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“Educação e Trandisciplinaridade: travessias
possíveis para uma nova consciência”
Danielle Graziani Prada

RESUMO

A despeito do êxito clínico dos magnetos na movimentação ortodôntica é relevante
inibir através de um revestimento seguro o processo corrosivo decorrente das interações
do meio bucal com os materiais magnéticos. Buscou-se neste estudo a obtenção de
filmes finos obtidos pelo processo sol-gel a partir de soluções alcoólicas contendo
isopropóxido de titânio (IV) como precursor do TiO 2 e AgNO3 como precursor da prata
metálica além do ácido metacrílico (AMA). Almejou-se com os filmes finos, uma
melhor perfomance anticorrosiva dos magnetos NdFeB em ambiente ácido simulando o
meio bucal. No sol formado foi empregada uma luz ultravioleta (UV-C) para promover
a redução dos íons (Ag+ - Ago) com a finalidade antibacteriana do filme Ag/TiO2. Os
filmes foram confeccionados pelo método dip-coating variando de 1 a 4 camadas e em
seguida tratados termicamente a diferentes temperaturas. Para selecionar a solução mais
apropriada a ser depositada na superfície dos substratos magnéticos, testou-se
previamente os nanocompósitos híbridos Ag/TiO2, Ag/TiO2/AMA e TiO2/AMA
depositados sobre lâminas de

aço austenítico da série 316L e também sobre os

magnetos NdFeB. Os filmes finos obtidos foram analisados com o auxílio de técnicas
de microscopia de alta resolução que forneceram informações composicionais (EDS),
morfológicas, topográficas e espessura do filme fino (MEV e microscopia de força
atômica) e sobre a cristalinidade dos mesmos (difração de raios X). Foram realizados
testes de resistência mecânica do filme TiO2/AMA por meio de nanoindentação. A
eficácia anticorrosiva dos filmes finos TiO2/AMA depositados sobre os magnetos
NdFeB foi testada analisando o comportamento do campo magnético das amostras e a
microestrutura após a imersão dos mesmos em solução de ácido lático 1% por um
período amostral de 70 dias. Empregou-se um teste estatístico ANOVA para avaliar a
variação das médias dos mesmos. Os resultados mostraram que os magnetos revestidos
em TiO2/AMA praticamente não sofreram corrosão, quando comparados com o
controle, podendo os mesmos serem empregados na clínica ortodôntica para a
movimentação dentária. No caso clínico ortodôntico relatado, os magnetos revestidos
em TiO2/AMA, mostraram-se eficientes na geração de forças ortodônticas, bem como
uma eficiência anticorrosiva corroborando as análises in vitro.

Key Words: Magnetos, ortodontia, corrosão, campo magnetic, processo sol-gel

ABSTRACT

Despite the clinical success of the magnets in orthodontic movement is relevant inhibit
via a secure coating the corrosion process resulting from interactions of the oral
environment with magnetic materials. In this study we attempted to obtain thin films
obtained by the sol-gel process from alcoholic solutions containing titanium
isopropoxide (IV) as the precursor of TiO2 and AgNO3 as silver metal precursor
addition of methacrylic acid (AMA). Craved with thin films, better corrosion
performance of NdFeB magnets in acidic environment simulating the oral environment.
In the formed sol was used an ultraviolet light (UV-C) to promote the reduction of ions
(Ag + - Aug) for the purpose of antibacterial film Ag/TiO2. The films were prepared by
the dip-coating method ranging from 1 to 4 layers and then heat treated at different
temperatures. To select the most appropriate solution to be deposited on the surface of
the magnetic substrates, we tested previously Ag/TiO2 hybrid nanocomposites,
Ag/TiO2/AMA TiO2/AMA and deposited on 316L austenitic steel series and also on the
NdFeB magnets. The thin films were analyzed with the aid of microscopy techniques
that provide high resolution information compositional (EDS), morphology, topography
and thickness of thin film (SEM and atomic force microscopy) and the crystallinity of
the same (ray diffraction X). Tests of mechanical strength of the film TiO2/AMA by
nanoindentation. Later the thin film Ag/TiO2 was tested for its antibacterial and
anticorrosive simultaneously. The effectiveness of corrosion TiO 2/AMA thin films
deposited on the NdFeB magnet was tested by analyzing the behavior of the magnetic
field of the samples after soaking in solution of the same lactic acid 1% for a sample
period of 70 days. Employed is an ANOVA to assess the variation of the averages of
them. The results showed that the magnets coated TiO 2/AMA hardly undergo corrosion
when compared with the control, the same may be employed in orthodontic treatment
for tooth movement. In orthodontic clinical case reported, the magnets coated in
TiO2/AMA, were effective in generating orthodontic forces, as well as an anticorrosive
efficiency corroborating the in vitro assays.

Key Words: Magnets, orthodontie, corrosion, magnetic field, sol-gel process.

CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO E REVISÃO

1.1. INTRODUÇÃO

A utilização de forças eletromagnéticas e magnetos não se restringe aos estudos nas
áreas de física e química. Existem várias outras aplicações também nas áreas de saúde
cujas pesquisas têm avançado bastante, embora sejam necessários maiores estudos
relacionados a efeitos biológicos dos campos magnéticos.
Na Odontologia, por exemplo, os magnetos são utilizados, devido a sua eficácia, tanto
na retenção de próteses como em Ortodontia, gerando movimentos dentários. No
entanto, existem algumas limitações. Os magnetos formados por elementos terra raras
que são os mais eficientes para esta aplicação, sofrem corrosão em meio bucal,
diminuindo as forças magnéticas que geram o movimento dentário (Itabaiana,
Sobrinho, 2006).
Em sua Dissertação de Mestrado intitulada “Efeitos corrosivos encontrados em
magnetos ortodônticos” REDEMAT /2006 o autor fez um estudo sobre os magnetos
empregados em Ortodontia onde abordou o histórico do magnetismo, as principais
propriedades magnéticas básicas, grandezas magnéticas e a evolução dos imãs
permanentes. Os magnetos estudados foram da liga NdFeB e eram revestidos pelo
processo de eletrodeposição utilizando a prata e o ouro. Estudou-se a composição e
morfologia dos materiais, os níveis de forças gerados, o campo magnético e o
comportamento dos magnetos em meio ácido no contexto da Ortodontia.
Através de MEV em corte longitudinal do magneto, identificou-se 3 camadas
superficiais de proteção anticorrosiva. A camada mais externa com espessura
aproximadamente 1m era constituída em ouro e prata e duas camadas mais internas,
com espessura aproximadamente 3 m apontaram a presença de Cu e Ni. Ambos os
elementos apresentam função de proteção anticorrosiva. Internamente os resultados de
difração de raios X apontaram uma predominância (>70%) da fase Nd2 Fe14B, seguidas
por Fe e Ni (<10%) e outras fases em menor porcentagem, Nd 4,4Fe77,8B17,(<3%). A fase
Nd2Fe14B, ou fase matriz, é magneticamente dura e responsável pelas propriedades
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magnéticas apresentadas por este tipo de imã permanente. Esta fase ferromagnética tem
estrutura tetragonal e é denominada, fase ( ).
A fase Nd1+eFe4B4 é paramagnética à temperatura ambiente e está presente na
microestrutura destes imãs. É chamada fase rica em neodímio e está distribuída ao redor
dos grãos para promover o isolamento perfeito da fase matriz, proporcionando assim,
uma boa coercividade. As distribuições das respectivas fases se encontram na Figura
(1.1).

Figura 1.1 – Desenho esquemático ilustrando as principais fases

e fases ricas em

neodímio (Adaptado de Faria Lima 1996)

As ligas de NdFeB são preparadas, normalmente, em forno de indução a vácuo. Uma
das principais rotas de produção é a metalurgia do pó.
Os níveis de forças magnéticas atrativas e repulsivas aferidos nos eixos x, y e z
apontaram para uma eficiência na geração de movimentos ortodônticos, oscilando entre
0.20N e 0.85N em função da distância. Entretanto, os resultados finais dos testes
corrosivos apontaram uma intensa corrosão dos magnetos devido à porosidade
excessiva superficial, sendo que e esta corrosão comprometeu a intensidade das forças
magnéticas. Diante disto, o grande desafio tornou-se a proteção anticorrosiva dos
magnetos.
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Portanto, é preponderante inibir através de um revestimento seguro o processo corrosivo
decorrente das interações do meio bucal com os materiais magnéticos. O objetivo geral
desse trabalho consiste no estudo da obtenção de filmes finos preparados via
processamento sol-gel formados por nanocompósitos híbridos Ag/TiO2, Ag/TiO2/AMA
e TiO2/AMA, depositados em magnetos de NdFeB empregados em Ortodontia, com a
finalidade de proteção anticorrosiva.

1.2. REVISÃO DA LITERATURA

1.2.1. Magnetismo

De forma resumida as propriedades magnéticas macroscópicas dos materiais são
consequência dos momentos magnéticos que estão associados aos seus elétrons
individuais. Cada elétron em um átomo possui momentos magnéticos que têm sua
origem a partir de duas fontes. Uma está relacionada ao seu movimento orbital ao redor
do núcleo como observado na Figura 1.2 (Resende, 1996). Sendo uma carga em
movimento, um elétron pode ser considerado um pequeno circuito de corrente, que gera
um campo magnético muito pequeno e que possui um momento magnético ao longo do
seu eixo de rotação (Resende, 1996). O outro momento magnético tem origem na
rotação do elétron em torno do seu eixo (Figura 1.2). Assim, cada elétron em um átomo
pode ser considerado como um pequeno imã que possui momentos magnéticos
permanentes orbitais e de spin (Resende, 1996).
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Figura 1.2 - Momento angular orbital do elétron em torno do núcleo (Resende, 1996).

Porém, o fenômeno magnetismo não se expressa apenas externamente. No corpo
humano é impossível não verificar a presença dos fenômenos eletromagnéticos, fazendo
parte do cotidiano. Pode-se encontra correntes elétricas, potenciais e campos,
constituindo um grande circuito. Dentre alguns exemplos podemos citar, a contração do
músculo cardíaco no bombeamento do sangue para o corpo e o peristaltismo do
estômago. Os autores (Pauling e Coryel, 1932, Carneiro, et al. 2000) denominaram esta
ciência de Biomagnetismo.
Entretanto a área do conhecimento que trata da influência de campos eletromagnéticos e
magnéticos externos gerados por correntes elétricas e biomateriais magnéticos sobre os
tecidos vivos, foi denominado de Magnetobiologia (Carneiro, et al. 2000) e foi
investigado por diversos autores (Haas 1995; Roland et al 2001 e Smith e Nagel 2004,
Bringhton et al 2001; Diniz, et al 2002; Mendonça et al 2005; Chang et al. 2005).
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1.2.2. Biomateriais

Pode-se definir biomaterial como toda substância (componente) que pode ser utilizada
ou implantada no interior do corpo humano para diagnóstico ou a substituição de partes
doentes ou danificadas do corpo. Um biomaterial deve ser compatível com os tecidos e
não pode produzir substâncias tóxicas (Calister, 2002). Biocompatibilidade é outro
conceito importante para a área biomédica, podendo ser definida como a habilidade de
um material desempenhar uma resposta tecidual apropriada em uma aplicação
específica. Os fatores que influenciam a biocompatibilidade estão relacionados às
propriedades químicas, mecânicas, elétricas e superficiais dos materiais. Um biomaterial
para ser aceito clinicamente como um material de implante por exemplo, precisa atender
a alguns requisitos fundamentais: deve ser biocompatível, os tecidos não devem
provocar alterações no material, como, por exemplo, o observado na corrosão de metais,
a não ser de forma tolerável, deve ser biofuncional, ou seja, deve ter as características
adequadas para cumprir a função desejada, pelo tempo desejado e deve ser esterilizável
(Callister, 2002). De uma maneira geral, todos os materiais utilizados na engenharia
(metais, cerâmicos, polímeros, compósitos e semicondutores) podem ser usados como
biomateriais.
No contexto da Ortodontia, a premissa básica para o emprego de forças magnéticas na
terapia ortodôntica e ortopédica segundo Blechman & Smiley (1978), baseou-se na
busca de um sistema que gerasse forças contínuas, que fosse independente da
cooperação dos pacientes e que provavelmente reduzisse o tempo de atendimento ao
paciente. Os primeiros trabalhos científicos destes autores foram direcionados para
avaliar os possíveis efeitos biológicos dos biomateriais magnéticos, não levando em
consideração a sua efetividade clínica.
Posteriormente, diversos trabalhos clínicos envolvendo retração dentária anterior
(Blechman

e

Smiley

1978;

Blechman,

1985),

distalização

dos

caninos

(Daskalogiannakis e MLachan, 1996); fixação de próteses (Springate e Sandler,1991);
intrusão de dentes posteriores na correção da mordida aberta anterior (Dellinger, 1986,
Darendeliler et al, 1995), expansão maxilar (Darendeliler & Joho 1993; Vardimon et
al., 1987); correção da relação de classe II (Blechman, 1985; Vardimon et al 1989;
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Vardimon et al; 1987); distalização dos molares (Itoh et al., 1991; Blechman e Steger,
1995; Bondemark e Kurol, 1992; Moro et al., 1995; Gianelly e Vaitas, 1988), correção
da apnéia do sono (Bernhold, et al, 1998), correção da classe III (Darendeliler, 1993);
extrusão de cotos radiculares (Mc Cord e Harvie 1984, Bondemark,1997);
desimpactação dentária ( Vardimon, 1991, Darendeliler & Friedli, 1994; Sandler, 1994;
Yuksel, et al 1995; Cole et al, 2003; Itabaiana Sobrinho et al, 2006; Larry et al, 2008,
Itabaiana Sobrinho et al, 2012) intrusão dos molares superiores (Hyeon; Ki, 2001;
Woods e Nanda, 1988), mostraram a aplicação clínica de magnetos demonstrando uma
eficácia significativa quanto ao movimento ortodôntico e ortopédico, além de
verificarem uma biocompatibilidade adequada.
Itabaiana Sobrinho et al (2012), conforme a Figura (1.3 A e B) descreveu a utilização
clínica de magnetos atrativos da liga NdFeB apoiado em uma banda alça modificada,
para a desimpactação dentária. O tempo de tratamento foi de 50 dias e os magnetos
ao final apresentavam sinais de corrosão.

Figura 1.3 – Desimpactação dentária com magnetos de NdFeB. (Fonte: Itabaiana
Sobrinho et al 2012).

Não obstante a sua eficácia terapêutica, a maioria dos trabalhos citados acima
mencionaram o comportamento corrosivo dos magnetos das ligas SmCo e NdFeB no
meio bucal.
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Sendo assim, o desenvolvimento de revestimentos que sejam resistentes ao processo
corrosivo do meio bucal é de fundamental importância para manter a intensidade do
campo magnético e torná-lo de fato efetivo como biomaterial na geração de estímulos
mecânicos.
O presente trabalho aborda este tema e nele estudou-se a performance anticorrosiva dos
magnetos revestidos por filmes finos de Ag/TiO 2, Ag/TiO2/AMA e TiO2/AMA pelo
processo sol gel, o campo magnético o comportamento dos magnetos da liga NdFeB,
em meio ácido no contexto da Ortodontia.

1.2.3. Processo de corrosão e revestimentos superficiais

O processo de corrosão é a maior razão de perda de energia e massa de diversos
materiais. Sabe-se que 1/5 da energia global e aproximadamente 4,2% do produto
nacional bruto é perdido anualmente devido à corrosão, cujo impacto econômico anual é
estimado em $100.000.000,00 nos Estados Unidos da América. O custo inclui a
aplicação de revestimentos protetores, inspeção e reparação de superfícies corroídas e
estruturas (Wang, 2008).
Em maior ou menor grau, a maioria dos materiais experimenta algum tipo de interação
com um grande número de ambientes diversos. Praticamente todos os meios ambientes
são corrosivos, em menor ou maior grau, quer se trate de meio gasoso (atmosfera rural,
marítima ou urbana, atmosfera limpa ou poluída, gases químicos), meio líquido (água
doce e água do mar, água pura e água poluída, soluções químicas aquosas, produtos
químicos orgânicos e inorgânicos líquidos), ou meio sólido (solo seco ou úmido, solo
natural ou solo poluído, substâncias químicas sólidas). Com freqüência, tais interações
comprometem a utilidade de um material como resultado da deterioração das suas
propriedades mecânicas, de outras propriedades físicas ou de sua aparência. A
deterioração ocorre de forma diferente para os diversos tipos de materiais. Nos materiais
metálicos existe uma perda efetiva de material, por dissolução (corrosão) ou pela
formação de película de material não-metálico. Os materiais cerâmicos são
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relativamente resistentes à deterioração (corrosão), que ocorre geralmente a
temperaturas elevadas. Nos polímeros, os mecanismos e as consequências são diferentes
dos apresentados pelos metais e cerâmicos e o termo degradação é usado com mais
frequência (Callister, 2002).
Considerando os biomateriais, um dos requisitos fundamentais de qualquer metal a ser
usado é que ele não deve formar produtos de corrosão que sejam prejudiciais ao corpo.
Alguns elementos metálicos que são completamente seguros no estado natural podem
formar íons ou compostos prejudiciais ou até mesmo tóxicos. O meio bucal é condutivo
para a formação de produtos de corrosão. A boca é úmida e continuamente sujeita a
oscilações quanto a temperatura. Os alimentos e líquidos possuem ampla variação de
pH (Anusavice, 2002). Desta forma, a corrosão intrabucal é um processo complexo, que
depende da composição e estado termomecânico da liga, em combinação com a
fabricação, acabamento da superfície, aspectos mecânicos em função do meio e estado
sistêmico do hospedeiro (Elias et al, 2007). Nos materiais empregados em Ortodontia,
podem ocorrer vários tipos de corrosão: corrosão por pite em braquetes e fios, enquanto
a corrosão por fenda ocorre em locais expostos a meios corrosivos sob ligaduras
elastoméricas. Também se observa corrosão devido ao atrito durante o deslizamento do
fio metálico no braquete. Somam-se, ainda, tensão cíclica, fadiga, flora intrabucal,
biofilme, substâncias que entram em contato com as ligas e ácidos da saliva (Eliades et
al 2004).
Para Noar et al (2003) o vasto emprego dos magnetos terras-raras no meio bucal tem
sido restrito, devido à sua susceptibilidade a determinadas formas de corrosão. Deste
modo, significantes esforços têm sido realizados na busca da melhor performance dos
mesmos.
Segundo Hanitsch (1989) os magnetos NdFeB, encontrados comercialmente, possuem
revestimentos poliméricos, metálicos ou de conversão. A conversão de um material
metálico é aquela na qual ocorrem modificações químicas na superfície do material
formando uma camada protetora que reduzem ou cessam o processo corrosivo metálico.
Em termos de resistência à corrosão, os ímãs NdFeB são comprovadamente pouco
resistentes (Saliba Silva, 2001). Segundo (Kim e Jacobson, 1987; Attanasio e Latanision
1995), a fase rica em Nd é mais ativa eletroquimicamente e o seu ataque preferencial
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pode levar à desagregação da estrutura cristalina do ímã, eventualmente ocorrendo o
destacamento da fase principal Nd2Fe14B, a fase ferromagnética.
Esse tipo de ímã, além de apresentar baixa resistência à corrosão em meios aquosos,
também tem maiores instabilidades a altas temperaturas devido à maior facilidade de
oxidação em comparação aos ímãs a base de SmCo (Warren, et al. 1991).Entretanto, as
duas características mais importantes em relação às aplicações para estes materiais são a
coercividade e o “produto energético”, designado por (BxH) max. Estes valores para os
magnetos da liga NdFeB são mais potentes em relação aos valores da liga de SmCo.
Consequentemente pode-se reduzir o volume do magneto sem perda de propriedades
físicas, o que é relevante para o seu emprego na cavidade bucal devido à redução de
espaços. Estas características justificam a sua aplicação clínica em Ortodontia.
Foram feitas várias tentativas para inibir o processo de corrosão destes materiais, com o
intuito de se obter um melhor desempenho em ambientes úmidos. Tais tentativas variam
desde a mudança da estrutura dos mesmos até a utilização de recobrimentos superficiais
(Faria e Lima, 1996 ).
Kim et al (1996) tentaram melhorar as propriedades, tanto magnéticas, quanto de
corrosão, ao adicionar Cu, Co e O à liga durante a sua fabricação. Eles conseguiram
melhorar a coercividade, desenvolveram um melhor desempenho à alta temperatura e
uma melhor resistência à corrosão, sem perda da remanência magnética. Faria et al.
(1996), doparam magnetos de NdFeB com cobre aumentando a coercividade, sem
prejudicar a resistência à corrosão.
Outro mecanismo proposto por Sagawa et al (1984) e Bollero, et al (2001) é a adição de
elementos químicos tais como, Dy, Al, Ni, Nb, Co, Si, Cu, Na, Ca e S aos ímãs NdFeB
comerciais para melhorar as propriedades magnéticas e também a resistência a corrosão.
A redução otimizada do teor de Nd tende a favorecer uma melhoria generalizada de
resistência à corrosão. Scott et al (1996) reduziram a fração volumétrica da fase rica em
Nd, aumentando a precipitação da fase Fe-α e fase

, melhorando simultaneamente a

resistência à corrosão e as propriedades magnéticas.
Vardimon et al (1985) e Noar, (1999) propuseram um recobrimento polimérico
empregando parilene sobre os magnetos NdFeB, com camadas duplas e triplas para
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proteção contra corrosão no meio bucal com finalidade ortodôntica. Parilene é um
revestimento polimérico conformal (poli-para-xilene) utilizado em dispositivos elétricos
e médicos e a sua composição química é 1,4-fenilene 1,2-etenedil. Este polímero
apresenta boas propriedades físicas e é aplicado em magnetos de terra raras por
deposição a vácuo em uma temperatura ambiente. Os autores verificaram, que as
camadas deste revestimento conferiram uma boa resistência à corrosão em soluções
ácidas. Entretanto, os revestimentos mostraram-se frágeis nos testes mecânicos. A
forma dos magnetos, o processo de fabricação e a espessura da camada de parilene são
fatores importantes a serem considerados com respeito à durabilidade dos magnetos.
Outra tentativa foi feita por Tokuhura e Hirosawa (1991), que testaram uma resina
epóxica aplicados nas superfícies dos magnetos. Em seguida submeteram os mesmos a
um ambiente úmido e verificaram uma fragmentação da resina epóxica ao final do
período experimental.
Wilson et al (1995), expuseram magnetos da liga NdFeB desmagnetizados em saliva
artificial na presença e ausência de um biofilme gerados por microorganismos
Streptococus Sanguis predominantes da cavidade bucal. Num período experimental de
21 dias os autores observaram uma diminuição de 3,2 % da massa do magneto, quando
estes estavam em contato com os microorganismos e uma redução de 1,4 % na ausência
dos microorganismos em decorrência de corrosão.
Posteriormente, Wilson et al (1997), verificaram os efeitos corrosivos bucais de várias
espécies de biofilmes sobre magnetos da liga NdFeB na presença e ausência de
sacarose. Os resultados mostraram que a presença de sacarose afeta a composição
microbial dos biofilmes sobre os magnetos e consequentemente um aumento da
corrosão sobre estes materiais.
Outra tentativa de proteção dos magnetos foi feita por Saliba-Silva e colaboradores
(2001). Eles estudaram a formação de fosfato como revestimento aplicado sobre
magnetos NdFeB e avaliaram a resistência à corrosão destes magnetos fosfatados em
ambientes corrosivos. O crescimento de uma camada superficial sobre os magnetos
NdFeB foi obtido pela imersão em uma solução de NaH2PO4, cujo o pH oscilava entre
3 e 4,6 e solução ácida de H3PO4 com pH igual a 3,8 em temperatura ambiente. As
microanálises indicaram a formação de fosfatos sobre as fases ricas em Nd e Fe e
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conferiram um aumento significante na resistência à corrosão dos magnetos no meio
ácido corrosivo.
Posteriormente, Ahmad et al (2006), através de testes corrosivos simulando o meio
bucal, testaram dois revestimentos poliméricos, parilene e politetrafluoretileno (PTFE),
em magnetos de NdFeB. Semelhante a outros trabalhos os revestimentos mostraram-se
frágeis nos testes mecânicos. Os resultados apontaram uma ineficácia para coibir as
perdas de fluxos magnéticos dos magnetos decorrentes do processo corrosivo instalado.
Resultados semelhantes também foram obtidos por Itabaiana Sobrinho et al (2006), que
testou o desempenho anticorrosivo de magnetos ortodônticos de NdFeB revestidos em
prata e ouro pelo processo de eletrodeposição em meio bucal simulado. Os magnetos
foram imersos em uma solução de ácido lático durante um período de 70 dias. Ao final
dos testes, em função da porosidade superficial, verificou-se uma perda de fluxo
magnético em decorrência do avançado estado de corrosão dos magnetos.
Conforme verificado, os mecanismos propostos acima ainda não foram suficientes para
desenvolver nos magnetos uma boa performace anticorrosiva no meio bucal. Talvez um
novo mecanismo de recobrimento superficial através do processo sol-gel supere estas
limitações. Guglielmi (1997) discutiu o potencial de revestimento sol-gel como sistema
inibidor de corrosão em substratos metálicos.
Assim, para que os magnetos possam ser empregados em ortodontia com eficiência e
biocompatibilidade, é necessário que o processo corrosivo seja inibido através de um
recobrimento seguro. Uma alternativa é o emprego de filmes finos nanoestruturados,
depositados pelo processo sol-gel.
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1.3. Processo Sol-Gel

