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RESUMO 

 

 

Um biomaterial ideal para implantes dentários deve ter elevada biocompatibilidade e não 
provocar qualquer resposta adversa séria nos tecidos. Além disso, as ligas metálicas usadas 
precisam ser resistentes à fadiga devido às forças da mastigação e ser resistentes à corrosão. 
Estas características são conferidas as ligas metálicas pela adição dos elementos estabilizadores 
de fase como Al, V, Ni, Fe, Cu, Cr, Zn. O titânio comercialmente puro (TiCP) é o material mais 
indicado para fabricação de implantes dentários e ortopédicos. No entanto, outras ligas 
metálicas são utilizadas e há, portanto, a necessidade de investigar o tipo de elemento presente 
nestas e os possíveis riscos à saúde. O presente trabalho investigou os implantes 
comercializados como TiCP e a presença de elementos estabilizadores dentro ou fora dos 
limites esperados para estes materiais. Para a caracterização elementar foi utilizada técnica de 
EDXRF, a qual permite resultados quali-quantitativos. Um dos arranjos experimentais utilizado 
possui dois tubos de raios X modelo Mini-X com alvo de Au e Ag e detector X-123SDD 
(AMPTEK) e um colimador de Cu com 0,5mm de diâmetro, desenvolvido devido às 
características das amostras. O outro sistema de EDXRF é composto por um tubo de raios X 
com alvo de Mo, colimador de 0,65mm e um detector XFlash (SDD), o ARTAX 200 
(BRUKER). O outro método de caracterização elementar, a espectroscopia de energia 
dispersiva (EDS), foi usada em conjunto com a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
da marca EVO® (Zeeis), a qual serviu para avaliar a microestrurura de superfície dos 
implantes. O percentual de Ti obtido na caracterização elementar foi entre 93,35 ± 0,17% e 
95,34 ± 0,19 %. Estes valores são considerados abaixo do limite de referência de 98,635% a 
99,5% para o TiCP, segundo a Association of metals centric materials engineers and scientists 

Society (ASM). A presença de Al e V em todas as amostras também contribuiu para respaldar 
o fato de não serem implantes de TiCP. Os valores para o Al ficaram entre 6,3 ± 1,3% e 3,7 ± 
2,0% e para o V entre 0,26 ± 0,09% e 0,112 ± 0,048%. Segundo a American Society for Testing 

and Materials (ASTM) estes elementos não devem estar presentes no TiCP e de acordo com o 
National Institute of Standards and Technology (NIST), a presença do Al deve ser < 0,01% e 
do V de 0,009 ± 0,001%. Como resultado, todos os implantes analisados são de uma liga de Ti-
Al-V com adição de Fe, Ni, Cu e Zn. A análise qualitativa e caracterização para as medições 
com os diferentes tubos mostrou melhor eficácia com o uso do tubo de Au e colimador de 0,5 
mm. O uso da técnica da EDS confirmou os resultados da EDXRF para uma liga de Ti-Al-V. 
E com o uso do MEV na análise da microestrutura dos implantes, foi possível inferir que dos 
13 implantes, 10 possuem superfície rugosa, são contemporâneos e três possuem a superfície 
usinada. 
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ABSTRACT 

 

An ideal biomaterial for dental implants must have very high biocompatibility, which means 
that such materials should not provoke any serious adverse tissue response. Also, used metal 
alloys must have high fatigue resistance due the masticatory force and good corrosion 
resistance. These properties are rendered by using alpha and beta stabilizers, such as Al, V, Ni, 
Fe, Cr, Cu, Zn. Commercially pure titanium (TiCP) is used often for dental and orthopedic 
implants manufacturing. However, sometimes other alloys are employed and consequently it is 
essential to research the chemical elements present in those alloys that could bring prejudice 
for the health. Present work investigated TiCP metal alloys used for dental implant 
manufacturing and evaluated the presence of stabilizing elements within existing limits and 
standards for such materials. For alloy characterization and identification of stabilizing 
elements it was used EDXRF technique. This method allows to perform qualitative and 
quantitative analysis of the materials using the spectra of the characteristic X-rays emitted by 
the elements present in the metal samples. The experimental setup was based on two X- rays 
tubes (AMPTEK Mini X model with Ag and Au targets), a X-123SDD detector (AMPTEK) 
and a 0.5mm Cu collimator, developed due to the sample characteristics. The other 
experimental setup used as a complementary technique is composed of an X-ray tube with a 
Mo target, collimator 0.65mm and XFlash (SDD) detector - ARTAX 200 (BRUKER). Other 
method for elemental characterization by energy dispersive spectroscopy (EDS) applied in 
present work was based on Scanning Electron Microscopy (SEM) EVO® (Zeeis). This method 
also was used to evaluate the surface microstructure of the sample. The percentual of Ti 
obtained in the elementary characterization was among 93.35 ± 0.17% and 95.34 ± 0.19 %. 
These values are considered below the reference limit of 98.635% to 99.5% for TiCP, 
established by Association of metals centric materials engineers and scientists Society (ASM). 
The presence of elements Al and V in all samples also contributed to underpin the fact that are 
not TiCP implants. The values for Al vary between 6.3 ± 1.3% and 3.7 ± 2.0% and for V, 
between 0.26 ± 0.09% and 0.112 ± 0.048%. According to the American Society for Testing and 

Materials (ASTM), these elements should not be present in TiCP and in accordance with the 
National Institute of Standards and Technology (NIST), the presence of Al should be <0.01% 
and V should be of 0.009 ± 0.001%. Obtained results showed that implant materials are not 
exactly TiCP but, were manufactured using Ti-Al-V alloy, which contained Fe, Ni, Cu and Zn. 
The quantitative analysis and elementary characterization of experimental results shows that 
the best accuracy and precision were reached with X-Ray tube with Au target and collimator of 
0.5 mm. Use of technique of EDS confirmed the results of EDXRF for Ti-Al-V alloy. 
Evaluating the surface microstructure by SEM of the implants, it was possible to infer that ten 
of the thirteen studied samples are contemporaneous, rough surface and three with machined 
surface. 

 

 

Keywords: X-ray fluorescence, EDXRF, SEM, metal alloy, dental implants. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 

O implante dentário é um dispositivo protético utilizado para preencher o espaço sem 

o dente e reestabelecer a função mastigatória do paciente. Este dispositivo necessita ter alta 

biocompatibilidade, integração ótima aos tecidos e boa transmissão das forças funcionais da 

mastigação ao osso (HADDAD et al., 2008). Este dispositivo pode ser feito de titânio puro 

(TiCP) ou uma liga de Ti com elementos estabilizadores de fase como Al, V, Ni, Fe, Cu, Co e 

Zn. Estes estabilizadores de fase tem a função de conferir resistência mecânica às forças da 

mastigação, resistência à corrosão pelo contato com os líquidos corpóreos das regiões próximas 

ao implante (WATAHA, 2000). No entanto, alguns destes elementos podem ser tóxicos ao 

organismo. O Al pode ser associado ao mal de Alzheimer e seus íons podem causar descamação 

da mucosa do trato respiratório e prejuízo à produção de células sanguíneas devido à exposição 

a fluídos corpóreos por longos períodos (AOKI et al., 2004).  

De acordo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) os implantes 

dentários devem ser agrupados em família quanto à tecnologia de fabricação, a saber: implantes 

sem tratamento de superfície e/ou com tratamento que não agregam matéria-prima ao implante; 

com tratamento de superfície que agrega matéria prima ao implante. Quando o tratamento de 

superfície agrega substâncias de composição diferente da matéria prima e que são diferentes 

entre si não podem ser agrupados em uma mesma família (ABDI, 2010). É o caso do implante 

TiCP ou liga de Ti com hidroxiapatita sintética e ainda implante dentário de zircônia com ou 

sem tratamento de superfície.  

Pelo exposto na normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

não há uma obrigatoriedade de identificação de todos os elementos que por ventura fizerem 

parte da composição da liga metálica e/ou do tratamento de superfície de implantes dentários. 

Estes são apenas classificados como materiais bioinertes da classe III e sujeitos à regra de nº 08 

na qual, um implantável invasivo de uso por longo prazo não deve produzir efeitos biológicos 

prejudiciais à saúde (ANVISA, 2001).   

No entanto, a questão de riscos à saúde é tratada e estudada na área da implantodontia 

em relação à biocompatibilidade dos materiais implantáveis, como é o caso das ligas de 

implantes dentários, e os ensaios clínicos revelam que nenhum material implantável tem se 

mostrado completamente livre de provocar reações adversas no organismo (ASTM F67; F 136, 

2008).  
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Neste sentido, vários estudos relacionados às experiências clínicas quanto ao potencial 

de toxicidade tem relatado que, a maioria dos metais pode afetar múltiplos sistemas orgânicos 

a partir de íons livres e os alvos podem ser processos bioquímicos a nível enzimático e/ou 

membranas e organelas citoplasmáticas (ASM, 1990).  

Ainda sobre o assunto, análise de engenharia dos implantáveis inclui além das 

considerações de otimização do projeto relacionado ao modelo, o tipo de biomaterial usado na 

manufatura. Neste contexto devem estar inseridas a busca do controle das respostas teciduais 

aos íons metálicos liberados e a biodegradação do material, sendo necessário atentar para as 

restrições quanto aos materiais que poderão ser utilizados com segurança (MISCH, 2009) 

Apesar das normas de fabricação para implantes dentários buscarem promover a 

padronização de fabricação no tocante ao tipo e limite de percentual para cada tipo de metal 

agregado às ligas, segundo ASTM F67-06 (2008) parece haver uma certa liberdade de comércio 

quanto ao tipo de matéria prima para manufatura entre fornecedores e compradores. E isto pode 

colocar em risco o produto final.  

Na prática clínica esta questão é vivenciada na forma de apresentação dos dados nos 

rótulos das embalagens dos implantes dentários. A maioria não traz as especificações quanto a 

constituição elementar. Há apenas a indicação de ser um implante de Ti, TiCP ou ASTM F67 

que seria outra forma de indicar que o implante seria de Ti. Também não há nenhuma marcação 

de controle impressa no produto para permitir a rastreabilidade na cadeia de produção. Neste 

sentido a Associação de Artigos e Produtos Médicos, Odontológicos e Hospitalares e de 

Laboratórios (ABIMO) tem se manifestado junto à ANVISA com uma proposta de combate 

aos implantes de procedência duvidosa e um projeto de rastreabilidade na cadeia de produção 

até o consumidor final, no entanto este plano de ação ainda está no papel para apreciação e 

aprovação (FREITAS, 2015). 

  Tendo em vista o exposto, neste trabalho se buscou inicialmente realizar a análise da 

composição elementar em implantes dentários. A espectroscopia de fluorescência de raios X 

por dispersão em energia (EDXRF) foi o método de escolha para as análises em conjunto com 

a espectroscopia de energia dispersiva (EDS).  A EDS é uma técnica analítica usada para a 

análise elementar ou caracterização química de uma amostra. É uma das variantes da XRF que 

se baseia na investigação de uma amostra. A técnica se baseia na excitação dos elétrons mais 

externos dos átomos quando o feixe de elétrons incide sobre um material, estes são ao serem 

excitados mudam de níveis energéticos. Ao retornarem para sua posição inicial, liberam a 

energia adquirida a qual é emitida em comprimento de onda no espectro de raios X. Um detector 

instalado na câmara de vácuo do MEV mede a energia associada a esse elétron. Como os 
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elétrons de um determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de 

incidência do feixe, determinar quais os elementos químicos estão presentes (WILLIAMS; 

CARTER, 2009).  

A fluorescência de raios X (XRF) é uma técnica de análise baseada na medida da 

intensidade dos raios X característicos pela emissão dos elementos constituintes da amostra. 

Esta técnica permite uma análise quali-quantitativa permitindo determinar a composição 

elementar em matrizes de amostras sólidas, biológicas, líquidas. Dentre as vantagens de 

utilização da técnica escolhida neste trabalho, a EDXRF, estão medição rápida e análise 

multielementar sem a necessidade de preparo destrutivo das amostras (GRIEKEN; 

MARKOWICZ, 2002). 

 

 

1.1 MOTIVAÇÕES 
 

 

O implante dentário pertence a classe III – alto risco intrínseco por ser de material 

metálico. E quanto a ser implantável, é classificado como produto cirurgicamente invasivo pelo 

prolongado e íntimo contato com o local de inserção. O fato de ser um produto de alto risco 

intrínseco, por si, já agrega motivação à pesquisa quanto a caracterização do tipo de material e 

interação deste no meio fisiológico (ABDI, 2010).  

Segundo Schroeder et al. (1994), os implantes dentários devem apresentar alta 

biocompatibilidade ao tecido vivo. E da interação material com tecido peri-implantar e até 

tecidos distantes do sítio de implantação, reações teciduais e tóxicas são passíveis de ocorrer de 

acordo com o metal e sua velocidade de oxidação. Esta questão, remonta a classificação das 

ligas metálicas de acordo com elementos estabilizadores de fase como Al, V, Ni, Fe, Cu, Co, 

Zn, dentre outros.  

Os implantes são responsáveis por conferir características mecânicas ao implante e o 

mais similar possível ao local de implantação e ao elemento que está sendo substituído, 

(HADDAD et al., 2008). Estas duas questões supracitadas, estão relacionadas com o tipo de 

biomaterial utilizado para fabricação dos implantes, seja TiCP ou ligas de Ti e, a análise dos 

biomateriais, devem fazer parte da otimização da linha de produção desses dispositivos 

(MISCH, 2009). Assim, o presente estudo buscou avaliar o tipo de material dos implantes 

disponíveis para a pesquisa e relacionar sua composição elementar com as questões citadas. 
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 Os problemas relacionados a materiais inapropriados que estão disponíveis no 

mercado e a dificuldade de rastreabilidade dos implantes, incoerência dos dados dos rótulos dos 

produtos em relação ao que preconiza as normas ASTM para ligas de implantes dentários, bem 

como   falhas dos produtos sem procedência ou com ligas fora do padrão exigido, também 

serviram de motivação para a pesquisa.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Realizar a caracterização elementar de implantes dentários por meio da técnica de 

EDXRF e EDS. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  
 
 

Os objetivos específicos deste trabalho compreendem: 

 

 Confirmar se os implantes dentários são de Ti puro (TiCP) conforme indicação 

comercial ou uma liga de Ti a partir da EDXRF.   

 Otimizar a excitação dos elementos das amostras pelo efeito das diferentes energias de 

excitação dos elementos alvo com tubos de raios X com alvo prata (Ag), alvo de ouro 

(Au) e alvo de molibdênio (Mo).  

