobrimentos. 

Jiang et al. (2017)[161] testaram atividade bacteriostática de TiO2 e Ag+ contra cepas de 

S. aureus através do ensaio de concentração mínima inibitória (CMI), concluindo que as 

espécies podem causar efeitos na permeabilidade da membrana bacteriana, reduzir a 

solubilidade de proteínas por inibição da síntese de ácidos nucléicos, consequentemente, 

inibindo o crescimento de S. aureus.  

3.8 Biocompatibilidade e nanotoxicidade de nanomateriais 

Estudos anteriores mostraram que, embora o uso de NPs em todos os campos da saúde 

e inclusive na ortodontia possa oferecer novas possibilidades, faltam informações sobre o 

desempenho a longo prazo e, portanto, requerem mais investigações[5, 162].  

Devido ao pequeno tamanho, as nanopartículas podem atingir regiões de anatomias 

complexas, uma vez que, apenas partículas menores que 1nm e com uma concentração mínima 

de 10 mg/mL têm efeitos citotóxicos [163, 164]. Entretanto, características físico-químicas 

aprimoradas, como tamanho nanométrico, grande proporção superfície/massa e maior 

reatividade química, podem produzir efeitos antimicrobianos superiores como resultado do 

aumento da interação com células microbianas. A Figura 3.18 apresenta um diagrama das 

principais propriedades dos nanomateriais que influenciam sua toxicidade[165]. 
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Figura 3.18 - Diagrama das propriedades físico-químicas das nanopartículas e os efeitos sobre as bactérias. 

Reproduzido e traduzido com permissão de John Wiley and Sons[165]. 

É importante citar a capacidade das NPs possuírem atividade antimicrobiana mesmo 

após um longo período de ação [166–168] e também efeitos da geração de espécies reativas de 

oxigênio (ERO), juntamente com o estresse oxidativo que desempenham um papel importante 

neste contexto de toxicidade [164]. Apesar do rápido progresso e da aceitação precoce de 

nanobiotecnologia, efeitos adversos à saúde devido à exposição prolongada a vários níveis de 

concentração em humanos ainda não foram estabelecidos, nem mesmo a respeito do impacto 

ambiental que as NPs possam promover[162].  

3.9 Filmes finos e processo sol-gel 

Desde que os primeiros circuitos de metal-óxido-transistor começaram a ser estudados 

na década de 1960, a tecnologia de filmes finos cresceu em todo o mundo como uma área de 

pesquisa, principalmente, pela necessidade de novos materiais e serviços na indústria eletrônica 

e óptica. Filmes finos podem ser definidos com uma camada de material de dimensões 

nanométricas até poucos micrômetros produzidos por um composto complexo ou liga[169–
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171]. Podem se apresentar como filmes cristalinos, policristalinos e amorfos podendo ser 

produzidos com uma variedade de processos[172]. 

Estudos anteriores mostraram a síntese de filmes finos pelo processo sol-gel como uma 

ótima alternativa. Comparando com as outras formas de deposição de camadas, o processo sol-

gel necessita de uma quantidade menor de equipamentos e condições, além de oferecer a 

excepcional vantagem de exercer controle sobre a estrutura superficial como o controle da 

porosidade, área superficial específica, dentre as outras propriedades do filme fino[13, 173]. O 

processo sol-gel consiste na preparação de um sol de precursores alcóxidos metálicos cercados 

por vários ligantes, que após reações de hidrólise e policondensação gerarão géis como 

resultado. O gel é formado por uma fase sólida, um reticulado tridimensional impregnado com 

uma fase líquida[174, 175]. Os alcóxidos metálicos apresentam ligação do tipo metal-oxigênio-

carbono e sua fórmula geral representada por M(OCnO2n+1)x. A hidrólise de uma solução 

contendo um alcóxido de titânio em solução aquosa leva a formação de um sol que após a 

polimerização via condensação, leva a um gel. As reações a seguir ilustram essa 

transformação[176]: 

1. Hidrólise do alcóxido de titânio – os grupamentos alcóxido (OR) são substituídos por 

grupos hidroxila (OH); 

 Ti(OR)n + nH2O  Ti(OH)n + nROH   (3.1) 

2. Condensação de Ti – OH – leva a formação de um gel; 

Condensação aquosa:  

  Ti(OH)n                 Ti(O n/2) + n/2H2O (3.2) 
 

 

Condensação alcoólica:  

 - Ti – O – R + HO – Ti          - Ti – O – Ti  +  ROH (3.3) 

Onde R é o grupo alquil[13, 176]. 
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Em termos de filmes nanocompósitos de Ag/ TiO2, a interdifusão de Ag e a coalescência 

de AgNPs para o interior da matriz de TiO2 resulta na formação de clusters de Ag de tamanho 

nanométrico na superfície do filme. As propriedades de morfologia, dimensão, como 

quantidade e distribuição das AgNps determinam as propriedades ópticas e afetariam a 

atividades microbiana dos filmes finos[177].  

O processo sol-gel permite a preparação de materiais em várias formas como materiais 

particulados, filmes finos, monólitos, entre outros, com propriedades variadas. Em particular, é 

possível produzir filmes finos com excelentes propriedades como resistência a corrosão 

química, resistência térmica e mecânica, hidrofobicidade, hidrofilicidade, camadas 

autolimpantes, camadas fungicidas, antimicrobianas, etc[126, 175, 178]. Dos processos de 

deposição de camadas de filmes finos através do processo sol-gel destacamos os seguintes 

métodos: imersão (molhamento - dip-coating), rotação (spin-coating), nebulização (spray-

coating), eletroforese, e termoforese[173].  Para a deposição de filmes finos utilizada nesse 

trabalho será empregado o método de imersão, dip-coating, que será discutido no próximo 

tópico.  

 

3.10 Técnica de imersão (dip-coating) 

A técnica de imersão (dip-coating) produz um revestimento realizado por imersão que 

se baseia na deposição de um filme úmido sobre o substrato quando este é retirado de um meio 

líquido contendo alcóxidos metálicos (sol), a solução precursora. A Figura 3.19 mostra a 

imersão do substrato em solução precursora com composição e viscosidade pré-determinada, 

um filme líquido coerente sendo arrastado na retirada do substrato do fluido de revestimento a 

velocidade constante, que se transforma em um gel após hidrólise e policondensação. À medida 

que o substrato se move dentro do líquido, este arrasta as camadas vizinhas do sol na direção 

da região de deposição, separando as camadas vizinhas em duas. A camada mais interna move-

se com o substrato enquanto que a camada externa retorna a solução[179, 180]. As principais 

forças que atuam no processo dip-coating são inércia, atrito viscoso, gravitacional, tensão de 

superfície e adesão [181, 182]. 
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Figura 3.19 - Esquema do método de imersão dip coating.  Reproduzido [183] com acesso livre permitido. 

Após a secagem, o filme pode se tornar denso. Para o revestimento final, normalmente 

se torna necessário um pós-tratamento térmico de cura ou sinterização[13].  A técnica de 

imersão é bastante utilizada pois fornece aos produtos uma boa homogeneidade, controle de 

espessura simples e custo relativo baixo comparado a outros métodos[175, 184].  

3.10.1  Tratamento térmico 

A etapa final da síntese de filmes finos é a secagem, cujo procedimento é importante na 

preparação de materiais, definindo assim as características finais como textura, fase cristalina 

e morfologia dos mesmos[185]. Com o uso de tratamento térmico adequado do sol, obtém-se 

um gel constituído de poros como uma rede sólida tridimensional, em que os poros são 

preenchidos com uma outra substância (geralmente o solvente original do sol). Os géis úmidos 

resultantes são consequentemente chamados de aquagel, hidrogel, ou alcogel[186]. Um xerogel 

é formado quando os géis úmidos são secos convencionalmente, ou seja, por aumento de 

temperatura ou diminuição da pressão, com grande retração/e ou destruição da estrutura do gel 

inicialmente uniforme. A razão do grande encolhimento de um corpo de gel após a evaporação 

do líquido poroso é a ação de forças capilares nas paredes dos poros, fenômeno conhecido como 

sinerese. O material pode ser considerado seco quando não ocorre mais perda de peso com o 

aumento da temperatura [13, 187].  

Os objetivos do tratamento térmico para os filmes secos são a eliminação de 

componentes orgânicos voláteis ou não, densificação e cristalização do filme. O procedimento 
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adequado pode variar de acordo com o objetivo desejado, variando as etapas e controlando 

taxas de aquecimento e resfriamento. Uma temperatura de secagem do filme até 300oC 

predomina a evaporação da água, solvente e ligante, ocorrendo um grau de encolhimento 

considerável devido ao alto teor orgânico presente. A partir de 300oC os processos que 

predominam são o de pirólise, termólise e oxidação de centros metálicos. Quando aplicado o 

processo com duas etapas, a primeira com a faixa de temperatura de 200 a 400oC para remover 

os componentes orgânicos, os filmes finos são submetidos a temperaturas mais altas acima de 

650oC,onde ocorrem a sinterização e cristalização.  Quando levados a altas temperaturas de 

uma só vez, os filmes finos sofrem dos processos de remoção de orgânicos, densificação e 

cristalização em só vez[188].   
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4.  ESTADO DA ARTE 

Nos últimos anos, inúmeros trabalhos sobre o metal semicondutor TiO2 foram 

reportados pela literatura. O TiO2 apresenta relevante destaque em pesquisas em função de suas 

propriedades e inúmeras aplicações como na área da catálise, fotocatálise, agente 

antimicrobiano, superfícies autolimpantes e outras[130, 131, 133–135]. Para aprimorar as 

propriedades do TiO2 , pesquisadores tem combinado o semicondutor com outros materiais 

modificando suas propriedades físicas e químicas, seja na criação de nanocompósitos com 

matriz cerâmica de TiO2, seja pela introdução de metais e semimetais no seu sistema 

cristalino[189, 190].  

De acordo com o mecanismo de pesquisa Google Acadêmico, o número de trabalhos e 

patentes contendo o assunto dióxido de titânio e nanopartículas de TiO2 têm crescido em larga 

escala, como mostrado estatisticamente na Figura 4.1, chegando a aproximadamente 2400000 

resultados. Foi considerado o período a partir da década de 80,  desde a descoberta da fotólise 

eletroquímica da água com um eletrodo de TiO2[129].O crescimento acentuado das publicações 

e patentes observado a partir do começo do século XXI, está relacionado ao avanço da 

nanociência e nanotecnologia[132].  
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Figura 4.1 - Gráfico do número de publicações e patentes reportadas pelo mecanismo de busca 

Google Acadêmico no período de 50 anos. Acessado de Google Scholar [191].  

Quando se trata de filmes finos de TiO2, estes apresentam uma variedade de aplicações 

em diferentes áreas da ciência e conhecimento tecnológico, apresentando significativa adesão  

à uma variedade de substratos, controle de rugosidade superficial, propriedades auto-limpantes, 

propriedades anti-reflexivas, antimicrobiana, propriedades anticorrosivas, aplicação em 

sensores de gás, armazenamento de energia e outros [126, 130, 192, 193]. Um aumento do 

número de publicações relacionadas à deposição de filmes finos de TiO2  por inúmeros métodos, 

dentre eles o processo sol-gel pelo método de imersão “dip-coating”, também foi observado na 

Figura 4.1[173].  O processo de sol-gel se destaca pela simplicidade na produção de filmes finos 

de óxidos semicondutores como o TiO2. Entre os métodos usando precursor sol-gel, a deposição 

por imersão é conhecido por seu baixo custo e eficiência[13, 194].  

Entretanto, muitas pesquisas sobre filmes finos de  TiO2 foram impulsionadas em 

virtude dos estudos sobre a inserção de outros materiais.  Ao utilizarmos o termo “doped TiO2”, 

o mecanismo de busca Google Acadêmico forneceu os resultados apresentados na Figura 4.2. 

Em seguida, a pesquisa relacionou a utilização da prata com o TiO2  a fim de quantificar o 

número de publicações e patentes referentes ao termo de Ag/TiO2. O levantamento de dados se 

deu nas últimas cinco décadas. É possível observar com o decorrer do tempo, o tema despertou 
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uma tendência de estudos assim como o interesse dos pesquisadores para várias aplicações, 

incluindo para efeito antimicrobiano. 

 

 

Figura 4.2 - Gráfico do número de publicações e patentes reportadas pelo mecanismo de busca 

Google Acadêmico no período de 50 anos pelo termo Ag/TiO2. Acessado de Google Scholar [191]. 

Zaleska (2008) realizou uma revisão sobre métodos de inserção de metais e espécies 

não metálicas na estrutura de TiO2  e dos mecanismos de fotocatálise heterogênea na presença 

de TiO2, considerando as características do TiO2 de purificação da água e do ar, autolimpeza de 

superfícies, agente antibacteriano devido à forte atividade de oxidação e superhidrofilicidade. 

[195].  

Na área da odontologia, o interesse por nanomateriais aumentou significativamente nos 

últimos anos, com variados tipos e uma vasta aplicação.  Ao utilizarmos o termo “nano dental 

materials” no mecanismo de busca Google Acadêmico, há cerca de 30400 resultados 

considerados desde 2018. Em um intervalo de cinco anos, até o final de abril de 2020, os dez 

principais periódicos classificados por fator de impacto (2018) nas categorias Odontologia, 

Cirurgia Oral e Medicina publicaram um total de 6936 artigos, onde 146 tem a palavra “nano” 

no título e 415 como um tópico. O número de citações de artigos nessas revistas no mesmo 

período de tempo com o termo “nano” como tópico aumentou de 55 em 2016 para 1461 em 

2019[196]. A Tabela 4-1 apresenta uma breve revisão, onde foram selecionados alguns artigos 
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que descrevem o objetivo do uso das nanopartículas em Ortodontia, tanto em forma de filmes 

finos quanto dispersas em outros materiais odontológicos.  