1.3.1. Processos de obtenção de filmes finos e materiais nanoparticulados

Define-se coloide como um sistema aparentemente homogêneo, mas constituído por
uma fase dispersa com partículas da ordem de

˷

1 a 1000 nm misturados

homogeneamente numa fase dispersora. As interações predominantes vêm de forças
como as de Van der Walls e das cargas superficiais. Define-se sol como uma suspensão
coloidal de partículas sólidas em um meio líquido (Brinker e Scherer 1990).
O processo sol-gel consiste na preparação de um sol de precursores metálicos ou
metalóides cercados por vários ligantes, que após reações de hidrólise e condensação
gerarão géis, como resultado. Os precursores podem ser sais inorgânicos como nitratos
ou óxidos ou compostos orgânicos, como alcóxidos, estes os mais empregados.
O processo sol-gel permite a preparação de materiais em várias formas como materiais
particulados, filmes finos, monólitos, entre outros, com propriedades desejáveis, como
dureza, durabilidade química, resistência térmica e mecânica e com porosidades
diferenciadas (Brinker e Scherer 1990).
Historicamente ele é conhecido pelos químicos há mais de um século, foi empregado
pela primeira vez por volta de 1840, quando Elbelmen percebeu que um alcóxido
metálico, preparado, por ele, a partir da reação entre tetracloreto de silício (SiCl 4) e
álcool, gelificava quando exposto à umidade atmosférica (Brinker e Scherer 1990).
Porém, foi a partir de 1930 que as pesquisas sobre o assunto tiveram um maior
interesse.
Em 1939, o processo sol-gel foi utilizado em escala industrial para a deposição de
camadas delgadas de óxidos sobre vidros. Nesta mesma época, Kistler, em trabalho
pioneiro, mostrou que a estrutura do gel não é destruída quando a secagem é efetuada
em condições hipercríticas. Isto permitiu preparar materiais com porosidades superiores
a 95%, de grande interesse para isolamento térmico e acústico (Hiratsuka, Santilli e
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Pulcinelli (1995).
Em 1956, R. Roy cita a hidrólise de soluções contendo alcóxidos e sais como método
para a produção de vidros homogêneos (Roy, 1956). Por volta de 1950 e 1960, surgiram
os primeiros trabalhos de síntese de óxidos cerâmicos com novas composições, que não
podiam ser fabricadas pelos métodos convencionais (Brinker e Scherer, 1990).
No fim dos anos 60, Dislich mostrou a viabilidade de preparar vidros
multicomponentes, controlando-se a taxa das reações de hidrólise e condensação dos
alcóxidos, durante a transição sol-gel (Dislich, 1971). Desde então verificou-se uma
explosão do uso do processo sol-gel e o surgimento de novos materiais, como os
compósitos, com aplicações nas mais diversas áreas tecnológicas (Brinker e Scherer
1990).
A produção de materiais pelo processo sol-gel se dá de duas formas: pelo método
coloidal, que se baseia na desestabilização de um sol, que é uma dispersão de partículas
coloidais estável em uma fase líquida, para obter um gel por variação de pH e
temperatura. A gelificação é, então, decorrente da agregação de partículas. O outro
modo consiste da polimerização de um composto precursor hidrolisado, resultando em
um gel polimérico, ou seja, numa única molécula que alcança dimensões macroscópicas
de forma que ela se estenda através da solução. Nos dois casos o gel é formado por uma
fase sólida, um reticulado tridimensional e contínuo, impregnado por uma fase líquida.
Para que o processo sol-gel se inicie, o sol deve ter os seguintes componentes: precursor
(sal e/ou alcóxido), solvente, água e um catalizador. No caso de sóis que empregam sais,
a água é o próprio solvente. Entretanto para os casos de utilização de alcóxidos, os
solventes, preferencialmente, álcoois, geralmente, com omesmo radical do precursor
alcóxido. (Brinker e Scherer 1990)
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1.3.2. Gelificação

O crescimento de agrupamentos por condensação dos polímeros ou agregação de
partículas é uma forma simplificada de explicar a gelificação. Quando estes
agrupamentos estiverem todos ligados em um grande agregado, esta aglutinação será
chamada de gel. Estas ligações formadas entre os agrupamentos são responsáveis pela
elasticidade da rede formada no gel. Nota-se um grande aumento da viscosidade do sol.
As súbitas mudanças das respostas reológicas são utilizadas para identificar o ponto de
gelificação. O tempo de gelificação (t gel) é definido como o tempo em que ocorre um
aumento significativo da viscosidade de um gel, ou como um ponto em que o gel
propicia uma resposta elástica específica a uma sonda (Brinker e Scherer 1990).
Os tempos de gelificação (tgel) de um determinado sol podem variar de dias a alguns
minutos dependendo das condições de síntese e climatação do ambiente. Usualmente o
(tgel) pode ser diminuído pelos fatores que aumentam a velocidade de reações de
condensação. O aumento da razão água/alcóxido, temperatura e concentração de
alcóxido, pH e diminuição dos grupos alquila do precursor, diminuem o tempo de
gelificação (tgel) (Brinker e Scherer 1990). Posteriormente a formação do gel, o processo
passa por mais duas etapas. Uma é o envelhecimento, na qual o gel tem a estrutura e as
propriedades alteradas.

1.3.3. Envelhecimento

Mesmo após o ponto de gelificação são encontrados oligômeros livres se difundindo no
gel e dando continuidade às reações de condensação. Esta etapa do processo é
conhecida como envelhecimento e pode ocasionar ou alterações estruturais da rede do
gel ou, simplesmente, enrijecimento da rede com ligações cruzadas adicionais.
Nessa fase do processo ocorre o fenômeno chamado sinérese (Brinker e Scherer 1990).
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Os processos de alterações durante a etapa de envelhecimento podem ser divididos em
três: polimerização, espessamento e transformação de fase.
Os alcóxidos metálicos apresentam ligação do tipo metal-oxigênio-carbono e sua
fórmula geral é M(OCnO2n+1)x.
A hidrólise de uma solução de tetraalcóxido por exemplo, de titânio (Ti(OR)4) em um
solvente orgânico, como um álcool, leva à formação de um sol. A polimerização via
condensação, e continuação do processo leva a um gel. A reação de polimerização solgel pode ser dividida em duas etapas.
1 - A hidrólise do grupo alcóxido, com a formação de grupos do tipo Ti-OH
quando ocorre uma substituição nucleofílica de grupamentos alcóxido (O-R) por grupos
hidroxila (O-H) (Brinker e Scherer 1990).

Ti(OR) n  nH 2 O 
Ti(OH ) n  nROH

2 - A condensação do grupo Ti-OH, que produz ligações Ti-O-Ti e subprodutos
(H2O ou ROH), levando a formação de um gel (Brinker e Scherer 1990):
reação de condensação alcoólica:

- Ti - O - R + HO - Ti - 
 - Ti - O - Ti - + ROH

Onde R representa um grupo

alquil.

Durante o mecanismo do processo sol-gel as reações de condensação podem começar
antes das reações de hidrólise terminarem, tornando este mecanismo muito complexo,
onde forma-se, intermediariamente, o grupamento (-Ti-O-Ti-), para conduzir à forma
final do dióxido de titânio amorfo. Nesta proposição mecanística, o precursor alcóxido
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passa pela sequência de oligômero, polímero, coloide, sol, gel e termina finalmente
como uma estrutura solidificada, gel seco (Corriu, 2001).
As características e propriedades do produto final dependem de vários fatores que
afetam as reações de hidrólise e condensação, como: pH, temperatura e tempo de
reação, concentração dos reagentes, natureza e concentração do catalisador, razão molar
entre a H2O e o alcóxido, temperatura e tempo de envelhecimento e secagem. Com o
controle destes parâmetros é possível variar a estrutura, morfologia e as propriedades do
material.
O sol obtido pode ser utilizado para a preparação de filmes finos. Os processos mais
conhecidos utilizando-se este tipo de solução são: processo de imersão ou “dipcoating”, “spin-coating” e “spray-coating”. A obtenção destes filmes deve ser realizada
enquanto a viscosidade do sol permanecer baixa, entre 2 e 10 cP. Se a viscosidade
aumenta, o sol se transforma em um gel úmido.
O gel úmido obtido pode ser submetido à secagem, podendo formar materiais porosos
ou pós nanoparticulados, ainda com certa quantidade de água e radicais orgânicos. O
tratamento térmico quando indicado é usado para eliminar os radicais indesejáveis,
controlar a porosidade, a estrutura e a morfologia destes materiais.

1.3.4. Filmes Finos

Uma das mais importantes aplicações do processo sol-gel é a formação de camadas
finas a partir de um sol ou solução. 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 um controle preciso da
microestrutura (porosidade, área superficial, etc.) do filme fino.
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Dos processos de deposição de camadas de filmes finos através do processo sol-gel
pode-se destacar os seguintes métodos: eletroforése, termoforése, sedimentação,
sprayng, rotação e imersão (dipping).

1.3.5. Processo dip-coating

O sistema dip-coating conforme a Figura (1.4) consiste basicamente em se mergulhar
um substrato dentro de uma solução com certa viscosidade e depois retirá-lo da mesma
com uma velocidade controlada e constante, de tal maneira que não existam vibrações
ou qualquer outro tipo de interferência, seja com a solução ou com o sistema que efetua
o puxamento.
A técnica de imersão vertical ou dip coating é dividido em 5 estágios (A) imersão, (B)
retirada, (C) deposição, (D) secagem e evaporação e (E) mecanismo de formação,
segundo a Figura (1.4) (Brinker e Sherrer 1990)

Figura 1.4 - Representação esquemática do processo sol-gel por imersão: Estágios: A –
imersão, B – retirada, C – deposição e drenagem, D – evaporação, e (E) - mecanismo de
formação.
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Com solventes voláteis, tais como o álcool, a evaporação normalmente acompanha a
retirada, a deposição e a drenagem. Quando um substrato está se movendo dentro de um
líquido, arrastando as camadas vizinhas desse fluido na direção da região de deposição
(RD), onde as camadas vizinhas separam-se em duas, a camada mais interna move-se
para cima juntamente com o substrato, enquanto a mais externa retorna a solução. De
maneira geral, pode-se tratar o escoamento de um fluído através de linhas de corrente
que são os caminhos traçados por pequenos elementos de fluido (Halliday, 2003). A
espessura do filme depositado está relacionada à posição das linhas de correntes,
dividindo as camadas que vão para cima e as que se movem para baixo. Uma
competição entre 6 forças na região de deposição do filme governa a espessura do
mesmo e a posição das linhas de corrente.
São elas:
1 - Arraste viscoso do líquido, para cima, pelo movimento do substrato
2 - Força da gravidade
3 - Força resultante da tensão superficial do menisco
4 - Força inercial da camada vizinha dos líquidos que chegam da região de deposição
5 - Gradiente da tensão superficial (força por unidade de área)
6 - A pressão (força por unidade de área) de conexão e desconexão
Quando a viscosidade η e a velocidade do substrato U são bastante altas para diminuir a
curvatura do menisco, então a espessura h do filme depositado é quem balanceia a
viscosidade de arraste ηU/h e a força da gravidade ρgh.

h=C1(ηU/ρg1/2)
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Onde:

C1= é a constante de proporcionalidade (líquidos Newtonianos)
ρ=densidade
g=aceleração da gravidade
Portanto, de acordo com o descrito acima, para se obter filmes de boa qualidade,
necessita-se um equipamento estável, livre de vibrações, com controle de velocidade
eficaz e é claro com, conhecimento da densidade e viscosidade da solução utilizada na
deposição.
Os filmes finos foram confeccionado pelo equipamento, cujos substratos são presos ao
braço do aparelho, controlando assim a velocidade e o tempo de imersão. O desenho
esquemático do aparelho de imersão é apresentado na Figura (1.5).

Figura 1.5 - Desenho esquemático de um equipamento de imersão para o processo sol
gel. Fonte: Modificado de Mohallem, 1990
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A etapa posterior à deposição dos filmes finos é a secagem dos mesmos. O tratamento
térmico é usado para eliminar os radicais indesejáveis, controlar a porosidade, a
estrutura e a morfologia destes materiais.

1.3.6. Secagem

A etapa de secagem de um filme é um procedimento importante em sua preparação,
pois define a textura, fase cristalina e morfologia dos mesmos. Nesta etapa ocorre a
remoção do líquido contido nos poros do material e uma retração devido às forças
capilares. O material pode ser considerado seco quando não ocorre perda de peso com o
aumento da temperatura (Brinker e Scherer, 1990).
A medida em que ocorre a evaporação do solvente, o gel vai se tornando mais rígido,
até um determinado ponto em que a rede do gel supera a tensão capilar e para de
encolher. Este ponto é chamado de ponto crítico. No ponto crítico, é comum observar o
trincamento do corpo do gel (Brinker e Scherer, 1990).
Geralmente, devido à espessura da camada formada, as forças capilares e osmópticas
não exercem muita tensão na estrutura do gel formado. Recobrimento com camadas
mais finas que 0,5 μm de espessura, usualmente, não trincam. Já em casos de espessuras
maiores é necessário realizar algumas alterações, como a utilização de precursores nãohidrolisados, preferencialmente com substituintes fenílicos, para evitar a formação de
trincas no recobrimento realizado (Brinker e Scherer, 1990).
Entretanto, qualquer que seja a técnica empregada, após a deposição do filme, existe
uma considerável contração volumétrica e acúmulo de tensões internas devido à grande
quantidade de evaporação de solventes e água. Fissuras são facilmente formadas devido
ao stress interno se as condições de formação do filme não forem cuidadosamente
controladas (Wang, 2008).
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1.3.7. Dióxido de titânio (TIO2)

O titânio pode ser encontrado na natureza sob a forma de dióxido, constituindo o nono
elemento químico em ordem de abundância. Foi descoberto pelo Químico e
metalurgista W. Gregor, (1761-1817) na Inglaterra, em 1789, e atualmente, é o terceiro
metal mais utilizado em construções mecânicas, ficando atrás apenas do alumínio e do
ferro. Foi redescoberto em 1794 por Martin Heinrich Klaproth, que o extraiu do mineral
rutilo (TiO2) (Maar, 1999).
O TiO2 é um material cerâmico que pode se apresentar em três estruturas cristalinas:
anatásio, rutilo e brookita, e várias aplicações como semicondutores, fotocatalizador,
material bactericida (Simões, 2007), filmes finos anticorrosivos sobre substratos
metálicos (Viana, 2013) etc. As fases anatásio e brookita são metaestáveis, e podem se
converter em rutilo, a forma termodinamicamente mais estável. Entretanto, as formas
cristalinas anatásio e rutilo são as mais estudadas e utilizadas nas inúmeras aplicações
desse material. Diebold (2003) em seu trabalho de revisão discute as principais
características estruturais básicas de ambas as fases cristalinas, anatásio e rutilo.
Entre os materiais cerâmicos, o TiO2 é o mais amplamente estudado devido
principalmente à sua não toxicidade, propriedades bactericidas e estabilidade química
em uma ampla faixa de pH. Uma aplicação do TiO2 é na constituição da superfície do
implante dentário (Pereira et al 2012).

Viana et al (2010) sintetizaram nanopartículas de TiO 2 a partir de isopropóxido de
titânio (IV) e álcool isopropílico. As partículas calcinadas a 300 °C mostraram que
podem ser aplicadas como bloqueadoras de raios solares sobre a pele.
Simões et al (2007) testaram os efeitos bactericidas de filmes finos cerâmicos
nanoestuturados (TiO2) depositados na superfície de aços inoxidáveis. Para os autores,
as superfícies metálicas revestidas em (TiO2), anatase,

calcinados a 450°C,

apresentaram uma maior proteção contra fungos e bactérias, ou seja, a superfície do aço
inox adquiriu a propriedade bactericida. Conforme a literatura, a ação bactericida do
TiO2 está relacionada com a sua cristalinidade, que é obtida em altas temperaturas de
calcinação (Simões et al, 2007).
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A tabela I.1 apresenta os parâmetros de estrutura das fases cristalinas do dióxido de
titânio

TABELA I.1 - Parâmetros de estrutura das fases de TiO2.

Fase cristalina

Anatásio

Z

Célula/simetria

Brookita

4

Rutilo

8

2

Tetragonal

ortorrômbica

Tetragonal

a=b= 3,783

a= 9,166 / b= 5,436

a=b= 4.593

c= 9,510

c= 5,135

c= 2.959

3,895

4,123

4,274

Parâmetros de rede

Densidade g.cm-3
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O comportamento anticorrosivo dos filmes finos via sol gel, depositados na superfície
dos substratos de aços tem sido extensivamente pesquisado (Atik, et al 1995; Messadq
et al 1999; Vasconcelos et al, 2000; Shen et al 2005; Bamoulid et al 2008). Aços
inoxidáveis são amplamente usados em diferentes campos da indústria devido as suas
propriedades mecânicas e anticorrosiva. Entretanto eles ainda tendem a corroer na
presença de alguns íons.
Shen et al (2005) estudaram a eficácia de filmes finos constituídos por 4 camadas de
TiO2. Foi empregado uma solução salina de NaCl para os testes corrosivos. A solução
de TiO2 foi mantida por 24 horas antes da aplicação sobre os materiais. A secagem das
lâminas bem como a calcinação foram feitas a 150oC e 450oC por 30 minutos
respectivamente para permitir a cristalização do TiO2 e remoção de resíduos orgânicos.
Foram necessárias a imersão das lâminas após a calcinação em água quente por 10
minutos e uma recalcinação na mesma temperatura para a remoção de trincas e
otimização do revestimento. Os autores concluíram que o filme de TiO 2 depositados em
4 camadas e com espessura de 460 nm apresentaram uma boa performance
anticorrosiva.
Bamoulid et al, (2008) também testaram a eficácia anti-corrosiva dos filmes TiO2 pelo
processo sol-gel em superfícies de aços inoxidáveis. As superfícies do aço passaram
preliminarmente à aplicação dos filmes, por uma oxidação química para obter um
controle de crescimento do revestimento e para obter uma morfologia porosa com uma
grande área superficial. O TiO2 foi depositado através do processo dip-coating,
depositados nas superfícies do aço e secados a temperatura de 100oC, posteriormente
calcinados a uma temperatura de 450oC, para a obtenção da fase anatásio. Para o autor a
conversão superficial apenas não é suficiente para proteger o aço, porém, a associação
da mesma com camadas de TiO2 evidenciou uma total proteção anticorrosiva.
Viana et al (2007) estudaram filmes finos de óxido de titânio, tratados termicamente
entre 100 e 400°C. Os filmes se mostraram puros, cristalinos, aderentes transparentes,
homogêneos e livres de microtrincas.
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1.3.8. 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 inclui o desenvolvimento de materiais ou componentes e
está

associada

a

diversas

áreas

(medicina, eletrônica, ciência

da

computação, física, química, biologia e engenharia dos materiais) de pesquisa e
produção na escala nano (escala atômica). O princípio básico da nanotecnologia é a
construção de estruturas e novos materiais a partir dos átomos (os tijolos básicos da
natureza). É uma área promissora, que tem mostrado resultados surpreendentes na
produção de semicondutores, sensores, nanocompósitos, biomateriais, dispositivos
eletrônicos entre outros. A nanotecnologia busca inovar invenções, aprimorando-as e
proporcionando uma melhor vida ao homem (Porto, et al. 2011).
Em Odontologia a utilização da nanotecnologia também possibilitou avanço na
radiopacidade dos materiais dentários, logo, melhores condições no diagnóstico de
cáries secundárias e controle da interface dente-restauração além do emprego de
nanopartículas em compósitos restauradores (Cardoso et al, 2008).
Além do emprego de compósitos, especialmente em Ortodontia, é de grande
importância a busca por filmes finos com novos materiais nanoparticulados, agregando
propriedades bactericidas à superfície dos materiais como uma forma autolimpante de
instrumentais clínicos e proteção anticorrosiva dos materiais empregados no meio bucal.

1.3.9. Metais nanoparticulados
Metais nanoparticulados estão sendo amplamente estudados devido as suas
características físico-químicas incluindo atividade catalítica, propriedades óticas,
propriedades eletrônicas, magnéticas e atividade antimicrobiana (Chou et al 2005;
Simões et al. 2007; Page et al 2007, Shahverdi, et al. 2007).
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Dentre os metais nanoparticulados, citamos as nanopartículas de prata que apresentam
atividades antibacterianas (Machida et al 2005; Kristopher et al 2007). Seu efeito
medicinal é conhecido desde 1000 a.c, e antes desta época vasos de prata ou cobre eram
utilizados para conservar a potabilidade da água (Russel, 1994). A prata na sua forma
iônica apresenta propriedades bactericidas, bacteriostáticas, fungicida e letal para o
vírus da herpes.
Desde a antiguidade, a prata vem sendo utilizada como um material antibacteriano e nos
dias atuais está sendo impregnada em produtos comerciais, na forma nanoparticulada,
agregando valor aos mesmos (Magãna, et al 2008). A possibilidade de inserção de
nanoestruturas de prata (Ag) em uma matriz cerâmica e semicondutora de dióxido de
titânio (TiO2) gera interesse devido à possibilidade de acoplamento entre as
propriedades do TiO2 e as da Ag.
Russel (2002) em seus estudos demonstrou que nanopartículas de prata apresentaram-se
eficientes como agente bactericida para a bactéria Echerichia Colli, entretanto ressalta
que são necessários outros estudos para avaliar a propriedade biocida de nanoparticulas
de metais para outras bactérias gram-positivas e gram-negativas.
Dentre os métodos químicos usados para sintetizar nanopartículas de prata pode-se citar
principalmente a redução de íons Ag+ em soluções aquosas ( Caswell et al, 2005, Hada,
et. al., 1976) ou não-aquosas (Wang, et al, 2003), redução eletroquímica (Zangh, et al,
2002), redução fotoinduzida (Socol et al 2004), microemulsão Zengh et al. (2004) e
redução bioquímica (Naik, et al. 2002).

1.3.10. Nanocompósitos de Ag/TiO2
Um compósito é um material que consiste de duas ou mais fases distintas fisicamente
ou quimicamente, onde uma dessas fases é denominada matriz. Geralmente os
compósitos têm propriedades superiores comparadas a de cada componente
separadamente. Quando a matriz é formada por um óxido cerâmico, temos um sistema
denominado compósito matriz-cerâmico (CMC, 2000).
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Atualmente, nanocompósitos de Ag/TiO2 têm alcançado lugar de destaque no meio
científico, principalmente devido aos estudos envolvendo seu caráter antibacteriano
(Page 2007 e Machida et al 2005) suas características super-hidrofóbicas e superhidrofílicas (Tan et al 2003) e suas propriedades anticorrosiva, (Perrin et al, 2002).
Machida et al (2005), Kristopher et al (2007) e Viana (2011) doparam o titânio com Ag
metálica (Ag/TiO2) calcinados a temperaturas de 300oC a 500 oC para aplicações
médicas, preparo de superfícies de alimentos, aparelhos médicos e atividades
antibacterianas. Os autores verificaram uma eficácia antibacteriana dos filmes de
Ag/TiO2, anatase, na presença de Staphylococcus aureus (NCTC 6571), Escherichia
coli (NCTC 10418) e Bacillus cereus.
A ação bactericida da prata quando colocada em contato com TiO 2 ocorre porque a
prata pode capturar elétrons excitados da fase matriz TiO 2 e deixar vacâncias para as
reações de degradação de espécies orgânicas (Hermann, apud Serry et al, 2007), as
partículas de prata podem facilitar a excitação de elétrons, criando um campo elétrico
local.