 Utilizar colimadores com diâmetros diferentes para saída do feixe de raios X para 

minimizar a interferência do background na identificação dos elementos em relação ao 

tipo de superfície rugosa das amostras.   

 Pesquisar a presença de elementos estabilizadores de fase para a partir destes, identificar 

o tipo de liga metálica. 

 Utilizar Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para avaliar o tipo superfície dos 

implantes e obter dados da composição elementar e quantitativa da liga a partir do EDS 

para comparação com à técnica principal da pesquisa. 

 Avaliar a concordância do tipo de liga dos implantes dentários com as normas vigentes 

para biomateriais e sua influência no organismo.  
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 

A dissertação está organizada em capítulos, os quais são descritos a seguir: 

O capítulo 1 apresenta a introdução, onde o tema é abordado de forma geral, os 

objetivos gerais e específicos e as motivações, onde são colocados os fatos que motivaram o 

desenvolvimento deste trabalho. 

No capítulo 2 uma abordagem dos principais pontos de conhecimentos da área 

científica de que trata este trabalho é colocada de forma sucinta a fim de reunir informações 

necessárias que comportam e embasam a metodologia de pesquisa utilizada. Neste capítulo é 

realizada também uma revisão de literatura que apresenta os principais trabalhos relacionados 

com a presente pesquisa.  

O capítulo 3 apresenta a metodologia da pesquisa, aborda por etapas os materiais e 

métodos usados para o desenvolvimento da proposta nesta pesquisa.  

O capítulo 4 apresenta os resultados, análises e discussão dos mesmos, tendo como 

base o referencial teórico. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões do trabalho e sua correlação com os objetivos 

propostos e sugestões de trabalhos futuros e por fim, são exibidas as referências e em seguida 

os apêndices e anexos os quais contêm detalhes técnicos desta pesquisa e de publicações 

associadas a este trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

2.1  PRODUÇÃO DE RAIOS X  
 

 

A radiação X pode ser produzida pela desaceleração de elétrons de alta energia, 

transições eletrônicas entre níveis atômicos internos de átomos, decaimento radiativo e 

aceleração de elétrons em órbitas circulares como é o caso da radiação síncrotron. Foi em 1908 

que os físicos Barkla e Sadler deduziram que os raios X continham componentes com 

características do material do alvo. Eles chamavam esses componentes de radiações K e L e 

estas radiações tinham nitidamente comprimentos de onda definidos de acordo com os 

experimentos de difração de W.H. Bragg em 1913. Estas experiências demonstraram a 

existência de um espectro de linha sobreposta a um espectro contínuo (BECKHOFF et al., 

2006).  

Em tubos de raios X, a produção da radiação ocorre em uma ampola de vidro, sob 

vácuo. No processo, um filamento aquecido pela passagem de uma corrente elétrica emite 

elétrons que são acelerados por uma diferença de potencial entre o filamento (o cátodo) e o 

ânodo, material alvo que pode ser de tungstênio (W) ou outro elemento dependendo do tipo de 

tubo de raios X. Ao atingir o anodo os elétrons são freados bruscamente, emitindo radiação e 

ionizando os átomos do material do alvo. O espectro dos raios X produzidos apresenta uma 

componente contínua correspondente a radiação de freamento dos elétrons, e uma componente 

discreta correspondente à desexcitação dos níveis eletrônicos internos do material do ânodo 

(GRIEKEN; MARKOWICZ, 2002). 

A radiação de freamento ou bremsstrahlung, emitida pelos elétrons que colidem com 

o material denso do anodo, apresenta um espectro de energia contínuo. A cada colisão com os 

átomos ou elétrons do material, o elétron incidente perde uma parte da sua energia emitindo um 

fóton. Após um certo número de colisões, o elétron acaba por perder essencialmente toda a sua 

energia cinética, tendo emitido fótons de diversas frequências distribuídas aleatoriamente. A 

emissão de raios X de freamento encontra uma explicação simples em termos de teoria 

eletromagnética clássica, porque, de acordo com esta teoria, a aceleração de partículas 

carregadas deve ser acompanhada pela emissão de radiação (BECKHOFF et al., 2006). E o 

espectro de emissão resultante, espectro contínuo, apresenta um valor máximo de energia, 

correspondente ao caso extremo de colisões em que o elétron perde a totalidade de sua energia 

de uma só vez, emitindo um único fóton de frequência υ max. A energia máxima do espectro é 
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então: hυ max = Ec = eV, onde Ec é a energia cinética dos elétrons incidentes, a qual por sua vez 

é igual a carga e do elétron multiplicada pela tensão de aceleração V entre cátodo e ânodo (h é 

a constante de Planck) (THORNTON; REX, 2013). 

Já os raios X característicos surgem em duas etapas. Primeiro o elétron do feixe 

incidente arranca um elétron de uma camada interna do átomo quando se choca com o átomo 

do alvo. Isso gera um buraco ou vacância na camada de onde o elétron foi ejetado e acarreta em 

uma instabilidade eletrônica.  Na segunda etapa, em busca de reestabelecer a estabilidade 

eletrônica, um elétron de uma das camadas de maior energia salta para preencher a vacância. 

Com o salto, ocorre a emissão de um fóton cuja energia é igual à diferença de energia entre as 

camadas de origem e destino (THORNTON; REX, 2013).  No espectro resultante há a 

superposição da componente contínua de bremsstrahlung com os picos correspondentes às 

transições discretas entre as camadas L e K, e M e K (Kα e Kβ) (MARGUÍ; GRIEKEN, 2013). 

A Figura 1 traz a ilustração esquemática dos eventos explicados, A produção de um espectro 

discreto superposto a um continuo a partir de um tubo de raios X.   

Segundo Thornton e Rex (2013), no espectro de raios X como um todo, há um aspecto 

a ser considerado, a existência de um comprimento de onda de corte λmin. Por definição este 

comprimento de onda mínimo é referente à perda de toda a energia cinética K0 em uma só 

colisão com um átomo do alvo. É preconizado, ainda, que abaixo do λmin o espectro contínuo 

não existe, independente do material do alvo. O que muda com o uso de diferentes elementos 

alvo (ânodo) é o espectro de raios X característico.  

 

 

 
Figura 1: Esquema do tubo de raios X em (a), em (b) ilustração do espectro de raios X contínuo e 
característico 
Fonte: Adaptado de Beckhoff et al. (2006) Halliday; Resnick (2012) 
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2.1.1 Interação dos raios X com a matéria – uma abordagem para a Fluorescência de Raios X 
- XRF  

 

O tópico anterior, considerou a produção de raios X e seu produto final - um espectro 

discreto sobreposto a um contínuo do elemento alvo do tubo de raios X.  A partir deste ponto 

abordaremos sobre a interação dos fótons desse feixe de raios X incidente na colisão com a 

amostra.   

Da interação, uma fração corresponde à fluorescência e outra parte da radiação 

também pode ser transmitida através da amostra ou dispersada para trás a partir dela 

(THORNTON; REX, 2013) como ilustra a Figura 2. 

 

 

 
Figura 2:Interação dos raios X com a matéria 
Fonte: Adaptado de Marguí; Grieken (2013) 

  

 

A fração dessa interação referente à Fluorescência de Raios X (XRF) constitui um 

método analítico quali – quantitativo, baseado na medida das intensidades dos Raios X 

característicos dos elementos que constituem a amostra. A análise por XRF envolve excitação 

dos elementos da amostra, dispersão e detecção dos raios X característicos emitidos (MARGUÍ; 

GRIEKEN, 2013).   

Para que haja excitação da amostra, a fração da radiação incidente que induz a emissão 

de uma linha específica de raios X característicos é determinada pela probabilidade de 

excitação, a qual leva em conta: a probabilidade da radiação incidente retirar elétrons de um 

dado nível quântico (K, L, M), a probabilidade que uma determinada linha seja emitida dentro 
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de sua série, no caso do nível K poderiam ser as transições do nível L: K-L2 e K-L3 e ainda a 

probabilidade de ocorrer a emissão de fluorescência ao invés de elétron Auger entre dois níveis 

quânticos, uma vez que são efeitos concorrentes (GRIEKEN; MARKOWICZ, 2002).   

Para que ocorra a produção de raios X característicos há a necessidade de retirar 

elétrons da camada mais interna do átomo, preferencialmente da camada K, e a energia mínima 

para ejetar o elétron deve ser superior a energia de ligação elétron-camada, denominada energia 

de ligação eletrônica ou de corte de absorção.  Após ocorrer a ionização, um elétron mais 

externo tende a ocupar a vacância, e desse modo há emissão de raio X, de energia característica, 

cujo valor depende da diferença da energia de ligação do elétron nos dois níveis quânticos. 

Consequentemente, a energia do raio X também é diretamente proporcional ao quadrado do 

número atômico Z do elemento excitado, quando se considera o mesmo salto quântico 

(BECKHOFF et al., 2006). A Figura 3 ilustra o processo de ionização de um átomo e as 

possíveis emissões, elétron Auger e raios X característicos. 

 

 

 
Figura 3: Ilustração esquemática do processo de ionização de um átomo 
Fonte: Adaptado de Marguí; Grieken (2013) 
 

 

Quanto à probabilidade das linhas de emissão deve-se levar em conta que o processo 

de obtenção dos picos de raios X característicos surgem em duas etapas. Primeiro o elétron do 

feixe incidente arranca um elétron de uma camada interna do átomo quando se choca com o 

átomo do alvo. Isso gera uma vacância ou buraco na camada de onde o elétron foi ejetado e 
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acarreta em uma instabilidade eletrônica.  Na segunda etapa um elétron de uma das camadas de 

maior energia salta para preencher a vacância para reestabelecer a estabilidade eletrônica. Com 

o salto, ocorre a emissão de um fóton cuja energia é igual à diferença de energia entre as 

camadas de origem e destino (BECKHOFF et al., 2006). Tem-se então os raios X característicos 

como já ilustrado na Figura 3.  

A energia da emissão resultante do processo descrito acima é única para cada átomo, 

é representada como linhas de emissão. Estas linhas são denominadas segundo as possíveis 

transições eletrônicas em termos de camadas e subcamadas. Uma transição L → K, preenche 

uma vacância na camada K a partir da camada L, resultará em linhas da série Kα1, Kα2. Para 

uma transição M → K, teremos a série Kβ (Kβ1, Kβ2), uma transição M → L, é denominada 

Lα, e assim por diante. Aqui cabe ressaltar que os índices α1, α2, β1, β2 e demais, diferenciam 

os raios X característicos de acordo com as subcamadas de origem na transição (WILLIAMS; 

CARTER, 2009).  

Em termos de análises mais apuradas é preciso levar em conta que os elétrons se 

distribuem em sub-níveis e suas energias são próximas. Um elétron em um determinado átomo 

saltando do sub-nível L2 para o nível K, emite uma energia Kα2 da ordem de 6,391 keV, 

enquanto no salto de L3 para K, a energia Kα1 emitida é de 6,40 keV. O mesmo ocorre para 

outras transições.  Então, por terem energias muito próximas não é possível separar Kα1 e Kα2 

mesmo com uso de detectores de alta resolução como silício dopado com lítio (Si (Li)). Devido 

a este fato, estas transições próximas são englobadas em uma única transição denominada Kα. 

Também há outa questão, alguns elementos possuem valores de energias kα e kβ muito 

próximos, resultando em sobreposição das linhas e isso deve ser considerado na análise do 

espectro para determinar a composição elementar de uma amostra. A Figura 4 mostra a 

representação de um diagrama simplificado dos níveis de energia e as possíveis transições 

eletrônicas que produzem os raios X característicos para um alvo de Molibdênio (Mo) 

(MARGUÍ; GRIEKEN, 2013).  
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Figura 4: Diagrama simplificado das possíveis transições energéticas para ânodo de Mo 
Fonte: Adaptado de Halliday; Resnick (2012) 
 

 

2.1.1.2 Efeito fotoelétrico e efeito Auger  

 

 

Como já citado, um átomo ao ser ionizado em uma de suas camadas mais internas 

sofre um rearranjo para reestabelecer o equilíbrio e voltar ao seu estado fundamental. Assim a 

vacância originada será preenchida por um elétron de uma camada mais externa. A forma de 

liberação da energia para o reestabelecimento do equilíbrio eletrônico do átomo vai gerar duas 

possibilidades: a energia poderá ser liberada como um fóton de raios X característico por efeito 

fotoelétrico e como resultado tem-se a fluorescência de raios X. O segundo caso se refere a uma 

transição não radiativa, efeito Auger, a energia do elétron Auger também é característica do 

elemento emissor, mas sua ocorrência está ligada a elementos de baixo número atômico com Z 

< 20. Desse modo, ao invés de ser emitidos raios X característicos são emitidos elétrons, 

denominados elétrons Auger de energias também características, base da espectroscopia Auger 

(GRIEKEN; MARKOWICZ, 2002).  
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O efeito fotoelétrico tem por característica a transferência total da energia da radiação 

X ou gama a um único elétron orbital, o qual é ejetado com energia cinética Ec definida por: 

         

                                      			Ec=	h .ν	-Be                                                             (1) 

 

Onde h é a constante de Planck, ν é a frequência da radiação e Be, a energia de ligação 

do elétron orbital. É um efeito predominante para baixas energias e para elementos de alto 

número atômico (KNOLL, 2000). 

Do processo do efeito fotoelétrico resulta um fotoelétron que ao abandonar o átomo 

deixa uma vacância. Os elétrons de camadas mais externas ao ocuparem a vacância originada 

emitem fótons de fluorescência cuja energia é característica de cada elemento (Figura 5). 

 

  

 
Figura 5: Representação esquemática do efeito fotoelétrico e emissão de fluorescência de raios X 
Fonte: Adaptado de Tauhata et al. (2003)   

 

 

2.1.1.3 Rendimento da fluorescência 

 

 

Como foi citado no tópico 2.1.1, por haver dois efeitos concorrentes pelo qual um 

átomo pode voltar ao seu estado inicial, e uma consequência importante de um desses efeitos, 

o efeito Auger, é que o número real de fótons de raios X produzidos a partir de um átomo é 

menor do que o esperado. Neste caso, isso ocorre devido ao fato de uma vaga em uma 

determinada camada eletrônica poder ser preenchida por uma transição não radiativa, o efeito 

já citado. A probabilidade de que uma vaga em uma camada atômica ou subnível seja 
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preenchido por uma transição radiativa é o chamado, rendimento de fluorescência 

(BECKHOFF et al., 2006).  