Gamze et al., (2016) avaliaram as propriedades antimicrobianas e a liberação de 

nanopartículas de prata depositadas em braquetes ortodônticos via deposição física a vapor e 

fixados em dentes de ratos. Os resultados mostraram que eles tiveram um bom desempenho 

antimicrobiano, podendo ser uma prevenção de lesões de manchas brancas durante o tratamento 

ortodôntico com aparelho fixo principalmente para pacientes com má higiene oral durante o 

tratamento, podendo fornecer uma solução para pacientes com deficiência imunológica, 

diabéticos. ou com necessidade de proteção contra infecções, como endocardite bacteriana 

subaguda[4]. 

Cotolan et al. (2016) investigaram a resistência à corrosão, citotoxicidade e atividade 

antimicrobiana de filmes finos de TiO2 e Ag/TiO2 em substrato de titânio na presença de 

Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria formadora de biofilme. Os resultados mostraram uma 

redução na adesão e a destruição de bactérias no substrato de titânio sem efeitos citotóxicos e 

aumento de resistência à corrosão[124]. 

O uso de nanocompósitos de filmes finos de Ag/TiO2 também foi investigado. Zhang X. 

et al. (2015) sintetizaram filmes nanoestruturados de TiO2 com diferentes concentrações de 

prata por pulverização catódica, depositados em discos de titânio e recozidos em 600oC. Como 

resultados, indicaram que a prata contribui para o crescimento de grãos de TiO2 e estão 

uniformemente dispersas na superfície da amostra, aumenta ligeiramente a resistência à 

corrosão e tem a dureza dos filmes aumentada a medida que a adição de prata aumenta[10].  

Zhang R. et al. (2015) pesquisaram a resistência friccional dos braquetes ortodônticos 

revestidos por filmes finos nanoestruturados Ag/TiO2 em presença das bactérias comuns na 

cavidade oral. Os resultados mostraram que os filmes finos Ag/TiO2 apresentaram uma 

superfície mais homogênea e limpa com a taxa antibacteriana reduzida. Os resultados sugerem 

que o filme não só apresenta efeito antibacteriano como também possui boa biocompatibilidade, 

portanto, pode satisfazer os requisitos clínicos de tratamento ortodôntico[151].  
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Tabela 4-1 - Resumo dos trabalhos encontrados na literatura que avaliaram o emprego de nanopartículas e sua incorporação aos materiais ortodônticos, com 

as suas múltiplas aplicações. 

Dispositivo ortodôntico Propriedades Mecanismo  Método utilizado Nanopartículas Referências 

Adesivos – responsável pela colagem entre 

o braquete e o esmalte dos dentes. 

Propriedades antimicrobianas 

 

Nanopartículas 

 

Adição de Nps sob agitação Ag/HA, TiO2 Sodagar et al., 2016 [32];   

Ag Eslamian et al., 2020 [197] 

Ag+MDPB ZHANG et al., 2013 [198] Yu, F., 

Dong, Y., Yu, Hh. et al., 2017[199] 

TiO2 Andriani, A. .et al. 2017 [200] 

Adição de Nps Ácido poli-láctico-co-glicólico 

+ Curcumina 

Ahmadia, H. et al., 2020 [201] 

Redução de atrito Adição de Nps sob agitação Ag, Ni e  P MELO et al., (2013b),[202] 

Resistência ao cisalhamento 

 

Adição de óxido SiO2 Hammad, S. M., 2011 [203] 

Adição de Nps 

 

Cu Liliana, A.F. et al., 2015 [204] 

Nanotubo de carbono March.P.G.B, 2016 [205] 

Fotoluminescência e 

propriedades mecânicas 

Adição de NPs via precursor Zn/Eu+3 Yamagata, S. et al., 2012 [206] 

Braquetes Propriedades antimicrobianas Filmes finos 

 

Deposição por evaporação de 

feixes de elétrons 

Ag Gamze et al., 2016 [4] 

Deposição por radiofrequência TiO2 Cao et al., 2013 [6] 

Propriedades antimicrobianas  e 

redução de atrito 

Deposição por spin-coating Ag/TiO2 Zhang et al., 2015[151] 

Galvanoplastia Ag ARASH et al., 2015[207] 

Redução de atrito Nanopartículas Sulfidização de Nps à 

temperaturas elevadas e via 

precursor. 

IF-WS2 

IF-MoS2 

INT-WS2 

Redlich, M. e Tenne, R., 2019 [208] 

Cimentos = responsável pela ligação do 

dente  à restauração 

Propriedades antimicrobianas Nanopartículas 

 

Adição de NPs Ag Moreira et al., 2015 [209]; WANG Y., 

2015[210] 

Ag/TiO2 Elsaka et al., 2011 [211] 

Nanotubos Adição sob agitação TiO2  Araújo et al., 2021 [212] 

Resina composta = responsável pelas 

restaurações 

Propriedades antimicrobianas Nanopartículas Adição de Nps sob alta 

agitação 

ZnO, Ag KASRAEI  et al., 2014. [213] 

TiO2 e Ag/TiO2 Dias et al., 2018 [214] 

Magnetos = parte do sistema magnético 

para desimpactação dentária[215] 

Resistência à corrosão Filmes finos 

 

Deposição por dip-coating TiO2 /AMA Itabaiana 2014 [216] 

Fios Propriedades antimicrobianas e 

aderência 

Deposição termal Ag Mhaske et al.,2015 [11] 
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5.  METODOLOGIA 

A descrição do procedimento experimental utilizado para a obtenção de filmes finos de 

TiO2 e dos filmes nanocompósitos formados por prata dispersa em TiO2 pelo processo sol-gel 

através da técnica de imersão, além das técnicas utilizadas para caracterização e métodos de 

aplicação, serão descritos neste capítulo.  

5.1 Preparo e caracterização da solução precursora 

A proporção entre os reagentes, os valores de densidade e viscosidade foram 

estabelecidos previamente experimentalmente no Laboratório de Materiais Nanoparticulados 

do Departamento de Química da UFMG, a fim de garantir filmes finos de boa qualidade[126, 

216].  

5.1.1 Preparo da solução precursora 

A solução sol-gel foi preparada misturando isopropóxido de titânio IV (TTIP) 97% 

(Sigma-Aldrich) como precursor de TiO2 em uma solução contendo isopropanol, acetilacetona 

(ACAC) e água. Para a preparação dos filmes nanocompósitos com prata dispersa na matriz de 

TiO2, foi adicionado nitrato de prata (AgNO3) na solução de TiO2 como precursor de 

nanopartículas de prata.  A proporção molar do alcóxido:álcool:água foi de 2:100:1. A 

porcentagem molar de prata para titânio foi de 3%. A escolha dos parâmetros foi baseada em 

estudos anteriores. O pH de ambas as soluções foi ajustado para 4. Ácido acético  foi adicionado 

gota a gota às soluções com a função de um catalisador. Esse sistema  foi mantido sob agitação 

magnética por 1 hora. A umidade relativa do ar foi mantida abaixo de 40% e a temperatura entre 

23 e 26°C. A solução contendo prata foi acondicionada em uma câmara e submetida à agitação 

e irradiação por ultravioleta UV-C (254nm) usando duas lâmpadas fluorescentes de mercúrio 

(Girardi RSE20B) de potência 15 W, cada uma, a fim de reduzir o íon de prata (Ag+) à prata 

metálica (Ag0) pelo mecanismo de fotoindução.  
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5.1.2  Ensaio de densidade 

A determinação da densidade relativa das soluções precursoras foi realizada pelo 

método de picnometria líquida utilizando a água destilada como a solução padrão. O picnômetro 

com capacidade de 5mL seco e vazio foi pesado e os valores anotados. O procedimento foi 

repetido com as soluções precursoras, utilizando o mesmo volume. As medições foram feitas 

em triplicata e sob temperatura ambiente em torno de 20oC, controlada por ar condicionado. 

5.1.3   Ensaio de viscosidade relativa 

Com a ajuda de uma proveta o volume de aproximadamente 10mL de água destilada é 

colocado no viscosímetro capilar do modelo Cannon- Fenske, limpo e seco, através do tubo de 

maior diâmetro. Através de um pipetador no braço do viscosímetro de menor diâmetro, o 

líquido foi lentamente aspirado até o menisco superior; o líquido escoou do menisco superior 

até o menisco inferior e o tempo gasto foi anotado. O procedimento foi repetido com as soluções 

precursoras, utilizando o mesmo volume. As medições foram feitas em triplicata e sob 

temperatura ambiente em torno de 20oC, controlada por ar condicionado. 

5.1.4 Ensaio de fotoindução dos íons de Ag 

Para observar a mudança dos íons Ag+ em solução precursora em Ag metálico foi utilizada 

a técnica de Espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis). As medidas foram 

realizadas pelo espectrômetro Varian modelo Cary 100 da Agilent, localizado no Departamento 

de Química da UFMG. As medidas foram realizadas em soluções precursoras com absorbância 

na faixa de 200 a 900nm. 

5.2 Substratos 

Os substratos metálicos utilizados no trabalho foram corpos de prova obtidos a partir de 

bandas ortodônticas, fios ortodônticos e placas de aço inoxidável AISI 304 com especificações 

listadas a seguir. Todos os substratos antes da deposição foram limpos com detergente alcalino 

e, posteriormente, em banho ultrassônico com água destilada e acetona. Em seguida, os 

substratos de aço foram secos em estufa a 70oC e o da liga NiTi secos a temperatura ambiente.  



41 

 

5.3 Preparo e caracterização dos filmes  

A deposição dos filmes finos de TiO2 e Ag/TiO2 pelo processo sol-gel através da técnica 

de imersão, assim como a caracterização dos filmes, será descrito adiante. 

5.3.1 Obtenção dos filmes finos 

A deposição dos filmes finos ocorreu pelo processo sol-gel através da técnica de dip-

coating. O aparelho dip-coater utilizado neste trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 

Materiais Nanoestruturados (LMN) do Departamento de Química da UFMG, conforme 

mostrado na Figura 5.1. O equipamento é constituído por um sistema de elevação mecânico 

controlado por uma fonte de tensão onde a comportamento da velocidade do braço do aparelho 

em função da tensão é linear.  

 

Figura 5.1 – Dip- coater do LMN. Acervo fotográfico da autora[41].  

 Anterior à utilização do equipamento, foi realizada uma calibração relacionando valores 

da tensão indicados na fonte do sistema do dip-coater em função da velocidade de elevação do 
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braço do aparelho, mostrado no gráfico da Figura 5.2, exibindo o comportamento linear desta 

relação.  

 

Figura 5.2 - Curva de calibração do equipamento do método dip-coating. Fonte próprio autor.  

5.3.1.1 Amostras de aço AISI 304  

Após 60 minutos sob agitação constante sob irradiação UV para promover por 

fotoindução do íon Ag+ presente na solução em Ago (prata metálica), os filmes foram 

depositados nos substratos de aço AISI 304.  Após a secagem em estufa à 60°C por 30 minutos, 

os substratos foram submetidos à uma sequência de cinco recobrimentos utilizando o método 

dip-coating com velocidade de retirada de 0,05cm.s-1. As amostras de aço AISI 304 recobertas 

com filme fino foram secos por métodos distintos: a 80oc em estufa por 10 minutos entre as 

camadas e em câmera UV por 20 minutos. Após a última deposição, os substratos foram 

submetidos à tratamento térmico em diferentes temperaturas e à irradiação UV por uma 60 

minutos.  

5.3.1.2 Fios ortodônticos da liga NiTi 

Assim como na deposição nos fios ortodônticos de aço AISI 304, a solução precursora 

ficou sob agitação constante por 60 minutos sob irradiação UV. Os filmes foram depositados 

nos substratos de NiTi  e após a secagem em temperatura ambiente, os substratos foram 

submetidos à uma sequência de três recobrimentos utilizando o método dip-coating com 
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velocidade de retirada de 0,05cm.s-1. Entre as deposições foram secos por 20 minutos sob 

irradiação UV e após a última deposição, foram submetidos à irradiação UV por 60 minutos a 

temperatura ambiente.  

5.3.2 Caracterização morfológica  

A caracterização dos substratos e dos filmes finos de TiO2 e Ag/TiO2 foi realizada 

através das técnicas descritas as seguir. 

5.3.2.1 Difração de Raios-X (DRX) 

As amostras não recobertas e recobertas com filmes finos de TiO2 e AgTiO2  foram 

caracterizadas utilizando um difratômetro de raios X da Shimadzu modelo XRD-7000 equipado 

com tubo de cobre de radiação Kα (λ=0,15406nm), com tensão de 30mV e corrente de 30mA , 

do Departamento de Química da UFMG. 

Para obtenção dos picos de difração foi utilizado o passo do ângulo de espalhamento de 

0 a 70º e velocidade de varredura de 2º/min. Foram feitas análises do substrato de bandas 

ortodônticas depois de cortadas e prensadas, fios ortodônticos e placas com variação de 

temperatura de secagem dos filmes e dos fios ortodônticos sem recobrimento. A técnica de 

difração de raios X (DRX) de ângulo rasante (5º) também foi utilizada na caracterização dos 

filmes finos para não exceder a espessura do filme. 