1.3.11. Nanocompósitos híbridos preparados pelo processo sol

Materiais orgânicos oferecem flexibilidade estrutural, propriedades eletrônicas
ajustáveis, fotocondutividade, luminescência eficiente e potencial para comportamento
semicondutor. Os compostos cerâmicos inorgânicos provêem potencial para mobilidade
de altas cargas, ajuste da banda de valência, uma ampla faixa de propriedades
magnéticas e dielétricas e estabilidade mecânica e térmica (Mitz, 2001).
A combinação de ambos os materiais orgânicos e inorgânicos pode gerar novos
materiais híbridos com propriedades diferentes ou sinergéticas dos precursores. Gerar
compostos híbridos ou compósitos de componentes orgânicos (polímeros) inorgânicos
(cerâmicos) vem sendo objeto de pesquisas para a obtenção de materiais únicos. Tais
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materiais constituem uma nova classe de materiais multifuncionais e de alta
performance, denominados, CERAMERs. Estes materiais podem ser resultados de
misturas que terão propriedades (ópticas, elétricas e/ou mecânicas diferentes entre si, de
acordo com o tamanho dos radicais orgânicos dos precursores. Dentro desta nova classe
de materiais, foram produzidas pesquisas com as modificações dos silicatos, gerando a
linha dos ORMOSILs (Organics Modified Silicates), (Hass e Wolter, 1999). Lana
(1994) estudou as características de ORMOSIL para a aplicação ótica e eletrônica.
A preparação de materiais híbridos pelo método sol-gel permite a introdução de
moléculas orgânicas, por exemplo, PMMA (Polimetilmetacrilato), AMA (ácido
metacrilato), TEOS (tetraetilortosilicato), dentre outros, em uma rede inorgânicos
tornando-a mais flexível e menos propensa a surgimento de fissuras durante a fase de
secagem e calcinação, além de reduzir a porosidade. O processo sol-gel se mostrou o
único capaz de, a baixas temperaturas, produzir materiais híbridos com composição
controlada. O processo gera a incorporação de moléculas orgânicas (poliméricas) e de
baixa massa molecular em materiais inorgânicos a temperatura suficientemente baixa
para evitar a decomposição dos precursores orgânicos (Wen e Wilkes, 1996; Chen
1998; Atik et al 1997; Messaddeq et al 1999; Dámian et al 2008; Sarmento, et al 2010).
Outro aspecto importante na proteção anticorrosiva dos filmes híbridos, é a sua
capacidade hidrofóbica. A associação de TiO2 com componentes orgânicos nos
revestimentos híbridos aumentam a propriedade hidrofóbica da superfície (Zengh e Li
2010).
Além disso, o processo sol-gel gera um grande número de possíveis composições, rotas
de síntese e potenciais aplicações, tornando-o o mais atrativo processo para este tipo de
material (Shottner, 2001). Entretanto a desvantagem do processo sol-gel está no cuidado
que se deve ter com o conteúdo orgânico no produto final e a temperatura moderada de
tratamento para se evitar trincas no material gerado (Atkins, et al. 2000).
Através de testes termogravimétricos Nascimento (2007) mostrou que tratamentos
térmicos acima de 110o C alteram as características dos filmes híbridos em virtude da
degradação dos componentes modificadores orgânicos.
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De acordo com o método de produção dos nanocompósitos estes materiais se dividem
em duas grandes classes (Shottner, 2001):
 Classe I – moléculas orgânicas ou polímeros são embebidos em uma matriz
orgânica. Estes materiais orgânicos não participam das reações de hidrólise ou a
condensação do composto orgânico. Os compostos orgânicos são polimerizados
ou as moléculas são adsorvidas nos poros da rede inorgânica. Apenas as ligações
de Van der Waals interagem entre as fases.
 Classe II – ambos os componentes orgânicos e inorgânicos são conectados por
ligações covalentes (Zengh e Li, 2010). Esse tipo de classe necessita de
precursores da rede inorgânica contenham ligações químicas estáveis entre os
elementos que formarão a rede inorgânica e as suas partes orgânicas, permitindo
as reações de hidrólise.
Devido à flexibilidade do processo sol-gel, é possível otimizar certas propriedades
independentes. A introdução de grupos orgânicos que propiciem características tais
como: flexibilidade, rigidez, condutividade, dureza, dentre outras.
Os sóis inorgânicos em revestimentos híbridos não apenas aumentam a adesão entre o
substrato metálico e o filme fino pela formação de ligações químicas, mas também
potencializam a perfomance do material orgânico no revestimento, afinal os filmes finos
poliméricos embora sendo mecanicamente flexíveis e resistentes, apresentam baixa
resistencia térmica e abrasiva (Zheng e Li 2010). Com o uso de materiais híbridos são
esperados a redução de encolhimento da parte inorgânica dos revestimentos e
incrementar a adesão desses substratos.

Nos filmes finos híbridos, o componente

orgânico é responsável pela flexibilidade,

hidrofobicidade bem como uma

compatibilidade funcional, os componentes inorgânicos aumentam a durabilidade e
adesão no substrato metálico pela formação de ligações covalentes com a mesma.
Atik et al (1997) e Messaddeq et al (1999) estudaram a resistência à corrosão de
revestimentos híbridos orgânicos-inorgânicos via processo sol-gel, aplicados sob a
superfície de aços inoxidáveis. Os filmes finos depositados em duas camadas, eram
feitos pela dispersão de polimetilmetacrilato, (PMMA) em (ZrO 2), calcinados a 200oC
por um período de 30 minutos. A espessura dos filmes finos oscilaram entre 0,2 a 1,0
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μm dependendo da quantidade de componente orgânico disperso. Os revestimentos
polimetilmetacrilato (PMMA+ZrO2) melhoraram a resistência à corrosão aumentando a
vida média do aço.
Outro estudo semelhante com revestimentos híbridos orgânicos - inorgânicos
empregando o processo sol-gel, foram realizados por Chou et al (2005). Os autores
verificaram a resistência à corrosão e a biocompatibilidade dos revestimentos aplicados
em superfície de aços inoxidáveis ferríticos. Os autores concluíram que os filmes
híbridos demonstraram excelente adesão no substrato e flexibilidade, além de uma boa
biocompatibilidade para emprego biomédico. Para os autores, controlar a quantidade de
componentes orgânicos e inorgânicos empregados em revestimentos híbridos é
importante para manter a flexibilidade e a densidade da rede do sol-gel.
Buscando uma melhor performance anticorrosiva
biológico

e um melhor comportamento

dos aços AISI 316L para emprego biomédico, Gallardo et al (2000)

propuseram uma suspensão de particulas de vidros bioativos (CaO-P2O5 -SiO2) em um
sol híbrido tetraetilortosilicato

e metiltrietoxisilano (TEOS e MTES). Os filmes

depositados foram calcinados à 450 oC e apresentavam partículas com tamanhos médios
de 2,9 μm. A avaliação por difração de raios X apontou uma baixa cristalinidade dos
filmes depositados. Os resultados finais apontaram uma melhor performance
anticorrosiva e biológica dos aços.
Na tentativa de proteger contra corrosão a superfície de aços 316L empregados em
implantes e próteses dentárias, Damián et al (2008) depositou dupla camada de filmes
finos híbridos tetraetilortosilicato e metacrilooxipropil trimetoxisilano (TEOS e MPS).
Os filmes foram depositados via dip-coating e calcinados à uma temperatura de 150oC
por 30 minutos. A viscosidade da solução foi de 3,9 cP. Os filmes finos depositados
com espessuras médias de 3,8μm, mostraram-se homogêneos, livre de trincas e limitou
a difusão do elemento Fe para a superfície.
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1.4.Ácido Metacrílico (AMA)

Em 1927, Bavier obteve através do ácido acrílico os ésteres acrílicos (Molina, 1944).
Este ácido foi obtido através da troca do hidrogênio (H) do segundo carbono (C) por um
radical metila (CH3), surgindo o ácido metacrílico segundo a Figura (1.6).

Figura 1.6 – Ácido metacrílico. Fonte: Molina 1944

Os metacrilatos são ésteres α e β insaturados que possuem a fórmula genérica
[CH2=C(CH3)COOH] , onde a natureza do grupo R, geralmente, é que determina as
propriedades físicas e qúímicas dos monômeros e de seus respectivos polímeros. O
interesse comercial do ácido metacrílico (AMA) começou na década de 30, com
aprodução em larga escala de metacrilatos iniciando em 1933. Hoje os processos
industriais de obtenção destes monômeros são baseados em patentes datadas de 1934 e
que consistem, na converçao da cianoidrina da acetona em sulfato de metacrilamida,
que por sua vez, sofre hidrólise e gerando o ácido metacrílico. A sua temperatura de
ebulição é de 110oC. A flexibilidade, durabilidade, resistência ao intemperismo e
resistência ao impacto em baixas temperaturas são características importantes do AMA,
que tem sido bastante usado como recobrimento polimérico para proteção contra a
corrosão e o desgaste.
O AMA é amplamente usado na indústria e frequentemente utilizado na Odontologia e
Medicina, durante procedimentos dentais, neurocirúrgicos e ortopédicos, tais como
"cimento ósseo" e em próteses e aparelhos dentais (Aydin et al., 2002).
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O grande sucesso comercial do AMA na área da saúde se deve a alguns fatores:
1) produz polímeros acrílicos de fácil manuseio;
2) proporciona leveza às próteses confeccionadas;
3) permite a aplicação de cores semelhantes às do tecido normal;
4) tem baixa toxicidade para o paciente e não leva a danos teciduais, quando se
empregam normas técnicas preconizadas de polimerização (Holland, et. al., 1973).
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CAPÍTULO 2 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

2.1. JUSTIFICATIVA

De acordo com a literatura apresentada no capítulo 1, é vasto o emprego de magnetos
em Ortodontia devido aos aspectos clínicos e biológicos dos campos magnéticos
produzidos.
No entanto é relevante compreender e inibir através de um revestimento seguro o
processo corrosivo decorrente das interações do meio bucal com os materiais
magnéticos. Afinal, a intensa corrosão dos magnetos, reduz drasticamente o fluxo
magnético e consequentemente as forças magnéticas empregadas na movimentação
dentária ortodôntica, além de contaminar o paciente com elementos químicos que
podem ser prejudiciais a saúde. Com a utilização de filmes finos depositados via
processo sol-gel, espera-se uma melhor performance anticorrosiva dos magnetos
ortodônticos de NdFeB, no meio bucal.

2.2. OBJETIVOS

2.2.1. Gerais

O objetivo geral desse trabalho consiste na obtenção de filmes finos nanoestruturados
híbridos Ag/TiO2, Ag/TiO2/AMA e TiO2/AMA, preparados pelo processo sol-gel com a
finalidade de proteção anticorrosiva de magnetos NdFeB empregados em Ortodontia.
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2.2.2. Objetivos Específicos

Avaliação da formação de filmes nanoestruturados de Ag/TiO2/ Ag/TiO2/AMA/
TiO2/AMA em superfícies metálicas.
1. Caracterização estrutural e morfológica por técnicas tais como: difração de raios
X, microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de força atômica (MFA),
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microanálise eletrônica (EDS e
WDS), dos magnetos NdFeB e dos filmes finos.

2. Caracterização mecânica dos filmes finos produzidos utilizando a técnica de
nanoindentação.

3. Avaliação do comportamento corrosivo dos magnetos revestidos por filmes
finos híbridos em solução de ácido lático, simulando o meio bucal, através de
medidas do campo magnético e de sua microestrutura.

4. Aplicação clínica dos magnetos ortodônticos revestidos pelo processo sol-gel.
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CAPITULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS

3.0. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização da parte experimental deste trabalho, os seguintes materiais e métodos
foram empregados:

3.1. MATERIAIS

Para a deposição dos filmes finos pelo processo sol-gel, foram utilizados os substratos
descritos abaixo:

3.1.2. Substratos metálicos

Foram empregadas 30 lâminas de aço inoxidável austenítico da série (316L) com
dimensões 1,0 x 14,0 x 30,0 mm. Estas lâminas de aço foram utilizadas preliminarmente
para se fazer os ajustes das soluções e verificação do poder de cobertura dos
recobrimentos. Foram empregados também 30 magnetos da liga NdFeB cilíndricos da
liga neodímio-ferro-boro (NdFeB) (Shezen Ningbo Magnetic Co. Ltda / China) com
dimensões h=1,5 mm, Ø=4,0 mm e m=0,12g, conforme a Figura (3.1), para a realização
de testes preliminares.
Após os testes preliminares para ajustes de parâmetros de deposição e escolha da
melhor solução, foram empregados 40 magnetos, para a sistematização dos estudos. Os
magnetos foram divididos em quatro grupos, contendo 10 elementos em cada grupo,
conforme o desenho amostral da tabela (III.1). Estes magnetos adquiridos são
recobertos de prata por eletrodeposição, cujo recobrimento é muito frágil, conforme
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Itabaiana Sobrinho (2006) (“Efeitos corrosivos encontrados em materiais magnéticos
empregados em Ortodontia – Redemat - 2006, citado no capítulo V, ítem 5.6). Todos os
substratos metálicos empregados foram lavados com detergente alcalino diluído em
20%, enxaguados em acetona e secos na estufa.

Figura 3.1 - Magnetos de NdFeB recobertos em prata.

Todos os magnetos dos grupos experimentais I, II e III permaneceram magnetizados,
com exceção dos magnetos do grupo experimental IV, que foram desmagnetizados
inicialmente para a realização dos testes de caracterizações objetivando o conhecimento
de informações a respeito de suas estruturas, caso necessário. Optou-se pela
desmagnetização das amostras para que não houvesse interferência do campo magnético
com os equipamentos empregados nas análises. A desmagnetização foi feita colocando
os magnetos em um forno e aquecendo-os a uma temperatura de 350o C (temperatura de
Curie) por 30 minutos.
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Tabela (III.1) – Grupos de magnetos experimentais e controle.
GRUPO

Característica

Tipo de recobrimento

I (Controle)

Magnetizado

Sem recobrimento

II (experimental)

Magnetizado

TiO2/AMA

III (experimental)

Magnetizado

Sem recobrimento

IV (experimental)

Desmagnetizado

TiO2/AMA

3.1.3. Reagentes empregados nas soluções

Na expectativa de se obter uma solução adequada para a deposição dos filmes finos sob
os substratos, foram feitas tentativas utilizando diversas soluções: Ag/TiO 2,
Ag/TiO2/AMA e TiO2/AMA empregando os seguintes reagentes abaixo:


Isopropóxido de titânio, Ti[OCH(CH3)2]4 (Aldrich).



Água.



Ácido metacrílico, AMA [CH2=C(CH3)COOH] ( Aldrich).



Álcool isopropílico, CH3COOH ((Merck).



Nitrato de prata, AgNO3 (Sigma-Aldrich).

Por questões de segurança, a manipulação destes precursores em todas as soluções
foram feitas em ambiente de capela, com o emprego de luvas. O ar condicionado do
laboratório melhorou o controle da umidade e temperatura do ambiente, diminuindo as
reações de hidrólise e policondensação. A capela foi forrada em sílica gel para a
manutenção da umidade em parâmetros de normalidade.
Foram testadas formulações diferentes na expectativa de se obter uma solução
precursora adequada para a preparação dos filmes finos. A primeira formulação
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Ag/TiO2 não apresentava o componente polimérico (AMA), as duas formulações
subsequentes Ag/TiO2/AMA e TiO2/AMA, foram preparadas com a adição do AMA.
A opção pelo emprego do componente cerâmico TiO2 neste trabalho foi em função da
sua biocompatibilidade e propriedades bactericidas amplamente empregados como
filmes finos em materiais biomédicos (Simões, 2007; Wang, 2008). O emprego de
nanopartículas de prata confere ao filme fino propriedades bactericidas (Russel, 1994) e
o componente polimérico (AMA) torna-o mais flexível e menos propensa a surgimento
de fissuras durante a fase de secagem e calcinação, além de reduzir a porosidade (Zheng
e Li, 2010). As variações de prata e ácido metacrílico (AMA) adequados para as
deposições foram testadas juntos com o doutorando Marcelo Machado Viana, do
laboratório de Materiais Nanoestruturados do Departamento de Química da UFMG
(Viana, 2011).
O fluxograma da Figura (3.2) descreve de forma resumida todos os passos empregados
na metodologia.
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Figura 3.2 – Fluxograma das etapas empregadas na metodologia.

41

3.2. OBTENÇÃO DOS FILMES FINOS

3.2.1. Síntese de Filmes Finos nanocompósitos pelo processo sol-gel

Na preparação das soluções precursoras dos filmes finos, a umidade relativa do ar foi
mantida abaixo de 50% e a temperatura oscilando entre 18 e 24 o C. Estudos prévios
preestabeleceram os valores de viscosidade e densidade das soluções (2 a 5 cP e 0,79 ±
0,01 g/cm-3) no sentido de garantir uma boa qualidade dos filmes sobre os substratos
(Viana, 2011). A proporção molar ótima do alcóxido: álcool: água foi de 2:200:1 e o
pH~4.

3.2.2. Síntese dos filmes finos Ag/TiO2
Para a síntese dos nanocompósitos de Ag/TiO2 uma solução precursora foi preparada
pela adição de 3,5 ml isopropóxido de titânio (IV) (Ti[OCH(CH3)2]4) 97% (Aldrich) em
46 ml de isopropanol (Merck). Uma solução aquosa de nitrato de prata foi preparada e
adicionada à solução precursora. A proporção molar prata:titânio inicial foi de 1:6.
Foram adicionadas gotas de ácido acético (pH=4) a esse sistema que foi mantido sob
agitação magnética por 1 hora. As soluções foram acondicionadas em uma câmara e
submetidas à agitação e irradiação por ultravioleta UV-C (254 nm) por 02 horas usando
duas lâmpadas fluorescentes de mercúrio da marca Girardi RSE20B, de potência 15 W,
cada uma. A função do UV neste momento foi o de redução do íon prata (Ag) em prata
metálica (Ag+ a Ag0) pelo mecanismo de fotoindução. Inicialmente foram testados
filmes finos de Ag/TiO2 depositados de 1 a 4 camadas, em 10 lâminas de aço. Após a
deposição, os filmes foram submetidos a um processo de secagem em um forno a uma
temperatura de 80º C por um período de 30 minutos e resfriados rapidamente fora do
forno. Imediatamente após a deposição da quarta camada do filme fino, os substratos de
aço foram submetidos à calcinação a temperatura de 300 o C por 10 minutos e resfriados
rapidamente. Os mesmos procedimentos foram aplicados em 10 magnetos de NdFeB.
Este substrato também foi revestido por filme fino de Ag/TiO 2 variando de 1 a 4
camadas e foram calcinados a temperatura de 200oC por 10 minutos.
42

3.2.3. Síntese dos filmes finos Ag/TiO2/AMA
Os nanocompósitos de Ag/TiO2/AMA foram sintetizados seguindo os mesmos passos
metodológicos assim como os mesmos reagentes empregados na síntese da solução
anterior (Ag/TiO2): 3,5 ml isopropóxido de titânio (IV) (Ti[OCH(CH 3)2]4) 97%
(Aldrich) diluídos em 46 ml de isopropanol (Merck). Uma solução aquosa de nitrato de
prata foi preparada e adicionada à solução precursora. A proporção molar prata:titânio
foi mantida de 1:6. Foram adicionadas gotas de ácido acético (pH=4) a esse sistema que
foi mantido sob agitação magnética por 1 hora. As soluções foram acondicionadas em
uma câmara e submetidas à agitação e irradiação por ultravioleta UV-C (254 nm) por 02
horas. Após a irradiação em UV, foi adicionado 1.0 ml de ácido metacrílico (AMA) à
solução. Os filmes finos Ag/TiO2/AMA foram depositados sobre as lâminas de aço (10)
e magnetos (10), secos a 80oC por um período de 10 minutos e resfriados rapidamente
fora do forno. Optou-se pela secagem do filme a 80o C para preservar a integridade do
componente polimérico (AMA). Vale ressaltar que o polímero AMA se degrada a
110oC.

3.2.4. Síntese dos filmes finos TiO2/AMA
Na síntese dos nanocompósitos de TiO2/AMA uma solução precursora foi preparada
pela adição de 3,5 ml isopropóxido de titânio (IV) (Ti[OCH(CH 3)2]4) 97% (Aldrich) em
46 ml de isopropanol (Merck). Foram adicionadas 0,5 ml de ácido acético (pH=4) e 1.0
ml de ácido metacrílico (AMA) [CH2=C(CH3)COOH] a esse sistema, que foi mantido
sob agitação magnética por 1 hora. Após a agitação magnética, a solução passou por um
processo de envelhecimento por 24 horas. Os filmes finos TiO 2/AMA também foram
depositados em 10 lâminas de aço e 10 magnetos. Os substratos foram submetidos à
secagem em temperatura ambiente por 24 horas. Salienta-se que o processo de secagem
dos filmes finos ao ar livre teve como finalidade além da evaporação dos solventes,
preservar a integridade dos filmes livres de poros e fissuras, pela preservação do
componente orgânico.
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3.2.5. Processo dip-coating

O sistema “dip-coating” utilizado neste trabalho foi desenvolvido no Laboratório de
Materiais Nanoestruturados do Departamento de Química da UFMG. A velocidade de
retirada tem que ser a mesma da hidrólise e policondensação da solução sobre o
substrato. Foi realizada uma calibração relacionando os valores de tensão indicados pela
fonte e as respectivas medidas de velocidades de subida do braço do aparelho e
encontramos um comportamento linear entre essas grandezas dado por uma equação de
reta de 1º grau como representado na Figura (3.3).
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Figura 3.3 - Curva de calibração do equipamento de imersão dip-coating.

Em se tratando de uma superfície maior e de fácil manuseio, previamente ao
recobrimento dos magnetos e da sistematização dos estudos com os filmes finos, foram
feitos testes preliminares em lâminas de aço inoxidável austenítico (316L), empregando
diferentes soluções descritas a seguir. Para a deposição dos filmes finos sobre os
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substratos magnéticos foi empregada uma pinça cirúrgica do tipo Backhaus com a
finalidade de reter os materiais durante a imersão dos mesmos nas soluções, conforme
as Figuras (3.4 A e B ).

Figura 3.4 - Pinça Backhaus (A) empregada para a retenção dos substratos metálicos
durante o processo dip-coating (B).

A deposição dos filmes finos, empregando as soluções Ag/TiO 2, Ag/TiO2/AMA e
TiO2/AMA, foi realizada, com o número de camadas variando de 1 e 4 e velocidade de
5 mm/s. Após a retirada das soluções, os substratos foram colocados em cadinhos de
alumina

e submetidos a processo de secagem e calcinação conforme descritos

anteriormente.
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3.3 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÕES DAS SOLUÇÕES PRECURSORAS

3.3.1 Medidas de Densidade, Viscosidade e pH

As medidas de densidade das soluções foram realizadas utilizando um picnômetro de
pirex devidamente calibrado. As medidas de viscosidade foram realizadas utilizando um
viscosímetro de Ostwald. As avaliações de pH foram realizadas com o papel universal
de pH – Merck)

3.4. CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES

3.4.1 Caracterização estrutural e morfológica dos filmes finos.

Todos os filmes finos obtidos foram caracterizados pelas técnicas abaixo:

3.4.1.1 Difração de raios X

A técnica de difração de raios X é utilizada na determinação de fases cristalinas, bem
como do tamanho de cristalitos, comprovando a cristalinidade e a ausência de
subprodutos Para a realização da difratometria de raios X pelo método do pó,
empregou-se um difratômetro de raios X modelo XRD-7000 da Shimadzu utilizando
tubo de Cu Kα (λ=1,54056 Å) com intensidade de corrente (30 mA), tensão (40 kV),
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constante de tempo igual a 0,5 s e velocidade de varredura de 0,05°.s -1. Foi empregado
um padrão de quartzo na calibração do difratômetro de raios X para os estudos de
identificação das fases cristalinas. Este equipamento é pertencente ao departamento de
Química da UFMG.
Optou-se pela moagem das amostras magnéticas previamente aos ensaios de corrosão e
posteriormente aos testes de corrosão em um gral de ágata até a condição de pulverizada
(pó), numa tentativa de se analisar o substrato das amostras através de uma maior
homogeneidade das mesmas. Não foi possível estabelecer uma granulometria
específica. O percentual apresentado de fases foi feita através de uma comparação
relativa das intensidades máximas entre as fases identificadas. A identificação das fases
cristalinas foi obtida por comparação do difratograma das amostras com o banco de
dados da ICDD – International Center for Diffraction Data / Joint Commitee on Powder
Diffraction Standards.
A técnica de Difração de Raios X (DRX) de baixo ângulo foi utilizada na caracterização
dos filmes finos devido à baixa sensibilidade da técnica de difração de pó, onde ocorre
penetração dos raios X a uma profundidade que excede a espessura do filme. A
evolução da estrutura cristalina foi observada utilizando radiação Síncrotron (1,5424 Å)
na linha D12A-XRD1, pertencente ao Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS)
em Campinas – SP com velocidade de varredura de 0,05°.s-1.

3.4.1.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Empregou-se a técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura na caracterização
morfológica através de elétrons secundários e no estudo da composição química por
meio de elétrons retroespalhados de materiais. Avaliou-se as propriedades como
espessura, presença de trincas, tamanho e dispersão de partículas, porosidade, dentre
outras. As amostras revestidas por filmes finos Ag/TiO2 e Ag/TiO2/AMA foram
caracterizadas utilizando um microscópio Quanta 200 - FEG –FEI, com tensão de
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aceleração de 200 V a 30 kV, corrente do feixe >100 nÅ, resolução 1,6 nm a 30 kV em
alto vácuo, aumento de 12x a 100.000x e detector de elétrons secundários e
retroespalhados, pertencente ao Centro de Microscopia da UFMG.