Segundo Parreira (2006), pode ser notado o baixo rendimento de fluorescência da 

camada K para os elementos leves (de número atômico abaixo de 20), da camada L até para os 

elementos de número atômico 60 e da camada M para praticamente para todos os elementos. A 

Figura 6 mostra a representação esquemática do rendimento de fluorescência em função do 

número atômico.  

 

 

 
Figura 6: Ilustração do rendimento de fluorescência em função do número atômico 
Fonte: Adaptado de Marguí; Grieken (2013) 
 

 

2.1.1.4 Espalhamento Compton e Rayleigh 

 

 

Em espectroscopia o espalhamento de raios X é responsável pela intensidade da 

radiação de fundo ou background. O espalhamento ocorre pela soma de dois fenômenos, o 

espalhamento incoerente (inelástico ou Compton) e o espalhamento elástico ou Rayleigh.  

No espalhamento Compton, fótons de raios X são defletidos com perda de energia e 

consequente aumento no comprimento de onda e ejeção de um fotoelétron (TAUHATA et al., 

2003). Segundo os conceitos da física quântica, Compton interpretou esse espalhamento em 

termos de transferência de energia e de momento por meio de fótons do feixe incidente para 
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elétrons quase livres (baixa energia de ligação) do alvo. Segundo o conceito, na interação de 

um fóton do feixe de raios X incidente com energia E = h.	ν com um elétron estacionário, a 

direção de propagação do fóton é alterada (espalhamento de raios X) e o elétron entra em 

movimento. Isto significa que parte da energia do fóton é transferida para o elétron e pela 

conservação de energia na interação, a energia do fóton espalhado será menor, energia do fóton 

remanescente (E’ = h.	ν’) e os raios X espalhados terão uma frequência	ν’ menor e um 

comprimento de onda λ’ maior. Pelos experimentos realizados, Compton confirmou a previsão 

de que os fótons possuem energia e momento. Também relatou que embora exista um único 

comprimento de onda no feixe incidente, os raios X espalhados contêm vários comprimentos 

de onda, com dois picos de intensidade. Um pico é referente ao comprimento de onda incidente, 

λ e o outro, a um comprimento de onda λ’ maior que λ. A diferença de comprimentos de onda 

é conhecida como deslocamento de Compton e depende do ângulo no qual os raios X 

espalhados são medidos (TAUHATA et al., 2003).  

Outra situação ocorre quando os raios X são defletidos sem que haja perda de energia, 

ou seja, sem o aumento de λ, ocorre apenas uma mudança na direção do fóton.  Sua ocorrência 

é feita pela interação de fótons de baixa energia com elétrons muito ligados. Esse tipo de 

interação é denominado espalhamento Compton coerente ou efeito Rayleigh e pode ser 

considerado um caso particular do espalhamento Compton (TAUHATA et al., 2003). Como 

nenhuma mudança de energia está envolvida neste processo, a radiação Rayleigh reterá 

exatamente a mesma energia que a do feixe incidente (MARGUÍ; GRIEKEN, 2013).  

Uma outra interferência de interação com a matéria é a geometria da superfície. Esta 

pode ter um efeito adverso sobre o espectro resultante. Efeitos como a rugosidade da superfície, 

forma das partículas e distribuição de tamanho podem levar a relações não tão proporcionais 

entre intensidade espectral e composição elementar, ao contrário de uma superfície plana. É o 

caso de análises in situ de objetos etnográficos que são objetos que refletem a cultura de um 

povo. Estes apresentam frequentemente superfícies rugosas, superfícies de forma irregular e 

geometrias variáveis (SHUGAR et al., 2012). 

Ainda segundo Marguí; Grieken (2013), devido a estes fenômenos, além dos 

elementos presentes na amostra, caracterização elementar, em um espectro de XRF são 

observados os picos correspondentes as dispersões Rayleigh e Compton. A propagação de 

energia no espalhamento Compton é maior do que para a dispersão elástica e no espectro de 

raios X podem ser observados pelos picos Compton sendo mais largos do que os picos de 

Rayleigh e localizado a energias ligeiramente mais baixas. Ainda cabe ressaltar que a 

intensidade da dispersão é dependente do número atómico médio, da densidade e da espessura 
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da amostra. No caso de amostras com elementos leves (menor Z), ocorre a alta dispersão 

Compton e baixa dispersão Rayleigh. A Figura 7 traz uma representação de um espectro de 

XRF obtido a partir de uma fonte de raios X com alvo de Mo, com destaque para os picos dos 

espalhamentos citados.  

 

 

 
Figura 7: Representação de um espectro de XRF com alvo de Mo, em destaque para os picos Compton e 
Rayleigh 
Fonte: Adaptado de Marguí; Grieken (2013) 
 

 
 
 
2.1.1.5 Sistema de detecção em XRF 

 

 

No sistema de análise por XRF o detector utilizado deve ser o mais eficiente possível 

para produzir pulsos eletrônicos proporcionais às energias dos raios X, o mais utilizado é o de 

Si (Li), mas depende do sistema de fluorescência utilizado (WILLIAMS; CARTER, 2009). Na 

Figura 8 tem-se uma representação esquemática simplificada de todo processo de XRF.  
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Figura 8: Esquema genérico do processo de XRF para obtenção da composição elementar de uma amostra 
Fonte: Adaptado de Williams; Carter (2009) 

 

 

 

2.2 ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (XRF) – UM BREVE 
HISTÓRICO E SUAS VARIANTES 

  

  

A espectroscopia de fluorescência de raios X (XRF) começou a ser investigada em 

detalhes por Hevesy, Coster e outros colaboradores em 1932 como uma possibilidade de análise 

elementar qualitativa e quantitativa (GRIEKEN e MARCOWICZ, 2002). A técnica é baseada 

na medida das intensidades dos raios X característicos emitidos a partir da excitação de 

elementos químicos em uma amostra e resulta em um espectro da composição elementar. A 

excitação dos elementos pode ser feita por fontes de raios X (tubos com diferentes tipos de 

ânodo como Ag, Au, W, entre outros), por emissão gama de baixa energia como 55Fe, 57Co, 
238Pu e por fonte síncroton entre outras (BECKHOFF et al., 2006).  

 A técnica de XRF até 1966 era realizada unicamente por espectrômetros por dispersão 

por comprimento de onda (WDXRF). Nesta técnica a fluorescência emitida após excitação da 

amostra é colimada e o conjunto cristal-goniômetro-detector é responsável pela separação da 

energia dos fótons emitidos. A separação é feita segundo a lei de Bragg, definida por: 

 

                                                    		nλ = 2 sen θ                                                       ( 2 ) 



29 
 

Onde θ é o ângulo de incidência, a variável d é a distância entre camadas atômicas em 

um cristal, e a variável  λ é o comprimento de onda do feixe de raios X incidente e n é um 

inteiro. Nesta técnica a energia do fóton refletido depende do ângulo de incidência da radiação.  

 A partir do uso do detector semicondutor de Si(Li), que possibilitou discriminar 

energias próximas, foi possível o surgimento da fluorescência de raios X por dispersão em 

energia (EDXRF). Dentre as variantes da EDXRF estão à fluorescência por reflexão total 

(TXRF) e fluorescência de raios X por micro feixe (µXRF). Na análise por reflexão total, raios 

X incidem em ângulo rasante excitando átomos da superfície da amostra. São usados detectores 

de estado sólido, geralmente Si(Li), posicionados sobre a amostra para detecção da 

fluorescência.  A fonte de excitação pode ser tubo de raios X ou por fonte de luz síncroton. A 

técnica tem a vantagem de analisar elementos traço na faixa de partes por bilhão (ppb) e em 

amostras líquidas, da ordem de microlitros (µl). Tem aplicação em pesquisas de monitoramento 

ambiental, oceanografia, biologia, mineralogia e outras. Para materiais sólidos como 

sedimentos, particulados, solo e outros, deve ser feita a digestão química prévia e a diluição 

apropriada (BECKHOFF, 2005).  

Cada elemento químico tem uma energia única de ligação dos seus elétrons com a 

eletrosfera. A energia de ligação desse elétron é proporcional à energia do fóton, caracterizando 

assim, a identificação do elemento e o fenômeno da fluorescência. Também permite que seja 

feita uma análise quantitativa, pois as concentrações dos elementos são proporcionais às 

intensidades de radiação emitidas (LIFSHIN, 1999; SCHWAB, 2011). 

 

 

2.2.1 Espectroscopia de fluorescência de raios X por dispersão em energia (EDXRF) 
 

 

A EDXRF, principal técnica de escolha para a pesquisa em questão, apresenta dentre 

as vantagens de utilização, uma medição rápida, análise quali-quantitativa, não destrutiva e 

multielementar. Quanto ao tipo de amostras, estas podem ser sólidas, pó, líquidas e biológicas. 

Também é utilizada para análise de obras de arte como pinturas, dentre outras. As amostras em 

estado sólido não necessitam de preparo prévio e o limite de detecção é da ordem de 1 a 20 

ppm. As amostras líquidas passam por tratamento de pré-concentração (uso de agentes 

quelantes ou evaporação) para minimizar o efeito da radiação espalhada, background, no 

espectro e o limite de detecção pode atingir de 1 a 20 ppb dependendo do equipamento. As 

amostras em pó passam por prensagem para formar pastilhas. As amostras biológicas podem 
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ser fixadas em formol e colocadas em lâminas antes da análise (GRIEKEN; MARKOWICZ, 

2002).  

As fontes de excitação podem ser:  tubos de raios X com ânodos de diferentes 

elementos como Ag, Au, Mo, Rh com diferentes energias de excitação; radioisótopos como o 
55Fe - emissor de raios X com energia de 5,9 keV, o 238Pu - emissor de partículas α cuja energia 

é de 17,2 keV e também pode ser utilizado emissor de radiação gama com energia de 59,5 keV.  

As fontes de excitação estão relacionadas ao fato de que para retirar um elétron da camada mais 

interna K é preciso uma energia mínima que deve ser superior à energia de ligação do elétron 

na respectiva camada. Se a intensidade das linhas alvo estiverem próxima às linhas de absorção 

do analito na amostra, elas exercem uma contribuição dominante para a excitação da amostra. 

Se o contrário ocorrer o espectro continuo, agrupamento de várias linhas de emissão, será a 

contribuição dominante (NASCIMENTO FILHO, 1999).   

O termo dispersão em energia, está relacionado aos métodos de dispersão usados na 

maioria dos espectrômetros de raios X onde as amplitudes dos pulsos são diretamente 

proporcionais às energias dos raios X (MORAES, 2004).   

Como método analítico por dispersão em energia, em linhas gerais, os raios X são 

selecionados por meio dos pulsos eletrônicos produzidos em um detector apropriado. Estes 

pulsos são diretamente proporcionais às energias dos raios X. Obtém-se assim a composição 

elementar de uma amostra e a análise quantitativa pela intensidade dos picos de energias 

(PARREIRA, 2006). Na prática, análise qualitativa é feita pela relação das linhas espectrais K, 

L ou M com as respectivas energias de emissão dadas em keV. A análise quantitativa é baseada 

na relação entre a intensidade da radiação fluorescente (área sob o pico no espectro de XRF) e 

a concentração de um elemento em uma amostra (MARGUÍ; GRIEKEN, 2013). Os dados 

quantitativos dos elementos identificados são calculados a partir de programas como XRF- FP 

e com a utilização de padrões de calibração compatíveis com a matriz da amostra a ser avaliada. 

Estes padrões são certificados que contém a representação da composição média global para os 

elementos contituintes de cada material, como os padrões do National Institute of Standards 

and Technology - NIST.  Também podem ser confeccionados de acordo com os elementos de 

interesse para cada pesquisa (PARREIRA, 2006).  

A seleção dos raios X é feita por meio dos pulsos eletrônicos produzidos em detectores. 

Os mais modernos do tipo Si PIN (refrigerado por Efeito Peltier) e Si Drift (SDD) apresentam 

alta resolução em energia <120 eV, operam em alta taxa de contagem sem distorções nos 

espectros (WEST, 2010).  E cabe ressaltar que o limite de detecção para os elementos de número 

atômico abaixo de 13 (Al) é afetado pelo baixo rendimento de fluorescência e outras limitações 
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bem conhecidas em energia dispersiva, como baixo valor para o efeito fotoelétrico, absorção 

dos raios X característicos pela janela de Be e pelo ar entre a amostra e o detector 

(NASCIMENTO FILHO, 1999). 

  

 

2.3 PRINCÍPIOS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA – MEV  
 

 

Na Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) o feixe de elétrons é gerado a partir 

do filamento no qual se aplica uma alta tensão e corrente elétrica de saturação. Todo sistema 

precisa estar em vácuo para que o feixe alcance a amostra com o mínimo possível de interações. 

A técnica permite obtenção de imagens por meio da captação da informação gerada pela 

reflexão do feixe de elétrons de alta energia sobre uma amostra e os vários sinais secundários 

vindos da amostra como mostra a Figura 9, podem ser utilizados para outros fins (WILLIAMS; 

CARTER, 2009). 

Dentre as interações mostradas, serão detalhados: elétrons retroespelhados (BSE), 

elétrons secundários (SE), raios X (EDS), por terem sido usadas na avaliação da superfície e na 

complementação da análise da composição elementar das amostras desta pesquisa.  

 

 

 
Figura 9: Geração de sinais quando um feixe de elétrons de alta energia interage com uma amostra 
Fonte: Adaptado de Williams; Carter (2009) 
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2.3.1 Elétrons retroespalhados (BSE)  
 

 

O detector de elétrons retroespalhados possui quatro diodos simetricamente 

localizados ao redor do feixe eletrônico. O detector poderá ser configurado para que os sinais 

oriundos dos diodos sejam sobrepostos de forma a maximizar o efeito de contraste por número 

atômico na imagem da amostra. Para elementos de baixo número atômico a imagem produzida 

é escura e para elementos de alto número atômico, clara. Outa configuração do detector, 

alterando a polaridade dos diodos, propicia uma imagem topográfica da amostra (WILLIAMS; 

CARTER, 2009). 

 

 

2.3.2 Elétrons secundários (SE) 
 

 

Para a formação de imagem, os elétrons secundários de baixa energia são atraídos pelo 

coletor, um polarizador variável. Os elétrons coletados causam cintilação – conversão a fótons 

visíveis na tela em frente ao tubo de luz. Em seguida, os fótons são guiados pelo tubo para o 

foto-multiplicador e convertidos em corrente elétrica. Essa é amplificada, enviada para o 

processador de imagens e usada para formar a imagem (WILLIAMS; CARTER, 2009).  