5.3.2.2 Microscopia de transmissão de alta resolução (HRTEM) 

Como o objetivo de compreender a morfologia superficial e obter características das 

AgNps  nas amostras de filmes finos Ag/TiO2, foi utilizado o microscópio de transmissão de 

alta resolução FEI TECNAI G2-20 com Detector (EDAX) de Si-Li para Espectroscopia de 

Raio-X por Dispersão em Energia (EDS) localizado no Centro de Microscopia da UFMG. O 

microscópio contém um canhão termiônico de filamento de LaB6, com tensão de aceleração de 

200kV, resolução de linha de 0,24nm e de ponto 0,10nm, aumento de 25x a 1.100.000x. O 

porta-amostra usado nestas medidas foi do tipo double tilt. O tratamento de imagens foi 

realizado utilizando o programa de tratamento de imagens Image Java® com auxílio do 

algoritmo FFT (Fast Fourier Transform). 
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5.3.2.3 Microscopia óptica (MO) 

A microscopia óptica é um método de analisar a morfologia e estrutura de materiais em 

menor profundidade, pois o aumento máximo fica em torno de 2000x. Como o material usado 

neste trabalho é opaco, somente é possível visualizar características superficiais. Imagens da 

morfologia das amostras foram obtidas por um microscópio de luz branca marca Olympus 

modelo BX50 do Laboratório de Materiais Nanoparticulados do Departamento de Química da 

UFMG utilizando luz refletida polarizada. 

5.3.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As amostras foram caracterizadas utilizando um microscópio eletrônico de varredura de 

emissão de campo (MEV-FEG) no microscópio FEG - Quanta 200 FEI (FEI company) e a 

composição química foi medida usando o detector de raios X de energia dispersiva Pegasus 

(EDS). Os equipamentos pertencem ao Centro de Microscopia da UFMG ( CM-UFMG). As 

imagens adquiridas foram tratadas utilizando o programa de tratamento de imagens Image 

Java®. 

5.3.2.5 Microscopia de varredura por sonda (MVS) e nanoindentação 

Neste trabalho a análise topográfica e a rugosidade foram analisadas usando 

microscopia de varredura por sonda utilizando o aparelho da marca Asylum modelo Cypher ES, 

no modo semi-contato, utilizando diferentes velocidades de varredura. As análises foram 

realizadas no CM-UFMG. As imagens foram tratadas através do software Gwyddion. A Figura 

5.3 mostra a imagem do cantiléver sobre a amostra recoberta com filme fino de Ag/TiO2 através 

do software responsável pela aquisição das imagens.  
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Figura 5.3 – Cantilever sobre amostra de fios ortodônticos de aço AISI 304  adquirida pelo software 

de imagens do microscópio de força atômica do CM-UFMG. Acervo fotográfico da autora[41]. 

As propriedades mecânicas dos filmes foram investigadas por uma técnica conhecida 

como nanoindentação através de um módulo do microscópio de força atômica da marca Asylum 

Research® - modelo MFP3D pertencente ao CM – UFMG.  

A técnica de nanoindentação consiste em forçar uma ponta de diamante (nanoindentador) 

na superfície do material a ser analisado, então as variações da carga aplicada e profundidade 

de penetração são medidas. O método permite a determinação da dureza e do módulo de 

elasticidade, também conhecido como módulo de Young[217].  

Para realização das medidas de nanoindentação dos filmes finos de TiO2 e Ag/TiO2 

foram selecionados previamente 16 pontos utilização de carga máxima de 500nm e os dados 

foram tratados estatisticamente para obtenção dos resultados. 

 

5.3.3 Caracterização físico-química  

A caracterização físico- química dos substratos e amostras recobertas com filmes finos 

referentes ao caráter hidrofílico/hidrofóbico, resistência à corrosão e ao atrito, são descritos nos 

tópicos a seguir.   
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5.3.3.1 Teste de ângulo de contato 

Para a medição do ângulo de contato da água com os filmes finos de TiO2 e Ag/TiO2, o 

método da gota séssil foi utilizado.  Como o objetivo de adquirir imagens do método, um 

aparato foi construído formado com um suporte para as amostras, uma fonte de luz e um 

microscópio USB conectado à um computador com o programa Yawcam. Amostras de placas 

inoxidável AISI 304 recobertas de filmes finos  TiO2 e Ag/TiO2 foram coladas sobre o suporte 

com demarcação de posição prévia, e gotas 10µl de água destilada foram colocadas na 

superfície das placas com auxílio de uma micropipeta Eppendorf Research®. As imagens da 

gota na superfície das amostras foram obtidas utilizando-se o microscópio USB ligado ao 

software Yawcam. As medições do ângulo foram feitas no programa ImageJ®.  

5.3.3.2 Teste de corrosão 

Amostras de 2g de fios ortodônticos de aço AISI 304 sem recobrimento e recobertos 

com filmes finos de Ag/TiO2 foram colocados em tubos eppendorf com solução de saliva 

artificial preparada no Laboratório de materiais nanoestruturados do Departamento de Química 

da UFMG. Posteriormente, os tubos foram acomodados em estufa com temperatura controlada 

de 37oC, nos intervalos de 30, 60 e 90 dias. Os efeitos da resistência à corrosão foram 

observados pelas imagens da microscopia eletrônica de varredura e a concentração de espécies 

contendo ferro, cromo, prata e titânio em solução foi monitorada pela técnica de espectroscopia 

de absorção atômica. 

Ao imergir uma quantidade de amostras de aço em solução corrosiva por um 

determinado período de tempo, a quantidade de ferro lixiviado e cromo presentes no meio 

podem ser quantificado por espectrometria de absorção atômica (SAA). A técnica SAA foi 

realizada utilizando o Espectrômetro VARIAN AA240FS com Atomizador por Chamas do 

Departamento de Química da UFMG. A concentração de titânio também foi analisada para 

observar se há algum tipo de solubilização do filme fino de Ag/TiO2 no meio. 
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5.3.3.3 Ensaio de atrito  

Para a realização dos ensaios de atrito entre braquetes e fios ortodônticos foram 

utilizados três braquetes simples colocados em uma base de acrílico, como mostrado na Figura 

5.12. 

 

Figura 5.4 - Base de acrílico com braquetes fixados para ensaio de atrito. Acervo fotográfico da 

autora[41]. 

 

Esse aparato simula parte de um aparelho fixo ortodôntico onde as forças de atrito são 

medidas por uma força aplicada através de célula de carga e são registradas pelos níveis de 

força necessários para mover o fio ortodôntico ao longo de dois braquetes[218].    

Dois braquetes convencionais de 0,0018” x 0,0030” com prescrição edgwise da marca 

Morelli Ltda. foram fixados em base de acrílico nas dimensões 28x10x3 mm com cola à base 

de éster de cianocrilato da marca LOCTITE - Helkel adhesives. Os braquetes foram alinhados 

horizontalmente e verticalmente mantendo uma distância de 8mm entre os centros como 

o auxílio de um gabarito colocado abaixo da placa e com fio de aço inoxidável AISI 304 

encaixado nas canaletas.  O fio foi retirado após a polimerização do adesivo, deixando um 

ângulo de entrada igual a zero entre os braquetes. Outro braquete foi colado 

na extremidade juntamente com um fio de segmento de 20mm colado nas canaletas formando 

um ângulo de 90o, usados apenas para fixação do corpo de prova.    

Os fios ortodônticos de aço AISI 304 com seção transversal retangular 0.017” x 0,25” e 

seção transversal redonda.16” da marca Morelli Ltda. Fios recobertos e não recobertos com 

filme fino de TiO2 e Ag/TiO2 foram testados em triplicata. Foram utilizados segmentos de 

30mm de comprimento de cada fio para cada placa com os braquetes convencionais e foram 

fixados com auxílio de ligaduras elásticas, como mostrado na Figura 5.5.  
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Figura 5.5 - Corpo de prova para ensaio de atrito. Acervo fotográfico da autora[41]. 

Os corpos de prova foram fixados na Máquina de dobramento AN8032 da marca 

Analógica Instrumentação e Controle Ltda., pertencente ao Laboratório de Ensaios 

Biomecânicas do Departamento de Engenharia Metalúrgica da UFMG, mostrada na Figura 5.6. 

O fio preso no braquete de uma das extremidades foi fixado na pinça inferior 

da máquina enquanto o fio ortodôntico a ser analisado foi preso na pinça superior e deslizou ao 

longo das caneletas dos braquetes. 

 

 

Figura 5.6 – Vista das pinças superior e inferior da Máquina de Dobramento junto ao corpo de prova. 

Acervo fotográfico da autora[41]. 

A célula da carga aplicou uma força de 0,2N com velocidade de 0,01mm/s e 

deslocamento de 5mm. Os resultados foram fornecidos como força em função do deslocamento. 
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A leitura da célula de carga faz uma analogia às forças ortodônticas de retração que seria 

aplicada ao dente, onde a porção perdida seria o atrito enquanto o restante seria transmitido 

para a raiz do dente 

5.3.4 Caracterização biológica 

A caracterização biológica se deu através dos testes de sensibilidade microbiana, 

objetivando analisar a existência de efeito antimicrobiano nos filmes finos de Ag/TiO2.   

5.3.4.1 Teste de sensibilidade aos antimicrobianos 

O método de difusão em disco tem como objetivo avaliar a zona de crescimento 

bacteriano em torno das amostras que sensibilidade aos antimicrobianos, sendo  baseado no 

método tradicional de Bauer-Kirby. O método se baseia em colocar discos de papel de filtro 

embebidos como o antimicrobiano de escolha em placas de ágar, após aplicação da cultura 

bacteriana escolhida.[219]. O ensaio microbiológico in vitro foi realizado empregando a 

bactéria Staphylococcus aureus encontrada na microbiota humana para atestar o efeito 

antimicrobiano dos filmes finos. A bactéria S. aureus pode provocar infecções leves e graves, 

tem capacidade de adaptação e resistência à maioria dos antibióticos[220]. O teste consiste em 

semear cepas de bactérias em placas de Petri contendo meio de cultura nutritivo, adicionar as 

amostras sem e com filmes finos sob temperatura controlada e posteriormente observar o 

surgimento ou não de halo de inibição. Inicialmente, o meio de cultura Muller-Hinton[221] 

(Difco®) foi pesado e hidratado de acordo com as recomendações do fabricante e submetido à 

esterilização pelo calor úmido em autoclave. Após o processo, o meio foi retirado da autoclave 

e resfriado em banho-maria até que atingiu a temperatura de 50°C. Este meio de cultura foi 

distribuído em placas de 90mm, sendo que cada placa continha aproximadamente 20mL. As 

placas ficaram em temperatura ambiente até que esfriassem, em seguida foram embaladas com 

plástico PVC transparente e mantidas em recipiente próprio durante 24 horas para verificar a 

esterilidade da placa. Decorrido o prazo, foram preparadas as suspensões das bactérias a serem 

testadas em solução salina verificando sua turbidez de acordo com a escala de McFarland, 

mostrado na Figura 5.7. 
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Figura 5.7 - Padronização da amostra de acordo com a escala 0,5 de McFarland. Acervo fotográfico da 

autora[41]. 

Em seguida, um Swab foi embebido na suspensão e comprimido na parede do tubo para 

eliminar o excesso. Através do Swab, as amostras foram semeadas nas placas. As amostras 

foram feitas em triplicata de modo que cada placa continha um exemplar de cada método e um 

branco que não foi submetido a nenhum tipo de processo. Em seguida, as placas foram 

incubadas de acordo com instruções do Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI 

2017)[222]. Os testes foram realizados com o auxílio do Professor Dr. Augusto César Sette Dias 

do Centro Universitário da Faculdade Newton Paiva. A existência de zonas de inibição de 

crescimento bacteriano e seus respectivos diâmetros foram observados. 

Utilizando o mesmo método de difusão em disco, amostras com e sem deposição de 

filmes finos foram submetidas antes de serem adicionadas às culturas bacterianas, a alguns dos 

principais processos de esterilização utilizados na ortodontia: esterilização por Autoclave, por 

oxietileno, por radiação UV e por irradiação de raios gama. As esterilizações foram realizadas 

no Centro Universitário da Newton Paiva e no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear da UFMG (CDTN - UFMG) para avaliar a influência dos métodos de esterilização no 

efeito antimicrobiano do filme. Foram utilizadas 7 amostras para cada grupo de esterilização.  

5.3.4.2 Teste de adesão de biofilmes 

Para avaliar a adesão de biofilmes em torno de fios ortodônticos, amostras de fios 

ortodônticos da liga NiTi sem recobrimento e recobertas de filmes finos de Ag/TiO2 foram 

submetidas à tratamento clínico por um período de  30 dias. Esse método foi utilizado 
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anteriormente por Taha et al. (2016) com o objetivo de avaliar a formação de biofilme in vivo 

em fios esteticamente revestidos pós 4 e 8 semanas de uso clínico[223]. As amostras 

empregadas  nesse experimento, foram divididas em 4 grupos e descritos na Tabela 5-1.  

Tabela 5-1 - Descrição dos fios ortodônticos de NiTi empregados o experimento de adesão de 

biofilmes. 

Grupos Descrição 

Grupo controle I  Fios sem deposição de filmes finos não empregados no 

tratamento ortodôntico 

Grupo experimental II  Fios sem deposição de filmes finos empregados no 

tratamento ortodôntico por 30 dias 

Grupo experimental III Fios revestidos de filmes finos de AgTiO2 não 

empregados no tratamento ortodôntico 

Grupo experimental IV  Fios revestidos de filmes finos de AgTiO2 empregados no 

tratamento ortodôntico por 30 dias 

 

Utilizando o banco de pacientes adultos, do curso de especialização, foi selecionado 

aleatoriamente um paciente em tratamento ortodôntico, na fase de alinhamento dentário. A 

escolha por paciente adulto se deveu ao fato de o mesmo possuir todos os dentes permanentes 

erupcionados na cavidade bucal. O gênero era feminino e a idade 25 anos. Nesta fase de 

tratamento foram empregados fios metálicos da liga NiTi com espessura 0,017” x 0,025”, 

instalados na mesma consulta nas arcadas dentárias inferior e superior, fixados por elásticos, e 

mantidos por um período de tratamento de 30 dias. O fio sem revestimento de Ag/TiO2 (grupo 

II), foi instalado na arcada inferior e o fio recoberto com filme fino de Ag/TiO2 (grupo IV), na 

arcada superior. Em seguida, os mesmos foram removidos, embalados em reservatórios 

plásticos e mantidos secos para posterior análise. 