3.4.1.3 Microanálise eletrônica

A microanálise eletrônica é uma ferramenta que possibilita avaliar a composição
elementar de uma amostra de forma qualitativa e/ou semi-quantitativa. Esta medida foi
realizada utilizando uma microssonda JEOL JSM-840 A com detectores WDS
(Wavelength Dispersive X Ray Spectroscopy) e EDS (Energy Dispersive X Ray
Spectroscopy). Este equipamento faz parte do Laboratório de Microanálise pertencente
ao convênio Física / Química / Geologia / CDTN (CNEN) - UFMG.
Este estudo também foi realizado no microscópio eletrônico de varredura - JEOL – JSM
6510 LV com detectores WDS (Wavelength Dispersive X Ray Spectroscopy) e EDS
(Energy Dispersive X Ray Spectroscopy). Este equipamento faz parte do Laboratório de
Microanálise pertencente ao Laboratório CETEF - Centro Tecnológico de Fundição
Marcelino Corradi /SENAI - Itaúna.
Para a realização das análises microestruturais dos magnetos, as amostras magnéticas
foram cortadas longitudinalmente por eletroerosão e lixadas. As lixas usadas foram de
60 (lixamento inicial), 120, 240, 400 e 600 microns. Em seguida foram polidas com
movimentos circulares contra o sentido de rotação da politriz, utilizando como abrasivo
a alumina nº 4. A alumina é preparada com 9 partes de água destilada e 1 parte de
alumina concentrada. As amostras foram lavadas com água destilada e logo em seguida
com álcool, a fim de evitar oxidação. Logo após, foram secas com o auxílio de algodão
e do secador. Em seguida foi depositada uma camada de carbono sobre a superfície das
amostras. Os magnetos revestidos pelos filmes finos foram depositadas sobre wafers de
silício fixados em cima de fitas de carbono e estas coladas sobre stubs que se encaixam
no porta-amostras do microscópio eletrônico de varredura.
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3.4.1.4 Microscopia eletrônica de Transmissão (MET)

Em Microscopia Eletrônica de Transmissão, a imagem observada é a projeção de uma
determinada espessura do material, sendo, portanto diferenciada com relação ao
observado na morfologia superficial observada por MEV. O contraste nas imagens
formadas em MET tem diversas origens, tais como diferença de espessura, diferença de
densidade ou de coeficiente de absorção de elétrons (contraste de massa), difração e
campos elásticos de tensão.
Além do alto poder de resolução (em torno de 0,2 nm), a MET permite a observação
não apenas de pequenos detalhes morfológicos da microestrutura, mas também da
estrutura cristalina dos materiais e ainda oferece mais duas vantagens importantes em
relação à MEV:
 a possibilidade de investigar o que existe no interior dos materiais, uma vez que
os elétrons fornecedores da imagem atravessam toda a amostra;
 e a facilidade de identificação dos detalhes da microestrutura através da técnica
de difração obtida em alta resolução (HRTEM - High Resolution Transmission
Electron Microscopy). A imagem de alta resolução dos microscópios eletrônicos
de transmissão de última geração provê uma compreensão das estruturas
cristalinas, micro-texturas, defeitos e interfaces em sólidos. As técnicas de
difração de elétrons, desde a área selecionada (SAED) à microdifração em
partículas de dimensões nanométricas, também podem ser realizadas. Esses
microscópios podem prover a análise química elementar em áreas de dimensões
nanométricas de partículas sólidas, utilizando raios X de energia dispersiva
(EDS).
Para a caracterização das amostras de filmes finos Ag/TiO2/AMA foi utilizado um
microscópio FEI TECNAI G2-20, com canhão termiônico de filamento de LaB6, com
tensão de aceleração de 200 kV, resolução de linha de 0,24 nm e de ponto 0,10 nm,
aumento de 25x a 1.100.000x. O porta-amostras usado nestas medidas foi do tipo
double tilt. O tratamento de imagens foi realizado utilizando o programa de tratamento
de imagens Image Java®. Este microscópio pertence ao Centro de Microscopia da
UFMG.
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3.4.1.5 Microscopia de varredura por sonda e nanoindentação

A microscopia de força atômica ou (Atomic Force Microscopy - AFM) é uma
ferramenta utilizada no estudo das características morfológicas e texturais de filmes
finos. É possível avaliar os filmes quanto à espessura, porosidade, rugosidade e tamanho
de partículas. As imagens foram geradas pelo modo de contato intermitente, usando
uma ponta de silício com raio de curvatura de 5 nm. O microscópio de força atômica,
também é utilizado para caracterizações das propriedades mecânicas de filmes finos “in
situ”, a conhecida nanoindentação. As medidas foram realizadas em um microscópio da
marca Asylum Research® - modelo MFP3D pertencente ao Centro de Microscopia UFMG.
Neste trabalho foram utilizadas técnicas como o AFM para avaliar a topografia dos
filmes finos produzidos. A medida da espessura foi realizada através de um entalhe feito
por uma lâmina de bisturi no filme fino depositado em uma lâmina de aço. A
perfilometria é uma técnica simples de observação da topografia micro ou nanoscópica
da superfície dos materiais e as medidas são realizadas eletromecanicamente pelo
movimento da amostra sob a ponta de uma agulha. A precisão da medição depende da
velocidade e do comprimento da varredura da agulha. Através da ligação mecânica da
agulha a um transformador linear variável, as variações verticais da agulha, causadas
pela superfície durante a varredura, são convertidas em sinais digitais e enviadas a um
conversor, que apresenta os resultados das medidas (Dektak, 2001).

3.4.1.6 Nanoindentação

O microscópio de varredura por sonda conjuntamente a um módulo contendo uma ponta
(nanoindentador) de diamante também possibilita a determinação de propriedades
mecânicas de filmes finos a partir de uma técnica conhecida como nanoindentação. O
comportamento mecânico dos materiais, quando submetidos a forças externas resulta
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em dois tipos de deformações mecânicas: a deformação elástica e plástica. A razão entre
a tensão aplicada e a deformação elástica do material define o chamado módulo de
elasticidade, também conhecido como módulo de Young. Este parâmetro nos fornece a
resistência do material à deformação do material à deformação plástica é chamada de
dureza. A partir de técnica de nanoindentação é possível a construção de curvas de força
(Figura 3.12 A) em função da profundidade de deformação provocada no material a
cada instante.
Previamente a deposição dos filmes finos e dos testes corrosivos, fêz-se um estudo dos
substratos metálicos, lâminas de aço e magnetos, buscando informações a respeito de
suas superfícies e microestruturas. A avaliação microestrutural dos magnetos foi feita
por meio de um seccionamento longitudinal dos mesmos e as técnicas empregadas
foram: DRX, MEV, EDS. Foram feitas análises visuais das amostras magnéticas
ampliadas em um aparelho estereoscópio.
Em seguida à deposição dos filmes finos, Ag/TiO2, Ag/TiO2/AMA, e TiO2/AMA as
lâminas de aços foram analisadas por MEV, EDS, microscopia de força atômica, e
testes mecânicos de nanoindentação, nas lâminas revestidas em TiO 2/AMA.
As amostras magnéticas após a deposição dos filmes finos e previamente aos ensaios
corrosivos, também foram caracterizados através de MEV, EDS e MET.

3.5 MÉTODOS DOS ENSAIOS DE CORROSÃO UTILIZADOS NOS FILMES
FINOS HÍBRIDOS
Para os testes de corrosão foram utilizados 20 ml de ácido lático (1%) cuja fórmula
estrutural é CH3-CH(OH)-COOH, conforme a Figura (3.5).
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Figura 3.5 – Solução de 20 ml ácido lático (1%), empregados nos testes de corrosão.

Na fase de testes preliminares, foram realizados ensaios corrosivos com substratos de
aço e magnetos recobertos em Ag/TiO2/AMA. Posteriormente, os substratos magnéticos
(10), revestidos com a solução (TIO2/AMA) foram submetidos aos testes corrosivos de
forma sistematizada. Após a obtenção dos filmes finos, os substratos magnéticos foram
mantidos imersos em tubos de ensaio com 20 ml de ácido lático (1%), pH=3,5, por um
período experimental de 10 semanas (Figura 3.6). Este ácido é empregado nos testes de
corrosão de ligas metálicas restauradoras no meio bucal e se mostrou o mais reativo dos
testes com magnetos ortodônticos terras-raras. Foram realizadas análises através de
microscopia ótica dos magnetos imersos em ácido lático ao final do período
experimental, para verificarmos a integridade dos filmes depositados.
Com intervalos de sete dias, as amostras dos grupos experimentais II e III, foram
retiradas da solução ácida, lavadas em ultrassom, secadas e submetidas a testes de
campo magnético em uma sonda Hall para verificar se o campo magnético sofreu
alguma alteração em meio ácido corrosivo e assim verificar a eficiência do
recobrimento, tendo como parâmetro os valores dos campos magnéticos dos magnetos
controles, grupo I, também aferidos.
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Os magnetos dos grupos experimentais II, com filme fino TiO2/AMA, e III sem filme
fino, ao final dos testes de corrosão foram analisados por meio de MEV, EDS, WDS e
DRX. Foram realizadas microanálises da superfície, nas regiões centrais e bordas dos
magnetos bem como em cortes longitudinais com a finalidade de obter informações das
suas microestruturas.
Vale ressaltar que apesar do intenso campo magnético das amostras dos grupos II e III,
estas puderam ser microanalisadas, não havendo a necessidade de recorrer aos magnetos
do grupo desmagnetizado IV.

Figura 3.6 - Tubos de ensaio portando os magnetos

3.5.1 Medidas de Campo Magnético

Sabe-se que a integridade da microestrutura do magneto NdFeB é determinante na
preservação das suas propriedades intrínsecas, por exemplo, densidade de fluxo
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magnético ou campo magnético, remanência e coercividade. O comportamento do
campo magnético das amostras foi testado pelas medidas dos mesmos e serão descritos
a seguir.
Para avaliar o efeito da corrosão sobre o campo magnético, posicionou-se o magneto de
teste na extremidade da sonda modelo HSTGB5104005 conforme a Figura (3.7 A). Os
valores dos campos magnéticos foram aferidos pelo aparelho Gausmetter (Figura 3.7
B). Previamente à realização dos estudos sistematizados, foram realizadas 10 medidas
de campo magnético empregando o mesmo magneto controle a título de calibração da
sonda. Todos os magnetos magnetizados de ambos os grupos experimentais e controle
foram submetidos às mesmas medidas semanalmente. A unidade de campo magnético
empregada neste experimento foi Gauss (G). Foi empregado um teste estatístico
paramétrico ANOVA para avaliar possíveis diferenças significativas entre as médias
dos campos magnéticos dos magnetos do grupo controle I e dos grupos experimentais II
e III ao longo dos testes corrosivos (Zar, 1999).

Figura 3.7 - Sonda Hall com o magneto posicionados em sua extremidade (A) e
Gausmeter empregado para a aferição do campo magnético (B)
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3.6 APLICAÇÃO CLÍNICA ORTODÔNTICA DOS MAGNETOS NdFeB
REVESTIDOS EM TiO2/AMA PELO PROCESSO SOL GEL.

Os materiais empregados neste trabalho, magnetos da liga NdFeB juntamente com
os materiais formadores do filme fino depositado em sua superfície, (AMA e TiO 2 )
já são amplamente empregados como biomateriais. O uso clínico de magnetos em
Ortodontia já está estabelecido, conforme mostrado em revisão. Inúmeros estudos
envolvendo interações magnéticas com diversas linhagens de células humanas
comprovam a sua biocompatibilidade (Blechman e Smiley, 1978; Blechman e Steger
1995, Graber 1999; Kawata et al 1987 e Blechman e Steger 1995, Bondemark et al
1995; Darendeliler et al 1995).
Após a deposição da camada de revestimento com o melhor filme desenvolvido
sobre os magnetos, empregou-se clinicamente os mesmos. Neste relato clínico,
descreve-se resumidamente a utilização clínica de magnetos atrativos da liga
neodímio-ferro-boro (NdFeB) apoiado em uma prótese parcial removível (PPR),
para a desimpactação dentária do incisivo central superior esquerdo.
Foram empregados dois magnetos cilíndricos da liga neodímio-ferro-boro (Shezen
Ningbo Magnetic Co. Ltda / China) com dimensões h=1.5 mm, Ø=4.0 mm e m=0.12g
previamente recobertos em TiO2/AMA pelo processo sol-gel para evitar corrosão
intrabucal (Figura 3.8). Convém ressaltar que os biomateriais empregados no cotidiano
da Ortodontia necessitam submeter-se a processos de esterilização previamente ao seu
emprego. Neste relato clínico foi utilizado o método químico de esterilização com a
mesma eficácia pelo emprego de glutaraldeído e álcool etílico 70% (p/v) na desinfecção
de materiais, após a lavagem com água e sabão.
Previamente aos procedimentos clínicos, foi redigido um documento “termo de
esclarecimento e consentimento” que foi lido, discutido e assinado pelo paciente. Este
documento se encontra no anexo I. Encontra-se tramitando pelo comitê de ética, uma
solicitação de divulgação dos resultados clínicos.
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Figura 3.8 - Par de magnetos da liga NdFeB revestidos em TiO2/AMA pelo processo
sol-gel empregados clinicamente.

A relação força/distância (F/D) para os magnetos atrativos empregados foi aferida em
estudos anteriores (Itabaiana Sobrinho - Dissertação de Mestrado “Efeitos corrosivos
encontrados em magnetos ortodônticos” REDEMAT / 2006). A distância inicial
intermagnetos foi de aproximadamente 2,5mm, na qual permite uma força magnética
atrativa de aproximadamente de 0.15 N. O magneto externo que irá atrair o dente
impactado foi posicionado preliminarmente no colo de um dente de acrílico presente
em uma PPR (prótese parcial removível) que o paciente já utilizava conforme a
Figura (3.9).

Figura 3.9 - Retenção do magneto externo no colo do dente da prótese removível.
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As imagens laterais feitas através de tomografias computadorizadas confirmaram a
impactação do dente incisivo superior esquerdo conforme imagem da Figura (3.10).
Nota-se pela imagem de tomografia a presença de um tumor (Odontoma) obliterando
a erupção dentária.
A erupção dentária é um dos processos fisiológicos que se realiza com uma precisão
impecável em quase todos os seres humanos. Entretanto, em algumas ocasiões, este
mecanismo falha ou se interrompe. Quando não diagnosticados corretamente ou
tratados inadequadamente, estes processos podem resultar no desenvolvimento de
problemas ortodônticos (Bischara, 1992).
Esperava-se que os magnetos envolvidos neste procedimento clínico e protegidos
pelo filme fino de TiO 2/AMA, desempenhassem a sua função ortodôntica com
eficiência, mantendo uma performance anticorrosiva.

Figura 3.10 – Aspectos radiográficos da impactação dentária e do odontoma
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CAPITULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 – CARACTERIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Os filmes finos depositados de Ag/TiO2, Ag/TiO2/AMA e TiO2/AMA foram
desenvolvidos a partir das soluções precursoras descritas abaixo na Tabela (IV.1), com
os respectivos parâmetros físico-químicos. Esses valores foram definidos a partir de
testes preliminares. A umidade relativa do ar foi mantida sempre abaixo de 50% e a
temperatura oscilando entre 18 e 24oC.

TABELA IV.1 - Parâmetros físico-químicos das soluções precursoras de filmes de
Ag/TiO2, Ag/TiO2/AMA e TiO2/AMA

SOLUÇÕES PROPORÇÃO

pH

VISCOSIDADE/Cp DENSIDADE/g.cm-

MOLAR Ag:Ti/AMA

3

Ag/TiO2 (1:6)

~4

2.0

0.83

Ag/TiO2/AMA (1:6)

~5

1.5

0.83

TiO2/AMA

~4

2.1

0.83

Ressalta-se que o erro experimental das medidas realizadas nas soluções testadas
indicou uma margem em torno de 5%. As soluções contendo íons de prata foram
irradiadas por UV-C. Após a irradiação UV-C verificou-se uma discreta alteração de cor
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de amarelo claro, Figura (4.1 A), para amarelo escuro da solução irradiada, devido a
formação de prata metálica no sol, conforme a Figura (4.1 B).

Figura 4.1 - Imagens das soluções precursoras para confecção dos filmes finos. (A)
Solução não irradiada e (B) solução irradiada.

Na busca por uma solução precursora adequada para a deposição dos filmes finos sob os
substratos metálicos magnéticos, foram feitas várias tentativas utilizando diversas
soluções, dentre as quais foram escolhidas as 3 que apresentaram melhores resultados
Ag/TiO2, Ag/ TiO2/AMA., e TiO2/AMA.
Nas primeiras tentativas com o emprego dos reagentes padrões descritos na
metodologia, obteve-se várias soluções Ag/TiO2/AMA variando apenas o teor de AMA
de 2.0 ml para 1.0 ml. Os resultados mostraram uma gelificação precoce em todas,
conforme a Figura (4.2 B). Esta figura ainda mostra a mesma solução logo após ter sido
elaborada, apresentando uma coloração amarelada (Figura 4.2 A). Durante a etapa de
agitação magnética, verificava-se o inicio da gelificação o que impossibilitou aferir a
densidade e a viscosidade da solução.
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Ambas as soluções obtidas foram inutilizadas para testes de deposição de filmes.
Buscou-se a manutenção da umidade nos parâmetros normais, abaixo de 50%, pois a
mesma oscilava. Para isto foi empregado sílica-gel forrando todo o interior da capela.
Cogita-se que a umidade excessiva possa ser a causa das gelificações precoces.

Figura 4.2 - (A) Solução Ag/ TiO2/AMA. Antes da gelificação. (B) - Solução de
Ag/ TiO2/AMA gelificada.

4.2 - ANÁLISES PRELIMINARES DOS SUBSTRATOS METÁLICOS

Previamente à deposição dos filmes finos e testes de corrosão, os substratos metálicos
empregados foram caracterizados microestruturalmente por meio de MEV e EDS.
Inicialmente empregou-se lâminas de aço austenítico e posteriormente os magnetos
NdFeB.
Conforme as imagens por MEV do aço, através de elétrons secundários, verificou-se a
presença de ranhuras, devido a processos de laminação, além de regiões com pouco
contraste por toda a superfície do aço. Observou-se também uma diversidade de poros
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dispersos pela superfície do substrato com diâmetros aproximados de 0.5 μm, conforme
a Figura (4.3 A). No espectro por dispersão de energia (EDS), (Figura 4.3 B), verificouse os picos dos elementos constituintes da liga de aço (Fe e Cr).

Figura 4.3 – MEV da superfície da lâmina de aço sem recobrimento.

Semelhante às lâminas de aço, os substratos magnéticos também foram caracterizados
previamente a deposição dos filmes finos híbridos. Os resultados estão descritos a
seguir:
À análise visual dos magnetos NdFeB pôde-se detectar a presença de poros dispersos
pela superfície denotando uma fragilidade do revestimento em prata por
eletrodeposição, (Figura 4.4). Embora presente em toda a superfície, a maior incidência
destes poros se concentra nas bordas. A região central dos magnetos evidenciou uma
homogeneidade do filme de prata eletrodepositado. Selecionou-se aleatoriamente no
grupo controle (I), um magneto NdFeB para à análise microestrutural por meio de DRX,
MEVe EDS.
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Figura 4.4 – Aspectos superficiais do magneto de NdFeB revestido por (Ag) por
eletrodeposição.

A amostra magnética NdFeB foi moída e analisada por DRX. Os resultados estão
descritos na tabela (IV.2) abaixo, confirmados pelo difratograma (Figura 4.5).
Verificou-se uma predominância (>70%) da fase Nd2Fe14B, a fase principal chamada
fase ( ), que apresenta propriedades ferromagnéticas. A fase rica em neodímio Nd4,
4Fe77B17,(<3%) seguidas por Fe e Ni (<10%) e outras fases em menor porcentagem.

Tabela IV.2- Fases cristalinas observadas da difração de raios X.

Amostra

Fase Cristalina Identificada

Predominante

Menor

Minoritária

(>70%)

(<10%)

(<3%)

Nd2Fe14B

(Fe, Ni)

Nd4, 4Fe77, 8B17, 8

Magneto com
recobrimento de
prata por
eletrodeposição
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Figura 4.5 - Difratograma inicial do magneto na forma de pó.

As imagens da Figura (4.6 A e C), numa amplação 31 X e 100 X, realçam a superfície
de um magneto aparentando uma uniformidade do filme de Ag depositado via
eletrodeposição. As imagens obtidas por elétrons retroespalhados identificaram a
presença de pontos escuros, que podem ser poros ou elementos mais leves (Figuras 4.6
B e D), também numa ampliação 31 X e 100 X. A presença de partículas com diâmetros
médios de 18,5 μm entremeadas no filme de prata sugerem impurezas oriundas do filme
superficial em prata, fixado via eletrodeposição. Ampliando em 50000 X vê-se o
contraste do filme de prata em forma de ilhas dispersas (áreas claras), entremeadas por
áreas mais profundas e poros superficiais medindo aproximadamente 0.25 μm de
diâmetro. Estes defeitos superficiais (poros) são rotas de infiltração de elementos
potencialmente corrosivos como a água, íons cloretos e oxigênio na interface substratorevestimento.
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Figura 4.6 - Micrografias por MEV da superfície do magneto NdFeB.
A-imagem obtida do magneto intiero via elétrons secundários (ES)
B-imagem obtida do magneto inteiro via elétrons retroespalhados (ERE)
C- Superfície do magneto via elétrons secundários (ES)
D-- Superfície do magneto via elétrons retroespalhados (ERE)
E- Superfície do magneto via elétrons secundários (ES)
F- Superfície do magneto via elétrons retroespalhados (ERE)

Posteriormente a análise da superfície do magneto a amostra foi seccionada
longitudinalmente e a sua microestrutura analisada por MEV e EDS (Figura 4.7 A e B).
Os resultados das análises por elétrons retroespalhados apontaram uma microestrutura
constituída por regiões com diversos contrastes. Externamente, uma fina camada cinza
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claro sugerindo um recobrimento, medindo aproximadamente 4,0 µm e internamente
uma região com menos brilho, cinza escuro. Dispersa nesta região cinza escuro,
identificou-se uma região com intenso contraste. Conforme a literatura (Hanischt 1989;
Kim 1990), as camadas internas são denominadas, fase principal Nd2Fe14B ( ), e com
intenso contraste a fase rica em neodímio respectivamente (Figura 4.7 A). Ambas as
fases foram identificadas pela DRX anteriormente.
Os pontos negros presentes na microestrutura são os poros advindos do processo de
obtenção do material, metalurgia do pó, podendo também ser corrosão provocada
durante a preparação das amostras (Figura 4.7 A).
Estas regiões conforme a Figura (4.7 B) foram analisadas seguindo uma direção da
periferia para o interior da amostra. Os espectros EDS e os resultados desta análise
semi-quantitativa encontram-se na Figura (4.8) e na tabela (IV. 3) respectivamente.
Os espectros dos elementos cobre e níquel com os seus respectivos percentuais em peso,
foram identificados nas camadas mais externas, conforme a análise dos pontos 1, 2, 3, 4
com predominância do níquel apresentando um percentual médio de 35% em peso.
Ambos os elementos apresentam funções anticorrosiva e melhoria na coercividade (Kim
e Camp 1996). Cogita-se que o baixo percentual da prata 1,24% em peso identificada no
ponto 1, seja em decorrência do preparo prévio da amostra (corte e lixamento) que
danificou a camada protetora mais externa. Nestas regiões analisadas foram detectados
baixos percentuais do elemento ferro. No entanto este percentual se eleva a 83.73% em
peso no ponto 5. Supõe-se que o alto percentual do carbono identificado no ponto 1,
pode ter sofrido interferência da tinta de carbono colocada sobre o embutimento.
As áreas de maiores contrastes do substrato denominadas de fase rica em neodímio
foram analisadas. Verificou-se uma dispersão uniforme do neodímio pelo substrato com
percentuais médios de 13% em peso, com exceção do ponto 9 que realçou uma maior
concentração deste elemento com 49% em peso.. Semelhante ao ferro, logo abaixo da
camada externa também foi identificada a presença do neodímio em percentuais de
12%.
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Segundo Saliba Silva (2001), os poros e a fase rica em neodímio são áreas de maior
susceptibilidade à corrosão, ou seja, são os sítios preferenciais para nucleação do
processo corrosivo. Nesta região também foram identificados a presença do oxigênio.
Nas áreas cinza claras identificadas nos pontos 5, 7, 8, 9, 10 houve um predomínio dos
elementos neodímio e ferro com altos percentuais em peso, que constituem a fase
principal Nd2Fe14B (

>70%). Como a microssonda eletrônica permite a

identificação e dosagem dos elementos químicos com número atômico superior a 4, a
energia do elemento boro não apareceu na amostra. Também foram identificados altos
percentuais do oxigênio e traços de F, Si e Al.
Embora detectado nas camadas externas, os maiores percentuais de alumínio se
encontram presentes nas camadas mais internas do substrato. Estes elementos são
adicionados à liga magnética para combinar com a fase magneticamente isolante (fase
rica em Nd) no contorno de grão e melhorar a resistência à corrosão. Obviamente, estes
elementos que são adicionados às ligas devem ser “não magnéticos”, assim como é a
fase rica em neodímio do contorno de grão. Esta fase tem a função de impedir que,
paredes de domínios reversos, se movimentem de um grão para outro proporcionando
assim, uma boa coercividade (Kim e Jacobson, 1987).