 

 

2.3.3 Microanálise pela detecção dos raios X  
 

 

A microanálise por meio do MEV pode ser feita por dispersão em energia (EDS) ou 

dispersão de comprimento de onda (WDS). Na microanálise é possível analisar partículas 

menores que um micrômetro e determinar os elementos presentes em uma amostra. A 

determinação é feita com o espectro de raios X característicos emitidos pela amostra após 

excitação pelo feixe de elétrons (WILLIAMS; CARTER, 2009). Só o primeiro sistema de 

detecção será descrito por ter sido o utilizado na pesquisa. 

A partir do sistema de detecção de raios X por EDS, acoplado ao MEV, pode ser feita 

a identificação de todos os elementos presentes na amostra, uma vez que cada elemento possui 

seu próprio e único espectro que pode ser identificado como uma impressão digital, como já 

citado no tópico sobre fluorescência de raios X. É utilizado um material semicondutor para 
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detectar os raios X e um sistema de processamento analisa o espectro obtido. O espectro de 

EDS, nomenclatura mais usual, mostra contagens no eixo vertical e energia em keV no eixo 

horizontal, onde pode ser feita a identificação das linhas de emissão dos elementos presentes 

(WILLIAMS; CARTER, 2009). 

 

 

2.4 TÉCNICAS PARA CARACTERIZAÇÃO ELEMENTAR  
 

 

Em alguns trabalhos é possível observar o uso de duas ou mais técnicas de análise para 

comparar e ou obter resultados mais precisos, como foi feito neta pesquisa. Neste tópico serão 

abordados alguns trabalhos com esse perfil e consecutivamente, de forma sucinta, as técnicas 

utilizadas.  

De acordo com Miranda et al. (2014) a construção de um sistema piloto unindo as 

técnicas de Particle Induced X-ray Emission - PIXE e XRF em vácuo demonstrou ser muito 

eficiente para a análise elementar de aerossóis atmosféricos.  Os parâmetros de operação para 

PIXE foram 1,5 MeV, 20 nA, enquanto para XRF foi de 30 kV e uma corrente de 150 µA com 

tubo com anodo de Ag. Como descrito na literatura e citado pelos autores, o PIXE é mais 

sensível a elementos leves (Al para Zn), devido à forte diminuição de seções transversais de 

ionização por prótons para elementos mais pesados. Em contraste, o XRF baseados em tubo de 

raios X funciona melhor para elementos com os números atômicos acima de cerca de 26 (Fe) e 

até cerca de (42) Mo, devido ao maior rendimento de fluorescência de raios X.  Das análises, 

foi possível observar que as curvas de sensibilidade para as linhas Kα utilizando PIXE 

apresentam uma melhor resposta para os elementos leves, número atômico abaixo de 26. Já 

para o sistema de XRF a sensibilidade foi maior para os elementos mais pesados. No entanto, 

a partir do sistema desenvolvido por eles foi possível obter uma melhor detecção dos elementos 

mais pesados (Rb, Sr, Zr) nas amostras de aerossóis e provar a vantagem da aplicação 

simultânea das duas técnicas.  

Quanto a técnica de PIXE, é uma técnica analítica baseada na ionização dos átomos 

de uma amostra por um feixe incidente de partículas, com a subsequente emissão de raios X 

característicos dos elementos presentes na amostra. Com esta técnica é possível analisar 

amostras com peso da ordem de 10-4 gramas para sólidos e volume da ordem de 1 ml para 

líquidos. Esta técnica permite a detecção simultânea de todos os elementos com número 

atômico acima do Mg, bem como é uma metodologia não destrutiva, sob o aspecto da 
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conservação da matriz inorgânica da amostra durante sua preparação para análise, e possibilita 

análises rápidas. No entanto é mais eficiente para elementos de baixo número atômico 

(BECKHOFF et al., 2006). 

Os átomos que estão excitadas a altos níveis de energia podem cair a níveis menores 

emitindo radiação, emissão ou luminescência. Para os átomos excitados por uma fonte de 

energia de alta temperatura esta emissão de luz é normalmente chamada de emissão atômica ou 

óptica (espectroscopia de emissão atômica), e para átomos excitados com luz é chamada 

fluorescência atômica (espectroscopia de fluorescência atômica). A espectroscopia de emissão 

atômica (AES) utiliza a medição quantitativa da emissão óptica de átomos excitados para 

determinar a concentração da substância a ser analisada. Os átomos do analito na solução são 

aspirados na região de excitação onde são dissolvidos, vaporizados e atomizados por uma 

chama, descarga ou plasma. Estas fontes de atomização a altas temperaturas fornecem energia 

suficiente para promover os átomos a altos níveis de energia. Os átomos voltam a níveis mais 

baixos emitindo luz (BECKHOFF et al., 2006).  

Trivellato et al. (2000), fizeram um estudo comparativo em quatro sistemas de placas 

e parafusos de titânio utilizados em fixação óssea interna rígida. Das amostras, duas marcas 

nacionais (Engimplan e Bucomax) e duas importadas (Synthes e W.Lorenz). Para análise por 

EDS foi realizada a inclusão em resina acrílica de uma placa e um parafuso de cada sistema. As 

superfícies das placas e parafusos foram submetidas ao polimento mecânico e posteriormente, 

as superfícies polidas foram submetidas ao ataque químico por 30s com reagente de Kroll. 

Imediatamente após, as placas e parafusos foram retirados da resina e submetidos a análise em 

microscópio eletrônico de varredura, por EDS acoplado ao sistema. Pela técnica de AES duas 

placas e dois parafusos de cada marca comercial foram submetidos à análise química para 

determinação dos elementos Al, Fe e V, a fim de fornecer subsídios para a classificação em 

TiCP e liga de Ti-6Al-4V. A análise de macroscópica foi feita por meio de medidas 

padronizadas e de resistência à flexão.  

Dos resultados obtidos em relação a resistência mecânica, os autores concluíram que 

as marcas nacionais apresentaram um comportamento inferior. Entretanto, a marca comercial 

W. Lorenz apresentou o melhor resultado no teste de flexão e foi a única que utilizou a liga de 

Ti-6Al-4V para a confecção dos parafusos. Os demais parafusos e placas foram caracterizados 

como TiCP, de acordo com a EDS e posteriormente confirmados pela AES. A Figura 10 traz 

os resultados de caracterização elementar pelos espectros obtidos e resultados da análise 

quantitativa. Pode-se observar em a, destaque para o pico de Ti do parafuso de TiCP e em b, o 

espectro respectivo à liga Ti-6Al-4V. Neste, há uma sobreposição dos picos de Ti(kβ1) e 
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V(kα1), o elemento Al aparece no começo do espectro. A caracterização elementar foi feita 

pela EDS e apesar da sobreposição das linhas do Ti e V na liga de Ti-6Al-4V, foi possível 

distingui-la da liga de TiCP pela presença do Al e V. E a análise quantitativa confirmou os 

resultados da qualitativa para as ligas em questão, como mostra o quadro ao lado dos espectros. 

 

 

 
Figura 10: Resumo da análise por EDS e análise quantitativa para liga Ti-6Al-4V e para TiCP 
Fonte: Adaptado de Trivellato et al. (2000) 

 

 

 

2.4 IMPLANTES DENTÁRIOS  
 

2.4.1 Definição 
 

 

É um dispositivo metálico em forma de parafuso instalado com a finalidade de 

substituir raízes naturais dos dentes ausentes. Além de solucionar a questão estética, o implante 

deve restaurar a funcionalidade do processo mastigatório como o dente natural 

(DAVARPANAH et al., 2013). A Figura 11 ilustra em A, um implante e suas regiões, em B 
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tem-se uma ilustração esquemática do implante em substituição à raiz do dente original com 

vascularização peri-implantar e em C, pode-se observar a representação da vascularização e 

inervação dos dentes.   

 

 

 
Figura 11: Implante dentário - estrutura e vascularização 
Fonte: Adaptado de Davarpanah et al. (2013) 

 
 
 
 

2.4.1.1 Breve histórico sobre a implantodontia 

 

 

Desde o período antigo até o contemporâneo há uma preocupação permanente do 

homem em substituir os dentes perdidos.  Os primeiros relatos neste sentido ocorreram na 

cultura egípcia com a utilização de dentes de animais e de marfim. No período medieval eram 

feitos transplantes de dentes humanos. Entre 1800 e 1910 surgia a implantodontia endo-óssea 

com o uso de implantes de Au, Pt, Sn, Ag e até madeira. As inovações na implantodontia 

tiveram início no final da década de 30 com o estudo dos diferentes biomateriais como a 

porcelana e o Ti. Desde os anos 50 as pesquisas sobre a integração tecidual dos materiais como 

Ti e suas ligas, hidroxiapatita e cerâmicas avaliaram a relação entre o tipo de material e seus 

estados de superfície para melhor adesão das células ósseas. Foi nos anos 80 que Bra ̊nemark 

introduziu o conceito de osseointegração com a utilização de implantes de Ti. Atualmente, a 

osseointegração é definida como “união anatômica e funcional direta entre o osso vivo 

remodelado e a superfície do implante” (DAVARPANAH et al., 2013). 
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2.4.2 Características dos implantes dentários 
 

 

Segundo Haddad et al. (2008), é primordial conhecer bem as características próprias 

de cada implante tais como formato que engloba comprimento e diâmetro, áreas de maior 

incidência de estresse e cobertura da superfície. Estes parâmetros visam uma melhor adequação 

do dispositivo às necessidades de cada paciente.  

Em relação à escolha do diâmetro do implante, deve ser levado em conta o volume 

ósseo residual, o espaço disponível entre dentes adjacentes, o tipo de oclusão e edentulismo 

(falta de dentes). Com o desenvolvimento de novos componentes cirúrgicos e de próteses houve 

uma otimização do resultado funcional e estético. Atualmente, a maioria dos sistemas de 

implantes comercializa diversos tipos de diâmetros baseado no princípio de adaptação do 

diâmetro do implante ao volume ósseo disponível. Sendo assim, eles podem ser agrupados em 

implantes de pequeno diâmetro (menor ou igual a 3,4 mm), implantes padrão (3,75 a 4 mm) e 

implantes largos ou de grande diâmetro (superior ou igual a 4,5 mm). O implante de referência 

utilizado na maioria dos casos tem sido o padrão (DAVARPANAH et al., 2013).  

Em relação à superfície de implantes dentários é preciso levar em consideração dois 

aspectos: a macro geometria e a microestrutura. A primeira se refere ao modelo da rosca, 

usualmente chamado de passo de rosca. Podem ser em forma de V, quadrado, V invertido e 

apresentar variações entre as cristas. Tem por função promover uma melhor adesão das células 

ósseas e dependendo da situação do osso maxilar ou mandibular um ou outro tipo de rosca é 

mais apropriado (HADDAD et al., 2008). A Figura 12 mostra alguns modelos de implantes e 

passos de rosca. 

 

 
Figura 12: Modelos de implantes e passo das roscas 
Fonte: Adaptado de Davarpanah et al. (2013) 
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As superfícies lisas apresentam menor índice de sucesso por não permitem uma adesão 

osso-célula aceitável. Tendo sido observado neste caso um encapsulamento fibroso 

periimplantar, independente do material usado. Ao longo do desenvolvimento da 

implantodontia, foi constatado que irregularidades na superfície dos implantes tem promovido 

melhor adesão das células ósseas (DAVARPANAH et al., 2013). 

Ainda tratando sobre a macroestrutura, o maior índice de sucesso tem sido com 

implantes em forma de parafuso, em relação aos cilíndricos (sem rosca) os quais promovem 

uma reabsorção circunferencial. A presença de passos de rosca aumenta a superfície de contato 

permitindo uma melhor ancoragem, estabilização inicial, resistência às forças de corte 

transversal e distribuição das forças mastigatórias no tecido ósseo (DAVARPANAH et al., 

2013). 

A microestrutura está voltada para o comportamento celular frente às características 

físicas e topográficas da superfície do implante. Desde os anos 80, várias pesquisas tentam 

melhorar a superfície dos implantes de Ti, acrescentando novos materiais. O objetivo é 

melhorar a osseointegração e aumentar a superfície de contato (DAVARPANAH et al., 2013).  

Dentre os tratamentos de superfície para formação da microestrutura, estão: 

pulverização com plasma de Ti (TPS) ou hidroxiapatita (HA), jato de que areia, ataque ácido 

(HCl - H2SO4, HFNO3). Os tratamentos de superfície por TPS e HA são feitos por processo 

aditivo e visam melhorar o contato osso-implante. No entanto, a estabilidade a longo prazo e a 

resistência à erosão e corrosão são contestadas. Em superfícies com hidroxiapatita foram 

observados processos de erosão. Tanto em implantes recobertos com HA quanto por TPS pode 

ocorrer separação das partículas acrescidas por microtensões exercidas na superfície dos 

implantes (DAVARPANAH et al., 2013). 

No estudo realizado por Moretti (2012) para avaliação de diferentes superfícies de 

tratamento, foi feita análise qualitativa da topografia utilizando o MEV. As imagens foram 

obtidas com magnificações que variaram de 35 vezes a 2000 vezes. Nas imagens obtidas para 

os implantes usinados, foi possível observar as marcas dos instrumentos usados para tornear, 

além das pequenas elevações paralelas na faixa de 1 -2 µm. A Figura 13 ilustra o tipo de 

topografia citada no estudo para região cervical do implante com magnificação de 2000 vezes. 
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Figura 13: Imagem por MEV para superfície usinada com magnificação de 2000 vezes 
Fonte: Adaptado de Moretti (2012) 

 

 

Falco (2010) ao analisar os tipos de superfície em implantes dentários com uso da 

técnica de MEV, realizou a caracterização de acordo com o tipo de tratamento sobre o implante. 

Avaliou superfícies com ataque ácido, jateados com TiO2 e ataque ácido e implantes com 

superfície anodizada. Segundo a avaliação por MEV seguiu os critérios de tratamento de 

superfície e rugosidades. Para tal, utilizou aumentos de 3,000 e 5,000 vezes, o que possibilitou 

a caracterização. De acordo com os resultados, o tratamento com ácido (HCl +HNO3) promove 

uma topografia com cavidades e sem uma direção preferencial, facilitando a osteogênese em 

todas as direções. Já os implantes jateados com TiO2 + ataque ácido proporcionam uma 

superfície rugosa mais homogênea, menos espiculada, mas que também promove uma boa 

adesão celular.  A Figura 14 ilustra os tipos de topografia citadas.   