Posteriormente, os fios ortodônticos do grupo II e IV foram empregados clinicamente 

durante o tratamento ortodôntico em pacientes do curso de especialização em ortodontia da 

Abepo/Facsete na cidade de Vitória da Conquista BA. Ambas as amostras dos fios de todos os 

grupos, foram seccionados em 10 fragmentos para posterior análises superficiais. Previamente 

aos experimentos na cavidade oral dos fios NiTi do grupo IV, foi requisitado ao comitê de ética 

odontológica da Faculdade de Odontologia Fainor da cidade de Vitória da Conquista/BA, uma 

autorização para a utilização clínica deste fio. A título de  esclarecimento, foi redigido 

previamente um termo de consentimento livre e esclarecido para o paciente onde o mesmo leu 
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e assinou o documento autorizando o emprego do fio ortodôntico revestido com filme fino de 

Ag/TiO2. Este documento é padrão do comitê de ética da instituição, disponibilizados no Anexo.  

. 

.   
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6.  RESULTADOS 

Os resultados obtidos estão descritos de acordo com a metodologia aplicada e serão 

divididos entre partes de acordo com o substrato utilizado. 

6.1 Substratos 

A descrição dos substratos utilizados e como foram formados nesse trabalho é descrita 

na Tabela 6-1. A tabela apresenta, resumidamente, os tipos de substratos, a confecção e a 

utilização destes nos ensaios descritos posteriormente. 

Tabela 6-1 – Resumo da utilização dos diversos substratos. 

Material Variação Substrato Tratamento Tamanho  Ensaio 

Bandas 

ortodônticas 

- segmento corte e 

prensa 

20mm DRx, MEV e teste de 

sensibilidade microbiana 

 Discos de aço 

inoxidável AISI 

304  

Abaulada 

Lisa 

- - 6mm MEV, teste de sensibilidade 

microbiana 

Fios ortodônticos 

de aço inoxidável 

retangular segmento corte 20mm/ 

30mm 

DRx, MEV, MVS, resistência 

ao atrito e teste de 

sensibilidade microbiana 

redondo segmento corte 20mm Resistência ao atrito 

Fios ortodônticos 

da liga NiTi 

Fios segmento corte 20 

mm/30mm 

Resistência ao atrito, DRx, 

MEV e MVS. 

Placas de aço 

inoxidável 

- - - 50mm x 

20mm x 

1mm 

Teste de molhabilidade 

segmento corte 10mm x 

20mm x 

1mm 

MEV, MVS 

 

6.1.1 Bandas ortodônticas 

Foram utilizadas bandas ortodônticas RU/LU com tubos de aço inox AISI 304 da marca 

Dental Morelli Ltda. Os tubos onde percorrem os fios ortodônticos foram retirados, as bandas 

foram cortadas em partes de 20mm e foram prensadas posteriormente com a ajuda de um torno 
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mecânico de bancada. A banda ortodôntica e as amostras resultantes do corte e prensa estão 

representadas na Figura 6.1.  

 

Figura 6.1  - Banda ortodôntica de aço inoxidável AISI 304 (a) e amostra depois de ser cortada e prensada 

(B). Acervo fotográfico da autora[41]. 

 

6.1.2  Discos de aço 

Amostras de disco de aço AISI 304 foram cedidas pela empresa Dental Morelli Ltda. 

Os discos apresentam diâmetro de 6mm e foram utilizados nos testes bacteriológicos iniciais. 

Os substratos foram utilizados no lugar das bandas ortodônticas devido a sua superfície ser mais 

uniforme, facilitando assim a caracterização e obtenção de posteriores imagens, além do 

tamanho ser compatível com o método de difusão em disco utilizado no teste de sensibilidade 

bacteriana. Os corpos de prova estão representados na Figura 6.2. 

 

Figura 6.2  - Corpos de prova em forma de discos de aço AISI 304. Acervo fotográfico da 

autora[41]. 
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6.1.3  Fios ortodônticos 

Foram utilizados fios ortodônticos em aço AISI 304 em forma de vareta de seção 

transversal retangular nas dimensões 0,43 x 0,63mm e fios de seção transversal redonda com 

diâmetro 0,40 mm da Dental Morelli Ltda. Os fios foram cortados em partes de 20mm de 

comprimento. A Figura 6.3 mostra os fios ortodônticos e suas respectivas seções transversais, 

em detalhe, utilizados nesse trabalho.  

 

Figura 6.3 - Amostras de fios ortodônticos e suas seções transversais de aço AISI 304 retangular (a) e 

redondo (b). Acervo fotográfico da autora[41]. 

 

Foram usados também fios ortodônticos da liga níquel-titânio da marca Dental Morelli 

Ltda., que possuem as dimensões 0,48 x 0,63mm, e foram cortados em partes de 20mm de 

comprimento. A Figura 6.4 mostra o arco ortodôntico de Ni-Ti sem corte e um segmento de 

arco em detalhe. 
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Figura 6.4 - Arco ortodôntico da liga Ni-Ti (A) e segmento de arco (B). Acervo fotográfico da autora[41] 

6.1.4  Placas de aço  

Placas de aço AISI 304 nas dimensões de 50mm x 20mm e com espessura de 1mm 

foram cortadas nas dimensões 10mmx20mm na Oficina Mecânica do Departamento de 

Química da UFMG e foram utilizadas na realização do ensaio de difração de raios X (DRX) e 

medida do ângulo de contato.  

 

6.2 Solução precursora  

A solução precursora de TiO2 utilizada para a deposição dos filmes finos obteve 

resultados nos parâmetros físico-químicos como pH ajustado para aproximadamente 4, 

densidade 0,81g/mL e viscosidade aproximada 3,0cP. Com a adição de AgNO3 para formação 

de filmes finos de Ag/TiO2 os mesmos parâmetros foram mantidos, com uma leve variação na 

densidade que ficou em torno de 0,83g/mL. As reações de hidrólise envolvendo o isopropóxido 

de titânio (TTIP) levam a formação de grupos Ti-O-H que podem reagir com íons prata (Ag+) 

em solução oriundos de AgNO3, conforme a Equação 6.1[224]. Os íons Ag+ competem com os 

íons H+ por serem altamente polarizáveis. A ligação de prata com o oxigênio, dificulta  a reação 

de policondensação, ocorrendo um decréscimo de unidade de repetição do sol, 

consequentemente, apresentando uma menor viscosidade[126]. 

 Ti −  O −  H +  Ag+  ↔  Ti −  O −  Ag +  H+ ( 6.1) 
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Após as soluções serem irradiadas com UV-C, há formação de radicais livres em solução 

devido à absorção de UV do TiO2 que produz pares de elétron-buraco na superfície do 

semicondutor. Os elétrons da banda de condução fotoinduzida são responsáveis pela redução 

de Ag+ para Ag0 onde os radicais livres formados pelas reações anteriores acatam os íons Ag+ 

em solução produzindo Ag metálica. Os mecanismos são descritos a seguir pelas Equações 6.2 

e 6.3 e 6.4[224–226].  

 

 

CH3 −  CH(OH) −  CH3  
hv
↔ CH3 −  C•(OH) − CH3  +  H+ 

( 6.2) 

 
2H2O 

hv
↔ H3O+  +  OH+      

( 6.3) 

  

Ag+ +   CH3 −C•(OH) − CH3  →  Ag0  +  CH3 −  CO −  CH3  +  H+ 

 

( 6.4) 

A solução precursora de TiO2 apresentou-se com aspecto de cor amarelado e a solução 

contendo Ag  um tom mais alaranjado, devido a formação de prata metálica, conforme 

apresentado na Figura 6.5. 

 

Figura 6.5 - Solução precursora de TiO2 (A) e solução precursora de TiO2 com nanopartículas de 

Ag (B). Acervo fotográfico da autora. 
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Para corroborar com a percepção visual da solução precursora relacionada com a 

fotoindução dos íons Ag descrita anteriormente, foram realizados ensaios espectrométricos na 

região UV/Vis das soluções.  

6.2.1  Análise espectroscópica da fotoindução dos íons de Ag 

A solução precursora de Ag/TiO2 foi irradiada com luz UV-C, adquirindo coloração mais 

escura, como mostrado na Figura 6.5B, evidenciando a formação de prata metálica no sol. Para 

avaliar a capacidade redutora da irradiação sobre os íons de prata (Ag+), as soluções de TiO2 e 

Ag/TiO2 irradiada por 60 minutos foram analisadas por espectrometria UV-Vis. Os espectros 

de absorção UV-Vis obtidos a partir da solução precursora de TiO2 e de Ag/TiO2 irradiada sob 

por luz UV-C estão representados na Figura 6.6. 

 

Figura 6.6 – Gráfico de absorbância versus comprimento de onda de soluções precursoras de TiO2 

e Ag/TiO2 e irradiada com luz UV-C. 

No gráfico, pode-se observar um pico de maior expressão no comprimento de onda de 

351nm representando as AgNps. Em geral, a formação de AgNps coloidal pode ser confirmada 

por aparecimento de  picos relacionados a característica de ressonância plasmônica de 

superfície (RPS) das nanopartículas na faixa de 350-600nm[227].   
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Viana (2011) realizou em seu trabalho um ensaio semelhante com solução de Ag/TiO2 

de proporção molar Ag:Ti de 1:6 e a partir desta solução foram retiradas alíquotas a cada 20 

minutos de irradiação. Medidas de absorbância na região do visível foram realizadas para 

avaliar a capacidade redutora da luz UV utilizados no processo. Observou-se que há a 

diminuição da intensidade da banda de absorção 312nm, indicando o aumento da concentração 

de prata metálica no sol, estabelecendo o tempo de 100 minutos como o tempo de irradiação 

ideal para estabilidade da solução[126].  

Daniel et al. (2013) sintetizou filmes finos de TiO2 e Ag/TiO2 e determinou espectros 

de absorção de UV-vis na faixa de 300 a 800nm para TiO2 e AgNPs onde o filme fino de TiO2 

apresentou uma banda de absorção de baixa intensidade na região do visível, porém um 

aumento de intensidade na absorção em comprimentos de onda mais curtos com a borda da 

banda em torno de 355nm. O filme de AgNps apresentou um pico menor e largo de absorção 

em 410nm, banda de absorção que também correspondente à propriedade de RPS de 

nanopartículas de prata. Já os filmes finos de Ag/TiO2 apresentaram a mesma banda cujos os 

picos adquirem maior intensidade com o aumento de concentração de prata [228].   

 

6.3 Deposição de filmes finos 

Foram depositadas cinco camadas de filmes finos de TiO2 e AgTiO2 em substratos de 

aço e a velocidade escolhida para a confecção dos filmes foi de 0,05 cm.s-1 adequada para que 

os filmes tivessem espessuras entre 100 e 150nm. Para os substratos da liga Ni-Ti, os filmes 

foram depositados utilizando a mesma velocidade e em três camadas. A secagem entre as 

deposições das camadas e o tratamento térmico utilizado está descrito na Tabela 6-1. Os filmes 

finos de TiO2 e Ag/TiO2 depositados nos substratos de aço AISI 304 assim como no substrato 

da liga NiTi se apresentaram, em sua maioria, resistentes, com aspecto homogêneo, transparente 

e livre de trincas.   
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Tabela 6-2 - Descrição da deposição dos filmes finos nos diferentes substratos utilizados. 

Substrato no. de 

camadas 

Secagem 

entre 

camadas 

Tempo 

de 

secagem 

Temperatura 

de secagem 

Secagem 

final 

Temperatura 

de secagem 

final 

Tempo 

de 

secagem 

final 

Bandas 

ortodônticas 

5 Câmera 

UV 

10 

minutos 

Ambiente Câmera 

UV 

Ambiente 60 

minutos 

Forno 10 

minutos 

80oC Forno 400oC 60 

minutos 

Discos de 

aço 

inoxidável 

AISI 304  

5 Forno 10 

minutos 

80oC Forno 400oC 60 

minutos 

Placas de aço 

inoxidável 

5 Câmera 

UV 

10 

minutos 

Ambiente Câmera 

UV 

Ambiente 60 

minutos 

Forno 10 

minutos 

80oC Forno 400oC 60 

minutos 

Fios 

ortodônticos 

da liga NiTi 

3 Câmera 

UV 

10 

minutos 

Ambiente Câmera 

UV 

Ambiente 60 

minutos 

Fios 

ortodônticos 

de aço 

inoxidável 

5 Câmera 

UV 

10 

minutos 

Ambiente Câmera 

UV 

Ambiente 10, 20, 40 

e 60 

minutos 

Forno 10 

minutos 

80oC Forno 100oC 10, 20, 40 

e 60 

minutos 

Forno 10 

minutos 

80oC Forno 300oC 10, 20, 40 

e 60 

minutos 

Forno 10 minutos 80oC Forno 200oC 

 

10 

minutos 

80oC Forno 400oC 10, 20, 40 

e 60 

minutos 

 

6.3.1 Formação dos filmes finos  

Após os procedimentos de limpeza dos substratos de a serem revestidos para eliminar 

qualquer tipo de impureza presente é esperado que a superfície dos substratos seja preenchida 

com grupos hidroxila (-OH), devido aos óxidos de superfície. Com o intuito de exemplificar 

como se apresenta a superfície dos substratos, a Figura 6.7 apresenta o aço AISI 304[229]. 
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Figura 6.7  - Superfície do aço com seus grupos hidroxila. Acervo fotográfico da autora[41]. 

Quando ocorre a deposição dos filmes finos de TiO2 em substrato de aço AISI 304, os 

grupos hidroxila desempenham um papel essencial por serem locais de iniciação das reações 

químicas do filme com o substrato, como representado a Figura 6.8[229].  