Figura 4.7 – Micrografias por MEV do magneto NdFeB em corte longitudinal. A –
Imagens obtidas por elétrons retroespalhados e B – Imagens obtidas por elétrons
secundários. Ampliação de 600X.
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Figura 4.8 - EDS da microestrutura do magneto NdFeB em corte longitudinal sem
revestimento TiO2/AMA. Microanálises dos pontos 1 a 10
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Tabela IV.3 - Composição dos pontos 1 a 10 concentração % em peso

C

O

F

Na

Al

Si

8.17

0.42

Cl

Fe

Co

0.62

Ni

Cu

Nb

8.56

Ag

Nd

pt1

45.22 35.55 0.22

pt2

33.71 25.72

pt3

11.58

2.01

pt4

4.46

1.55

0.53

0.88

pt5

2.63

0.91

0.46

83.73

12.27

pt6

10.04 33.99

28.13 0.46 1.09 12.35

13.94

pt7

2.27

0.56

84.12

13.04

pt8

12.21

8.90

22.76 0.66

47.70

pt9

5.07

43.38

0.23

1.62

pt10

2.31

1.26

0.53

80.57

0.23 12.89 0.20

27.25

0.24

86.17

1.24

20.66 71.91

1.15

6.63

0.12

49.59
2.07

13.26

4.3 - FILMES FINOS Ag/TiO2 DEPOSITADOS EM SUBSTRATOS DE AÇO

Posteriormente a caracterização inicial dos substratos metálicos, efetuou-se a deposição
dos nanocompósitos Ag/TiO2. Buscou-se inicialmente a deposição em 4 camadas de
Ag/TiO2 em lâminas de aço, visto que visualmente estes filmes apresentavam-se mais
homogêneos sobre este substrato e em seguida replicou-se nos magnetos NdFeB. As
análises de difração de raios X, MEV, microscopia de força atômica (AFM),
microanálises EDS dos substratos de aço e magnetos recobertos com Ag/TiO2 ,estão
descritos seguir:
O difratograma de raios X do filme fino Ag/TiO 2 depositados em 4 camadas sobre o
substrato de aço austenítico 316L, calcinado a temperatura de 300 oC, encontra-se na
Figura (4.9) acompanhado dos respectivos planos cristalinos. Verificou-se a presença
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das estruturas cristalinas anatásio. O tratamento térmico a 300°C provoca a cristalização
das fases tetragonais do TiO2 e CFC da Ag, promovida pela difusão e coalescência da
Ag à superfície. Foi identificado um pico com maior intensidade característico da fase
anatásio em 2θ ˷ 25.4º e outros picos com menores intensidades em 2θ ˷ 47 o,54o,64o
[PDF 2-406]. Existem 3 picos característicos da Ag cúbica (200), [PDF 2-1098]. Os
picos marcados com a seta no espectro completo não foram identificados. Não são TiO 2
(anatásio, rutilo ou bruquita), nem prata ou óxido de prata. Provavelmente são
contribuições do substrato.

Figura 4.9 - Difratogramas de raios X dos filmes finos de Ag/TiO2 depositados em
lâminas de aço inoxidável 316L, tratados termicamente a 300 oC.

As micrografias por MEV com elétrons retroepalhados de filmes finos de Ag/TiO2 (1:6)
(~17% em Ag), depositados em 4 camadas sobre substrato de aço são mostradas na
Figura (4.10A).
Informações a respeito da composição bem como da topografia do substrato foram
obtidas a partir de um detector EDS. Observa-se que nestes filmes crescem estruturas
circulares e micrométricas de prata (Figura 4.10A). Os espectros por EDS desta região
(Figura 4.10B) apontaram a presença da prata, traços de titânio e dos elementos
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constituintes da liga de aço (Fe e Cr). Acredita-se que estas estruturas de prata são
formadas por clusters de prata metálica que segregaram da matriz ainda amorfa de TiO 2.
Viana (2011) estudou formulações do nanocompósito Ag/TiO2 com proporções molares
Ag/Ti variando 1/6, 1/20 e 1/100. Os resultados mostraram que independente da
concentração de Ag nos filmes finos, as nanopartículas deste elemento se difundem e
dispersam na superfície da matriz de TiO2. Outro fator importante é a temperatura de
calcinação. Para o autor, o aumento da temperatura de calcinação dos filmes finos
acarreta uma maior segregação deste elemento na superfície. A 400° C, nanopartículas
de Ag não são visualizadas internamente na matriz de TiO 2.
Regiões na micrografia com menos brilho são constituídas pela fase matriz do
compósito de acordo com a DRX. Nesta região identificaram-se os elementos
constituintes do filme fino superficial, titânio e oxigênio (Ti e O) conforme a (Figura
4.10 C). Os poros anteriormente verificados na superfície da lâmina de aço, não foram
identificados nesta imagem, devido ao tamponamento provocados pelo filme fino de
Ag/TiO2.
Espectros de raios X dispersivos em energia (EDS) confirmaram a composição
elementar do filme de Ag/TiO2 tratado termicamente a 300°C e depositado sobre aço
inox (Figura 4.10 B e C)

Figura 4.10 – (A) MEV do filme fino Ag/TiO2 depositado sobre a lâmina de aço. B e C
– EDS dos pontos analisados na superfície do aço revestido por 4 camadas em Ag/TiO2
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Além de estruturas circulares identificadas anteriormente, também foram verificadas
nos substratos empregados a formação de estruturas de prata com diferentes
morfologias. No substrato de aço inox gerou dendritas com dimensões micrométricas,
como pode ser observado na Figura (4.11).

Figura 4.11 - MEV da superfície da lâmina de aço recoberto com 4 camadas de
Ag/TiO2.
As Figuras (4.12A e B) da lâmina de aço analisada por AFM mostram a superfície que
apresentou uma rugosidade de 50 nm. Observa-se que os filmes de Ag/TiO2 depositados
sobre o substrato de aço em 4 camadas

reduzem essa rugosidade para 10 nm e

adquirem o perfil textural da superfície deste substrato. Além disso, os filmes de
Ag/TiO2 são formados por nanopartículas de prata dispersas na superfície com tamanho
médio de 50 nm. As figuras (4.12C e D) mostram a superfície do filme Ag/TiO2 (fase
anatásio) evidenciando as nanopartículas de prata (fase cúbica), corroborando as
análises por difração de raios X.
A escala de cores ao lado representa as diferenças de alturas na superfície do filme fino
varrida pela sonda. Nota-se que os grãos com uma coloração mais clara encontram-se
mais altos em relação à superfície do que os grãos mais escuros.
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Figura 4.12 - Imagens de MFA de: (A e B) superfície do aço inoxidável 316L (C e D)
superfície do aço recoberto em 4 camadas de Ag/TiO2 e tratados a 300oC

Em função desses resultados, optou-se por replicar este filme em magnetos de NdFeB,
calcinados a 200°C por 10 minutos sem desmagnetizar o substrato. Vale ressaltar que a
temperatura de Currie dos magnetos foi de 300oC. Espera-se que estes filmes finos
adquiram também o perfil textural dos magnetos NdFeB, vedando os poros superficiais
identificados anteriormente.

4.4 FILMES FINOS Ag/TiO2 DEPOSITADOS EM MAGNETOS NdFeB
Optou-se em depositar também o filme fino em 4 camadas sobre os 10 magnetos
NdFeB, devido a homogeneidade do mesmo verificado no aço. Entretanto nos
substratos magnéticos revestidos por Ag/TiO2 com 4 camadas, visualmente verificou-se
uma falta de homogeneidade do filme fino, contrariamente ao que se verificou no aço a
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medida em que se procedia a deposição progressiva das camadas. As bordas dos
magnetos conforme observado na Figura (4.13) apresentavam sinais de corrosão
superficial. A medida que se aumentava o número de deposição do filme, mais
heterogêneo ficava o recobrimento.

Figura 4.13 – Magneto revestido com 4 camadas pela solução Ag/TiO2, apresentando
intensa corrosão nas bordas.

Posteriormente a secagem e calcinação dos filmes finos a 200º C por 10 minutos com
secagem rápida, evidenciou-se uma coloração acastanhada predominando nas bordas
dos magnetos, sugerindo corrosão. Os resultados das micrografias do magneto
encontram-se descritos abaixo.
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Figura 4.14 - Micrografias de MEV do filme de Ag/TiO2 depositados sobre magneto
em quatro camadas e calcinado a 200 ºC por 10 minutos (A) aumento de 26 X, imagens
obtidas por elétrons secundários (B) 26 X, imagens obtidas por elétrons retroespalhados
(C) 100 X, elétrons secundários (D) 100 X elétrons retroespalhados (E) 25.000 X,
elétrons secundários (D) 25.000 X, elétrons retroespalhados
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As imagens das Figuras (4.14A e B) realçam as superfícies com distintos contrastes
alternando áreas escuras na região das bordas, entremeadas por áreas claras centrais.
Estas imagens confirmam o efeito de borda verificado visualmente. As áreas claras
situadas na região central sugerem uma maior deposição do filme fino. Na Figura (4.14
C e D) com ampliação de 100x, identificou-se a falta de homogeneidade da deposição
do filme no substrato. A agregação de partículas com várias dimensões identificadas
numa ampliação 25000x das Figuras (4.14E e F) sugere serem partículas de prata
segregadas do filme depositado, também detectadas nas lâminas de aço, corroboradas
pelas análises de microscopia de força atômica.
Semelhante ao substrato de aço percebe-se que no substrato magnético também ocorre a
formação de nano e microestruturas de prata com diferentes morfologias.
O mesmo filme Ag/TiO2 depositado sobre substrato magnético também gerou dendritas
com dimensões micrométricas, como pode ser observado na Figura (4.15). Nota-se
também a presença de poro medindo aproximadamente 0,50 µm no filme depositado
sobre o substrato magnético.

Figura 4.15 - MEV da superfície do magneto NdFeB recobertos com 4 camadas de
Ag/TiO2.
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Posteriormente às microanálises, as amostras magnéticas foram submetidas a testes
preliminares de corrosão em uma solução 20 ml de ácido lático 1% para avaliar a
resistência dos seus recobrimentos superficiais em ambiente ácido. Também foram
realizados testes corrosivos em lâminas de aço revestidas em Ag/TiO 2 pelo também
doutorando em Química Marcelo Machado Viana.
Após 30 dias em solução ácida, os magnetos apresentaram visualmente, sinais de
corrosão. A solução ácida aparentava-se turva com uma coloração vermelha, sinais
claros de corrosão. Os resultados das lâminas de aço também revestidas em Ag/TiO 2
apontaram para uma maior resistência anticorrosiva. A quantidade de íons Fe++
produzidos foi praticamente nula. Esta constatação foi confirmada pela limpidez da
solução em que está imersa a lâmina metálica com este filme e está associada à maior
densificação estrutural do filme que não permitiu infiltrações em sua rede. As respostas
de ambos os substratos (magnetos e aços) revestidos pelo processo sol-gel apontaram
para diferenças consideráveis entre si. Os aços inoxidáveis apresentaram uma melhor
performance anticorrosiva em relação aos magnetos de NdFeB, quando revestidos pelos
filmes Ag/TiO2. Os aços além de suportarem altas temperaturas de calcinações dos
filmes para a obtenção das fases cristalinas apresentaram uma maior proteção
anticorrosiva, resultados de acordo com (Atik, et al 1995; Messadq et al 1999;
Vasconcelos et al, 2000; Shen et al 2005; Bamoulid et al 2008). A resistência à corrosão
dos aços inoxidáveis é devida à formação de uma fina camada protetora na presença de
oxidantes (normalmente o oxigênio), fenômeno conhecido como passivação, inexistente
nos magnetos de NdFeB. Esta fina camada é formada por óxidos de cromo (Cr 2O3)
hidratados de natureza contínua, insolúvel e não-porosa e atua como uma barreira entre
o metal e o meio, conferindo proteção ao metal e, consequentemente, evitando a sua
corrosão (Ohba e Lazarini, 2002). Portanto, as camadas de filme fino Ag/TiO2
potencializaram o efeito anticorrosivo dos aços, uma vez que o filme adquiriu a textura
superficial das lâminas e selou os pequenos poros verificados por MEV e AFM.
Entretanto nos substratos magnéticos, contrariamente, suspeita-se que a solução
Ag/TiO2 tenha infiltrado através dos poros superficiais localizados nas bordas a medida
em que se aumentava o número de camadas depositadas. A corrosão verificada na
superfície aponta para uma reatividade da solução Ag/TiO2 com os elementos da liga
magnética identificados abaixo das camadas superficiais. Portanto, ambos os substratos

77

submetidos a testes corrosivos, apresentaram respostas diferenciadas ao filme Ag/TiO2,
conforme a imagem da Figura (4.16)

Figura 4.16 – Imagens dos substratos metálicos após os testes corrosivos (A) lâmina de
aço e (B) magnetos NdFeB.

Diante da porosidade verificada pelas imagens do MEV e do efeito de borda na
superfície dos magnetos revestidos, optou-se pela agregação do componente polimérico
(AMA) ao filme fino Ag/TiO2 com a finalidade de um melhor tamponamento dos poros.
Sabe-se que a união do componente polimérico (AMA) ao inorgânico (TiO 2) provoca
um aumento na espessura dos filmes finos e consequentemente um maior caráter
hidrofóbico, o que aumenta a sua ação anticorrosiva (Damián et al 2008). No entanto há
de se considerar a temperatura de secagem dos filmes finos híbridos (Ag/TiO 2/AMA)
para que não ocorra uma degradação do componente orgânico, visto que este polímero
se degrada a 110oC e surgimento de trincas.
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4.5 FILMES FINOS Ag/TiO2/AMA DEPOSITADOS EM MAGNETOS (NdFeB)

À solução Ag/TiO2 foi acrescentada 1.0 ml de AMA, com o intuito de criar uma rede
mais densa de vedamento das trincas e dos poros verificados nos testes anteriores.
Diferente do filme anterior que foi calcinado de forma rápida, o filme fino de
Ag/TiO2/AMA foi submetido a temperatura de calcinação mais baixa, 80º C e de forma
controlada com taxa de (2ºC / min ) e mantido por um período de 10 minutos.
Após várias tentativas empregando os filmes finos depositados em 4 camadas sem êxito
nos magnetos, optou-se pela redução do filme fino para 2 camadas. Em relação aos
filmes anteriores, estes originaram melhores filmes, mais homogêneos. Após a secagem
lenta dos filmes finos, a superfície dos magnetos revestidos em duas camadas
aparentavam-se menos corroídos em relação aos anteriores (Figura 4.17).

Figura 4.17 - Magnetos revestidos pela solução Ag/TiO2/AMA
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Após a deposição do nanocompósito Ag/TiO2/AMA em duas camadas, pelas análises
morfológicas

feitas

por

elétrons

secundários,

identificou-se

uma

aparente

homogeneidade do filme fino depositado por toda a superfície (Figura 4.18 A,B,C,D).
Realça-se a presença de micro partículas esparsamente distribuídos em meio ao filme
fino.

Figura 4.18 - Micrografias de MEV do filme Ag/TiO2/AMA com duas camadas tratado
a 80 ºC. (A e B) aumento de 30 X, (C e D ) aumento de 100 X. As imagens A e C
foram obtidas através de elétrons secundários e as imagens B, e D através de elétrons
retroespalhados.
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Na Figura (4.19 A e B), com uma aproximação de 100000x, identificou-se um
aglomerado de partículas brancas nos filmes depositados que são sugestivas de clusters
de prata segregadas da fase matriz (TiO2). Os clusters de prata metálica se formam em
extremidades de unidades de repetição e podem se alojar em sítios favoráveis como as
paredes dos poros formados ou em regiões de contorno de grão (Liu et al., 2001).

Figura 4.19 - Micrografias de MEV do filme Ag/TiO2 /AMA com duas camadas
tratado a 80 ºC (A,B) com aumento de 100.000x. A figura (A) foi obtida através de
elétrons secundários e a figura (B) por elétrons retroespalhados.

A Figura (4.20) mostra um acúmulo de material que deveria formar o filme em
ampliações distintas e enfatiza nesta região a presença do filme fino entremeado por
poros e ilhas. A porosidade do filme depositado pode ser atribuída à evaporação do
componente polimérico durante a calcinação. A diferença de contraste sugere que as
ilhas sejam formadas por difusão da prata para a superfície do filme (Viana, 2011).

81

Figura 4.20 – Micrografias de MEV de filme com três camadas tratadas a 80 ºC (A,B)
aumento de 10.000x e (C e D) de 25000x. As figuras A e C foram obtidas por elétrons
secundários e as figuras B e D por elétrons retro espalhados. Círculos em vermelho
contendo os poros.

As Figuras (4.21 A e B) mostram imagens de HRTEM do filme fino de Ag/TiO 2/AMA
(1:6).depositados sobre substrato magnético e tratados termicamente a 80 oC. Nesta
imagem observa-se uma fase matriz de TiO2 amorfa já que nenhuma organização
estrutural é observada. É possível identificar nanopartículas de Ag que se agrupam e
migram para a superfície do filme fino. Estas nanopartículas não apresentam qualquer
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cristalinidade e estão dispersas na matriz de TiO2, resultado este em acordo com os
análises por MEV.

Figura 4.21 - Micrografias de HRTEM de filme fino de Ag/TiO2/AMA (1:6) tratados
termicamente a 80°C, depositados sobre magnetos NdFeB.

Ainda que não tenha se submetido aos testes corrosivos, visualmente verificou-se uma
atenuação do processo corrosivo nos magnetos revestidos pelo filme fino
Ag/TiO2/AMA em relação ao anterior Ag/TiO2.
Cogita-se que a redução do número de camadas do filme depositado de 4 para 2
camadas e a associação com o AMA, tenham acarretado uma menor infiltração da
solução via poros superficiais para o interior do substrato.
Semelhante ao filme anterior, os resultados obtidos por MEV também apontaram uma
segregação da prata para a superfície, corroborado por Viana (2011).
Vale ressaltar que a prata deveria estar dispersa na fase matriz cerâmica TiO2, e não
segregada na superfície. Portanto é necessário que se faça um estudo prévio visando um
ajuste na razão molar Ag/Ti. Com proporções de Ag menores, provavelmente os
clusters formados serão menores. Em decorrência desta segregação, identificada nas
microanálises anteriores, optou-se pela retirada deste elemento (Ag), mesmo
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reconhecendo as propriedades antibacterianas (vide revisão) desempenhada pela
mesma. Outro aspecto importante a se considerar é que a atividade antibacteriana da
prata incorporada à fase principal (TiO2) só se processa mediante a presença da
cristalinidade (anatásio) do nanocompósito (Ag/TiO2) que por sua vez está condicionada
à calcinações em elevadas temperaturas (Machida et al 2005, Kristopher et al 2007 e
Viana 2011). Neste trabalho os substratos a serem protegidos são magnetos NdFeB,
calcinados a 80oC, portanto revestidos por filmes amorfos.
Salienta-se que objetivo precípuo do trabalho é a busca por uma melhor performance
anticorrosiva dos nanocompósitos depositados sobre os magnetos. Sendo assim, foi
mantida a solução TiO2/AMA, e um processo de secagem ao ar livre.

4.6 FILMES FINOS TiO2/AMA DEPOSITADOS EM SUBSTRATOS AÇO E
MAGNETOS (NdFeB)

Uma vez verificado que a redução do número de camadas de filme finos depositados
mostrou-se aparentemente mais eficiente, foram realizados testes preliminares com a
deposição de filmes finos (1 camada) em substratos de aço, vidros e magnetos NdFeB
seguida de secagem ao ar. A opção por apenas 1 camada depositada de filme fino TiO 2
associado ao AMA é objetivando um filme mais espesso e livre de corrosão nas bordas
verificado nas análises anteriores. A não calcinação do filme fino de TiO2/AMA foi
necessária para preservar o componente orgânico. Os substratos de aço foram
submetidos a análises por microscopia de força atômica onde verificou-se a topografia,
e a textura, além de medidas de resistência mecânica dos mesmos através da
nanoindentação. A medida da espessura do filme fino foi realizada no substrato vítreo,
devido a dificuldade técnica de fazê-las nas lâminas de aços e magnetos NdFeB. Os
resultados das análises por microscopia de força atômica encontram-se a seguir:
A análise preliminar da lâmina de aço antes da deposição do filme fino apontou uma
superfície rugosa (50 nm) apresentando trilhas longitudinalmente oriundas do processo
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de laminação e partículas esbranquiçadas esparsas (Figura 4.22 A). A escala de cores ao
lado mostra as diferenças de alturas na superfície do filme fino varrida pela sonda. Os
grãos com uma coloração mais clara encontram-se mais altos em relação à superfície do
que os grãos mais escuros.
As imagens de microscopia de força atômica (AFM) das lâminas de aço com e sem
recobrimento dos filmes finos são apresentadas em sequência conforme a Figura 4.22(A
e B) com os seus respectivos perfis. Após a deposição de uma camada de TiO 2/AMA,
observou-se uma redução da rugosidade para aproximadamente 7nm visto que o filme
fino TiO2/AMA adquiriu o perfil textural da superfície deste substrato (Figura 4.22 B).
Identificou-se também no filme fino a presença de poros distribuídos pela superfície
medindo aproximadamente 60 nm. O filme mostrou-se bastante homogêneo sem
grandes alterações de topografia.

Figura 4.22 - Imagens de AFM do substrato aço sem revestimento (A e B) e revestido
com filmes finos de TiO2/AMA.
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As imagens das Figuras 4.23 mostram a superfície do filme fino no substrato de vidro.
A medida da espessura do filme fino TiO2/AMA (Figura 4.23 A) foi feita, por meio de
um entalhe transversal no filme fino. Foram realizadas nove medidas em pontos
distintos conforme verificado no perfil do filme da Figura (4.23 B). Os resultados das
análises nas lâminas de vidro apontaram um filme fino com espessura de 103 ± 6 nm. A
espessura do filme apresentou um desvio padrão muito pequeno denotando um filme
homogêneo.

Figura 4.23 - Perfil da espessura do filme fino TiO2/AMA através de uma secção do
filme depositado em uma camada.

As propriedades mecânicas dos filmes foram investigadas através de nanoindentações
utilizando uma ponta Berkovich. Na realização destas medidas foram selecionados
previamente pontos distintos, conforme a imagem da Figura (4.24). Os valores finais
aferidos de dureza e módulo de Young correspondem à média destes pontos analisados.
Nanoindentações com forças entre 300µN e 130 µN levaram a uma profundidade de
penetração variando de aproximadamente 32 a 40 nm. No regime de descarga desta
amostra observa-se uma brusca variação na curva provavelmente associada ao processo
de rápida recuperação da deformação elástica do filme fino.
Considerando que os valores de módulo de Young e dureza do AMA são
respectivamente 25.53 GPa e 1.47 GPa (Efunda, 2012), concluiu-se que o grande
aumento nos valores aferidos para o filme fino de TiO2/AMA, 91 ± 13 Gpa e 5.0 ± 1.5
Gpa são em decorrência das nanopartículas do TiO2 que fortificam a matriz polimérica.
86

Em função dos diferentes valores de modulo de Young e dureza nos filmes depositados
em aço supõe-se que houve uma interferência dos mesmos nas medidas. O aumento da
dureza provocado pela presença das partículas de TiO2 na matriz acrílica potencializa a
sua performance anticorrosiva.
Os valores referentes a espessura do filme, rugosidade superficial, dureza e módulo de
Young encontram-se na tabela (IV.4).
Tabela IV.4 - Valores de módulo de Young (E), dureza (H), rugosidade, espessura de
filmes finos de TiO2/AMA.

TiO2/AMA

Caráter do

No de

espessura

Rugosidade

filme

camadas

nm

nm

Amorfo

1C

103

˷7

Dureza
Gpa

1,46

Módulo de
Young Gpa

91.00

Figura 4.24 – Curvas de nanoindentação realizadas no substrato de aço revestidos por
TiO2/AMA
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Os testes preliminares realizados, forneceram informações concernentes ao filme fino
TiO2/AMA tais como o módulo de Young, dureza, assim como a espessura e textura do
filme depositado sobre os substratos metálicos. Posteriormente, optou-se em replicar a
deposição do mesmo em magnetos NdFeB. Nas análises preliminares dos magnetos
NdFeB, foram identificados poros que são verdadeiras rotas de infiltração de eletrólitos.
Ressalta-se também a presença de neodímio e ferro em camada próxima da superfície.
Portanto, espera-se da deposição do filme fino TiO2/AMA a mesma performance
apresentada no substrato de aço, um vedamento dos poros superficiais.
Os resultados das análises dos magnetos são descritos a seguir:
Após a secagem ao ar livre, os magnetos apresentavam visualmente evidências de
integridade superficial. Desta vez, não foram verificados o efeito de borda e nem sinais
aparentes de corrosão superficial, conforme a Figura (4.25).

Figura 4.25 – Magnetos NdFeB revestidos em TiO2/AMA, 1 camada antes dos testes
ácidos.