 

 

 
       Figura 14: Imagem obtida por MEV da microestrutura da superfície de implantes dentários 
       Fonte: Adaptado de Falco (2010) 
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Os tratamentos com jato de areia ou ácidos são processos subtrativos que eliminam 

partículas microscópicas da superfície dos implantes e criam uma morfologia irregular no Ti. 

O tratamento por jateamento de areia, por ser um processo mecânico, pode alterar a precisão 

do passo de rosca (DAVARPANAH et al., 2013). Os autores também colocam em evidência a 

questão da compatibilidade dos implantes com a mucosa periimplantar onde uma nova 

preparação da superfície foi concebida. Trata-se do implante híbrido, no qual a parte coronária 

(3,0 mm a partir da plataforma) é lisa e o restante até ápice recebe tratamento com ácido (HCl 

- H2SO4). Assim, o implante tende a responder às necessidades dos tecidos moles e favorece a 

osseointegração na região tratada.  

Uma nova superfície tem sido objeto de estudos ao longo de 20 anos, é a superfície 

Straumann® SLA®. É obtida graças a um forte jateamento de areia de granulação grossa que 

produz macrorrugosidades, seguida de um ataque ácido (HCl - H2SO4) responsável pela 

microrrugosidade. Este tipo de superfície em relação às TPS promove um melhor e mais rápido 

contato ósseo (COCHRAN et al., 1998).  

Os estudos realizados sobre os efeitos da topografia da superfície implantar, de modo 

geral, mostram que a adesão das células ósseas ocorre na camada de glicoproteínas e não na 

superfície dos materiais. E essa camada proveniente das reações iniciais entre os constituintes 

teciduais e a superfície implantar tem a função de direcionar as reações subsequentes que 

determinarão o tipo de resposta celular e os fatores de crescimento modularão a taxa de aposição 

óssea circunjacente à camada de glicoproteína. Os estudos também mostram que a deposição 

de tecido ósseo sobre as superfícies dos implantes osseointegrados ocorre independentemente 

destas serem lisas ou rugosas. No entanto as rugosidades formadas na superfície dos implantes 

contribuem para um maior percentual de contato implante-tecido ósseo. Essas características 

das superfícies tratadas (promovem maior contato osso-implante e favorecem contatos mais 

rapidamente) permitem que os implantes recebam cargas funcionais mais precocemente. Entre 

as superfícies com essas características destacam-se as TPS, SLA e HA (AMARANTE; LIMA, 

2001). 

Estudos realizados por Carvalho et al. (2008) mostraram que os tratamentos 

superficiais dos implantes agregam benefícios que aumentam o desempenho dos implantes com 

superfície tratada em relação as sem tratamento. Neste sentido, o processamento de superfície 

tem assumido um papel relevante e tem sido alvo de pesquisas para o desenvolvimento e 

produção de dispositivos médicos em geral. Em especial para o titânio e suas ligas, devido à 

busca pela redução do tempo de osseointegração para a colocação de carga – instalação da coroa 

dental e resistência às forças da mastigação.  
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2.5 TITÂNIO  
 

 

O Ti é um metal de transição e como elemento é conhecido há 200 anos. Teve seu 

processo de refino, obtenção a partir de TiO2, desenvolvido por Wilhelm J. Kroll, a partir do 

minério rutilo na década de 30. No entanto, somente nos anos 40 ganhou importância estratégica 

(ASM, 1990). Apesar de ser abundante na terra, cerca de 600 milhões de toneladas, sua 

transformação em um produto metalúrgico é cara (KULA et al, 2012).  

Pode ser obtido a partir de depósito primário e depósito secundário. Nos depósitos 

secundários, de areia de praia, o teor em TiO2 é mais elevado. Nos depósitos primários, o titânio 

ocorre na forma de ilmenita e menos frequentemente na forma de rutilo. Além destes, os 

minerais que contem TiO2 de interesse econômico além da ilmenita são o leucoxênio, anatásio 

e perowskita, todos de origem ígnea. (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2010). 

A ilmenita, o mais abundante, é um óxido de ferro de titânio (FeTiO3) com composição 

teórica de Fe (36,8%), Ti (31,6%) e O (31,6%). Em sua fórmula geral MTiO3, o M pode ser um 

dos metais: Fe, Mg, Zn ou Mn. O rutilo é um dióxido de titânio (TiO2) e apresenta as seguintes 

impurezas: SiO2, Cr2O3, V2O5, Al2O3 e FeO. Assim o teor de TiO2 está em torno de 94 a 98% 

o que faz com que o rutilo seja o mais valorizado entre os minerais de titânio, porém é mais 

raro (BALTAR et al., 2005). 

O leucoxênio é geralmente reconhecido como um rutilo ou anatásio com granulometria 

muito fina, ou compõe uma mistura dos dois, rutilo e anatásio, com material amorfo. É um 

produto de alteração, contendo geralmente acima de 60% de TiO2. O anatásio tem em sua 

constituição de 98,4 - 99,8% de TiO2. A perovskita (CaTiO3), contém de 38% - 58% de TiO2, é 

um mineral encontrado usualmente nas rochas metamórficas de alto grau ou em rochas ígneas 

abissais (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2010).  

O Ti e suas ligas apresentam baixa densidade (massa específica da ordem de 4,5 

g/cm3), boa resistência mecânica à tração (entre 200 e 1370 MPa, comparável à de muitos aços 

ligados) e excelente resistência à corrosão (garantida pela formação de uma camada passivada 

de TiO2). Devido a suas características é utilizado como importante material aeroespacial, em 

componentes marítimos, equipamentos esportivos, indústrias química, dentre outras. E ao ser 

combinado com outros elementos, passa a apresentar características e aplicações diversas. 

Quando combinado com Ni, a liga resultante tem efeito de memória de forma, combinado ao 

Nb forma um composto intermediário supercondutor, ao ser adicionado Al, uma nova classe de 

ligas é obtida (ASKELAND; PHULÉ, 2008).  Embora o Ti e suas ligas ainda sejam vitais para 
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a indústria de materiais e aeroespacial, desde a década de 70 tem sido utilizado de forma 

crescente na área de biomateriais (TOTAL MATERIA, 2001). As demais características e 

aplicações referentes ao Ti e suas ligas como biomateriais serão apresentadas no tópico 2.5.2 

específico para este fim.  

 

 

2.5.1 Panorama mundial e nacional da matéria prima para obtenção do Ti 
 

 

Os dados apresentados neste tópico 2.5.1 foram obtidos a partir do relatório técnico n. 

36 sobre desenvolvimento de estudos para elaboração do plano duodecenal (2010-2030) de 

geologia, mineração e transformação mineral. O foco do relatório foi o perfil do Ti no panorama 

mundial e nacional (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2010). 

Em relação à produção de concentrados minerais do Ti, os países detentores das 

maiores reservas mundiais também lideram a produção, a saber: Austrália, África do Sul e 

Canadá.  Há ainda a participação da China, Vietnã, Índia e Moçambique. Neste panorama a 

Austrália é responsável por quase um quarto da produção, seguida da África do Sul com uma 

parcela de 20% deste produto. O Brasil é o décimo produtor mundial de concentrado de ilmenita 

e rutilo, porém é responsável por menos de 2,5 % da produção global de concentrados do Ti. 

Atualmente a principal jazida de minério de titânio, localiza-se na costa nordeste do 

Brasil, no litoral paraibano, local denominado Guaju, no município de Mataraca. A jazida é 

constituída por depósitos sedimentares de origem secundária, constituídos por dunas de 

deposição recente, que recobrem as rochas sedimentares da formação barreiras. Os teores dos 

minerais pesados variam entre 3,3 e 5,0%, sendo explorados comercialmente ilmenita, zircão, 

rutilo e cianita.  

A Millennium Inorganic Chemicals do Brasil S/A é a principal produtora de 

concentrados de titânio e a única produtora de TiO2 no país, está localizada na Bahia.  

Recentemente foi incorporada à National Titanium Dioxide Company Ltd., líder mundial na 

produção de produtos químicos a base de titânio. Em relação à demanda, sua produção de TiO2 

situa-se no patamar de 50,000 t/ano e atende 55 % do mercado nacional. O restante da demanda 

é importado pela Dupont - México e Estados Unidos, de produtores chineses - Tronox/KMG e 

produtores ucranianos.  

Em relação às reservas lavráveis do Ti no Brasil, destacam-se a ilmenita e o rutilo e os 

depósitos mais importantes de ilmenita situam-se no estado da Paraíba que acumulam 64% das 
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reservas brasileiras. As jazidas de Bojuru, no Rio Grande do Sul e as jazidas de Goiás e Mato 

Grosso são alternativas para ampliar as reservas e a exploração da ilmenita.  

Quanto à obtenção do Ti dos minérios, de modo geral, ocorre por dois processos: rota 

sulfato e processo Kroll. O processo conhecido como rota sulfato foi o pioneiro no emprego de 

uma tecnologia comercial para converter concentrados do minério ilmenita, matéria prima, em 

TiO2. A separação do titânio do Fe existente no minério é resultante de uma reação na qual é 

feita a adição de mais Fe e este elemento é incorporado pela adição de escória siderúrgica/ou 

sucata de ferro.   

O processo Kroll requer que a ilmenita seja processada na forma de rutilo (rutilo 

sintético) e é feito exclusivamente na Austrália. O cloro reage com o rutilo sintético para a 

formação do tetracloreto de titânio, que por um processo de oxidação é purificado com a 

eliminação do ferro. O consumo de cloro na reação tem relação direta com a quantidade de 

óxido de ferro e alumina contidos no rutilo sintético, que normalmente é da ordem de 4%. 

Quando é utilizado o rutilo natural o processo resulta em menores quantidades de cloreto de 

ferro. A fase final do processo após a remoção dos sais de vanádio e destilação fracionada, o 

tetracloreto de titânio puro é submetido a uma reação à alta temperatura com oxigênio que 

resulta na obtenção do TiO2. 

 

 

2.5.2 Classificação e aplicações das ligas de Ti 
 

 

O Ti pode apresentar uma estrutura cristalina hexagonal compacta (HC) – fase α em 

baixas temperaturas e cúbico de corpo centrado (CCC) - fase β em temperaturas acima de 882 

ºC. Os elementos de liga são responsáveis pela alteração alotrópica do Ti e, portanto, 

estabilizadores de fases. As adições dos elementos α estabilizadores como Sn, Zr, Al, O2, H2 e 

outros, aumentam a temperatura de transformação da fase α para β e assim formam as ligas de 

Ti α. A mais comum dessas ligas contém 5% Al - 2,5% Sn e apresenta boa resistência à fadiga 

e sua microestrutura α, em forma de placas, melhora a resistência à fluência. Os estabilizadores 

de fase β como V, Ta, Mo, Nb possibilitam ter a fase β até à temperatura ambiente. Nas ligas 

de Ti β, além de elevadas adições de V e Mo é preciso que haja o processo de envelhecimento 

para uma microestrutura β estável. Uma vez que este tipo de liga é usado em componentes 

submetidos à alta tensão mecânica, barras e acoplamentos aeroespaciais (ASKELAND; 

PHULÉ, 2008).  
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Os elementos Mn, Cr e Fe reduzem a temperatura de transformação α - β e produzem 

uma microestrutura bifásica a partir de ajustes dos dois tipos de estabilizadores. Neste caso é 

formada a liga de Ti alfa-beta (α – β) e de acordo com o tratamento térmico neste tipo de liga, 

é possível controlar a microestrutura e as suas propriedades.  Um exemplo típico é a liga Ti-

6Al-4V que possui alta ductilidade, boa resistência mecânica, boa tenacidade à fratura, sendo 

considerada superplástica. É usada para produção de implantes para o corpo humano. Outras 

aplicações de ligas α - β envolvem componentes de motores a jato, foguetes e trem de 

aterrissagem (ASKELAND; PHULÉ, 2008).  

Os elementos intersticiais das ligas como H, N, O e Fe também são responsáveis pela 

classificação do Ti quanto ao grau, isso define as diferentes formas alotrópicas e suas 

aplicações.  No entanto, tais elementos podem ter efeito deletério nas propriedades mecânicas 

em especial a resistência à fratura. O processo de purificação do Ti visa reduzir ao máximo a 

quantidade do O e N para obtenção do Ti metálico dependendo da aplicação (BALTAR et al., 

2005; LAMOTTE et al., 2011).  No entanto, de acordo com Fraker (1987), elementos 

intersticiais como o N, O, C e H apesar de aumentarem a resistência mecânica do Ti, podem 

reduzir a resistência à corrosão dependendo da aplicação a qual se destinam (ASM, 1990).  

Quanto ao TiCP dois fatores devem ser considerados, o teor mínimo do elemento Ti o 

qual deve variar entre 98,635 e 99,5% em peso para que haja uma maior resistência à corrosão 

(ASM,1990). E o outro fator está relacionado a classificação do Ti em graus, um até o quatro, 

de acordo com o percentual máximo de elementos intersticiais como N, C, H, Fe e O para uso 

em implantes cirúrgicos/ortopédicos (desde próteses femorais, stents, implante dentários, entre 

outros). Segundo esta mesma classificação, o TiCP grau 2 é mais apropriado para fabricação de 

implantes dentários (ASTM F67, 2013). A Tabela 1 traz a classificação dos graus do TiCP em 

relação aos requerimentos químicos de valores máximos para os elementos intersticiais (ASTM 

F67, 2013).  

 

Tabela 1- Requerimentos químicos dos elementos intersticiais para o Ti de grau 1 ao 4, 
segundo ASTM F67. 

 
 

Fonte: Adaptado de ASTM (2013) 
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A liga Ti-6Al-4V designada como Ti grau 5 de acordo com a norma ASTM F136, 

apresenta maior resistência mecânica, porém o potencial de osseointegração é inferior ao TiCP. 

Sendo uma liga mais adequada para materiais de fixação ou ancoragem (ASM, 1990). 

Quanto a estrutura, apresenta a fase α estabilizada pelo Al e a β pelo V. A junção de 

ambas as fases combina resistência à corrosão dos fluidos corporais, resistência mecânica e à 

fadiga. Devido as suas características se tornou mais adequada para próteses de quadril e joelho, 

para os parafusos de fixação em ossos, e para outros dispositivos cirúrgicos (TOTAL 

MATERIA, 2003). A Tabela 2 mostra a composição química em percentagem de massa para a 

liga Ti-6Al-4V.  

  

 

 

Tabela 2 – Composição química para liga Ti-6Al-4V, segundo ASTM F136 
  

        

                                                                                                                                
Fonte: Adaptado de ASM (1990) 

 

Ainda sobre o tipo de liga e suas características mecânicas para utilização como 

biomateriais, o estudo conduzido por JESUÍNO et al. (2000), trata sobre a liga de reciclagem 

Ti-4Al-4V. Esta é obtida por redução no percentual de Al para 4% em peso, da liga Ti-6Al-4V. 