 

Figura 6.8 - Interação do filme fino com substrato de prata. Acervo fotográfico da autora[41]. 

As sucessivas reações que ocorrem ao depositar o filme fino de TiO2 resulta em um gel, 

formando um reticulado tridimensional sólido impregnado com uma fase líquida[174, 175]. 

Quando submetido a secagem e tratamento térmico, considera-se que o solvente tenha sido 

eliminado.  

Os filmes com adição de prata seguem a mesma rota, contudo, como já mencionado, 

ocorrem interdifusão de partículas de Ag e coalescência de AgNPs para o interior da matriz de 

TiO2, resultando na formação de clusters de Ag de tamanho nanométrico na superfície do filme.  

O mesmo mecanismo descrito anteriormente é proposto para a formação de filmes finos em 

substratos de fios ortodônticos NiTi. 
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6.4 Substrato de aço AISI 304 

Para maior comodidade, os resultados foram divididos de acordo com o substrato 

utilizado. A seguir, os resultados relacionados ao aço inoxidável AISI 304. 

6.4.1 Influência da temperatura na formação AgNPs 

O tamanho das nanopartículas de prata e sua morfologia presentes nos filmes finos de 

Ag/TiO2 depositados em substratos de aço AISI 304, sob temperatura e tempos diferentes de 

secagem, foram analisadas por MEV e quantificadas através do processamento de imagem pelo 

software ImageJ. As temperaturas de secagem e tempo de exposição assim como o tamanho 

médio das nanopartículas estão representadas na Tabela 6-2. 

Tabela 6-3 – Descrição das amostras, tratamentos térmicos, tempo de secagem e tamanho médio das 

nanopartículas de prata.  

Método Temperatura (oC) Diâmetro médio das AgNps (nm) 

Tempo de secagem (minutos) 

10 20 40 60 

Câmera UV Ambiente 3,1 - 3,7 3,4 

Estufa 100 2,6 4,27 4,4 3,2 

Forno 300 4,0 3,7 3,3 3,7 

Forno 400 2,4 4,6 - - 

A Figura 6.9 apresenta as imagens do filme fino de Ag/TiO2, formado por 5 camadas,  

submetido à luz UV nos intervalos de 10, 40 e 60 minutos.  

 

Figura 6.9 - Imagens de MEV do filme fino de Ag/TiO2 submetidos à radiação UV nos intervalos de 10 

minutos (A), 40minutos (B) e 60 minutos (C). 
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As partículas de prata, confirmadas por EDS, aparecem quando o filme é submetido a 

radiação ultravioleta, porém em dimensões e dispersão menores, quando comparado com filmes 

submetidos a temperaturas maiores. É possível observar um ligeiro aumento do tamanho e 

quantidade de partículas com o aumento de tempo de tratamento. 

A Figura 6.10 apresenta as imagens do filme fino, formado por 5 camadas, submetido à 

temperatura final de 100oC de 10, 20, 40 e 60 minutos.  

 

 

Figura 6.10 - Imagens de MEV do filme fino de Ag/TiO2 submetidos à temperatura final de 100oC nos 

intervalos de 10 minutos (A), 20minutos (B), 40 minutos (C) e 60 minutos (D). 

Quando os filmes finos são submetidos a temperatura final de 100oC, a diferença de 

tamanho e a distribuição das AgNps não é perceptível em função do tempo de secagem. Em 

algumas regiões, as AgNps podem aparecer com tamanhos um pouco maiores, mas que não são 

representativas do todo. 

A Figura 6.11 apresenta as imagens do filme fino, formado por 5 camadas, submetido à 

temperatura final de 100oC de 10, 20, 40 e 60 minutos.  
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Figura 6.11 -  Imagens de MEV do filme fino de Ag/TiO2 submetidos à temperatura final de 300oC nos 

intervalos de 10 minutos (A), 40minutos (B) e 60 minutos (C). 

Nos filmes finos submetidos a temperatura final de 300oC, não foi possível observar 

diferenças entre o tamanho das partículas de acordo com os diferentes intervalos. Quando  

contabilizadas pelo programa de imagens Image Java®, houve uma diminuição do tamanho 

das partículas do intervalo de 10 minutos para os demais comparados. 

A Figura 6.12 apresenta as imagens do filme fino, formado por 5 camadas, submetido à 

temperatura final de 400oC de 10, 20 e 60 minutos.  

 

 

Figura 6.12 - Imagens de MEV do filme fino de Ag/TiO2 submetidos à temperatura final de 400oC nos 

intervalos de 10 minutos (A), 20minutos (B) e 60 minutos (C). 

Nos filmes finos submetidos a temperatura final de 400oC, observa-se um aumento de 

tamanho e quantidade de partículas do intervalo de 10 min para 20 min, mas após isso a 

morfologia da matriz de TiO2 também muda. Nesta temperatura o TiO2 está mudando da fase 

de amorfo para anatásio. 
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Estudos anteriores, mostraram que o tamanho das AgNp é inversamente proporcional 

com o aumento da temperatura quando observados em experimentos macroscópicos. Liu et al. 

(2020) realizaram experimentos quantitativos para avaliar o comportamento das AgNps com a 

influência da temperatura na cinética de nucleação e na constante de crescimento e, como 

conclusão, demonstraram que o aumento da temperatura favorece tanto a nucleação quanto o 

crescimento das nanopartículas[230].  

Estudos mais detalhados com um grupo amostral maior é necessário para obtenção de 

parâmetros qualitativos e quantitativos consistentes. 

6.4.2 Difração de Raios-X e Microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução 

A difração de raios X (DRX) foi realizada no intuito de identificar as fases cristalinas 

presentes na superfície dos materiais. Os difratogramas do substrato de aço inoxidável 

austenítico AISI 304 das bandas ortodônticas e da amostra recoberta com filme fino de Ag/TiO2 

submetidos a temperatura de 400oC são apresentados na Figura 6.13.  

O aço austenítico AISI 304  na Figura 6.13A apresenta as principais reflexões nas 

posições 2𝞱 = 43o e 2𝞱 =50 referentes aos planos cristalográficos (111) e (200), respectivamente, 

característicos do aço austenítico γ-Fe (austenita) e reflexão na posição 2𝞱 = 44o referente ao 

plano cristalográfico (110) de α-Fe (ferrita) [231]. A Figura 6.13B mostra, além dos picos 

característicos do aço, o pico de difração em 26º característico da fase anatásio (101), (PDF 

N°1-562), em foco mostrado na Figura 6.13C.  
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Figura 6.13 - Difratograma do corpo de prova sem recobrimento (A) e com filme fino tratado a 

400oC (B) com ênfase no pico característico da fase anatásio (C).  

A Figura 6.14 apresenta os difratogramas dos fios ortodônticos sem recobrimento 

(Figura 6.14A), recobertos com filmes finos de Ag/TiO2 submetidos a secagem à 300oC (Figura 

6.14B) e 400oC (Figura 6.14C) e por irradiação UV (Figura 6.14D). Em todos os difratogramas 

podemos notar com mais destaque o pico característico em 43o (2𝞱), indicando o ferro 

austenítico γ-Fe (111), o pico em 44oC (2𝞱) indicando a ferrita e o pico em 50º indicando γ-Fe 

(200). 
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Figura 6.14 - Difratograma dos fios ortodônticos de aço sem recobrimento (A) e com filme fino Ag/TiO2 com 

tratamento térmico de 300oC (B), tratamento térmico de 400oC (C) e tratamento final por irradiação UV 

(D).  

A ausência de picos característicos de TiO2 nos difratogramas da Figura 6.14, exigiu 

uma nova série de caracterização. O fato de o fio ortodôntico ser de tamanho muito inferior ao 

porta-amostra do equipamento pode ter comprometido a leitura do mesmo. Além do mais, 

ambos os ensaios, em bandas e fios, foram feitos utilizando o método do pó, análise 

incompatível à filmes finos. Assim, uma nova análise utilizando segmentos de placas de aço 
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inoxidável AISI 304 maiores em comparação aos fios ortodônticos e com superfície mais 

homogênea, visando diminuir o erro das análises anteriores e a identificação da composição 

dos filmes. O difratograma do substrato de aço inoxidável austenítico AISI 304 (Figura 6.15A) 

de composição mostrada na Tabela 5-2, e amostras recobertas como filmes finos de AgTiO2 

com temperatura de secagem de 400oC (Figura 6.15B) e irradiada por UV (Figura 6.15C) está 

representado na Figura 6.15.  

 

Figura 6.15 - Difratograma dos fios ortodônticos de aço sem recobrimento (A) e com filme fino 

Ag/TiO2 com tratamento térmico de 400oC (B) e tratamento final por irradiação UV (C). 

Os picos característicos de TiO2 e Ag não foram observados nos difratogramas 6.15B e 

6.15C, somente picos característicos do substrato de aço AISI 304, embora os picos das 

posições 2𝞱 = 75o referente à γ-Fe (220) e 2𝞱 = 91o referente à γ-Fe (311) tiveram a intensidade 

diminuída devido aos filmes depositados. Na Figura 6.15D, representando as amostras 
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submetidas ao tratamento final dos filmes finos de Ag/TiO2 irradiados com luz UV, há presença 

de um pico na posição 2𝞱 = 64o, pode estar relacionado com Ag (220).  

O  difratograma referente ao tratamento por radiação UV pode evidenciar um caráter 

amorfo do filme fino, uma vez que não houve aquecimento da amostra, gerando filmes com 

escala atômica desorganizada, diferentemente do filme fino de Ag/TiO2 tratado a temperatura 

final de 400oC, que se apresenta cristalino. 

Para confirmar a presença de prata no filme fino de Ag/TiO2, o recobrimento foi raspado 

do substrato de aço AISI 304com auxílio de uma pequena espátula e disperso em solução de 

isopropanol. As amostras foram preparadas adicionando uma gota da suspensão em grade de 

cobre de 200Mesh do tipo Holey Carbon, e então, colocada sobre papel para absorver o excesso 

de solvente. A Figura 6.16 apresenta a imagem de Microscopia eletrônica de Transmissão de 

alta resolução (HRTEM) e o espectro de energia dispersiva (EDS) dos filmes finos de Ag/TiO2 

tratados termicamente a 400oC. 

O EDS mostra a presença de titânio e prata e pela imagem é possível observar os padrões 

de interferência devido à uma organização atômica estrutural. Ainda na Figura 6.16 é possível 

visualizar padrões de interferência devido à presença de um sistema policristalino no material, 

com planos sobrepostos. Dentre os padrões de interferência pode-se observar a formação de 

nanocristalitos de TiO2 nas fases anatásio e rutilo, e nanocristalitos de prata. O espaçamento 

interplanar de 0,35nm, identificado como A na Figura 6.12, representa o plano de anatásio 

Ti(101), corroborando com o pico de difração de raio X 2𝞱 = 26o da Figura 6.13 . A 

identificação B apresenta um espaçamento interplanar de 0,33nm, representando o plano do 

rutilo Ti(110). Já o espaçamento interplanar de 0,24nm evidencia a presença do plano 

cristalográfico da Ag cúbica (111)[126, 232, 233]. 
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Figura 6.16 - Imagem de HRTEM  e EDS de filmes finos de Ag/TiO2 tratados termicamente a 400oC . 
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Os picos de difração característicos da fase cristalina rutilo, assim como picos da fase 

cristalina da prata Ag (111) não foram identificados pela técnica de DRX, sendo a técnica de 

HRTEM mais eficaz para observar e identificar a estrutura dos filmes finos de Ag/TiO2, nesse 

caso. 

6.4.3  Microscopia óptica 

Para avaliar o comportamento do filme fino pela incidência da luz branca, foram 

utilizadas amostras em forma de discos de aço AISI 304. A Figura 6.17 apresenta o substrato 

sem recobrimento e com filmes finos de Ag/TiO2 com tratamento de secagem sob irradiação 

UV.  

 

Figura 6.17 - Imagens de microscopia óptica com aumento de 20x dos discos de aço AISI 304  sem 

recobrimento (A) e com filme fino de Ag/TiO2(B). 

Na Figura 6.17A podemos observar na superfície do substrato a presença de trilhas 

longitudinais em toda a sua extensão. Pode ser observado também na Figura 6.17B as 

características do substrato mostrando que o filme fino é transparente. A variação de cores 

observadas nas amostras contendo filme fino de TiO2, são produzidas pela interferência das 

ondas de luz, fenômeno conhecido como iridescência. Conforme a espessura do filme mais ou 

menos cores serão refletidas ao mesmo tempo[234].  
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6.4.4  Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As imagens de MEV de diferentes substratos sem recobrimento e com deposição de 

filmes finos de Ag/TiO2 com diferentes tratamentos de secagem, são apresentados nessa seção.  

6.4.4.1   Discos de aço AISI 304  

Os resultados obtidos por imagens de MEV utilizando elétrons secundários (SE) foram 

realizados em discos de provas de aço AISI 304 representadas na Figura 6.18. Os substratos 

foram cobertos com filme finos de Ag/TiO2 com 5 camadas e foram secos à temperatura 

ambiente sob irradiação UV.  Os discos apresentaram superfície muito irregular antes da 

deposição, com buracos e trincas que podem favorecer o acúmulo de bactérias quando em 

contato com elas. Amostras com filmes mostrado na Figura 6.18A, Figura 6.18B apresentam 

esferas brancas que representam clusters de nanopartículas de prata metálica. A presença de 

trincas em regiões diferentes também é observada. A maior dificuldade de se obter filmes 

íntegros foi devido ao tamanho e à falta de uniformidade da superfície dos substratos. 
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Figura 6.18 - Imagens de MEV dos discos de provas de aço inoxidável 304 sem filme (a) (b) com filme fino 

de Ag/TiO2 (c) (d). 
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A morfologia dos clusters de partículas de prata presentes no filme fino de Ag/TiO2 seco 

sob irradiação UV, mostrados na Figura 6.14 (C, E e F) é semelhante à esférica e são distribuídas 

ao longo de sua superfície. A Figura 6.19 fornece o histograma de distribuição de tamanhos de 

nanopartículas de Ag, obtido estatisticamente através do software Image Java® a partir de 

imagens de MEV.  