Como neste caso não ocorreu aquecimento necessário para a cristalização do TiO 2, esta
fase matriz permaneceu amorfo, provavelmente integrando a rede polimérica formada
pelo ácido metacrílico (AMA).
Após a deposição do filme fino em uma única camada sobre os substratos magnéticos e
secagem dos mesmos, foram feitas medidas do campo magnético neste grupo
experimental previamente à colocação dos mesmos em solução ácida para os testes de
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corrosão. Foram realizadas também medidas de campo magnético nos magnetos do
grupo controle para uma comparação em seus valores. Os resultados apontaram uma
similaridade dos valores do campo magnético de ambos os grupos, controle e
experimental, demonstrando que os filmes finos TiO2/AMA, não interferiram na
intensidade do campo magnético. As amostras revestidas em TiO2/AMA foram
submetidas a microanálises por MEV e WDS e os resultados encontram-se descritos a
seguir:

4.6.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DO MAGNETO
REVESTIDO POR TiO2/AMA
Pelas imagens da Figura (4.26A, B, C) feitas por elétrons secundários pode-se
identificar a deposição do filme por toda a superfície do magneto. Nota-se a dispersão
de partículas brancas da faze matriz (TiO2) com diâmetros aproximados de 0.30 µm,
sugestivo da deposição do filme fino TiO2/AMA.

Figura 4.26 - Micrografias de MEV do magneto de NdFeB com recobrimento
TiO2/AMA feitos com aumento de 30x (A) 2500x (B) 10000x (C). As imagens (A, B,C)
foram obtidas através de elétrons secundários.
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Observa-se pela análise WDS a dispersão das nanopartículas de titânio (Ti) do
compósito por toda a superfície, juntamente com o carbono (C) conforme a Figura (4.26
C e D). A prata (Ag) e o Níquel (Ni) também mapeados encontram-se sob o filme
(Figura 4.27 A e B).

Figura 4.27 - Mapeamento dos elementos presentes no filme depositado por
eletrodeposição (Ag e Ni) e do filme fino TiO2/AMA (Ti e C).

Após as análises das superfícies dos magnetos revestidos pelo filme fino TiO2/AMA em
1 camada analisou-se o comportamento do campo magnético das amostras dos 3 grupos
experimentais em ambiente ácido e os resultados encontram-se descritos abaixo:
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4.6.2 - COMPORTAMENTO MAGNÉTICO DOS MAGNETOS REVESTIDOS
POR FILMES FINOS HÍBRIDOS APÓS O PROCESSO CORROSIVO.

A detecção de poros na superfície dos magnetos denota uma fragilidade do revestimento
em prata por eletrodeposição. Os poros e a fase rica em neodímio situada mais
internamente no substrato são áreas de maior susceptibilidade à corrosão, ou seja, são os
sítios preferenciais para nucleação do processo corrosivo. Portanto, o vedamento dos
poros superficiais torna-se preponderante para a obtenção de uma melhor performance
anticorrosiva dos magnetos NdFeB. Afinal a intensidade do campo magnético está
relacionada com a microestrutura e esta com a integridade superficial. Em seguida a
deposição do filme fino híbrido TiO2/AMA, procedeu-se os testes de corrosão em ácido
lático seguido pelas medidas dos campos magnéticos de forma sistematizada.
Foram realizadas 20 medidas de campo magnético empregando o mesmo magneto
controle a título de calibração da sonda. O campo magnético oscilou entre 2253 e 2279
G, sendo o valor médio aferido para a calibração da sonda de X=2224,2 ± 41,3.

Grupo controle (I) x Grupo experimental (II)
Os valores médios do campo magnético gerados pelos magnetos do grupo controle (I)
sofreram discretas oscilações durante todo o período experimental. O fato pode ser
atribuído ao não alinhamento do magneto experimental no centro da sonda Hall, visto
que o mesmo é feito visualmente. Nota-se uma semelhança entre o comportamento
magnético de ambos os grupos controle (I) e experimental (II). Os valores comparativos
de ambos os grupos encontram-se descritos no Gráfico (IV.I). Não foram encontradas
diferenças significativas entre as médias dos campos magnéticos dos magnetos do grupo
controle (I) e do grupo experimental (II) F =3,25; p= 0,0001.
Onde: F = razão entre a variação atribuída à variável-teste (tempo) sobre a variação total
da amostra; p = grau de significância.
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Gráfico IV.1 - Comportamento dos campos magnéticos dos grupos controle (I) e
experimental (II).

Grupo controle (I) x Grupo experimental (III)
Os valores médios do campo magnético do grupo experimental (III) não sofreram
variações consideráveis nas primeiras quatro semanas. Entretanto a partir da 5ª semana
possivelmente com o incremento da degradação das principais fases de sua
microestrutura (Fases

e rica em Nd), verificou-se uma redução drástica destes valores.

O comportamento dos campos magnéticos comparativos de ambos os grupos controle
(I) e experimental (III) encontram-se descritos no Gráfico (IV.2). Foi encontrada uma
diferença significativa entre as médias dos campos magnéticos dos magnetos do grupo
controle e do grupo experimental III (F = 6,0939; p<0,0001).
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Gráfico IV.2 - Comportamento dos campos magnéticos dos grupos controle (I) e
experimental (III)

Grupo experimental (II) x grupo experimental (III)
O comportamento do campo magnético dos grupos experimentais (II) e (III), assemelhase ao comportamento do grupo controle (I) e (III). Apesar de sofrer discretas oscilações
durante todo o período experimental, não apresentando reduções em seus valores
observou-se uma estabilidade dos valores do campo magnético no grupo (II) e um
declínio no grupo (III). Os valores comparativos de ambos os grupos encontram-se
descritos no Gráfico (IV.3). O comportamento do campo magnético do grupo (II) retrata
uma integridade das principais fases da liga magnética, afinal as propriedades
magnéticas estão adstritas a elas.
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Gráfico IV.3 - Comportamento dos campos magnéticos dos grupos experimentais (II e
III).

As soluções ácidas de ambos os grupos de magnetos experimentais até a 3ª semana
aparentaram uma coloração transparente. Entretanto, a partir da 4ª semana de testes,
detectou-se uma coloração avermelhada na solução ácida em todos os magnetos do
grupo III conforme a Figura (4.28 A), denotando um intenso processo de corrosão. A
solução que continha os magnetos experimentais do grupo II (TiO2/AMA), conforme a
Figura (4.28 B), mantiveram-se com

uma coloração clara. Esta constatação é

confirmada pela limpidez da solução em que estavam imersos os magnetos deste filme e
provavelmente está associada a uma relativa densificação estrutural deste filme.
Após a 10ª semana de testes, todos os magnetos experimentais foram retirados das
soluções ácidas lavados com água destilada, secados e analisados quanto as suas
microestruturas e integridades superficiais. Os magnetos do grupo II (com TiO2/AMA),
embora apresentando pontos de corrosão em suas superfícies, mantiveram-se
relativamente íntegros, segundo a Figura (4.29 A e B). Os magnetos do grupo III (sem
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TiO2/AMA) apresentaram uma degradação intensa, não apenas superficialmente com a
remoção da película protetora de prata depositada por eletrodeposição mas também
internamente. Os defeitos no recobrimento propiciaram uma infiltração da solução ácida
para as camadas mais internas dos magnetos, expondo o substrato da liga e tornando
reativo os elementos das principais fases ( ) e rica em Nd.

Figura 4.28 - Soluções ácidas portando os magnetos: (A) sem filmes TiO2/AMA e (B)
com filme TiO2/AMA.

Figura 4.29 - Vista de ambos os lados do magneto revestido pela solução TiO 2/AMA
após 10 semanas imersos em solução ácida. Imagens feitas por microscopia ótica.
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4.6.3 ANÁLISES DOS MAGNETOS REVESTIDOS EM TiO2/AMA APÓS OS
TESTES CORROSIVOS.

A despeito da manutenção da integridade do campo magnético descrito anteriormente,
os magnetos revestidos em TiO2/AMA também sofreram ataques corrosivos em suas
superfícies.
A avaliação visual dos magnetos após os testes corrosivos evidenciou diferentes brilhos
por toda a superfície. Área esbranquiçada na região central alternando regiões escuras
nas bordas, denotando uma corrosão, entremeadas por pontos escuros aparentando uma
corrosão localizada embora com menor intensidade do que os magnetos revestidos em
Ag/TiO2. No entanto os magnetos apresentavam-se íntegros, mantendo uma forte
atração magnética (Figura 4.30). Buscou-se então informações microestruturais e de
superfície dos magnetos por meio de MEV, EDS, WDS. Os resultados estão descritos a
seguir.

Figura 4.30 - Magnetos revestidos pela solução TiO2/AMA após os testes em solução
ácida. Imagens feitas em um estereoscópio
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4.6.3.1 Microanálises EDS da borda do magneto NdFeB revestidos com TiO 2/AMA

A imagem da (Figura 4.30) nos fornece uma visão mais ampla de toda a superfície do
magneto revestido em TiO2/AMA, posteriormente aos testes corrosivos. Identificou-se
na área central uma aparente integridade do filme fino depositado e nas bordas um
desgaste do mesmo.

Figura 4.31 – Visão ampla de toda a superfície do magneto revestido em TiO2/AMA
posteriormente aos testes corrosivos. Identificação dos desgastes na região da borda.

Em função dos desgastes verificados nas bordas e da integridade aparente da região
central dos magnetos revestidos em TiO2/AMA, optou-se em analisar separadamente
estas regiões por meio de MEV e EDS.
Através da imagem (Figura 4.32) da borda do magneto feita por elétrons secundários,
percebe-se a deposição do filme fino em coloração cinza entremeada por áreas escuras
sugestivas de desgastes do filme, confirmando as imagens anteriores da Figura (4.29).
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Figura 4.32 – Visão da borda do magneto revestido em TiO2/AMA numa ampliação
140x. Imagem feita por elétrons secundários posteriormente aos testes corrosivos.

Os espectros por EDS em todas as regiões analisadas (Figura 4.33) detectaram a
presença do titânio e oxigênio do filme fino (TiO2/AMA). No entanto a microsonda
registrou também a prata, percentual médio (67,68%) na superfície e a tensão
empregada sensibilizou o níquel e o cobre mais abaixo, apresentando percentuais
médios de 25,26% e 2,51% respectivamente. Ambos os elementos compõe as camadas
de proteção sob o filme fino TiO2/AMA. O feixe sensibilizou o ferro nos pontos 4 e 6
que é um elemento presente na microestrutura da amostra magnética, portanto, abaixo
das camadas de revestimento. Foram identificados também traços dos elementos
dopantes da liga magnética (Na, Al, Si, S, Ca, Mo e Cl). Os resultados da análise semiquantitativa encontram-se na tabela (IV. 5).
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Figura 4.33 – EDS da microestrutura do magneto NdFeB da região de borda do
magneto. Microanálises dos pontos 1 a 6

Tabela IV.5 - Composição dos pontos 1 a 6 concentração % em peso
C

O

Na

Al

Si

S

Cl

Ca

Ti

Fe

0.40 0.11 1.13

Ni

Cu

Mo

Ag

Ponto 1

10.78

0.27 0.10

Ponto 2

7.41

0.26

0.10 5.71

Ponto 3 4.04

3.74

0.24

0.31 0.55

Ponto 4

18.15 0.85 0.45 0.18 0.57 0.54 0.41 2.25 1.23

1.49

1.23

Ponto 5

6.97

0.20 0.08

1.43

1.64 0.69 85.30

Ponto 6

16.77

0.39 0.26 0.52 2.60

0.28

1.18

1.81 0.62 83.48

1.23

1.08

1.49

0.16

87.97 3.00

0.91

82.72

72.62

0.58 0.27 58.44 5.89

14.29
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4.6.3.2 Microanálises do centro do magneto NdFeB revestidos em TiO 2/AMA

Semelhante as análises por MEV e EDS da região de borda do magneto revestido em
TiO2/AMA, buscou-se também uma microanálise da região central.
Através de elétrons retroespalhados numa ampliação 130x (Figura 4.34 A), identificouse uma imagem sugestiva de deposição do filme fino em coloração cinza entremeada
por áreas escuras e outras partículas multiformes com maior contraste.
Estas regiões foram analisadas por EDS através de eletrons secundários (Figura 4.34 B)
e os resultados desta análise semi-quantitativa encontram-se descritos na tabela (IV.6)
com os espectros na Figura (4.35).
Na região cinza escura correspondente ao ponto 1 a microsonda detectou a energia dos
elementos formadores do filme fino TiO2/AMA com os percentuais de

titânio

e

oxigênio de 0.79% e 16.00% respectivamente. A tensão empregada sensibilizou a
prata situada sob o filme fino TiO2/AMA, além do níquel e do cobre depositados em
camadas internas. Os percentuais destes elementos aferidos foram de 79.41%, 2.97% e
0.33% respectivamente. A partícula com maior contraste identificada pelos elétrons
retroespalhados no ponto 2 medindo aproximadamente 10 µm apresentou um percentual
de titânio semelhante ao ponto 1, 0,73%, e baixo teor de níquel 0,74% e ferro 0,26%.
Entretanto o oxigênio e o carbono presentes no filme TiO2/AMA foram detectados em
percentuais elevados 26,89% e 34,01%. Cogita-se de uma maior densificação do filme
híbrido nesta microregião analisada. Os maiores percentuais de titânio foram verificados
nos pontos 3 e 4, (6,75% e 5,09%.), juntamente com o oxigênio (16,915 e 14,55%).
Semelhante ao ponto1, nesta partícula analisada o feixe sensibilizou também a prata
com percentuais elevados, em média 65%, e traços de níquel.
As regiões analisadas pelos pontos 5 e 6 apresentaram percentuais

elevados dos

elementos das camadas abaixo do filme TiO2/AMA, prata 85,04% e níquel 86,20%. Em
todas as regiões analisadas identificaram-se traços dos elementos dopantes da liga com
baixos percentuais (Al, Si).
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Figura 4.34 - Região central do magneto numa ampliação 130x. (A) Imagem feita por
elétrons retroespalhados (B) Imagem feita por elétrons secundários.

Figura 4.35- EDS da microestrutura do magneto NdFeB da região central do magneto.
Microanálises dos pontos 1 a 6
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Tabela IV.6 - Composição elementar dos pontos 1 a 6 concentração % em peso.
C

N

F

16.00

Pt 1
Pt 2

O

34.01

12.27

26.89

0.46

Na

Al

Si

0.13

0.25

0.12

0.86

4.58

0.22

0.47

0.34

0.36

0.26

0.73

0.15

0.16

0.60

2.98

1.17

0.40

0.55

0.73

3.28

1.20

0.40

0.05

0.39

0.06

Pt 3

16.91

4.59

Pt 4

14.55

5.22

Pt 5

8.07

0.07

0.26

5.75

0.75

0.20

Pt 6

4.47

S

Cl

K

Ca

Ti

Fe

0.79

0.11

0.09

Cu

Ag

2.97

0.33

79.41

0.74

17.52

6.75

1.47

64.82

5.09

1.88

67.09

1.05

4.02

95.04

2.22

0.26

Ni

0.21

86.20

Observa-se pela análise WDS a dispersão das nanopartículas de titânio (Ti) do
compósito por toda a superfície, juntamente com o oxigênio (O) conforme a Figura
(4.36), mesmo nos pontos analisados pelo EDS. A prata (Ag), também mapeada
encontra-se sob o filme.

Figura 4.36- Mapeamento por WDS da região central dos elementos (Ti), (O) e (Ag).
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Analisando um ponto na região central (Figura 4.37) numa ampliação 850x identificouse microregiões com distintas reflectividades e morfologias sugestivas da presença do
filme fino (TiO2/AMA). Destaca-se a presença de uma microestrutura com aparência
lisa medindo aproximadamente 60µm. Ao lado desta foram detectadas duas outras
microregiões com aparências rugosas. Os pontos (1, 2, 3, 4, 5) presentes nestas
estruturas foram analisadas por EDS (Figura 4.38) e os resultados semi-quantitativos
encontram-se na tabela (IV.7).
Através desta análise, verificou-se as energias dos elementos constituintes do filme fino
superficial, (TiO2/AMA). O percentual médio de titânio nos pontos analisados foi de
1.24% e oxigênio 13,08%. No entanto verificou-se uma maior dispersão do titânio nas
regiões rugosas (pontos 3 e 4) sugerindo uma maior densificação do filme fino
(TiO2/AMA) nestas regiões e uma menor concentração nos pontos (1, 2, 5). Nestas
regiões lisas, com maior contraste, predominam com altos teores os elementos prata
seguido pelo níquel, constituintes das camadas de proteção anticorrosiva situadas abaixo
do filme fino (TiO2/AMA). Os elementos dopantes da liga descritos anteriormente (Al,
Si) encontram-se presentes em percentuais menores, assim como o ferro com
percentuais de 1.11% e 0,57% respectivamente.

Figura 4.37 - Região central do magneto numa ampliação 850x. Imagem feita por
elétrons secundários.
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Figura 4.38- EDS da microestrutura do magneto NdFeB da região central do magneto.
Microanálises dos pontos 1 a 5.

Tabela IV.7 - Composição elementar dos pontos 1 a 6 concentração em % em peso.
C

N

Ponto 1
Ponto 2

35.58

12.50

O

Na

Al

Si

S

Cl

23.79

0.66

0.42

0.43

1.36

0.43

17.32

0.55

0.25

0.54

1.04

0.62

0.46

0.18

0.43

10.58

Ponto 3

K

Ca

Ti

Fe

Ni

Cu

Ag

0.48

0.93

0.36

0.94

0.93

69.27

0.36

0.61

0.43

0.15

0.28

1.11

3.08

1.81

81.92

3.91

1.12

60.34

0.99

0.95

67.71

0.40

Ponto 4

16.69

9.61

0.35

0.33

0.33

1.18

1.74

0.42

3.07

Ponto 5

24.09

4.10

0.28

0.21

0.21

0.49

0.22

0.27

0.48

0.91

29.80
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As imagens analisadas da região central do substrato magnético, evidenciaram uma
deposição mais homogênea do filme fino TiO2/AMA, do que nas bordas.
Em seguida às análises da borda e do centro, analisou-se também a microestrutura do
magneto NdFeB revestido por TiO2/AMA em corte longitudinal, conforme a imagem da
Figura (4.39).
Conforme descrito na metodologia, previamente a amostra foi submetida a um
embutimento em resina acrílica, cortada longitudinalmente por eletroerosão e lixada.
As lixas usadas foram de 60, 120, 240, 400 e 600 microns. Em seguida foram polidas
com movimentos circulares contra o sentido de rotação da politriz, utilizando como
abrasivo a alumina nº 4. As amostras foram lavadas com água destilada e logo em
seguida com álcool, a fim de evitar oxidação. Em seguida, analisada por MEV e EDS,
seguindo a direção da camada externa para o interior do substrato.
Verificou-se uma camada externa em coloração branca do revestimento superficial.
Abaixo da camada externa vê-se uma área escura sugestiva de corrosão circunscrita e
localizada próxima à superfície do magneto.
Mais internamente pode-se identificar a liga magnética com a sua diversidade de
contrastes. É visível a integridade da fase principal ( ), em coloração cinza assim como
o contorno dos grãos bem delineados realçando a fase rica em neodímio com intenso
brilho. Nota-se a integridade de ambas as fases, não obstante a presença de ataques
corrosivos pontuais a ambas as fases (notar a presença de partículas pretas dentro da
fase principal ( ) e no contorno do grão). Cogita-se a possibilidade destas regiões
escuras serem cavidades causadas durante o polimento preliminar, mas também podem
ser característica da oxidação do neodímio durante a preparação da amostra. A
manutenção destas fases denota uma efetividade de proteção anticorrosiva superficial
dos filmes finos TiO2/AMA, mesmo detectando desgastes nas regiões de bordas do
substrato.
Todas as regiões descritas acima foram microanalisadas por EDS (Figura 4.40). Os
resultados da análise do ponto 1 situado na camada mais externa, identificou as energias
do carbono e oxigênio com teores de (13,79% e 5,10%). Ambos podem ser originário
do filme TiO2/AMA, podendo ser também do embutimento previamente à análise e de
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corrosão durante a preparação da amostra. Neste ponto analisado, detectou-se também a
energia do cobre em altos teores (81,11%).
No ponto 2 foi identificado um alto percentual de prata (45,05%), traços de cobre
(1,01%), níquel (0,73%), silício (1.39%), alumínio (8,35%). Todos estes elementos
conforme

descrito

anteriormente,

desempenham

funções

anticorrosivas

e

potencializadoras das propriedades magnéticas intrínsecas, por exemplo, a coercividade.
A energia do titânio foi identificada no ponto 2, porém apresentando apenas traços
(0,43%). Diante disto, suspeita-se que o filme fino TiO2/AMA tenha sido arrancado
durante o preparo da amostra. Nesta região foram identificados também os espectros do
ferro (3,14%) e traços dos elementos manganês, cálcio, potássio, cloro e sódio.

Figura 4.39 – (A) Corte transversal do magneto NdFeB mostrando as camadas externas
a microestrutura mostrando os grãos da fase ( ) (cinza) e da fase rica em (Nd) em
branco no contorno de grão. (B) desenho esquemático do magneto seccionado
longitudinalmente.
Nos pontos 3, 4, 5 situados abaixo da camada de proteção superficial em uma região
sugestiva de corrosão, nota-se altos teores de ferro, em média, 36,70 % e cobre 53,40 %.
Com exceção do carbono com percentuais médios de 6,70 %, também foram
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identificados traços dos elementos oxigênio, manganes, silício, enxofre, cálcio,
magnésio.
O ponto 8 identificado na camada interna abrange uma grande área integrando as
principais fases, principal ( ), a fase rica em neodímio e os poros. Nesta região
(8.101.34 µm2) foram identificados elevados teores de ferro e neodímio (74,06% e
20.39%) respectivamente, compatíveis com a fase principal ( ) e a fase rica em
neodímio, além de traços de oxigênio, carbono (2,03% e 2,91%) e de alumínio (0,61%).
Apesar de compor a fase principal Nd2 Fe14B, o boro não foi identificado em nenhuma
análise. Conforme descrito anteriormente, a microssonda eletrônica permite a
identificação e dosagem dos elementos químicos com número atômico superior a 4.
Por não ter contato com o filme TiO2/AMA, o carbono deve ser originário do
embutimento

Figura 4.40 - EDS da microestrutura do magneto NdFeB em corte longitudinal.
Microanálises dos pontos 1 a 8
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4.6.4 - ANÁLISES DOS MAGNETOS NdFeB SEM FILMES FINOS APÓS
PROCESSO DE CORROSÃO

Conforme os resultados dos testes de corrosão verificados nos magnetos NdFeB,
visualmente identificou-se uma completa destruição da superfície dos magnetos sem
revestimentos sol-gel, apresentando fragmentos do filme superficial de (Ag) conforme a
Figura (4.41). Nota-se a extensão do processo corrosivo da superfície para o interior da
amostra com uma total fragmentação das camadas externas de proteção anticorrosiva.
Buscou-se informações microestruturais e de superfície dos magnetos corroídos por
meio de MEV, EDS e DRX. Os resultados estão descritos a seguir.

Figura 4.41 - Imagem da completa degradação dos magnetos NdFeB revestidos em
(Ag) por eletrodeposição. Nota-se a decomposição do revestimento superficial em (Ag)
pela corrosão.
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A imagem por MEV do magneto numa ampliação 19x confirma a total destruição por
corrosão do substrato magnético após 70 dias de imersão (final do experimento)
segundo a Figura (4.42). Destaca-se a completa ruptura das camadas superficiais em
contraste cinza expondo as camadas mais internas.

Figura 4.42 – Visão ampla de toda a superfície do magneto sem revestimento
posteriormente aos testes corrosivos. Imagens feitas por elétrons secundários.

A imagem feita por elétrons secundários numa ampliação 600x (Figura 4.43), em corte
longitudinal realça a desagregação de alguns grãos da fase ( ) devido a esta corrosão
intensa, e a presença de grãos remanescentes da fase rica em neodímio. Os espectros por
EDS encontram-se na Figura (4.44) e os resultados semi-quantitativos das regiões
analisados se encontram na tabela (IV.8).
Pelos pontos analisados verificou-se uma predominância do ferro e neodímio com
percentuais médios de 63,48% e 20,00% respectivamente desde as camadas mais
externas do ponto 1 ao ponto 5 mais internamente. Identificou-se também traços dos
elementos alumínio, silício, cloro, vanádio e nióbio. O carbono identificado com 3,93%
sugere ser do embutimento.
Face à intensa corrosão, cogita-se estar o neodímio e o ferro ligados ao oxigênio
formando outras fases, por exemplo, óxidos, acarretando uma redução da fase rica em
neodímio no contorno de grão e também uma desagregação da fase principal Nd 2Fe14B.
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A presença destas novas fases (óxidos) no contorno dos grãos compromete o isolamento
perfeito da fase principal, comprometendo assim, as propriedades magnéticas, tais
como, campo magnético e coercividade.

Figura 4.43 – Magneto sem revestimento sol-gel, após teste corrosivo. Imagem
enfatizando a completa destruição da microestrutura do magneto NdFeB.