Para o comportamento desta nova liga, também conhecida como Ti-4-4, avaliaram várias 

condições de tratamentos térmicos e demais ensaios de resistência mecânica e à corrosão, com 

objetivo de usar essa liga como biomaterial. De forma resumida, foi observado que dependendo 

da condição de tratamento houve mudanças nas características mecânicas.  Com temperatura 

de 900 °C houve ganho de ductilidade, com o aumento da temperatura há maior quantidade de 

beta retida na liga, o que favorece um ganho na ductilidade. Em 950°C com um ciclo de 

tratamento, a combinação de propriedades mecânicas e resistência a corrosão foi mais efetiva.  
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Há ainda outras ligas como Ti-1313 composta por Ti-13Nb-13Zr usada em implantes 

biomédicos e a liga TMZF (Ti-12Mo-6Zr-2Fe) muito usada em biomateriais devido ao seu 

baixo módulo de elasticidade (ZARDIACKAS et al., 2004).  

 

 

2.5.3 Ligas de Ti – Biocompatibilidade, toxicidade, normas e problematizações  
 

  

A biocompatibilidade pode ser definida como a compatibilidade de qualquer material 

estranho com o organismo vivo. Uma definição mais exata do termo afirma que a interação dos 

materiais biocompatíveis com o tecido vivo deve ser tão pequena que eles não sejam afetados 

adversamente pelo tecido nem o tecido por eles (SCHROEDER et al., 1994). Os mesmos 

autores citam os fatores que influenciam a biocompatibilidade como propriedades químicas, 

mecânicas, elétricas e específicas da superfície. Outra questão é abordada dentro do mesmo 

tema, a afirmativa da não existência de corrosão zero. E neste sentido, questiona-se se a 

velocidade de corrosão mínima seria suficiente parar assegurar a compatibilidade bioquímica. 

Schroeder et al (1994) comentam também que a resposta é obtida a partir da reação 

tecidual de acordo com testes eletroquímicos para o potencial oxidativo de cada metal ou liga. 

Assim, de acordo com as reações teciduais é possível discriminar entre toxicidade (picnose - 

degeneração do núcleo celular, abcesso estéril), sequestração (tecido conjuntivo não vascular e 

espesso em contato com o implante, mas ausência de células patogênicas) e inércia (tecido 

vascularizado e solto). Os metais tóxicos como Co, Cu, Ni e V são oxidados em uma velocidade 

de 10.000 vezes maior do que os metais inertes como a Pt, Ta, Nb, Zr e Ti os quais são altamente 

resistentes à corrosão. A reação de sequestração, onde o corpo estranho é encapsulado, ocorre 

entre os extremos de toxidade e tolerância. Esse tipo de resposta é observado no aço inoxidável 

(Fe-Cr-Ni-Mo) e ligas de Co-Cr-Mo e nos metais como o Fe, Mo e Al. Estes últimos, apesar de 

possuírem alta velocidade de corrosão não desencadeiam reações tecidual extrema. No entanto, 

a corrosão mais baixa do aço inoxidável e das ligas de Co-Cr-Ni-Mo, libera quantidades 

suficientes de elementos Ni e Co, altamente tóxicos e que podem desencadear notável reação 

tecidual. Aqui cabe ressaltar que os autores que não se admite uma concentração limitante para 

desencadear uma reação alérgica. A Figura 15 mostra um resumo da resistência à polarização 

dos metais e ligas e as possíveis reações teciduais abordadas neste tópico.  

 

 



47 
 

 
Figura 15: Ilustração esquemática sobre a resposta tecidual em relação à velocidade de corrosão para alguns 
metais e ligas 
Fonte: Adaptado de Schroeder et al. (1994) 

 

 

Na questão da biocompatibilidade, as normatizações já citadas para implantes 

dentários apesar de trazerem instruções e padronizações de limites da constituição 

elementar, afirmam que nenhum material de implantes cirúrgicos tem sempre se mostrado 

completamente livre de reações adversas no corpo humano.  Na experiência clínica, a 

utilização das ligas a longo prazo, tem mostrado que um nível aceitável de resposta 

biológica pode ser esperado, se o material adequado for usado em aplicações apropriadas 

(ASTM F67, 2013; ASTM F136, 2013).  

Ainda segundo Schroeder et al. (1994), a baixa velocidade de corrosão não é suficiente 

para assegurar a compatibilidade, nem a dose do elemento é o único fator determinante. É 

preciso levar em conta a toxicidade intrínseca de cada elemento e sua capacidade de se ligar a 

macromoléculas. Neste campo, pode haver ou não a conversão de um hidróxido de metal para 

um metal-proteína potencialmente tóxico. A Figura 16 mostra as vias básicas desse tipo de 

reação. Os complexos orgânicos para os elementos Ti, Zr, Nb e Ta não são prováveis, o que 

não se aplica a outros elementos.    
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Figura 16: Ilustração esquemática do mecanismo de reações para o produto da corrosão primária de 
implantes 
Fonte: Adaptado de Schroeder et al. (1994) 

 
 

  
 

Antes de abordar especificamente sobre a toxicidade de alguns metais, vale destacar 

que estes são redistribuídos naturalmente no meio ambiente pelos ciclos geológicos e 

biológicos. No primeiro caso, os metais são transportados das rochas e minérios pelas águas da 

chuva até córregos e rios, juntamente com solo e, eventualmente, transportados para o oceano 

para ser realocados em outro lugar na Terra (SCHROEDER et al, 1994).  Esta abordagem foi 

inserida para salientar o fato já citado no tópico 2.5.1, onde é retratado de forma sucinta, sobre 

os locais de extração de matéria prima para obtenção do Ti. Nestes depósitos sedimentares há 

uma variação entre 3,3 e 5,0% de minerais pesados, como a magnetita, ilmenita, rutilo, titanita, 

granada, apatita, biotita e zircão. E estes estão presentes como acessórios, em pequena 

quantidade nos sedimentos e rochas sedimentares, poucas vezes ultrapassando os 2%. E esse 

fato deve ser relacionado às influências dos ciclos geológicos para uma melhor compreensão 

dos elementos traço encontrados nas ligas de Ti ou mesmo no TiCP (MINISTÉRIO DE MINAS 

E ENERGIA, 2010).  

Quanto aos ciclos biológicos, os metais no solo, na água e no ar podem entrar na cadeia 

alimentar, a qual, para a maioria da população representa, provavelmente, a maior fonte de 

exposição a metais.  Também é preciso levar em consideração a exposição ocupacional aos 

metais por um segmento específico da população (ASM, 1990). A Figura 17 ilustra as rotas de 

transporte de metais no meio ambiente.  
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Figura 17: Rotas para o transporte de metais no ambiente 
Fonte: Adaptado de ASM (1990) 

 

 

Os autores ainda colocam que a utilização de metais de um modo geral e ou específico, 

pelos seres humanos, tem influenciado o seu potencial para efeitos na saúde.  

Há apenas alguns princípios gerais disponíveis que contribuem para a compreensão da 

fisiopatologia da toxicidade dos metais. Segundo estes, a maioria dos metais pode afetar 

múltiplos sistemas orgânicos, a partir de íons livres e os alvos podem ser processos bioquímicos 

específicos a nível enzimático e/ou membranas celulares e organelas. Em se tratando do nível 

celular, a toxicidade é relacionada com a disponibilidade, de modo que, a forma química e 

ligação do ligando se tornam fatores críticos (ASM, 1990).  

 As células que estão envolvidas no transporte de metais, tais como as gastrointestinais, 

hepática e renal, são particularmente susceptíveis à toxicidade. No entanto, para muitos metais, 

estas células possuem mecanismos protetores que envolvem a formação de complexos de 

proteína que permite a acumulação intracelular destes sem causar lesão (ASM, 1990). 

Esse deslocamento progressivo dessas ligas para biomateriais quantitativamente 

caracterizados tem sido extremamente importante para aplicação biomédica dos implantes. A 

análise de engenharia dos implantáveis inclui considerações de otimização relacionadas com o 

projeto (forma) e com o biomaterial usado empregado na sua manufatura. Neste contexto estão 

inseridas a busca para controlar as respostas tissulares e a biodegradação, sendo necessário 

atentar para as restrições quanto aos materiais que poderão ser empregados com segurança 

(MISCH, 2009).  
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É importante salientar o fato de que os íons liberados pelo processo de degradação e 

corrosão não permanecem nas proximidades do metal implantado. Há o transporte de partículas 

metálicas para tecidos distantes como pele, cabelo, unhas, trato gastrointestinal e cérebro pelos 

sistemas sanguíneo e linfático. Elementos metálicos liberados pelo processo de corrosão de 

implantes bucais foram detectados nos tecidos adjacentes, saliva e tecidos distantes. 

Quantidades variáveis de partículas de titânio foram detectadas em macrófagos, fibrócitos e 

células gigantes em tecidos adjacentes aos implantes de titânio (PALMQUIST et al., 2010). 

Embora apenas alguns metais mostrem potencial carcinogênico, este é um tema 

extremamente importante devido à larga utilização de metais nos vários segmentos da indústria 

e por sua persistência no meio ambiente. Essa persistência ocorre pelas rotas de transporte dos 

elementos traço via emissão metálica na atmosférica, precipitação nos lagos, oceanos. A 

identificação de carcinogênese por contaminação metálica é mais complexa porque raramente 

ocorre exposição a um único metal (ASM,1990).  
A carcinogênese tem sido objeto de estudos epidemiológicos onde se sugere que a 

exposição a certos metais pode induzir a mutação celular. Há relatos de estudos em animais que 

apontam para a indução de carcinogênese por metais como As, Be, Cd, Pb, Co, Cu, Cr,Fe, Mg, 

Ni, Se, Ti e Z. Dependendo da via de administração e da forma em que o elemento se 

encontrava,  foi obsevada a formação de sarcomas, teratomas, adenomas, carcinomas, 

adenocarcinomas, linfomas, fibrosarcomas e hepatomas (SHI et al., 2004). 
No caso do Ti, em geral, seus íons são inertes e os titanatos solúveis são relativamente 

não tóxicos devido à pobre absorção pelo trato gastrointestinal em mamíferos. Os problemas 

relatados ocorrem a nível celular, no caso, os produtos de degradação do Ti afetam os 

macrófagos e leucócitos e induzem uma diminuição no número de osteoclastos bem como sua 

atividade. Em estudos mais recentes são relatados possíveis danos aos cromossomos devido a 

fragmentos metálicos de próteses ortopédicas de titânio. E partículas e íons do Ti encontrados 

no tecido ósseo adjacente a implantes podem ser prejudiciais à osteogênese (SALDAÑA et al., 

2006).   

Browne e Gregson (2000), relatam que existem evidências que íons de Ti, Al e V 

podem afetar a função e a proliferação celular, a síntese da matriz extracelular e a mineralização 

na interface osso-implante.  

Apesar da questão da corrosão das ligas de implantáveis e deposição de seus íons em 

órgãos e tecidos ser bastante documentada, ainda não há um consenso. A liga de Ti-Al-V, é um 

desses casos, estudos sobre a dissolução e comportamento dos íons de Ti, Al e V têm sido feitos 

por vários pesquisadores a várias décadas. Um dos testes realizados por Bianco et al. (1996a) 
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realizado em coelhos durante 12 e 48 semanas após a colocação de mini-implantes, mostrou 

uma diminuição da concentração dos íons nos primeiros dias. No entanto, um aumento na 

concentração do Al (73,29 ppb) em relação ao Ti (11,29 ppb) e V (0,46 ppb) foi notado no 

período superior as 12 semanas. 

Em 2000, Urban et al. estudaram a disseminação de partículas para o fígado, baço e 

linfonodos em pacientes que se submetem a uma reposição total de próteses de quadril ou 

joelho. A concentração de Ti no sangue do paciente com a maior concentração de partículas no 

fígado foi de 1203 ppb e o valor normal para indivíduos sem implantes de titânio é de menos 

de 2 ppb. Os achados deste paciente sugeriram que os níveis de metal no sangue podem refletir 

a extensão de deposição dos produtos de degradação metálica em tecidos distantes.   

O fato da deposição e aumento da concentração de íons em órgãos distantes após o 

período da implantação foi confirmado com o estudo da farmacocinética desses elementos no 

organismo. Heinemann et al. (2003) administraram via intravenosa 47,6µg de V em cinco 

pacientes normais. Após 24h observaram uma diminuição de 30% na concentração no sangue 

coletado e após 31 dias a diminuição foi bem mais lenta. O fato indicou que a dinâmica de 

eliminação dos íons metálicos é acentuada em um primeiro momento, mas diminui 

significativamente em períodos maiores e pode se tornar um fator cumulativo uma vez que a 

maioria dos implantes permanece por décadas no organismo.  

Segundo Liu et al. (2005), os efeitos tóxicos do Al por exposição crônica podem ser 

de três tipos, neurológicos, doenças ósseas e efeitos sanguíneos. O Al também tem sido 

apontado como um fator contribuinte para a doença de Alzheimer, para a epilepsia e para 

desordens de aprendizagem e comportamento (LIU et al., 2005). Os íons de Al podem induzir 

apoptose celular e causar morte neuronal, principalmente pelo desenrolamento do DNA das 

células do cérebro, para sua forma completamente relaxada, no entanto esse mecanismo ainda 

não é muito bem entendido (PARKINSON et al., 1981). Ainda é preciso levar em consideração 

que o Al proveniente do meio ambiente entra no corpo humano pela dieta, água ou por 

medicações (forma de antiácidos). A principal via de exposição é a alimentar e menos de 5% 

devido à água ingerida. Também exposição ocupacional e pelos pacientes de diálise (LIU et al., 

2005).  

Em estudo realizado por Okazaki; Gotoh (2005), foram feitas avaliações quanto a 

liberação de íons em variação do pH.  Eles observaram que a quantidade de Ti liberada por 

materiais a base de titânio aumentou com pH< 4 e foi significativamente atenuada em pH≥ 4. 

Em relação ao Al, a quantidade liberada diminuiu de forma gradual com o aumento do pH. Em 

relação ao íon V, tendeu a aumentar com o pH< 4 e pH= 4. Foi então possível observar a relação 
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do pH do meio e a taxa de corrosão do Ti e Ti ligado a V e Al. Também observaram que devido 

a complexa ação dos macrófagos no processo de reparação tecidual logo após a implantação, o 

pH na superfície da liga Ti-6Al-4V e TiCP pode atingir valores iguais ou menores a 4. Assim, 

concluíram que o meio ácido causa a quebra na camada de passivação do Ti e da liga, 

ocasionando liberação de íons e corrosão por pite, orifícios que adentram o metal formando um 

pequeno “poço”. 