 

Figura 6.19 - Distribuição de tamanho de clusters de nanopartículas de Ag em filmes finos de Ag/TiO2 

depositados sobre substratos de discos de aço inoxidável AISI 304, secos sob irradiação de luz UV. 

Para amenizar os efeitos das irregularidades presentes nos discos de aço inoxidável AISI 

304, foram usados como corpos de provas segmentos de fios ortodônticos do mesmo material.  

6.4.4.2 Fios ortodônticos de aço inoxidável AISI 304  

A morfologia da superfície do fio ortodôntico de aço inoxidável AISI 304 sem 

recobrimento e com filme fino de Ag/TiO2 secos à temperatura ambiente sob irradiação de UV 

são apresentadas nas imagens de MEV, utilizando elétrons secundários (SE), na Figura 6.20. As 

Figuras 6.20A, 6.20B e 6.20C mostram o substrato sem recobrimento nos aumentos de 40x, 
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1000x e 5000x, respectivamente.  A distribuição das nanopartículas de prata pode ser observada 

na Figura 6.20E e 6.20F, com maior detalhe na Figura 6.20F.  

 

Figura 6.20 - Imagens de MEV de fios ortodônticos sem recobrimento nas letras A, B e C e com filme fino 

de Ag/TiO2 nas letras D, E e F, detalhe da distribuição das partículas em F (detalhamento em maior 

ampliação utilizado para caracterização morfológica de nanopartículas). 

 

A utilização das imagens eletrônicas de MEV foi associada a dados químicos 

semiquantitativos de EDS fornecendo uma estimativa composicional, como mostrado na Figura 

6.21.  A Figura 6.21A apresenta picos característicos do aço inoxidável AISI 304, evidenciando 

os elementos Fe, Ni e Cr. A Figura 6.21B mostra além dos picos relacionados ao substrato aço 

inoxidável AISI 304, picos de Ti e Ag.   
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Figura 6.21 - Espectro de EDS representando o substrato de aço inoxidável AISI 304  sem recobrimento (A) 

e com filme fino de Ag/TiO2(B). 

A morfologia dos clusters de partículas de prata presentes no filme fino de Ag/TiO2 seco 

à temperatura ambiente sob irradiação UV distribuídas ao longo de sua superfície, mostrada na 

Figura 6.20 (C, E e F), também se apresenta com aspecto esférico. A Figura 6.22 fornece o 

histograma de distribuição de tamanhos de nanopartículas de Ag. 

 

Figura 6.22 – Distribuição de clusters de AgNPs em fios ortodônticos de aço AISI 304  secos por UV.  
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6.4.5  Microscopia de varredura por sonda (MVS) 

A microscopia de varredura por sonda (MVS) foi utilizada para fornecer informações 

sobre a superfície e topografia das amostras sem recobrimento e amostras contendo filmes finos 

de Ag/TiO2 depositados. A Figura 6.23A mostra a imagem em 2D e 6.23B mostra a topografia 

em 3D do substrato de discos de aço inoxidável 304 AISI. 

 

 

Figura 6.23 - Superfície dos discos de aço inoxidável AISI 304 utilizados para ensaios de microscopias em 

2D (A) e 3D (B). 

As imagens foram realizadas para mostrar a topografia irregular dos substratos, 

apresentando ranhuras provindas do processo de laminação dos discos. Os defeitos presentes 

na superfície desse corpo de prova favorecem o acúmulo de bactérias e consequentemente a 

potencialização do atrito. Devido à essas irregularidades, os substratos foram substituídos por 

fios ortodônticos de superfície mais homogênea para melhor avaliação da deposição dos filmes 

finos.  



78 

 

 

6.4.5.1 Fios ortodônticos de aço inoxidável AISI 304  

As imagens 3D representando as características texturais e morfológicas do substrato, 

fio ortodôntico de aço inoxidável  AISI 304, sem recobrimento (A, B, C) e com filme fino de 

Ag/TiO2 (D, E, F), secos a temperatura ambiente sob irradiação com UV são observadas na 

Figura 6.24. A rugosidade média, em termos de RMS (Root Mean Square), encontrada com 

auxílio do programa Gwiddion ,do substrato sem o filme foi de aproximadamente 5nm enquanto 

da amostra com deposição do filme fino foi de 3nm quando medida usando uma área de 5μm x 

5μm.   Nas imagens do substrato sem filme, pode-se observar ao longo da superfície a presença 

de estrias, característica do material e alguns defeitos pontuais, como mostrado também na 

microscopia de varredura. Tais defeitos são consequências da laminação prévia do material para 

comercialização. Quando se observam as imagens das amostras com filme fino depositado, 

nota-se a presença das partículas de prata sob a superfície.  Os picos em destaque nas imagens 

inferem na presença de partículas de prata na superfície do material. A Figura 6.24F que 

representa a amostra recoberta com filme fino de Ag/TiO2 mostra a superfície mais homogênea 

que o substrato sem recobrimento.   

 

 



79 

 

 

Figura 6.24 - Imagens em 3D de MFA dos substratos de aço AISI 304 (A, B, C) e de amostras com filmes 

finos de Ag/TiO2 depositados (D, E, F) secos a temperatura ambiente sob irradiação UV. 
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Os perfis topográficos do substrato sem e com recobrimento estão representados na 

Figura 6.25. As imagens foram feitas com o auxílio do software Gwiddion, através da média de 

linhas traçadas por toda a figura escolhida. Pelas imagens dos perfis topográficos pode-se 

observar que amostras recobertas com filme fino de Ag/TiO2 possuem uma superfície mais 

regular do que as amostras do substrato sem recobrimento.  

 

Figura 6.25 - Perfis topográficos do substrato de aço inoxidável AISI 304 (a) sem deposição e com deposição 

de filmes finos de Ag/TiO2. 

 

Fios ortodônticos de aço inoxidável AISI 304 foram revestidos com filmes finos de 

AgTiO2 e secos a temperatura final de 400oC por uma hora. As características texturais e 
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morfológicas do substrato não revestido (A e B) e revestido com filme fino de Ag/TiO2 (C e D) 

são observadas na Fig. 6.26. 

 

Figura 6.26 – Imagens 2D e 3D de MVS de substratos de aço AISI 304  (A e B) e amostras com filmes finos 

de Ag/TiO2 depositados (D e E). Perfis topográficos de substratos de aço AISI 304  sem recobrimento (C) 

com filmes finos de Ag/TiO2 depositados (F). 
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As Figuras 6.26A e 6.26B mostram as imagens do substrato de aço, onde a superfície 

apresenta estrias, características do processamento de laminação do aço. As Figuras 6.26C e 

6.26D mostram a superfície do substrato recoberto com filme fino de TiO2. A rugosidade média 

do substrato calculada foi de aproximadamente 12nm, enquanto a do substrato revestido foi em 

torno de 8nm quando medida usando uma área de 5μm x 5μm2. As imagens topográficas (6.22C 

e 6.22F) também mostram a superfície do substrato não revestido e revestido com filmes finos 

de Ag/TiO2, respectivamente. É possível observar uma superfície menos irregular da amostra 

contendo filme fino em comparação com a amostra do substrato sem deposição. Proporcionar 

uma  superfície mais regular, previne a adesão de bactérias patogênicas formadoras dos 

biofilmes. 

 

6.4.5.2 Nanoindentação 

Filmes finos de TiO2 e AgTiO2 depositados em substratos de aço inoxidável AISI 304  

com proporções molares de Ag de 1% e 3 % tratados a 400oC tiveram suas propriedades 

mecânicas investigadas por nanoindentação.  O módulo de elasticidade, ou módulo de Young, 

e a dureza dos filmes foram medidos através de um microscópio de força atômica utilizando 

uma ponta Berkovich. Os valores médios encontrados para o módulo de Young (E) e para a 

dureza (H) das amostras são listados na Tabela 6-3.  

Tabela 6-4 – Valores médios das amostras de filmes finos de TiO2 e AgTiO2 para o módulo de Young (E) e 

dureza (H). 

Filmes finos Módulo de Young (E) 

GPa 

Dureza (H)        

GPa 

TiO2 352,0 ± 43,2 28,1 ± 4,32 

AgTiO2 - 1% de Ag 234,0 ± 36,5 29,3 ± 5,83 

AgTiO2 - 3% de Ag 45,7 ± 7,06 2,56 ± 0,31 

Os resultados apontam que à medida que o teor de prata na matriz de TiO2 aumenta, o 

módulo de Young diminui assim como a dureza. As curvas de Força (μN) em função da 

profundidade de deformação (nm) são apresentadas na Figura 6.27.  
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Figura 6.27 - Gráficos de força x profundidade de filmes finos de TiO2 (A), AgTiO2 com 1% de 

prata (B) e AgTiO2 com 3% de prata (C) depositados em substratos de aço AISI 304 . 
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As nanoindentações foram realizadas com forças máximas de 500N e a profundidade 

máxima variou de 40nm à aproximadamente 120nm. Pode se o observar que o filme fino que 

contém menor teor de prata apresenta maior profundidade. Uma causa provável do resultado 

para o filme fino de Ag/TiO2 com maior teor de prata apresentar menor profundidade pode estar 

relacionada com a má estruturação do filme no substrato de aço.  

Estudos anteriores investigaram a nanoindentação do substrato de aço inoxidável AISI 

304, como mostrado na Figura 6.28. A substrato possui uma larga profundidade na indentação 

com um alto declive no segmento da curva de descarga, comportamento típico de um material 

dúctil e plástico.  

 

Figura 6.28 - Nanoindentação aço AISI 304[235]. 

Para o as amostras revestidas com filmes finos de TiO2 e AgTiO2, Figura 6.23, a 

profundidade de indentação é recuperada mais rápido do que a do substrato quando a carga é 

removida. Isso indica que durante o caminho de descarga, o material compósito apresenta uma 

rápida recuperação da deformação elástica do filme fino. A dureza do aço AISI 304 encontrada 

na literatura é de 3,84GPa, menor que a dureza encontrada nos filmes finos. É importante 

ressaltar que para os filmes finos, a resposta da indentação depende da profundidade de 
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deformação que precisa ser, consideravelmente, menor do que a espessura do filme para evitar 

a contribuição do substrato[236].  

6.4.6 Teste de molhabilidade 

A hidrofilicidade dos filmes finos foi avaliada pelo método de gota séssil para examinar 

as mudanças do ângulo de contato da água com a superfície. Para realização do método, foi 

montado um aparato para a realização das medidas de ângulo de contato dos filmes finos de 

TiO2 e Ag/TiO2 com água, ilustrado na Figura 6.29. 

 

Figura 6.29 - Aparato para a medição do ângulo de contato da água com a superfície dos filmes finos de 

TiO2 e AgTiO2. Acervo fotográfico da autora. 

 

 Filmes de TiO2 e Ag/TiO2 (proporção molar de 3%) em amostras recobertas sob lâminas 

de aço inoxidável AISI 304 secas em temperatura ambiente, irradiadas com luz UV e com 

tratamento térmico a 300oC e 400oC, estão representadas na Figura 6.30.  
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Figura 6.30 - Ângulos de contato da água sobre o substrato de aço AISI 304  com filme fino de TiO2  (A) e 

AgTiO2 (B) sob irradiação de UV, com filme fino de TiO2  (C) e AgTiO2 (D) com tratamento térmico de 

300oC e com filme fino de TiO2  (E) e AgTiO2 (F) com tratamento térmico a 400oC. 

 

Os valores das medidas dos ângulos de contato dos filmes finos de TiO2 e AgTiO2 de 

acordo como tratamento final dos filmes, foram calculados com ajuda do software  Image 

Java® e foram registrados na Tabela 6-5. 
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Tabela 6-5 – Valores de ângulo de contato dos filmes finos de TiO2 e AgTiO2 de acordo como tratamento 

final dos filmes. 

Filme UV 300oC 400oC 

TiO2 80 0 530 410 

AgTiO2 112 0 770 710 

 

 

O ângulo de contato da água com o filme fino de TiO2 preparado sob radiação UV e 

depositado em aço AISI 304, representado na Figura 6.30A, é de aproximadamente 800
. Os 

ângulos de contato tiveram uma drástica queda para aproximadamente 530 e 410 quando os 

filmes finos receberam tratamento térmico, respectivamente, de 300oC (Figura 6.30C) e 400oC 

(Figura 6.30E). Assim, as amostras apresentam um comportamento hidrofílico, sendo a amostra 

irradiada com luz UV, com comportamento mais hidrofóbico. Quando observado o ângulo de 

contato da água com o filme fino de Ag/TiO2 preparado sob radiação UV depositado em aço 

inoxidável AISI 304, representado na Figura 6.30B, o valor é de 1120
. Os ângulos de contato 

também caíram drasticamente para aproximadamente 770 e 710quando os filmes finos 

receberam tratamento térmico , respectivamente, de 300oC (Figura 6.30D) e 400oC (Figura 

6.30F). O filme fino de Ag/TiO2 irradiado com luz UV apresentou caráter hidrofóbico e as 

amostras com tratamento térmico de 300oC e 400oC, comportamento hidrofílico. 

A molhabilidade pode ser relacionada com a rugosidade da amostra uma vez que o 

ângulo de contato aumenta em superfícies que apresentam rugosidade maior. Na ortodontia, a 

rugosidade dos fios ortodônticos influencia no atrito da relação braquete-fio: quanto maior for 

a rugosidade do fio, maior atrito e consequentemente maior adesão de bactérias.  