Figura 4.44 - EDS da microestrutura do magneto NdFeB corroído. Microanálises dos
pontos 1 a 5.
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Tabela IV.8 - Composição elementar dos pontos 1 a 5 concentração em % em peso.

C

O

MAG 7 TRANSVERSAL(2)_pt1

3.80

MAG 7 TRANSVERSAL(2)_pt2

16.93

4.83

MAG 7 TRANSVERSAL(2)_pt3

5.53

4.12

MAG 7 TRANSVERSAL(2)_pt4

4.58

12.98

MAG 7 TRANSVERSAL(2)_pt5

2.18

Al

Si

Cl

V

Fe

0.69

77.55

0.44

63.09
0.61

0.24

0.00

0.66

Nb

Nd
17.96

3.61

11.10

3.48

18.02

34.11

12.42

35.11

75.21

4.12

17.83

67.47
0.56

Br

0.76

O difratograma de raios X da amostra magnética moída após os testes de corrosão
encontra-se na Figura (4.45). Os resultados de difração de raios X dos magnetos NdFeB
sem revestimentos após os testes de corrosão evidenciaram a formação de fases como a
wustita (FeO), magnetita (Fe2O3), hematita (Fe3O4) e óxido de neodímio (Nd2O3)
dentre outras fases, que indicam a oxidação devido a corrosão.

Figura 4.45- Difratograma final do magneto NdFeB na forma de pó
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Tabela IV.9 - Composição elementar dos pontos 1 a 8 concentração em % em peso.

C
Ponto 1

N

13.79

O

Na

Mg

Al

Si

S

Cl

K

Ca

Ti

Mn

Fe

Ni

5.10

Ponto 2

36.21

Ponto 3

13.62

2.15

Ponto 4

3.33

0.49

Ponto 5

3.20

0.42

Ponto 6

3.58

Ponto 7

3.50

Ponto 8

2.91

Cu

Nb

Ag

Nd

81.11
1.06

2.69
0.22

1.39

8.35

0.46

0.20

0.29

0.40

0.19

0.15

0.13

0.17

0.15

0.13

0.43

1.27

3.14

0.73

1.01

16.13

0.86

63.31

45.05
0.32

0.58

92.77

0.18

1.22

0.94

94.24

1.31

0.76

79.04

15.40

2.03

0.61

74.06

20.39

1.24

2.61
0.70

94.29

O filme fino TiO2/AMA depositado em uma camada, conferiu uma relativa proteção
anticorrrosiva aos magnetos NdFeB no período experimental de 70 dias pois ocorreu a
manutenção dos valores dos campos magnéticos e preservação da microestrutura
(Grupo experimental II).
Aparentemente, a região central dos magnetos apresenta uma baixa incidência de poros
não permitindo a infiltração da solução TiO2/AMA para as camadas mais internas e
consequentemente uma performance anticorrosiva maior. Entretanto devido a uma
maior porosidade na superfície das bordas, devido a fragilidade do filme de prata
eletrodepositado, verificamos a ocorrência de eventos nessa região, como por exemplo
infiltração de eletrólitos, reatividade com elementos da liga magnética, formação de
óxidos e mudança da superfície, denominada conversão química superficial, explicando
o efeito de borda verificado nos magnetos. Esta corrosão aparenta estar circunscrita a
interface substrato magnético-revestimento superficial.
Entretanto, pode-se admitir que estes óxidos formados na interface, tenham reduzido ou
cessado o processo corrosivo, pelo selamento do substrato magnético, explicando a não
infiltração do ácido lático para as camadas mais internas e consequentemente a
manutenção da microestrutura no período experimental de 70 dias.
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O processo de conversão química superficial, foi utilizado por Saliba Silva (2001), que
recorreu a este processo em magnetos NdFeB, via fosfatação (NaH2PO4) e Bamoulid et
al (2008) em aços inoxidáveis. Para este autor a conversão superficial apenas não foi
suficiente para proteger o aço, porém, a associação da mesma com camadas de TiO2 via
processo sol-gel, evidenciou uma total proteção anticorrosiva. Os resultados obtidos em
ambos os substratos mostraram um aumento significativo da resistência à corrosão
corroborando o que foi verificado nas análises apresentadas acima.
Os resultados evidenciaram o efeito benéfico da conversão metálica associada ao filme
fino TiO2/AMA para melhorar a resistência à corrosão dos magnetos NdFeB. No
entanto, são necessários estudos mais pormenorizados enfatizando o caráter físicoquímico deste processo.
Portanto, apesar das áreas parcialmente corroídas nas bordas dos magnetos devido aos
poros, justifica-se a manutenção dos valores dos campos magnéticos das amostras do
grupo experimental (II) aferidos ao longo do experimento, à preservação da
microestrutura, que por sua vez é dependente da integridade superficial. Em síntese, a
melhoria da performence anticorrosiva dos magnetos NdFeB estudados deve-se à
associação do filme fino híbrido TiO2/AMA com o processo de conversão química
superficial.
O êxito no emprego de minimagnetos de NdFeB como biomaterial em Ortodontia
pressupõe dois aspectos preponderantes: desenvolvimento de níveis de forças atrativas
ou repulsivas compatíveis com as exigências teciduais no meio bucal, bem como, uma
compatibilidade biológica. Ambos os quesitos estão relacionados com a intensidade do
campo magnético ( B ) e com a integridade superficial e microestrutural deste material.
As imagens das Figuras (4.46 A, B e C) mostram de forma resumida as superfícies dos
magnetos dos grupos controle (I) e experimentais (Grupo II e III) a microestrutura e os
valores do campo magnético após os ensaios corrosivos, confirmando a melhoria na
perfomance anticorrosiva dos nanocompósitos TiO2/AMA depositados sob os magnetos
NdFeB. A imagem da Figura (4.47) apresenta todas as amostras magnéticas dos grupos
experimentais e controle, após os testes corrosivos.
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Figura 4.46 – (A) Magnetos do grupo controle (I) microestrutura e campo magnético (B) magnetos com revestimento TiO2/AMA grupo experimental (II) microestrutura e
campo magnético - (C) magnetos sem revestimento TiO2/AMA, grupo experimental
(III) microestrutura e campo magnético.

Figura 4.47– Mostruário das amostras magnéticas ao final dos experimentos. (A)
Magnetos com revestimentos TiO2/AMA; (B) Magnetos sem revestimentos TiO2/AMA;
(C) Magnetos grupo controle.
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4.7 APLICAÇÃO CLÍNICA EM ORTODONTIA DE MAGNETOS NdFeB
REVESTIDOS EM TiO2/AMA, PELO PROCESSO SOL-GEl

Em função dos resultados obtidos nos testes corrosivos com os magnetos NdFeB
revestidos em TiO2/AMA, optou-se pela aplicação clínica de imediato destes magnetos
para a movimentação dentária ortodôntica, conforme a descrição resumida do caso
clínico abaixo. Ressalta-se que o caso clínico apresentado ainda se encontra em fase
ativa de tratamento.
Em trabalho clínico em que foram empregados magnetos da mesma liga e revestidos
pelo processo de eletrodeposição para a desimpactação de dentes impactados, Itabaiana
Sobrinho et al (2006), concluíram os seus procedimentos clínicos ortodônticos no prazo
de 50 dias, portanto, inferior aos tempos empregados neste experimentos (70 dias). Face
à sua integridade superficial e magnética, pode-se então optar pela sua aplicabilidade
clínica.
No presente trabalho, descreveu-se a utilização clínica de magnetos atrativos da liga
neodímio-ferro-boro apoiado em uma prótese parcial removível (PPR), para a
desimpactação dentária do incisivo central superior direito, visando a um melhor
posicionamento e equilíbrio funcional. O tratamento foi realizado em um paciente
adulto. Os valores de forças empregadas em função das distâncias entre os magnetos
encontram-se na tabela IV.10.
Tabela IV.10 - Relação força / distância dos magnetos em configuração atrativa.
(Fonte: Itabaiana Sobrinho, 2006).

Distâncias / mm
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
5,0
10,0

Forças / N
0,80
0,66
0,31
0,21
0,15
0,11
0,10
0, 00
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O plano de tratamento proposto envolvia abertura do espaço na arcada superior entre os
dentes incisivo central superior direito e incisivo lateral superior esquerdo por meio de
molas e fios flexíveis de NiTi. Posteriormente à abertura de espaços na arcada superior
entre os dentes superiores, através de uma mecânica ortodôntica com aparelhos fixos,
procedeu-se uma intervenção cirúrgica do retalho mucoso da região vestibular para a
remoção do odontoma e colagem direta do magneto sobre a coroa dentária do dente a
ser desimpactado, conforme a Figura (4.48A). Em seguida, foi fixado um pólo
magnético por meio de um compósito fotoativado (3M Single Bond TM),
horizontalmente posicionado em relação ao plano oclusal e o mais próximo possível do
outro pólo magnético que se fixará no dente da prótese segundo a Figura (4.48 B).
Uma vez que as forças magnéticas sofrem mudanças nos planos vertical e horizontal
pela alteração da quantidade de força desenvolvida em função da distância, procurou-se
um melhor paralelismo entre os pólos (N e S), além de evitar o posicionamento dos
magnetos severamente inclinados entre si devido à possibilidade de inversão do campo,
de atrativo para repulsivo.

Figura 4.48 – (A) Exposição cirúrgica mostrando a loja óssea após a remoção do tumor
odontoma e a colagem do magneto sob a coroa dentária. (B) - Reposição do retalho
mucoso e da PPR portando o magneto atrativo em seu interior.
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A primeira avaliação clínica e radiográfica do paciente foi realizada 30 dias após a
instalação do sistema magnético atrativo e verificou-se que o dente em tracionamento se
encontrava parcialmente exposto na cavidade bucal, conforme a Figura (4.49 A). As
imagens feitas por radiografias periapicais iniciais e intermediárias, confirmaram a
movimentação dentária (Figura 4.49 B e C). Durante a avaliação clínica os magnetos
ortodônticos apresentavam-se visualmente com sinais de corrosão.

Figura 4.49 – Desimpactação parcial da coroa dentária após 30 dias de atração
magnética. (A) - Vista clínica. (B e C) - Radiografias periapicais mostrando o
posicionamento dentário com o magneto.

O período total de desimpactação dentária foi de 60 dias após a instalação do sistema
magnético. O dente desimpactado já se encontra na cavidade bucal e em fase final de
tratamento ortodôntico conforme verificado na Figura (4.50).

Figura 4.50 - Desimpactação dentária concluída e tratamento ortodôntico em fase de
conclusão.
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Durante esta etapa de tracionamento o paciente não apresentou sintomas dolorosos e
nem processos

infecciosos,

possivelmente em decorrência das propriedades

antibacterianas do TiO2 detectados nos testes antimicrobianos das lâminas de aço. De
acordo com (Blechman, 1998) é possível que a ausência da dor durante a terapia com
magnetos seja explicada pelo bloqueio do potencial de ação de neurônios sensitivos. Os
resultados clínicos obtidos neste relato estão de acordo com outros trabalhos da
literatura nos quesitos tempo de tratamento e níveis de forças desenvolvidos pelo
sistema (Darendeliler, 1994; Cole et al 2003; Itabaiana Sobrinho et al, 2006; Itabaiana
Sobrinho et al, 2012). Apesar de o movimento ser rápido com a utilização de forças
magnéticas, o dente tracionado não apresenta mobilidade excessiva. A redução na
mobilidade pode ser explicada por uma taxa osteogênica pelo menos igual à taxa de
reabsorção (Graber, 1998).
O mecanismo de atuação dos campos magnéticos sobre os tecidos biológicos
(Magnetobiologia) e consequentemente sobre o movimento ortodôntico, ainda é pouco
conhecido. Existem evidências das ações osteogênicas em presença de campos
eletromagnéticos (Brighton, et al 2001; Haas 1995; Roland et al 2001 e Smith et al
2004). Sabe-se também que os próprios tecidos biológicos apresentam as suas
propriedades magnéticas (Biomagnetismo), (Carneiro, et al 2000), e que o movimento
ortodôntico é fruto de uma transformação de energia mecânica em elétrica, efeito
piezoelétrico, pela deflexão óssea. Estas evidências podem sugerir que a movimentação
ortodôntica magnética resulta de uma ampla interação destes campos magnéticos
gerados pelo sangue, osso e campos magnéticos.
Não obstante para o êxito desta proposta terapêutica ortodôntica é necessário avançar
nas pesquisas enfocando os aspectos biológicos gerados pelos campos magnéticos
(MAGNETOBIOLOGIA) como também abrir novas fronteiras do conhecimento a
respeito do magnetismo gerado pelos tecidos bucais (BIOMAGNETISMO). Talvez
neste quesito possam-se encontrar respostas mais seguras que justifiquem a excelente
performance desta conduta clínica.
Embora tenha obtido êxito com a técnica de apoio do magneto em prótese parcial,
conforme descrito acima, uma nova opção para apoiar estes magnetos é fixando-o em
uma placa de titânio parafusada na estrutura óssea e passiva de movimentações e
ajustes, conforme o esquema descrito na Figura (4.51). A descrição completa deste
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sistema encontra-se registrada em patente (Dispositivo magnético ortodôntico e seu uso)
no 14090005279.

Figura 4.51 – Desenho esquemático do dispositivo magnético ortodôntico.

Com relação ao filme fino TiO2/AMA depositado nas superfícies dos magnetos em
questão, pôde-se verificar também sinais de corrosão na superfície dos mesmos ao final
do tratamento, embora a intensidade do campo magnético atrativo estivesse mantida,
semelhante aos experimentos in vitro, sugerindo preservação das principais fases da liga
magnética.
No âmbito clínico da Ortodontia a degradação do material torna-se preocupante sob dois
aspectos: um aspecto é a biocompatibilidade do material e o outro é a diminuição do
campo magnético gerador das forças magnéticas pelo processo corrosivo. Shwarz
(1932) desenvolveu o conceito de “força ótima”, concluindo ser tal força comparável ou
moderadamente maior que a força que o sangue exerce nas paredes dos vasos da
microcirculação. As forças geradas pelos magnetos íntegros são consideradas forças
contínuas/crescentes, e dentro de um espectro considerado fisiológico de 15 a 20
mm/Hg, correspondentes a pressão capilar o que equivale a 0,26 N na superfície da raiz.
Portanto, a degradação do material magnético acarreta uma redução do campo
magnético e consequentemente das forças ortodônticas o que torna a mecanoterapia
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inócua rapidamente e inadequada para a geração dos níveis de forças apropriadas para a
movimentação dentária.
No quesito biocompatibilidade, uma melhor performance anticorrosiva dos magnetos
em meio ácido propicia, além da manutenção do campo magnético, uma proteção contra
a liberação de íons metálicos. Metais em solução (como na cavidade bucal) liberam íons
metálicos que são constantemente ingeridos, e o acúmulo desses produtos da corrosão
no organismo podem causar problemas sistêmicos, tais como alergias pela liberação do
Ní, Cu e outros elementos constituintes da liga magnética, cuja extensão não é
totalmente conhecida.
Os resultados clínicos confirmam os testes de corrosão dos magnetos revestidos
TiO2/AMA in vitro. Apesar de eficientes para a movimentação ortodôntica, os magnetos
de NdFeB necessitam de uma maior proteção anticorrosiva, ou seja, um aprimoramento
do filme TiO2/AMA. Afinal um biomaterial para ser aceito clinicamente, necessita
atender a alguns requisitos fundamentais, por exemplo, deve ser biocompatível, os
tecidos biológicos não devem provocar alterações no material, como, por exemplo, o
observado na corrosão de metais e deve ser biofuncional, ou seja, deve ter as
características adequadas para cumprir a função almejada.
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CAPITULO 5 – CONCLUSÕES

Em função dos resultados obtidos e discutidos do trabalho conclui-se que:
O processo sol-gel se mostrou adequado para a confecção de filmes finos de TiO 2/AMA
seguindo os parâmetros físico-químicos pré-determinados e depositados sobre magnetos
de NdFeB a partir de precursores como o isopropóxido de titânio.
Dentre todos os filmes finos produzidos, de Ag/TiO2 , Ag/TiO2/AMA e T iO2/AMA os
filmes TiO2/AMA com 1 camada secados ao ar livre, mostrou-se o melhor candidato
para as aplicações sugeridas neste trabalho. O mesmo apresentou propriedades
anticorrosivas.
Este filme, TiO2/AMA, apresentou maior módulo de Young e dureza que os
recobrimentos poliméricos convencionais, o que possibilita uma melhor manipulação
sem danificar o filme. Assim o magneto fica também menos susceptível a processo de
corrosão.
No contexto ortodôntico o fator tempo de degradação do material é relevante. Face à
sua integridade relativa superficial e magnética, pode-se então optar pela aplicabilidade
clínica dos magnetos revestidos em TiO2/AMA, não obstante a necessidade de uma
melhor otimização do mesmo.
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SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS

Os magnetos NdFeB são materiais que necessitam uma proteção adicional para a
utilização em ambientes úmidos. Um pré-tratamento utilizando revestimentos híbridos é
recomendável, pois confere ao material uma maior resistência à corrosão e
consequentemente maior confiabilidade operacional. Sendo assim, para trabalhos
posteriores sugere-se:
Estudar as propriedades magnéticas e a resistência à corrosão da liga magnética NdFeB
testada neste trabalho, desprovida do filme de (Ag), submetidos à pré-tratamento de
conversão química previamente à deposição de filmes finos TiO2/AMA pelo processo
sol-Gel.
Desenvolvimento de magnetos forjados de acordo com a anatomia dentária.
Verificação do caráter hidrofóbico/hidrofílico do filme fino TiO2/AMA empregado em
magnetos ortodônticos.
Desenvolvimento de uma solução TiO2/AMA com valores de viscosidade mais
elevados, para potencializar a capacidade de tamponamento dos poros superficiais.

123

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AHMAD K.A., DRUMMOND, J.D; GRABER,T.; ELLEN BEGOLE, E. Magnetic
strength and corrosion of rare earth magnets American Journal of Orthodontics &
Dentofacial Orthopedics September .v. 130, Issue 3 (2006).

ANUSAVICE KJ.Phillips Materiais Dentários.10. Ed.Rio de Janeiro:Guanabara
Koogan, 1998;412p
ATIK, P. NETO, L.A. AVACA, M.A. Aegerter, Ceram. Int. 21 (1995) 403.
ATKINS, G.H.; KROLIKOWSKA, R.M.; SAMOC, A.; “Optical properties of ormoslis
system comprising methyl-and phenyl-substitued sílica”. Journal of Non-Crystaline
Solids, 265, 2000.

ATTANASIO, S.A.; LATANISION, R.M. Corrosion of rapidly solidified neodym-iumiron-boron permanent magnets and protection via sacrificial zinc coatings, Materials
Science and Engineering A, v.198, p.25-34, 1995.

AYDIN O, ATTILA G, DOGAN A, AYDIN MV, CANACANKATAN N, KANIK A.
The effects of methyl methacrylate on nasal cavity, lung, and antioxidant system (an
experimentalinhalation study).Toxicol Pathol 2002; 30(3):350-6.

BAMOULID M.,; MAURETTE, T.; DE CARO, D A.; GUENBOUR, A.; BEN
BACHIR.; AIRES, L.; HAJJAJI, S.EL.; BENOÎT-MARQUIÉ, F.; ANSART, F. An
efficient protection of stainless steel against corrosion: combination of a conversion
layer and titanium dioxide deposit, Surface and Coatings Technology 202(20) (2008)
5020-5026.

BERNHOLD M.; BONDEMARK, L. A magnetic Appliance for treatment of snoring
patients with and without obstructive sleep apnea. Amer J Orthodont. Dentofac. Orthop,
St. Louis, v. 113, n. 2 p. 144-155, May 1998.
124

BISCHARA, S.E. Impacted maxillary canines: a review. Am J Orthod Dentof Orthop,
v.101, n.2, p.159-171, 1992.

BLECHMAN A.M

Pain-free and mobility-free Ortodontics Am J Orthod Dentof

Orthop, 1998;113:379-83.

BLECHMAN A.M. Magnetics Force Systems in Orthodontics. Clinical results of a
pilot study. Amer J Orthodont. Dentofac. Orthop v. 87, n. 3, p. 201-210, Mar.1985.

BLECHMAN A.M.; SMILEY H. Magnetic force in Orthodontics. Amer J Orthodont.
Dentofac. Orthop, St. Louis, v. 74, n. 4, p. 435-443. Oct. 1978.

BLECHMAN A.M.; STEGER E.R. A possible mechanism of action of repelling, molar
distalizing magnets. Part.1. Amer J Orthodont. Dentofac. Orthop, St. Louis, v. 108, n. 4,
p. 428 431, Oct. 1995.

BOLLERO, A.; GEBEL, B.; GUTFLEISCH, O.; MULLER, K.-H.; SCHULTZ, L.;
KOBE, S. NdDyFeBZr High-coercivity powders prepared by intensive milling and the
HDDR process, Journal of Alloys and Compounds, v.315, p.243-250, 2001.

BONDEMARK L.; KUROL J. Distalization of maxillary first and second molars
simultaneously with repelling magnets. Europ. J Orthodont., London, v. 14, p. 264-272.
1992.

BONDEMARK, L.; KUROL, J.; HALLONSTEN, A.-L.; ANDREASEN, J.O.
Attractive magnets for Orthodontics extrusion of crown-root fractured teeth. Am J
Orthod Dentofacial Orthop, St.Louis, v.112, n. 2, p. 187 – 192, Nov 1997.

125

BRIGHTON,C.T.;WANG,W.;SELDS, R.; ZHANG, G.; POLLACK, S. Signal
transduction in electrically stimulated bone cells. J.Bone Joint Surg. V.83, p. 1514-23,
2001.
BRINKER C. J., SCHERER G. W., "Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of
Sol-Gel Processing" Academic Press, San Diego, LA, 1990.

CALLISTER, W.D.J. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. Quinta
edição, Editora LTC, 589 pp, 2002.

CARDOSO, R.M.; MAIA, G. H. S.; MELO, C.A, GUIMARÃES, R.P.; FILHO, P. F.
M. Aplicação clínica das resinas de nanotecnologia em Odontologia. Clín.-Científ.,
Recife, 7 (4): 357-362, out/dez., 2008.

CARNEIRO A. A. O.; FERREIRA, A.; MORAES, E.R.; ARAUJO, D.B.; SOSA, 112M.; BAFFA, O.

Biomagnetismo: Aspectos Instrumentais e Aplicações. Revista

Brasileira de Ensino de Física, vol. 22, no.3, Setembro, 2000.

CASWELL K. K., BENDER C. M., MURPHY C. J., Seedless, surfactantless wet
Catalysis B: Environmental 60 (2005) 211-221.

CHANG, K.; CHANG, W.,H.S.; HUANG, S.; HUSNG,S. ; SHIH, C. Pulsed
electromagnetic fields stimulation affects osteoclast formation by modulation of
osteoprotegerin, RANK ligand and macrophage colony-stimulating factor. v.23, p.13081314, 2005.

CHEN, L.Y.; JIN, Y.; XIE, J. Sol–Gel Sci. Technol. 13 (1998) 735.

CHOU, T.P.; C. CHANDRASEKARAN, G.Z. CAO, J.

Sol-Gel-Derived Hybrid

Coatings for Corrosion Protection Sol–Gel Sci. Technol. 26 321 (2005).

126

COLE, B.SHAW; HOBSON, R.NUM; WELBURY, R.MEECHAN;JEPSON,N. The
role of magnets in the management of unerupted teeth in children and adolescents. Int.
Journal Peadriat Dent. 13;204-207:2003.

CORRIU, R. J. P., The control of nanostructured solids: a challenge for molecular
chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry (2001) 1109-1121.

DAMIÁN A. L.; NATALY C. ROSERO N.; BALLAREall, J.; DURÁN, A.;
APARICIO, M.; CERÉ, S. Multilayer silica-methacrylate hybrid coatings prepared by
sol–gel on stainless steel 316L: Electrochemical evaluation. Surface & Coatings
Technology 202 (2008) 2194–2201.

DARENDELILER, M.A. Openbite correction with Magnetic Activator Device IV J
Clin. Orthod, Boulder, v. 29, n. 9, p. 569-576, Sept 1995.

DARENDELILER, M.A.; FRIEDLI, J.M. Treatment of an impacted canine with
magnets. J Clin. Orthod, Boulder, v. 28, n. 11, p. 639 – 643, Nov 1994.

DARENDELILER, M.A.; JOHO, J.P. Magnetic Activator Device (MAD II) for
correction of Class II, Division I Malocclusions. Amer J Orthodont. Dentofac. Orthop,
St.Louis, v. 103, n. 3, p. 223 - 239, Mar 1993.

DASKALOGIANNAKIS, J.; McLACHLAN, R. Canine Retraction With rare earth
Magnets: An investigation into the validity of the constant force hypothesis. Amer J
Orthodont. Dentofac. Orthop, St. Louis, v.10, n. 5, p. 489 – 495, May 1996.

DEKTAK. “User manual of Dektak 3”. 2001.