 

 

2.5.3.1 Das normas e problematizações do Ti e suas ligas para implantes dentários  

 

 
O relatório RDC nº 185 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, define os 

produtos médicos implantáveis como qualquer produto projetado para ser totalmente 

introduzido no corpo humano ou para substituir uma superfície epitelial ou ocular, por meio de 

intervenção cirúrgica, e destinado a permanecer no local após a intervenção. Ou ainda, qualquer 

produto médico destinado a ser parcialmente introduzido no corpo humano através de 

intervenção cirúrgica e permanecer após esta intervenção por longo prazo (ANVISA, 2001). 

No caso dos implantes dentários, há normatizações nacionais e internacionais que 

relacionam o tipo de liga com sua finalidade, produção e ensaios mecânicos. Além do mais, 

trazem especificações quanto a forma do produto e os métodos de ensaios de resistência 

correspondentes para a liga de Ti conformada (com estabilizadores de fase) conhecida como 

liga Ti 6-Al 4-V para uso na fabricação de implantes cirúrgicos (ISO, 1997).   

A norma ASTM F136 traz especificações para os requisitos metalúrgicos de forja e 

recozimento da liga de Ti para fabricação de implantes cirúrgicos dentários e para outras regiões 

do corpo. A norma trata também da composição química e adequações mecânicas para cada 

tipo de implante (ASTM F136, 2013).  

A norma ASTM E539 trata sobre o uso da fluorescência de raios X como método de 

ensaio para a análise das ligas do Ti. Preconiza o controle de produção de rotina e a 

determinação da composição química, com o propósito de certificar a especificação do material 

com as normas como (ASTM E539 – 11, 2011).   

Uma outra estimativa da composição com valores máximos e mínimos para os 

elementos que constituem algumas ligas do Ti, são fornecidos por uma empresa que atua na 

Auatrália, Nova Zelândia e Índia nas áreas de usinagem, montagem de componentes, 

tratamentos de superfície, ligas metálicas e certificação, entre outros. A Tabela 3 mostra os 
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valores estimados pela referida empresa, segundo a ASTM B367, para o Ti grau 2 também 

conhecido como TiCP e o Ti grau 5 correspondente ao Ti -6Al-4V ELI “Extra Low Interstitial” 

onde há redução do percentual de O, Ni, C e Fe – elementos intersticiais da liga, o que conferem 

maior resistência à corrosão em relação à liga Ti-6Al-4V (SUPREME METAL COMPONENT 

SOLUTIONS, 2014). 

 

 

 
Tabela 3 – Valores estimados da composição do Ti grau 2 e grau 5 

              ASTM B367 Grau C2 (TiCP)                   ASTM B367 Grau C5 (Ti6Al4V ELI) 

        Min.  %   Max. % Min. % Max. % 

Al - - 5,5 6,75 

V - - 3,5 4,5 

Ni - 0,05  - 0,05 

C - 0,10  - 0,10 

O - 0,40  - 0,25 

Fe - 0,20  - 0,40 

H - 0,015  - 0,015 

       Cada elemento residual                                          0,10                            -                              0,10 

       Total de elemento residual                                     0,40                            -                              0,40 

 

Fonte: Adaptado de Supreme Metal Component Solutions (2014) 

 

 

O National Institute of Standards and Technology (NIST) é responsável pelo 

desenvolvimento, manutenção e divulgação de certificação de valores de diversos materiais. Os 

valores certificados são considerados como sendo a representação da composição média global 

para os elementos contituintes de cada material. Sendo assim, a melhor estimativa do valor 

verdadeiro com base nos resultados de análises realizadas pelo instituto e laboratórios 

colaboradores. Para tal, são utilizados vários métodos de ensaio a fim de atribuir os valores 

padrões de referência - Standard Reference Material (SRM), sendo estes listados no final de 

cada protocolo. Para fins de comparação da análise quantitativa das ligas de Ti-6Al-4V desta 

pesquisa pela técnica de EDXRF,  foram utilizados três protocolos sendo um referente à liga de 

TiCP SRM 650 (NIST, 1985). Os outros padrões são para Ti ligado a Al e V, protocolos SRM  

173c e SRM 654b (NIST, 2013).  A Figura 18 é uma versão simplificada destes protocolos onde 

foram deixados apenas os elementos de maior interesse para a referida pesquisa. No apêndice 
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E estão as versões mais completas dos protocolos citados Cabe ressaltar ainda, que em dois dos 

relatórios o valor do Ti fica implícito, é um balanço do valor total, por ser o elemento majoritário 

da liga.   

 

 
Figura 18: Resumo dos protocolos de certificação SRM 650 para o TiCP, SRM 654b e 173c para ligas de Ti 
com Al e V 
Fonte: Adaptado de NIST (1985); NIST (2013) 
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Os protocolos experimentais para ensaios biológicos de reação tecidual a biomateriais 

não absorvíveis como implantes cirúrgicos são regidos pela norma ASTM F981 – 04. Esta 

abrange um protocolo de ensaios para comparar a resposta dos tecidos locais evocados por 

biomateriais para dispositivos implantáveis, a partir da qual estes podem, em última análise, ser 

fabricados.  No entanto, não estão voltados para uma avaliação abrangente da toxicidade 

sistémica, da resposta imune, carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade do 

material (ASTM F981-04, 2004).   

As normatizações buscam promover uma padronização a fim de garantir um produto 

final o mais adequado possível às necessidades de uso. No entanto a utilização de padrões e ou 

normas podem ser acordadas entre fornecedor e comprador (ASTM F67 – 06, 2006).  

 

 

2.5.3.2  Breve panorama sobre a forma de apresentação comercial dos implantes dentários  

 

 

Levando em conta as questões apresentadas neste trabalho quanto as normatizações, 

biocompatibilidade e rastreabilidade referentes aos implantes, este tópico traz exemplificações 

de como o produto é apresentado, o profissional da área e ao consumidor final.    

De acordo com a Bionnovation Biomedical, empresa brasileira especializada na 

fabricação de implantes e biomateriais, o material empregado em toda sua linha de Implantes é 

o Titânio Comercialmente Puro Gr4 - Normas F67 e ISO 5832-2 e na linha de componentes é 

utilizado o Titânio-Alumínio-Vanádio - Normas F136 e ISO 5832-4, somando 

aproximadamente 70% de sua produção em totalidade, sendo seus fornecedores altamente 

qualificados. No mais a apresentação dos implantes é referente a modelo, tipo de superfície, 

instruções de instalação e conservação do produto (BIONNOVATION BIOMEDICAL, 2012).  

A Implacil de Bortoli Material Odontológico Ltda, uma empresa brasileira, traz em 

seu manual de instruções sobre os implantes oferecidos, informações sobre modelo, instalação 

do produto e conservação. No item 5.3 - Segurança e eficácia do produto, afirma se tratar de 

um produto desenvolvido com material de uso médico, não tóxico, fabricado em titânio ASTM 

F-67. Segundo a referida norma seriam implantes TiCP (IMPLACIL de BORTOLI, 2012).  

A TITANIUM FIX. A. S. TECHNOLOGY, uma empresa nacional, apresenta seus 

produtos em catálogo e traz as especificações de embalagem segundo os padrões vigentes da 

ANVISA. Nas especificações de embalagem constam: código de referência, dimensão do 
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implante; Aba de identificação contendo: - Tipo do implante - diâmetro do corpo - comprimento 

- plataforma - código de referência, descrição do produto, número de lote e data de validade. 

Para todos os modelos de implantes, o tipo de material declarado é: titânio grau IV (TITANIUM 

..., 2014-2015). 

A Straumann Brasil, das empresas pesquisadas foi a única que apresentou além das 

especificações gerais, as especificações quanto a composição elementar do tipo de material dos 

seus implantes e dos pilares dos mesmos.  No final do catálogo de apresentação dos implantes 

constam as propriedades do Ti grau 4 para implantes e pilares referente à norma ISO 5832-2 e 

da liga Ti-6Al-7Nb (TAN) para pilares norma ISO  5832-11 como mostra a Tabela 4 

(STRAUMANN BRASIL LTDA, 2015). 

 

 

 Tabela 4 – Composição dos elementos dos implantes da Strauman Brasil LTDA 

Elemento 
Norma ISO 5832-2 

Ti grau 4 
Norma ISO5832-11 

Liga Ti-Al6- Nb7 (TAN) 
H 0,012% max. 0,009% max. 
C 0,10% max. 0,08% max. 
N 0,05% max. 0,05% max. 
O 0,40% max. 0,20% max. 
Al -------- 5,5 – 6,5% 
Fe 0,50% max. 0,25% max. 
Nb --------- 6,5 – 7,5% 
Ta --------- 0,50% max. 
Ti resto Resto 

 

Fonte: Adaptado de Straumann Brasil LTDA (2015) 
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3 METODOLOGIA  
 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

O desenvolvimento do presente trabalho ocorreu no laboratório de EDXRF, vinculado 

ao laboratório de Física Nuclear Aplicada e no Laboratório de Microscopia do Departamento 

de Mecânica ambos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba-PR.  

Outra parte complementar foi feita no Departamento de Física da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ), Maracanã - RJ.  

A metodologia foi dividida em duas etapas e foram utilizados três equipamentos e duas 

técnicas. Na primeira etapa, de caráter exploratório, foi realizado um estudo preliminar do 

principal objetivo da pesquisa, caracterizar o tipo de material dos implantes, se TiCP ou liga de 

Ti. Nesta etapa foram utilizadas as técnicas de XRF e EDS para caracterização elementar, a fim 

de proporcionar maior compreensão das características das amostras e ter uma maior precisão 

para a segunda etapa, a comprobatória e análise da macro e microestrutura dos implantes. Esta 

etapa por sua vez, teve como premissa a interpretação da hipótese: os implantes dentários, por 

pertencerem a classe de biomateriais e estarem em contato com tecidos orgânicos por longos 

períodos, devem ser fabricados com materiais minimamente invasivos, com baixo potencial 

para trazer danos ao organismo. E para tal, devem estar em conformidade com as normatizações 

que estabelecem o tipo de material mais adequado, a saber TiCP ou ligas de Ti com 

estabilizadores de fase que consigam unir características mecânicas adequadas e o mínimo de 

efeitos deletérios ao local de implantação e ao organismo como um todo.   

Os fundamentos teóricos e revisão de literatura foram realizados por meio de livros, 

publicações, trabalhos acadêmicos, normas nacionais e internacionais das áreas relacionadas ao 

tema da pesquisa.   

A interdisciplinaridade esteve presente nesta pesquisa, uma vez que a mesma se 

utilizou de conhecimentos relacionados à física, por meio das técnicas de análise e princípios 

sobre radiações ionizantes e suas interações com a matéria, como meio de propiciar a 

caracterização elementar do objeto de pesquisa deste trabalho. Os conhecimentos referentes à 

saúde foram importantes para correlacionar a interação das propriedades e fatores de risco dos 

materiais inseridos no meio biológico. E para tal, foi necessário incorporar à pesquisa alguns 

conceitos sobre engenharia dos materiais no tocante às ligas metálicas.  
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3.2 ETAPA EXPLORATÓRIA - ESTABELECENDO PARÂMETROS DE MEDIÇÕES DAS 
AMOSTRAS  
 

 

Esta etapa da pesquisa foi realizada de forma alternada entre o Laboratório de 

Microscopia e de EDXRF da UTFPR. O objetivo foi explorar e determinar a forma mais 

adequada para analisar as amostras devido as suas características, as quais serão descritas na 

sequência.   

 

3.2.1 Amostras  
 

O grupo de amostra foi composto por 13 implantes dentários já utilizados e sem registro de 

modelo ou marca. Na Figura 19 tem-se um dos implantes da pesquisa e uma fotomicrografia 

destacando a macro e microestrutura do mesmo.  

 

 

 
Figura 19: Fotomicrografia por MEV da superfície de um dos implantes. No canto inferior direito, imagem 
de todo o implante dentário 
Fonte: Autor  

 

 

3.2.2 Preparo das amostras  
 

 

Quanto ao preparo das amostras, foi realizado no laboratório de materiais do 

departamento de mecânica da UTFPR. Por se tratar de uma pesquisa cuja técnica principal, 

EDXRF, um método de análise não destrutivo, foi realizada apenas a limpeza das amostras.   
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Esta foi feita com álcool isopropílico em equipamento de ultrassom - Metason 60T por 10 

minutos para retirar possíveis impurezas.  

Após a limpeza, as amostras foram submetidas a uma análise prévia por MEV para 

avaliar e definir as possibilidades de uso da técnica de EDXRF. Neste ponto, após a análise da 

macroestrutura, estas foram agrupadas a partir das características: diâmetro da interface 

protética, tamanho do implante e passo de rosca, para facilitar a apresentação dos resultados. A 

Figura 20 mostra os implantes por agrupados letras de A até M segundo às características de 

diâmetro de plataforma e altura de cada implante. 

 
 

 

 
Figura 20: Fotomicrografia por MEV da superfície de um dos implantes. No canto inferior direito, imagem 
de todo o implante dentário 
Fonte: Autor   
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3.2.3 Teste dos parâmetros de medições pela técnica de EDXRF  
  

 

As análises pela técnica de EDXRF tanto na etapa exploratória quanto na 

comprobatória, foram conduzidas com a utilização do equipamento XRF experimenter kit 

composto por tubos Mini-X com ânodos de Au e Ag da marca Amptek, ambos operam com 

tensão de 10 a 50 kV, corrente de 5 µA a 200 µA e o tempo de exposição é selecionado pelo 

operador. O sistema de detecção utiliza um detector de Si(Li) modelo 123SDD, também da 

Amptek. A Figura 21 ilustra os equipamentos citados, no lado A o tubo com alvo de Ag e no 

B, com alvo de Au.  Em destaque, o posicionamento do sistema tubo - detector para medição 

da amostra com a representação do feixe incidente, seta amarela e o feixe de XRF, seta azul.  

 

 

 
Figura 21: Ilustração dos equipamentos de XRF experimenter kit (Amptek) 
Fonte: Autor 

 

 

Antes de descrever sobre os testes dos parâmetros operacionais, cabe ressaltar sobre a 

decisão de utilizar os tubos de raios X com ânodos de materiais diferentes. Como já citado na 

fundamentação teórica, é difícil ter um elemento alvo que seja favorável à excitação de todos 

os elementos de uma amostra. Deste modo, na presente pesquisa optou-se por usar os ânodos 

de Au e Ag para promover a excitação de todos os prováveis elementos das amostras. No anexo 
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A constam as principais linhas de emissão dos elementos dos ânodos citados e de demais 

elementos.  