É bem relatado que superfícies com rugosidade com escala maior que uma bactéria, 

proporcionam maior área de contato disponível e abrigo para o microrganismo, 

consequentemente, em uma maior adesão bacteriana. Por outro lado, estudos também mostram 

que muitas superfície com dimensões menores, podem exibir  adesão bacteriana reduzida[237]. 

Estudos anteriores mostraram que a mudança do caráter hidrofílico/hidrofóbico em 

superfícies de TiO2 está atribuída formação ou remoção do grupo hidroxila (OH-). A aplicação 

da irradiação UV causa a redução de Ti4+ para Ti3+, redução de grupos OH- ligados às vacâncias 
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de oxigênio da superfície, e, consequentemente, aumentado os grupos OH- livres devido ao 

vapor de ambiente, adquirindo um caráter hidrofílico em superfícies de TiO2. Uma possível 

oxidação de Ti3+ resulta na remoção dos grupos OH- da superfície e TiO2, adquirindo caráter 

hidrofóbico[231-232]. Além disso, a inserção de prata na matriz de filmes finos de TiO2 é uma 

das causas de hidrofilicidade devido ao aumento de O2   e Ti3+, consequente a melhor separação 

entre elétrons e buracos na superfície dos filmes[240].Contudo, a conversão do caráter 

hidrofílico para hidrofóbico pode ocorrer após o armazenamento das amostras em condições 

escuras e secas durante algum período[241], caso das amostras analisadas nesse trabalho.  

Superfícies que apresentam características hidrofóbicas ou super-hidrofílicas possuem 

propriedade autolimpante, capazes de remover bactérias e sujeira oleosa de suas superfícies 

devido à sua propriedade fotocatalítica, e quando a característica autolimpante é associada a 

superfícies hidrofóbicas, tem a capacidade de remoção de poeiras pelo rolamento das gotas de 

água na superfície[242, 243], sendo esse o caso da amostra com filme fino de Ag/TiO2 seca sob 

luz UV. 

 

6.4.7 Teste de resistência à corrosão 

Após a deposição dos filmes finos de Ag/TiO2 com tratamento térmico final de 400oC 

sob substratos de aço inoxidável AISI 304 e os intervalos de tempo de 30, 60 e 90 dias 

submersas em solução de saliva artificial, com composição descrita na Tabela 6-6. As amostras 

foram caracterizadas por MEV e a solução em que as amostras estavam armazenadas foram 

analisadas por espectroscopia de absorção atômica. 

Tabela 6-6 - Composição da saliva artificial da solução comercial de Fusayama Meyer [244] 

Composto Concentração (g/L) 

KCl 0,4 

NaCl 0,4 

CaCl2.2H2O 0,9 

NaH2PO4.2H2O 0,07 

(NH2)2.CO 1 
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Amostras de filmes finos de Ag/TiO2 com tratamento térmico a 400oC depositados em 

substratos de aço AISI 304 foram caracterizados por MEV. A Figura 6.31 mostra as imagens do 

MEV dos substratos de aço inoxidável AISI 304 não revestidos e revestidos após imersão em 

solução salina artificial por 30, 60 e 90 dias. O substrato sem e coberto com as finas películas 

de Ag-TiO2, imersas por 30 dias, não apresentou corrosão localizada. Em amostras que contém 

filmes finos de Ag/TiO2 depositados não são vistos nenhuma fissura ou orifícios característicos 

da corrosão. As corrosões podem causar delaminação e elevação do revestimento da superfície 

do metal. Dessa forma, o revestimento de película fina de Ag/TiO2 em substrato de aço 

inoxidável AISI 304 pode aumentar a resistência à corrosão. As corrosões foram observadas na 

forma de pequenas fissuras e orifícios nas amostras não revestidas que permaneceram imersas 

por 60 e 90 dias em saliva artificial, representadas pelas Figuras 6.31C e 6.31E. 

A partir do tratamento térmico, ocorre um processo de coalescência dos clusters de prata, 

que apresentam alta mobilidade devido à presença de vacâncias na rede de TiO2, gerando 

nanopartículas de prata segregadas da estrutura de TiO2. Essa segregação também pode ser 

explicada avaliando-se a grande diferença nos raios iônicos de Ti+4 (r = 68pm) e Ag+ (r = 126pm) 

e também em suas cargas, fatores que impossibilitam os íons Ag + de compor a rede cristalina 

de dióxido titânio formando uma solução sólida[226]. 

Os substratos revestidos possuem algumas esferas de clusters de prata na superfície, 

resultantes da interação do filme com os cloretos presentes na solução do meio que se 

desprendem da superfície do filme ao decorrer do tempo de imersão.  
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Figura 6.31 - Imagens do MEV de substrato de aço inoxidável AISI 304 não revestido imerso em saliva 

artificial nos períodos de 30 (A), 60 (C) e 90 (E) dias e substrato revestido com filme fino de Ag-TiO2 nos 

períodos 30 (B), 60 (D) e 90 (F) dias. 

Em estudos anteriores,  Yetim [245] investigou a resistência a corrosão de substratos de 

titânio em solução de fluido corporal, saliva artificial e solução ringer com recobrimento de 

filmes finos de TiO2 e Ag/TiO2 e observou  que a resistência à corrosão da superfície aumentou 

com a deposição dos filmes finos e havia uma melhoria  conforme aumentava a quantidade de 

Ag presente no filme.  
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6.4.7.1 Absorção atômica 

As concentrações de íons de ferro, cromo e titânio foram medidas por absorção atômica 

em função do período de imersão das amostras de substrato de aço inoxidável AISI 304 sem 

recobrimento e com deposição de filmes finos de Ag/TiO2 com tratamento térmico final de 

400oC em solução de saliva artificial e são representados pelos gráficos na Figura 6.32. A 

concentração de ferro observado na Figura 6.32A e de cromo representado na Figura 6.32B tem 

uma queda à medida que o tempo de imersão aumenta. Somente a concentração de titânio sofre 

um ligeiro aumento e estabiliza. Esses resultados não condizem com os observados em MEV, 

uma vez que foi observado a ocorrência de corrosão em substratos sem recobrimento de filmes 

fino de Ag/TiO2, era de ser esperar um aumento da concentração de ferro e cromo, consequência 

da corrosão. A concentração de titânio foi medida com o intuito de observar a estabilidade da 

deposição de filme fino de Ag/TiO2 no substrato de aço AISI 304, retratado na Figura 6.32C. 
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Figura 6.32 - Gráficos de absorção atômica de amostras com e sem filmes finos de AgTiO2 em substrato de 

aço inoxidável AISI 304 representando as concentrações de ferro (A), cromo (B) e titânio (C) em função do 

período de imersão em solução de saliva artificial.  
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A concentração de Ti apresentada pelo método em questão, apresentou uma resposta 

não satisfatória, onde a amostra sem filme fino tem a concentração maior que a amostra com 

filme,  não sendo possível avaliar a possibilidade  solubilização do filme fino de Ag/TiO2 no 

meio. 

6.4.8  Ensaio de resistência ao atrito 

Os resultados referentes aos fios retangulares de aço inoxidável AISI 304 e fios da liga 

NiTi sem recobrimento e recobertos com filmes finos de AgTiO2, deslizados por braquetes em 

base de acrílico, são dados por gráficos de força versus deslocamento.  

Para evitar o efeito da desaceleração do equipamento de dobramento no final do 

deslocamento de 5000μm, onde ocorrem oscilações de magnitude de força observadas no final 

dos gráficos, as medidas foram avaliadas até 4500m. A Figuras 6.33 apresentam os gráficos 

de força versus deslocamentos dos fios retangulares de aço inoxidável AISI 304 e fios 

ortodônticos da liga NiTi com e sem filmes finos.   
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Figura 6.33 - Gráficos de força versus deslocamento do fio ortodôntico de aço inoxidável AISI 304 sem 

recobrimento (A) e com filme fino de Ag/TiO2 (B);  fio ortodôntico de liga NiTi sem recobrimento (C) e com 

filme fino de Ag/TiO2 (D). 

Em todos os gráficos apresentados na Figura 6.32 não foram observados picos de força 

inicial que corresponderiam à força de atrito estático e sim um aumento inicial da força 

relacionado à um deslocamento mínimo. Com aplicação dos filmes finos de Ag/TiO2 nos 

substratos de aço inoxidável AISI 304 e arco de NiTi, pode se observar um aumento da força 

aplicada para o continuo movimento, inferindo em um aumento de resistência ao atrito. O 

resultado é preliminar e inconclusivo uma vez que não possuímos dados suficientes e o uso de 

fios ortodônticos retangulares pode ter inferido no movimento da máquina de dobramento, 

sendo necessário a troca dos fios retangulares por fios redondos. 

Era de ser esperar que a resistência ao atrito de fios ortodônticos da liga NiTi fosse maior 

em relação aos fios ortodônticos de aço inoxidável AISI 304 devido a sua superfície ter elevada 

irregularidade e ter influência do seu comportamento superelástico. Além disso, os fios 

ortodônticos da liga NiTi presentam maior deflexão o que favorece maior contato como 

braquete, e consequentemente maior dificuldade de deslizamento[246, 247].  
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A resistência ao atrito está diretamente relacionada à rugosidade da superfície as ser 

estudada, e como visto anteriormente nos ensaios de microscopia de varredura por sonda, a 

aplicação de filmes finos de Ag/TiO2 em substratos de aço inoxidável AISI 304 diminuem a 

rugosidade em nanoescala, em comparação aos substratos sem recobrimento. Tendo em vista 

que a adesão bacteriana inicial há formação dos biofilmes patogênicos é favorecida pela 

superfície com maior rugosidade uma vez que superfícies com menor rugosidade impedem a 

adesão dos microrganismos por estes sofrerem com o cisalhamento mecânico[248, 249], e 

também considerando o tamanho médio das bactérias (0,2-2μm), a macro rugosidade atribuída 

aos ensaios de molhabilidade e resistência ao atrito, não reduz a barreia potencial físico-química 

encontrada pela célula bacteriana como a rugosidade em nanoescala[98]. 

6.4.9  Teste de sensibilidade microbiana 

Os testes bacteriológicos foram realizados com bandas ortodônticas, mostrados na 

Figura 6.34. As amostras foram recobertas com filme fino de Ag/TiO2 com cinco camadas e 

receberam diferentes tratamentos após a deposição como descrito com a Tabela 6-5.  

Tabela 6-7 - Tratamentos térmicos utilizados na obtenção de filmes finos. 

Método Equipamento Temperatura 

secagem entre 

as camadas 

(oC) 

Tempo de 

secagem 

entre as 

camadas 

(minutos) 

Temperatura 

final de 

secagem (oC) 

Tempo de 

secagem 

final 

(minutos) 

1 Câmera de 

irradiação UV 

Ambiente 20 Ambiente 60 

2 Forno 80 20 80 60 

3 Forno 80 20 400 60 

4 Forno 100 20 100 60 

5 Forno 120 120 120 60 

Os resultados foram obtidos através verificação da formação de halo e mensuração dos 

mesmos ao redor dos corpos de provas com o auxílio de um paquímetro, evidenciando as 

propriedades antimicrobianas. As amostras foram feitas em triplicata de modo que cada placa 

continha um exemplar de cada método e um branco. A Figura 6.34A apresenta a placa de petri 

semeadas com a bactéria S. aureus antes de serem submetidas à temperatura de 37oC por 24 

horas.    
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Figura 6.34 - Imagens da placa de petri semeadas com bactérias Staphylococus aureus contendo as amostras 

de bandas ortodônticas dos métodos apresentados na Tabela 5-7. 

A Tabela 6-6 apresenta o diâmetro médio dos halos de inibição de acordo com o método 

em que a amostra foi submetida, descrito na Tabela 6-5.  

Tabela 6-8 - Diâmetro médio dos halos de inibição das amostras contendo filmes finos de Ag/TiO2. 

Método Diâmetro 

médio 

dos halos 

(mm) 

1 8,5 

2 8,5 

3 - 

4 11,5 

5 10 

O método 3, que representa as amostras de filme fino tratados com temperatura final de 

400oC, não apresentou halo de inibição, consequentemente, não apresentando efeito 

antimicrobiano.  

Os filmes finos de Ag/TiO2 com tratamento térmico final abaixo de 400oC utilizado 

nesse método, são considerados amorfos e tratados à temperatura de 400oC, cristalino, como 

apresentado nas técnicas de DRX e HRTEM. Estudos anteriores, apresentaram efeito 

antimicrobiano nos filmes cristalinos tratados a 400oC e à temperatura anteriores, sendo 

utilizado outro método[126, 216]. Como hipótese, pode-se considerar que em filmes amorfos, 

a prata fica mais dispersa, sendo difundida no ágar, criando o halo de inibição. Já o filme fino 

de 400oC, ocorre o efeito antimicrobiano não por formação de halo e sim, por contato.  
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A partir dos resultados preliminares do teste de sensibilidade antimicrobiana, foram 

escolhidas amostras que apresentaram efeitos antimicrobianos, amostras tratadas com 

irradiação UV, e um teste de esterilidade nas amostras foi realizado. A finalidade do teste foi 

de avaliar o efeito dos métodos de esterilização de materiais ortodônticos utilizados 

frequentemente pelos ortodontistas. Para a realização do teste de esterilidade, foram usados os 

principais métodos de esterilização utilizados pela odontologia: esterilização por autoclave, por 

oxietileno, por radiação UV e por irradiação de raios gama. As esterilizações foram realizadas 

no Centro Universitário da Newton Paiva e no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear da UFMG (CDTN - UFMG). Para esse ensaio, foram utilizados substratos de aço AISI 

304  em forma de discos para melhor visualização e medição dos halos de inibição. A Figura 

6.35 apresenta a configuração do ensaio bacteriológico de esterilidade.  