127

DELLINGER, E.L. A clinical assessment of the active vertical corrector; a nonsurgical
alternative for skeletal open-bite treatment. Amer J Orthodont. Dentofac. Orthop, St.
Louis, v. 89, n. 5, p. 428-436, May 1986.
DIEBOLD U. The surface science of titanium dioxide, Surface Science Report 48 53177 (2003).
DINIZ, P.;KAZUHISA S.; GAKUGI, I. Nitirc oxide mediates the effects of pulsed
electromagnetic field stimulation on the osteoblast proliferation and differentiation.
Nitric oxide, v.7, p.18-23, 2002.
DISLICH H., Sol-Gel preparation of supported metal catalysts, Angew Chem.Int. Ed.
Engl.,10 363 (1971).

EfundaPolymermaterials.Propertiewww.efunda.com/materialspropertes/Polymers.

ELIADES, T.; PRATSINIS, H.; KLETSAS, D.; ELIADES, G.; MAKOU, M.
Characterization and cytotoxicity of ions released from stainless steel and nickeltitanium orthodontic alloys. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., St. Louis, v. 125, p.
24-29, 2004.

ELIAS, N.C.; MORAIS L. S.; GUIMARÃES G. S. Liberação de íons por biomateriais
metálicos Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial vol.12 no.6 Maringá Nov./Dec. 2007

FARIA, R. N; LIMA, L.F.C.P.; YIN, X.; HARRIS, I.R.; The effects of copper on the
microstructure of sintered NdFe. Porto Alegre, 05-09 Ago 1996.

FOUSSAIER,

O.;

MENENTRIER,

M.;

VIDEAU,

J.J.

;DUGUET,

E.

“Polydimethylsiloxane-based ORMOSIL microestructure: correlation with compressive
behavior”. Materials Letters, 42.2000.

GALLARDO, J.; GALLIANO, P. ; MORENO, R.; A. DURAN, A. Bioactive Sol-Gel
Coatings for Orthopaedic Prosthesis. Journal of Sol-Gel Science and Technology 19,
107–111, 2000.

128

GIANELLY, A.A.; VAITAS, A.S. Distalization of molars with repelling magnets. J
Clin Orthod, Boulder, v. 22, n. 1, p. 40 – 44, Jan. 1988.

GRABER, T.M. Magnetos and impacted canines. Northcroft Memorial Lecture, British
Society for the study of Orthodontics. Manchester, U.K.,September, 1998.
GUGLIELMI, M. J. Sol–Gel Sci. Technol. 8 443 (1997).
HAAS, K.H.; WOLTER, H.’Synthesis proprerties and applications of inorganic-organic
copolymers (ORMOCER®S)”.Current opinion in Solid State & Materials Science,
4.1999.

HAAS, W.D. Stimulation of condylar growth in the cat with pulsating electromagnetic
currents. Amer J Orthodont. Dentofac. Orthop, St.Louis. v.108,p. 599-606, 1995.

HADA H., YONEZAWA Y., YOSHIDA A., KURAKAKE A., Photoreduction of silver
ion in aqueous and alcoholic solutions, The Journal of Physical Chemistry 80 (1976)
2728-2731
HALIDAY RESNICK WALKER Eletromagnetismo in: Fundamentos da Física, editora
LTC, 6a edição, 1996.

HANITSCH, R. Electromagnetic machines with NdFeB magnets, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, n.80, p.119-136, 1989.

HIRATSUKA R.S., SANTILLI C.V., and PULCINELLI S. H., O Processo Sol-Gel:
Uma Visão Físico-Química, Química Nova, 18 n° 2 (1995) 171-180.

HOLLAND CJ, KIM KC, MALIK MI, RITTER MA. A histologic and hemodynamic
study of the toxic effects of monomeric methyl methacrylate. Clin Orthop 1973; 90:
262-270.

129

HYEON, S.H.; Ki, H.L – Intrusion of overeruped molars by corticomy and magnets.
Amer J Orthodont. Dentofac. Orthop, St. Louis, v. 120, n. 2, p. 209-216, Aug 2001.

ITABAIANA SOBRINHO, S.; MOHALEM,N.D.S.; LANA, S.L.B.; CORREA, G.J.;
COSTA, R.S. Utilização do magneto atrativo associado à banda alça para a
desimpactação dentária: relato clínico. Revista Clínica Dental Press de Ortodontia e
Ortopedia Facial, Maringá, v.11, n.1, p.72-79, Dezembro/ 2012.

ITABAIANA,SOBRINHO, S.

Efeitos corrosivos encontrados em materiais

magnéticos empregados em Ortodontia- Dissertação de Mestrado - Redemat-2006.

ITABAIANASOBRINHO,S.;MOHALEM,N.D.S.;MEIRABELLO,L.C.;ARDISSON.J.
D LANA, L.B.S. Emprego de forças magnéticas para a desimpactação dentária. Um
relato clínico. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, Maringá, v.11,
n.1, p.63-72, janeiro/fevereiro 2006.

ITOH, T. et al. Molar Distalization with Repeling Magnets. J Clin Orthod, Boulder, v.
25, n. 10, p. 611 – 617, Oct 1991.

KAWATA, T. HIROTA,K.; SUMITANI, K.; UMEHARA, K.; YANO,K.;
TZENG,H.J.; TABUCH, T. A new Orthodontics force system of magnetic
brackets. Am J Dentofacial Orthop, St. Louis, v. 92, n. 3, p. 241-248, Sept 1987.

KIM, A.S.; CAMP, F.E.; LIZZI, T. Hydrogen induced corrosion mechanism in NdFeB
magnets, J. Appl. Phys., v.8, n.79, p.4840-4842, 1996.

KIM, A.S.; JACOBSON, J.M. Oxidation and oxidation - nets, IEEE Trans.Magn. 23 ,
p.2509, 1987.

KIRK-OTHMER Encyclopedia of Chemical Technology, Copyright John Wiley &
Sons Ceramic-Matrix Composites 5 (2000) 551.

130

KRISTOPHER P.;PALGRAVE,R.G.;PARKIN, I.P.;WILSON, M.; SHELLEY L. P.
SAVIN AND ALAN V. CHADWICK Titania and silver–titania composite films on
glasspotent antimicrobial coatings J. Mater. Chem., 2007, 17, 95–104 -95.
LANA, S.L.B. “Development and characterisation of sol-gel derived silica and
ORMOSILs for optoelectric applications”. Faculty of Engineering da University of
Sheffield. Grâ-Bretanha, 1994. (Tese, Doctor of Philosophy (PhD) do Glass Research
Group.

LARRY,C.F; RICKY,W,K.;WONG; NIGEL, M. KING. Ortodhontic traction of
impacted canine using magnets: a case report. Cases Journal, v.1.382, 2008.

LIU S. , HUANG W., CHEN S., AVIVI S., Gedanken A., Synthesis of X-ray
amorphous silver nanoparticles by the pulse sonoelectrochemical method, Journal of
Non-Crystalline.
.MAAR J. H., Pequena História da Química – 1ª Parte, Dos Primórdios a Lavoisier,
Papa-Livro, Florianópolis, 1999.

MACHIDA,M.; NORIMOTO, K.; AND KIMURA, T.J. Am. Ceram.Soc., 2005, 88, 95.
MAGANÃ,S.M.; QUINTANA S.P.; TOLEDO J.A.; ÁNGELA-CHAVEZ, C.; LEÓN,
L.; LÓPEZ, T.; TORRES SANCHEZ, R.,M. Antibacterial activity of montmorillonites
modified with silver Antibacterial activity of montmorillonites modified with silver,
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 281 (2008) 192-199.

Mc CORD, J.F.; HARVIE, H. Magnet used to extrude root of incisor with subgingival
fracture. Br J Orthod, London, v.157, n.10 , p 320 – 322, Nov. 1984.

MENDONÇA,S.A.;SANTOS,G.M.T.;ESQUISATTO,M.A.M.;ALVES,A.A.;PASSOS,
L.E.T.L.;MENDONÇA, J.S. Efeito da Aplicação de Microcorrente na Osteogênese
após fratura. R.G.O. Porto Alegre, v. 53, n.3, p.193-197, Julho/Agosto/Setembro 2005.

MESSADDEQ, S.H. PULCINELLI, C.V. SANTILLI, A.C. GUASTALDI, Y.
MESSADDEQ, J.Non-Cryst. Solids 247 (1999) 164.
131

MITZI, D.B.”Thin-film deposition of organic-inorganic materials”. Chemical Materials,
13. 2001.
MOHALLEM, N.D.S.; “Preparação de pós e filmes finos de BaTiO3 pelo Método SolGel”.Universidade São Paulo, São Carlos – S.P, 1990. (Tese de Doutorado em Ciências
Física Aplicada).

MOLINA, J. Cavidades para incrustaciones de resinas acrílicas. Buenos Aires:
Francisco Vallard, 1944. 97p.

MORO A. TOIGO, E. ; VIGORITO, W. J. Distalização unilateral do Molar Superior
Com a Utilização de Forças Magnéticas. Ortodontia, São Paulo, v. 28, n. 2, p. 34 – 47,
Maio/Junho/julho 1995.

NAIK R. R., STRINGER S. J., AGARWAL G., JONES S. E., STONE M. O.,
Biomimetic synthesis and patterning of silver nanoparticles, Nature 1 (2002)169-172.

NASCIMENTO, G.L.T. Caracterização de xerogeis híbridos na forma de monólitos e
filmes finos preparados pelo processo sol gel para aplicações ópticas e mecânicas. Tese
de Doutorado. Departamento de Química/ UFMG/2007. 150 p.

NOAR J H, WAHAB A, EVANS R D, WOJCIK A G The durability of parylene
coatings on neodymium–iron–boron magnets. European Journal of Orthodontics 21:
685–6931(1999).

OHBA M.; LAZARINI, J.C. Aplicação de pintura em aço inoxidável austenítico 6
COTEQ Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos 22 CONBRASCORR –
Congresso Brasileiro de Corrosão Salvador – Bahia/ 19 a 21 de agosto de 2002-05-21.

PAGE K., PALGRAVE R. G., PARKIN I. P., WILSON M., SAVIN S. L.P.,
CHADWICKA. V., Titania and silver–titania composite films on glass-potent
antimicrobial coatings,Journal of Materials Chemistry 17 (2007) 95-104.

132

PAULING, L.; CORYELL C. Proc. Nat. Acad.Sci.USA 19, 1936.
PEREIRA, M.M; BUONO,V.T.L.; ZAVAGLIA, C.A.C. Materiais metálicos – Ciência
e aplicação como Biomateriais In: Oréfice, R.; Biomateriais Fundamentos e Aplicações.
Belo Horizonte, MG. Ed. Cultura Médica, 2012,537 p.

PORTO, C.H.S.; PINTO, A. S.; PIZZOLITO, A.C.; LONGO. E.; PORTO NETO,
S.P.N.; Fotocatálise heterogênea de Enterococcus faecalis e Pseudomonas aeruginosa
desencadeada pela ação da luz UV e branca em espátulas com revestimento de
nanopartículas TiO2 e Ag. Rev Odontol UNESP, Araraquara. jan./fev., 2011; 40(1):1-5.

RESENDE, S.M. Materiais e Dispositivos Magnéticos. In: A física de Materiais e
dispositivos Eletrônicos. Recife: Editora da Universidade Federal de Pernambuco, 1996,
p. 367-416.

ROLAND, D.; FERDER, M.; KOTHURU, R.; FAIERMAN, T.; STRAUCH, B. Effects
of magnetic enerny on a microsurgically transferred vessel. Plast. Reconstr. Surg.v.105,
1371-4, 2001.

ROY R., American Journal of Science, 39 45,(1956).RUSSEL, A.D. Antibiotic and
biocide resistance in bacteria: Introduction.Journal of apllied Microbiology Symposium
Supplement. N. 92. P.1-3, 2002.
RUSSEL, A.D.; HUGO, W.B. Antimicrobial activity and action of silver. Progrees and
medicine Chemistry. V.31, p-351-370, 1994.

SAGAWA, M.; FUJIMURA, S.; TOGAWA, N.; YAMAMOTO, H.; MATSUURA, Y.
New material for permanent magnets on a base of Nd and Fe, J.Appl.Phys 55, n.6,
p.2083-2087, 1984.
SALIBA SILVA, A.M. Desenvolvimento de um processo de fosfatação para proteção
anticorrosiva em ímãs NdFeB. Tese de Doutorado. Ipen/USP-2001.

133

SANDLER, P.J. An attractive solution to unerupted teeth. Amer J Orthodont. Dentofac.
Orthop, St.Loouis, v. 100, n. 6, p. 489-493, Dec 1994.

SARMENTO, V.H.V.; SARMENTO, M.G.;
BENEDETTI, A.V.; FUGIVARA C.S.;
SANTILLI, C.V.

SCHIAVETTO, P. H.; A.V.;

. SUEGAMA, P.H.; PULCINELLI, S.H;

Corrosion protection of stainless steel by polysiloxane hybrid

coatings prepared using the sol–gel process. Surface & Coatings Technology 204
(2010) 2689–2701.
SCHOTTNER, GERHARD. “Hybrids sol gel derived polymers: applications of
multifunctional materials”. Chemical Materials, no 13, 2001.
SCHWARZ, W.G. Tissue changesincidental to orthodontic tooth movement. Int. J.
Orthod, Lakewood, v.8, p: 331-352, 1932

SCOTT, D. W.; MA, B.M.; LIANG, Y.L.; BOUNDS, C.O. Microstructural control of
NdFeB cast ingots for achieving 50 MGOe sintered magnets, J.Appl. Phys., v.79, n.8,
p.4830-4832, 1996.

SEERY M. K., GEORGE R., FLORIS P., PILLAI S. C., Silver doped titanium dioxide
nanomaterials for enhanced visible light photocatalysis, Journal of Photochemistry and
Photobiology A: Chemistry 189 (2007) 258-263.

SHAHVERDI, A.R., FAKHIMI A., SHAHVERDI H.R., MINAIAN S., Synthesis and
effect of silver nanoparticles on the antibacterial activity of different antibiotics against
Staphylococcus aureus and Escherichia coli., Nanomedicine 3 (2007) 168-171.
SHEN,G,H.; Y.C. CHEN,Y.C; LIN, C.J.; Corrosion protection of 316 L stainless steel
by a TiO2 nanoparticle coating prepared by sol–gel method Thin Solid Films 489
(2005) 130 – 136.
SIMÕES,L.G.P.; ARAÚJO,A.L.; MINOZZI, D.T.; LONGO.E. Aço inox bactericida
REM: R. Esc. Minas, Ouro Preto, 60(1): 101-108, jan. mar. 2007

134

SMITH, R.L.; NAGEL, D.A. Effects of pulsing electromagnetic fields on bone growth
and articular cartilage. Clin. Orthop. 181: 277, 2004.

SOCOL Y., ABRAMSON O., GEDANKEN A., MESHORER Y., BERENSTEIN
L.,SONDI, I.SONDI, b. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on
E.Colli as a model for gram-negative bacteria. Journal of colloid and interface Science,
v.275, p-177-182, 2004.

SPRINGATE, S.D.; SANDLER, P.J. Micro-Magnetic retainers: An Atrative solution to
fixed retention. Brit. J. Orthod, London, v. 18, n. 2, p. 139 -141, May 1991.

TAN T. T. Y., YIP C. K., BEYDOUN D., AMAL R., Effects of nano-Ag particles
loading on TiO2 photocatalytic reduction of selenate ions, Chemical Engineering
Journal 95 (2003)

TOKUHURA K, HIROSAWA S. Corrosion resistance of Nd-Fe-B sintered magnets.
Journal of Applied Physics 15: 253–259 1991

VANLANDINGHAM M. R., Review of instrumented indentation, Journal of Research
of the National Institute of Standards and Technology 108(4) (2003) 249-265.

VARDIMON, D. A.,MUELLER H.J: In- vivo and in vitro corrosion of permanent
magnets in Orthodontics therapy, J Dental Res. 64:185,1985.

VARDIMON, D.A.; GRABER, T.M.; VOSS, L.R.; VERRUSIO, E. Magnetic versus
mechanical expansion with different force threshold and points of force application.
Amer J Orthodont. Dentofac. Orthop, St. Louis, v. 92, n. 6, p. 455 - 466. Dec, 1987.
VARDIMON, D.A.; STUTZMANN, J.J.; GRABER, T.M.; VOSS, L.R.; PETROVIC,
A.G. Functional Orthopedic magnetic appliance (FOMA II): Modus Operandi. Amer J
Orthodont. Dentofac. Orthop, St. Louis, v. 95, n. 5, p. 371 – 378, May 1989.

135

VARDIMON, D.A.; GRABER, T.M.; DRESCHER, D.; BOURAUEL, C. Rare
Magnets and impactation. Am J Orthod Dentofacial Orthop. St. Louis, v.100, n. 6, p.
494-512, Dec 1991.
VASCONCELOS,

D.C.L.;

J.A.N

CARVALHO,

J.A.N.;

M.

MANTEL,

M.;VASCONCELOS, W.L. J. Non-Cryst. Solids 273 (2000) 135.

VAZ, F.; ADOCHITE R.C., TORRELL M., CUNHA L., ALVES E., BARRADAS
N.P., CAVALEIRO A., MUNTEANU D., RIVIERE J.P., BOURHIS E.L., Journal
of.Optoelectronics and Advanced Materials, submetido 2011.

VIANA , M.M. Estudo de filmes finos e materiais particulados de TiO2 Ag/TiO2
produzidos pelo processo sol Gel. Tese de Doutorado. Departamento de Química/
UFMG/2011.

VIANA, M.M.; SILVÉRIO, E. M. P.; MOHALLEM T.D. S.; MOHALLEM, N. D. S.
Filmes Finos Nanocristalinos de Óxido de Titânio Preparados Pelo Processo Sol-Gel
Sociedade Brasileira de Química (SBQ) 29a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Química, 2007.
VIANA, M.M; SOARES, V.F.; MOHALLEM, N.D.S – Synthesis and characterization
of TiO2 nanoparticles. Ceramics International. Volume 36.Issue 7, Pages 2047–2053,
September 2010.

WANG X., ITOH H., NAKA K., CHUJO Y., Tetrathiafulvalene-assisted formation of
silver dendritic nanostructures in acetonitrile, Langmuir 19 (2003) 6242-6246.
WANG, D,; GORDON, P. B. Sol–gel coatings on metals for corrosion protection Please
cite this article in press as: D. Wang, Gordon.P. Bierwagen, Sol–gel coatings on metals
for corrosion protection, Prog. Org. Coat. (2008).

136

WARREN, G.; GAO, G.; LI,Q. Corrosion of NdFeB permanent-magnet materials, J.
Appl. Phys., p 6609-6611, 1991.
WEN, J.; WILKES, G.L.; “Organic/Inorganic hybrid network materials by the sol-gel
approach”. Chemical Materials, 8. 1996.
WILSON M. KPENDEMA H; NOAR, J.H.; HUNT, N.P; MORDAN, N.J. Corrosion
of intra-oral magnets in the presence and absence of biofilms of streptococcus mutans.
Biomaterials 16;712-725. 1995.

WILSON M. KPENDEMA H; NOAR, J.H.; HUNT, N.P; MORDAN, N.J. Corrosion of
intra-oral magnets in the presence and absence of biofilms of streptococcus mutans.
Biomaterials 16;712-725. 1997.

WOODS, M.G.; NANDA, R.S.

Intrusion of posterior teeth with magnets: an

experiment in growing baboons. Angle Orthod, Appleton, v. 58, n. 2, p. 136-150, April
1988.

YUKSEL, S. et al. Magnetisch Herbeigefuhrter Durchbruch impaktierter Pramolaren
bein erblich veranlagten Patienten. IOK. v. 27, n. 2, p. 149-156, Jahrg,1995.

ZAR, J.H. 1999. Biostatistical Analysis. 4 edição. Prentice Hall, London, UK.

ZHANG Y., CHEN F., ZHUANG J., TANG Y., WANG D., WANG Y., DONG A.,
Ren N., Synthesis of silver nanoparticles via electrochemical reduction on compact
zeolite film modified electrodes, Chemical Communications, 24 (2002) 2814-2815.

ZHENG X., ZHU L., WANG X., YAN A., XIE Y., A simple mixed surfactant route for
the preparation of noble metal dendrites, Journal of Crystal Growth 260 (2004) 255262.

ZHENG, S.X.; Li, J.H.; Inorganic–organic sol gel hybrid coatings for corrosion
protection of metals. J Sol-Gel Sci Technol (2010) 54:174–187.

137

TRABALHOS CIENTÍFICOS

138

PUBLICADOS ANAIS DE CONGRESSOS

ITABAIANA SOBRINHO, Sisenando; MOHALEM, Della Santina, Nelcy; LANA,
Sebastiana Luiza Bragança. The effect of corrosion on neodymiun irom boron magnets
used as a biomaterial in the Orthodontia. In congresso: Latino Americano de Órgãos
Artificias e Biomateriais (COLAOB). Ouro Preto. Livro de programa e resumos. Belo
Horizonte/MG, 2008 p.22.

VIANA, M. M. ; MOHALLEM, N. D. S. ; S. I. SOBRINHO ; LANA S. L. B. ; SILVA
PINTO E. . Formation Study of Ag/TiO2 Thin Films Deposited in Stainless Steel by
Sol-Gel Process. In: 11th International Conference on Advanced Materials/ VII
Encontro SBPMat, 2009, Rio de Janeiro. Abstracts, 2009.

VIANA, M. M. ;S.I.SOBRINHO; SILVA PINTO E.;DE PAULA, C.C. ; MOHALLEM,
N. D. S. . MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF Ag/TiO2 THIN FILMS
PREPARED BY SOL-GEL PROCESS IN STAINLESS STEEL SUBSTRATE. In:
XXII Congresso da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, 2009, Belo
Horizonte. Acta Microscópica - Interamerican Committee of Societies for Electron
Microscopy. Caracas: IVIC Carretera Panamericana, 2009. v. 18B.

MOHALLEM, N. D. S. ; VIANA, M. M. ; S. I. SOBRINHO ; LANA S. L. B. ; SILVA
PINTO E. . Formation Study of Ag/TiO2 Thin Films deposited in Stainless Steel by
Sol-Gel Process. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

VIANA, M. M. ; S. I. SOBRINHO; SILVA PINTO E.;DE PAULA,C.C.
;MOHALLEM, N. D. S. . MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF Ag/TiO2
THIN FILMS PREPARED BY SOL-GEL PROCESS IN STAINLESS STEEL
SUBSTRATE. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

MOHALEM, Nelcy Dela Santina; VIANA, Machado, Marcelo; S.I, SOBRINHO;
LANA, Sebastiana Luiza Bragança; SILVA PINTO, Elisangela Formation Study of
Ag/TiO2 Thin Films Deposited in Stainless Steel by Sol-Gel process. In: ICAM, 2009,
Rio de Janeiro. Anais de congresso ICAM, 2009.

139

MOHALEM, Nelcy Dela Santina; VIANA, MACHADO Marcelo; ITABAIANA
SOBRINHO, Sisenando; XXII Congresso da SBPMat. Morphological characterization
of Ag/TiO2 thin films prepared by sol-gel process in stainless steel substrate. 2009.
ITABAIANA SOBRINHO, Sisenando. Magnetismo em Ortodontia - Aplicação clínica
na desimpactação dentária. - 1o Congresso de Odontologia Associação Brasileira dos
especialistas da Odontologia / Vitória da Conquista (Ba), 2009.

ITABAIANA SOBRINHO, Sisenando. Emprego clínico de magnetos atrativos para
desimpactação dentária – Congresso Internacional de Odontologia – Associação
Brasileira de Odontologia – Secção Vitória da Conquista/BA. (2007).

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO

ICAM, 2009, Rio de Janeiro

PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICO

ITABAIANA SOBRINHO, S; MOHALLEM, D.S.N; LANA, S.L.B;CORREA,
G.J;COSTA, R.C.M “: Utilização do magneto atrativo associado à banda alça para a
desimpacção dentária: relato de caso clínico: Revista Dental Press Clínica de Ortodontia
(2012).

MANUSCRITO EM ANDAMENTO

ITABAIANA SOBRINHO, S; MOHALLEM, D.S.N; LANA, S.L.B; Utilization of
hybrid thin films (TiO2/MAA) obtained by sol-gel process for corrosion protection of
NdFeB magnets employed in orthodontic.
PATENTE REGISTRADA

Título da invenção (DISPOSITIVO MAGNÉTICO ORTODÔNTICO E SEU USO
140

No 14090005279
Data do depósito: 27/11/2009
AUTORES: SISENANDO ITABAIANA SOBRINHO, NELCY DELA SANTINA
MOHALEM, SEBASTIANA LUIZA BRAGANÇA LANA.

CAPITULO DE LIVRO

ITABAIANA SOBRINHO, S. Considerações eletromagnéticas da movimentação
dentária: associação dos DATs com magnetos, in: MINIMPLANTES: um guia teóricoprático de instalação e biomecânica ao Ortodontista e implantodontista. Ed: Napoleão,
p.381-393; 2011.

141

ANEXOS

142