 

 

Figura 6.35 - Imagens da placa de petri semeadas com bactérias Staphylococus aureus contendo as 

amostras com filmes finos de Ag/TiO2 secos a temperatura ambiente e irradiados por luz UV.  

Foram utilizadas 7 amostras para cada grupo. A Figura 6.35A apresenta as amostras 

antes de serem submetidas à temperatura de 37oC por um período de 24 horas. A Figura 6.36  

apresenta o gráfico da média da zona de inibição microbiana representada pelos halos formados 

medidos por paquímetro para cada método de esterilização. 
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Figura 6.36 - Gráfico dos diâmetros das zonas de inibição de vários métodos de esterilização após deposição. 

Os resultados mostram que o processo de esterilização da autoclave e por oxietileno, 

possuem diâmetro de zona de inibição menor correspondendo a diminuição do efeito 

antimicrobiano dos discos depositados com filmes finos. O tratamento de radiação gama, que 

apresenta um halo de inibição maior, potencializa a sensibilidade antimicrobiana dos filmes 

finos.  
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6.5 Fios ortodônticos de NiTi 

Nesta seção, serão apresentados os resultados das análises realizados em fios 

ortodônticos da liga NiTi. 

6.5.1 Microscopia eletrônica de varredura 

Imagens obtidas por MEV de amostras de fios ortodônticos de NiTi  sem recobrimento 

(Grupo Controle 1) e revestidos com 3 camadas de filmes finos de Ag/TiO2 (Grupo 

Experimental III), estão representadas na Figura 6.37. Os substratos foram cobertos com filme 

finos de Ag/TiO2 utilizando 3 camadas e foram secos à temperatura ambiente sob irradiação 

UV.  Pode-se notar um número considerado de irregularidades presentes na superfície da 

amostra sem recobrimento, como mostrado na Figura 6.37A, e mais detalhadamente nas Figuras 

6.37B e 6.37C. A presença destas irregularidades, frutos do processo de laminação, na 

superfície da amostra facilita a adesão e aglomeração de bactérias em suas ranhuras e, 

consequente, a formação de biofilmes. Amostras com filmes mostradas na Figura 6.37D, Figura 

6.37E e Figura 6.37F apresentam esferas brancas que representam a prata metálica. Pode-se 

observar que o recobrimento fornece mais uniformidade na superfície da amostra sem a 

presença de trincas e como consequência espera-se uma menor adesão dos biofilmes e face a 

uma menor rugosidade superficial.  
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Figura 6.37 - Imagens de MEV do arco ortodôntico de NiTi sem recobrimento (A), (B), (C) e com filme fino 

de Ag/TiO2 (D), (E), (F).  

 

A distribuição e frequência do tamanho dos clusters de partículas de prata presentes no 

filme fino de Ag/TiO2 depositado sobre o substrato de NiTi, está representado na Figura 6.38. 
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Figura 6.38 – Distribuição das partículas de Ag no filme fino de Ag/TiO2 com tratamento térmico 

final de 100oC, com três camadas. 

A maioria dos clusters de prata na superfície do filme fino de Ag/TiO2 têm entre 4 e 

6μm, como mostrado na distribuição.  

6.5.1.1 Adesão bacteriana  

  Após a utilização clínica no meio bucal por um período de 30 dias, os fios ortodônticos 

da Liga NiTi dos grupos experimentais II e IV foram observados por MEV e estão representados 

na Figura 6.39.   
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Figura 6.39 - Imagens de MEV de fios da liga NiTi sem recobrimento (A, B e C) e com filmes finos de AgTiO2 

(D, E, F) após tratamento clínico por um período de 30 dias. 

Nas Figuras 6.39A, 6.39B e 6.39C que apresentam o grupo experimental II que foi 

utilizado no tratamento clínica no meio bucal por um período de 30 dias,  sem revestimento. 

Pode-se observar que a adesão bacteriana nos fios sem filme fino é acentuada e a superfície do 

arco é praticamente coberta de matéria orgânica bucal e sais minerai.  Nas Figuras 6.39E e 



103 

 

6.39F e 6.39G que apresentam o grupo experimental IV utilizado em tratamento clínico por um 

período de 30 dias, recobertos com filme fino de Ag/TiO2,  pode-se notar que se tem uma menor 

quantidade de microrganismos aderidos na superfície do que nos fios sem recobrimento, 

evidenciando assim um possível efeito antimicrobiano do filme. 

Os dados semiquantitativos feitos por EDS dos fios ortodônticos da liga NiTi que foram 

utilizados em tratamento clínico por um período de 30 dias, estão representados na Figura 6.40. 

Na Figura 6.40A (Grupo experimental II), os picos de Ni e Ti oriundos do substrato não são 

vistos pois podem estar mascarados com os picos de outros elementos constituintes da matéria 

orgânica do biofilme aderido, tais como C, K, P Mg e O.  Na Figura 6.40B (Grupo experimental 

IV), os picos de Ni e Ti referentes à liga NiTi estão em evidência e são facilmente visualizados, 

juntamente com traços de outros elementos (Ca,P,C,K,O), componentes dos biofilmes, porém 

os picos de Ag não estão em evidência. 

 

Figura 6.40 - EDS do arco ortodôntico de NiTi sem recobrimento (A) e com filme fino de Ag/TiO2 (B) após 

tratamento clínico por um período de 30 dias. 

Além do efeito antimicrobiano do filme fino de Ag/TiO2, estudos anteriores 

demonstraram que o acúmulo de bactérias na superfície de biomateriais, incluindo fios 

ortodônticos da liga NiTi, é influenciado por sua rugosidade. Considerando que as amostras que 

foram recobertas com filme fino de Ag/TiO2 adquiriam menor rugosidade que os substratos sem 

recobrimento, superfícies com maior rugosidade são preferencialmente propícias à adesão 
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inicial de bactérias, uma vez que os microrganismos ficam protegidos do cisalhamento 

mecânico[248–250]. 

6.5.2 Microscopia de varredura por sonda (MVS) 

Imagens 3D de amostras de fios ortodônticos de NiTi foram obtidas por MFA e estão 

representadas na Figura 6.41, onde as amostras antes do teste de adesão bacteriana sem 

recobrimento (a), com filme fino, (b) e após o teste de adesão bacteriana sem recobrimento (c) 

e com filme fino de Ag/TiO2 (d) secos a temperatura ambiente e irradiados com UV, são 

representados. A rugosidade média do substrato sem o filme antes do teste de adesão bacteriana 

e após está representado na Tabela 6-7. A diminuição da rugosidade em amostras com deposição 

de filmes finos de Ag/TiO2 é evidenciada. Nas imagens do substrato, Figura 6.41A, pode-se 

observar ao longo da superfície a presença de depressões por toda a superfície, observados no 

MEV com clareza. Essa superfície irregular favorece o acúmulo de bactérias formando 

biofilmes nocivos. Na Figura 6.41B, podemos observar uma uniformidade na superfície do 

substrato com a deposição do filme fino. Na Figura 6.41B podemos observar uma superfície 

irregular com vales e picos acentuados. Pode-se afirmar, corroborando com os resultados de 

EDS e MEV, que se trata do acúmulo de matéria orgânica devido a adesão de microrganismos. 

A Figura 6.41D apresenta a superfície da amostra com uma uniformidade maior que a da Figura 

6.41D, de acordo com a análise de MEV. 
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Figura 6.41  - Imagens 3D  de MFA na varredura de 2m dos fios da liga NiTi não recobertos (a), 

com filme fino (b), após tratamento clínico por um período de 30 dias,  sem recobrimento (c) e com 

recobrimento(d). 

Tabela 6-9 - Rugosidade média das amostras sem recobrimento e com filme fino de Ag/TiO2 antes 

e após teste de adesão bacteriana. 

Amostra Recobrimento Teste de 

adesão 

bacteriana 

Rugosidade 

média (nm) 

Figuras 

Grupo controle I Não Não 16 6.41A 

 

Grupo experimental II Não Sim 49 6.41C 

 

Grupo experimental III Sim Não 3 6.41B 

 

Grupo experimental IV Sim Sim 15 6.41D 

 

 

Os perfis topográficos do substrato sem (a) e com recobrimento (b) antes do teste de 

adesão bacteriana e após sem recobrimento (c) e com filme fino de Ag/TiO2 (d) estão 

representados na Figura 6.42.   
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Figura 6.42 - Perfis topográficos do substrato de NiTi sem recobrimento (a), com filme fino (b), sem 

recobrimento após imersão em solução simulando ambiente oral (c) e com filme fino (d) após tratamento 

clínico por um período de 30 dias. 

Os perfis topográficos apresentados na Figura 6.42,  corroboram com os resultados 

observados na Figura 6.41, onde as amostras que possuem recobrimento de filmes finos 

apresentam perfis mais homogêneos, comparados com amostras sem filmes finos. A Figura 

6.42C apresenta maior variação topográfica, explicada pelo acúmulo de bactérias no fio 

ortodôntico sem proteção de filmes finos. 
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7.   CONCLUSÕES  

Os resultados apresentados no trabalho possibilitaram a obtenção de filmes finos de 

TiO2 e Ag/TiO2 através do processo sol-gel pelo método imersão, dip-coating, com 

propriedades físico-químicas adequadas para a utilização em produtos ortodônticos. 

O uso dos fios ortodônticos e placas de aço para a caracterização e aplicação dos filmes 

finos foi mais eficaz que o uso de outras amostras, devido ao fato de apresentarem uma maior 

uniformidade superficial, facilitando a sustentação dos filmes finos de TiO2 e Ag/TiO2.  

As técnicas de caracterização foram de suma importância para entendimento das 

características morfológicas e estruturais existentes nos filmes finos, assim como a distribuição 

de partículas de prata na matriz de dióxido de titânio. O diâmetro médio das AgNps encontrado 

foi de 4nm.  Os ensaios de MEV e AFM mostraram a uniformidade das amostras com a 

deposição dos filmes finos, diminuindo a irregularidade das superfícies dos substratos 

relacionados ao processo de laminação. A diminuição da rugosidade com a deposição dos 

filmes finos é primordial para a diminuição do atrito entre os fios e os braquetes em aparelhos 

ortodônticos, evitando assim o acúmulo de bactérias patogênicas. A adesão inicial dos 

microrganismos é reduzida em termos de rugosidade em nanoescala, observada pela técnica de 

AFM.  

Substratos metálicos de aço inoxidável AISI 304 apresentam uma resistência maior a 

corrosão quando revestidos com filmes finos de Ag/TiO2, mostrado pelas imagens de MEV.  

A análise do ângulo de contato com água mostra que filmes finos contendo Ag 

apresentam maior caráter hidrofóbico, sendo maior na amostra submetida a irradiação de luz 

UV. Superfícies hidrofóbicas tem características de superfícies autolimpantes, reduzindo a 

adesão superficial de contaminantes.  

Os testes de sensibilidade microbiana através do método de difusão de disco mostraram 

a ineficácia dos filmes finos tratados com temperatura de secagem de 300 e 400oC,  mas eficaz 

quando os filmes finos de Ag/TiO2 passam pelo processo de secagem sobre radiação da luz UV. 

Quando analisado os métodos de esterilidade nas amostras de filmes finos de Ag/TiO2 

submetidos a irradiação UV, os métodos de oxietileno e autoclave diminuem a inibição 

bacteriana dos filmes finos, enquanto que a irradiação de raios gama potencializa o efeito 

antimicrobiano. 
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Dentre todos os filmes finos de Ag/TiO2 descritos no trabalho, o filme fino com 

tratamento sob irradiação UV se apresentou-se como o mais promissor para aplicação em fios 

ortodônticos. Além de  apresentar  a diminuição  da nanorugosidade das amostras impedindo a 

adesão inicial das bactérias formadores de biofilmes e possuir caráter hidrofóbico necessário 

para o desempenho de uma superfície autolimpante, o efeito antimicrobiano é notório quando 

os testes bacteriológicos são considerados.  

Esse trabalho foi desenvolvido a partir de setembro de 2017, 15 meses após o começo 

do doutorado, que foi iniciado com outra proposta e outro orientador. A mudança foi feita por 

motivos alheios ao orientador, a mim ou à Universidade Federal de Ouro Preto. Em pleno 

desenvolvimento da proposta atual, o mundo foi acometido por uma pandemia que 

desestabilizou todos, em todos os aspectos, pelas incertezas e perdas durante esse longo período. 

Como a flexibilização do politicas de enfrentamento da pandemia, graças ao confinamento e, 

principalmente, à vacinação da população, foi possível retornar algumas atividades acadêmicas 

e finalizar esse trabalho.  
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8.  PERSPECTIVAS FUTURAS 

Os filmes finos de Ag/TiO2 têm um grande potencial de uso de recobrimento no ramo 

da Ortodontia, e para isso, é preciso aprofundar o estudo sobre esse revestimento. Dentre as 

principais medidas que podem ser feitas para aprimorar esse estudo, pode-se citar: 

• Utilização de mais substratos para avaliar a interação como os filmes finos de 

TiO2 e Ag/TiO2; 

• Analisar os filmes finos de TiO2 e Ag/TiO2 por DRX com método mais 

especifico para filmes finos; 

• Desenvolvimento de um estudo mais detalhado sobre a influência do tratamento 

térmico na estrutura dos filmes finos, no tamanho das nanopartículas de prata 

dispersas na matriz e superficialmente, no comportamento mecânico e no efeito 

antimicrobiano; 

• Realização de uma análise estatística, com maior número de amostras, para 

melhor entendimento das características dos filmes finos em termos de tamanho 

de nanopartículas e efeito antimicrobiano; 

• Analisar o ângulo de contato com água de diversos substratos e amostras com 

filme fino; 

• Estabelecer protocolo para avaliação antimicrobiana dos filmes finos, testando 

um maior número de métodos; 
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