Os testes iniciais da etapa exploratória foram realizados em quatro etapas para os dois 

alvos. As medições foram feitas utilizando os dois tubos Mini-X do equipamento XRF 

experimenter, da seguinte forma, quanto:  

 Amostra: foi selecionado aleatoriamente um dos implantes para realização de todas as 

medições; 

 Região de medição: todas as incidências do feixe de raios X forma feitas no centro da 

rosca a uma distância de 1 cm entre a amostra e o sistema tubo-detector; 

 Os tubos Mini-X: para padronização das medições, todos os testes foram realizados 

primeiro com o alvo Ag e depois com o alvo de Au;  

 Colimador: foi utilizado colimador de 1 mm na saída do tubo de raios X, devido à 

rotina de análise do laboratório, para maioria das amostras.   

 Parâmetros de operação dos tubos: nos testes de 1 a 3 a tensão e a corrente foram 

mantidas constantes para os dois tubos. No teste 4, para o tubo com alvo de Ag foi usado 

30 kV e 15 µA; para o tubo com alvo de Au foi usado 40 kV e 15 µA.  

 Os tempos de exposição: em todos os testes para os dois tubos os tempos de exposição 

usados foram 300 s, 600 s e 900 s, fazendo um total de três medições por teste. Por 

limitação da técnica e por se tratar de amostras metálicas ficou estabelecido 900 s como 

tempo de medição para etapa comprobatória.  

O objetivo dos testes foi estabelecer um parâmetro ideal para excitação de todos os 

possíveis elementos presentes para realizar a etapa de medições comprobatórias.  A Tabela 5 

mostra o resumo dos testes de caráter exploratório para definição dos testes comprobatórios. 

 

 

Tabela 5 - Resumo dos testes de caráter exploratório para definição dos testes comprobatórios 
  

 

                                                                                                                      (Continua) 
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Fonte: Autor 

 

 

3.2.4 Parâmetros estabelecidos para medições por EDXRF com alvo de Ag e Au 
 

 

A partir do teste 4, os parâmetros de medições pela técnica de EDXRF foram 

estbelecidos da seguinte forma:  

Parâmetros fixos:  

 colimador de 1 mm de diâmetro interno para saída do feixe, distância de 1 cm do sistema 

tubo-detector até a amostra e tempo exposição de 900 s. 

Parâmetros variáveis: de acordo com as linhas de excitação dos elementos do alvo a fim de 

proporcionar a excitação de todos os prováveis elementos das amostras, a saber: 

 Para o tubo com alvo de Ag: 30 kV, 15 µA; 

 Para o tubo com alvo de Au: 40 kV, 15 µA.  

 

 

3.2.5 Testes para estabelecer a região de medição das amostras  
 

 

Este teste foi realizado por MEV e depois confirmadado na etapada comprobatória 

com uso do ARTAX 200 – pela técnica de EDXRF com alvo de Mo. A qual também foi 

utilizada para confirmação dos resultados pela técnica principal de caracterização elementar. 

No momento descrever-se-á o uso do MEV para a região de medição e caracterização da 

microestrutura.  

O equipamento utilizado foi o Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV EVO® 

(Zeeis). Os implantes foram colocados no porta-amostra em formato de carrossel, onde é 

possível analisar nove amostras por vez. A obtenção das imagens foi feita pela detecção dos 

elétrons secundários (SE). Operou-se em 20kV e as magnificações usadas para macroestrututa 
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(topografia), foram de 41 até 100 vezes e para a microestrutura a magnificação foi de até 5000 

vezes. Todo o processo de operação é realizado pelo técnico do equipamento. 

Para a análise por EDS acoplado ao MEV, foram usados pontos de medição para 

avaliar a interferência do tipo de topografia das amostras em relação à caracterização 

elementar, a qual segue o princípio de fluorescência de raios X, resultante da interação do 

feixe de elétrons na amostra.  

A análise quali-quantitativa gera um relatório com a composição da amostra em 

fração de massa e em peso atômico a partir do programa Smart MEV® V05.05. As medições 

das 13 amostras foram feitas na rosca dos implantes na região da crista em três pontos, a 

saber: PE – ponto esquerdo, PM - ponto do meio da crista e PD - ponto direito da crista. A 

Figura 22 traz uma imagem obtida por MEV na etapa exploratória para ilustrar as regiões de 

medições.  

 

 

 
 
Figura 22: Fotomicrografia da região e dos pontos de medições nas amostras para obtenção dos resultados 
Fonte: autor 

 

 

A partir dos testes realizados na etapa exploratória para padronização dos parâmetros 

de operação da técnica principal de EDXRF e pelos resultados obtidos com as análises da 
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superfície das amostras e interferência da radiação com a topografia das mesmas pela técnica 

de EDS, deu-se início às etapas comprobatórias de caracterização das amostras.  

Duas questões surgiram após as medições e análise dos espectros obtidos:   

 

 Houve dúvidas quanto ao tipo de material dos implantes que se pressupunha 

ser TiCP. A comparação dos espectros obtidos pela EDXRF com os resultados 

do EDS acentuou a questão quanto a presença ou não de alguns elementos bem 

como sobreposições de linhas de elementos com energias muito próximas.  

 Segundo ponto, a partir dos dados da topografia das amostras as quais 

apresentaram variações quanto a largura do menor eixo de medição, em torno 

de 3,963mm, distância média entre os passos de rosca na faixa de 610,2 µm e 

variação da altura da crista ao vale da rosca na faixa de 339,8 µm.  

 Optou-se então, por realizar testes com outros colimadores para avaliar o efeito do 

feixe de excitação na superfície das amostras.   

 

 

3.2.6 Testes com diferentes colimadores  
 

 

Os testes foram realizados com o tubo com alvo de Au, devido as suas linhas de 

emissão mais favorável para os elementos que se pretendia excitar. Foi usada uma amostra e os 

mesmos parâmetros de operação do equipamento já estabelecidos. As medições foram feitas 

com o colimador de 1mm que já estava sendo usado nas etapas anteriores e com o colimador 

de 2mm, ambos do kit  do equipamento XRF experimenter kit.  A região de medição foi no 

ponto central do menor eixo do implante.   

Ainda havia dúvida quanto aos resultados devido às características da superfície das 

amostras e quanto a forma de interação da abertura do feixe pelo uso dos colimadores. Então 

para obter um feixe incidente mais pontual, foi produzido um colimador de cobre (Cu) com 

diâmetro de furo interno de 0,5 mm para saída do feixe de raios X. Este foi feito no 

departamento de mecânica com o auxílio do aluno de iniciação científica do grupo de pesquisa 

do Laboratório de Física Nuclear Aplicada da UTFPR. A Figura 23 ilustra a parte da saída do 

feixe do tubo de raios X do equipamento Mini-X, os dois colimadores de 1 mm e 2 mm do XRF 

experimenter kit da Amptek e o colimador confeccionado para a pesquisa.  
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Figura 23: Ilustração da saída do tubo de raios X do equipamento Mini-X com colimadores do kit da 
Amptek e o colimador de 0,5 mm produzido para a pesquisa 
Fonte: Autor 

 

 

 
3.3 ETAPA COMPROBATÓRIA  

 

 

Esta etapa foi conduzida no laboratório de EDXRF da  UTFPR e no Departamento de 

Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.  

A partir dos dados obtidos na etapa exploratória, a qual indicou a presença de 

elementos além do esperado, segundo a hipótese de serem implantes de TiCP. A pesquisa foi 

direcionada para identificar o tipo de liga e a presença dos estabilizadores de fase como Al, V, 

Ni, Cu, Sn, Zr, Mo, Nb, Fe.   

Esta etapa foi realizada com uso do equipamento XRF experimenter kit mantendo os 

alvos de Ag com parâmetros de 30kV, 15µA e 900 s e Au com 40kV, 15µA e 900 s e o 

colimador de 0,5 mm para análise qualitativa. E na sequência, foi realizada a análise 

quantitativa a partir do programa XRS - FP, também da AMPTEK. 

E a fim de encontrar a melhor estimativa para os resultados em condições de 

reprodutibilidade para as medições das 13 amostras, foi utilizado o método dos mínimos 

quadrados, de acordo com Vuolo (1996). 

 

A melhor aproximação y das medições para a mesma grandeza, concentração dos 

elementos constituintes das amostras, foi obtida calculando-se a média ponderada dos 

resultados das medições conforme a equação:  
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                                                                   =	
	

                                                      (3) 

        
Onde,  

	 	
 e  

	 	
 os quais foram obtidos a partir da simplificação de: 

                                                        =	
∑ 			 	 			

∑
                                                   (4) 

  
Para os cálculos desta pesquisa 1 e  foram usados para os valores de Au e 2 e 

y 	para os de Ag. A melhor aproximação para os resultados foi obtida pelo cálculo da média 

ponderada das medições yi com pesos pi para todas os valores de concentrações de cada 

elemento das amostras com os dois tubos (alvo de Au e Ag). 

 E a incerteza  na melhor aproximação y, foi obtida por meio da propagação dos 

erros, por: 

                         

                                       				 =
∑

=	
∑ 	

	                                            (5) 

  
A partir deste ponto, foi feita a implementação da pesquisa com o uso do equipamento 

de EDXRF – ARTAX 200 com alvo de Mo no Departamento de Física da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ. 

 

 
3.3.1 Medições pelo ARTAX 200 

 

 

A técnica também realiza análise qualitativa e quantitativa de vários tipos de amostras 

de forma não destrutiva e caracteriza elementos de número atômico de 12 a 92. Possui um tubo 

de raios X de foco fino com anodo (alvo) de Mo refrigerado a ar e colimador de 0,65 mm. Opera 

com tensão máxima do tubo de 50 kV e corrente de 1000 µA. Utiliza um detector do tipo XFlash 

3001 do tipo SDD (Silicon Drift Detector) capaz de trabalhar com altas taxas de contagens com 

pouca distorção nos espectros e resolução de energia nominal de 155 eV. Possui ainda, um 

sistema composto por laser e uma câmera tipo CCD que permitem o alinhamento do feixe de 

raios X no ponto específico da amostra. Os espectros de cada análise realizadas no ARTAX são 

adquiridos e avaliados no programa SPECTRA 5.3 do mesmo fabricante (Bruker). A Figura 24 
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ilustra o sistema ARTAX 200 mostrando a posição do feixe de raios X, detector, laser, câmera, 

porta amostra. Em destaque o ponto focal (PF) do laser sobre a amostra. 

 

  

 
Figura 24: Ilustração do sistema ARTAX 200 (Bruker) 
Fonte: Autor  

 
 

 

3.3.2 Confirmação da região de medição pelo ARTAX 200  
 

 

A seleção do ponto de medição é feita quando o feixe de excitação e o eixo óptico do 

detector encontram-se no ponto de medição da amostra, então na imagem do vídeo, aparece um 

ponto de referência (centro do plano cartesiano) e coincide com o ponto luminoso produzido 

pelo feixe do laser.   

 

A escolha dos pontos de medições das amostras foi feita em duas etapas, como segue:  

 Etapa 1 - foi feita uma varredura com medições em vários pontos de uma amostra 

e depois de verificar as variações das intensidades do elemento majoritário, o Ti, 
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padronizou-se realizar as medições em três pontos no sentido de menor eixo da 

amostra.  

 Etapa 2 – A partir dos dados da etapa 1 foram escolhidos três pontos para as 

medições, a saber: borda esquerda, centro e borda direita do menor eixo das 

amostras. 

Os parâmetros de operação do equipamento utilizados foram, 25 kV, 300 µA e 300s, 

tempo suficiente para mostrar a linha emissão do Ti devido a alta concentração do elemento na 

liga. A Figura 25 ilustra as etapas 1 em A com as medições em vários pontos da amostra e a 

etapa 2 em B com os pontos de medições escolhidos.   

  

 

 
 
Figura 25: Ilustra em A - a etapa de escolha dos pontos de medições e em B - os pontos de medições escolhidos 
Fonte: Autor 
 

 

 

3.3.3 Análise qualitativa com ARTAX 200 
 

 

A técnica de EDXRF com alvo de Mo foi usada para confirmar os resultados obtidos 

pela técnica de EDXRF com alvo de Au, principalmente para confirmar a presença do elemento 

Al no começo do espectro. Uma vez que o tubo com alvo de Ag dificultou a identificação deste 

elemento devido a região de contínuo no espectro (alto background), condição gerada pelo 

prório elemento do alvo de Ag.  
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A análise com alvo de Mo também teve como objetivo tentar discriminar as linhas 

sobrepostas de Ti e V (Ti kβ 4,93 e V kα 4,95).  

Tento em vista as necessidades de análise pela técnica, os parâmetros de operação 

foram estabelecidos em 18 kV, 300 µA e 300 s. Estes parâmetro escolhidos para a técnica com 

o ARTAX 200 visaram benificiar a excitação dos elementos na região de interesse com linhas 

de emissão até a energia de 15 keV.  Que por sua vez, não trouxe prejuízo à caracterização 

porque todos os elementos além dos citados acima, já haviam sido caracterizados pela EDXRF 

com o tubo de Au e assim, não havia a necessidade de usar uma faixa mais ampla de energia.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

4.1 RESULTADOS DA ETAPA EXPLORATÓRIA PARA OS TESTES PELA TÉCNICA DE 
EDXRF COM OS TUBOS COM ALVO DE Ag E Au  
 

 

4.1.1 Resultados dos testes de 1 a 3 para os alvos de Ag e de Au 
 

 

 O Ti foi detectado já no primeiro teste e em todos as demais sequências de parâmetros 

utilizados. Provavelmente por ser o elemento de maior percentagem na amostra, que 

segundo o pressuposto de comercialização - implantes de TiCP, teor mínimo de Ti em 

peso na liga deve variar entre 98,635 e 99,5% (ASM, 1990). No entanto, a baixa tensão 

usada do tubo de raios X não foi suficiente para excitar as camadas mais internas do 

elemento dos alvos de Ag e Au, resultando em espectros com mais região de contínuo 

(background). O que consequentemente impossibilitou a excitação de outros possíveis 

elementos de menor percentagem em peso na amostra.  

 Em relação a variação dos tempos de exposição, em 300s já foi possível identificar o Ti. 

No entanto, os testes prosseguiram com aumento do tempo para 600s e depois 900s, 

mas ainda só foi possível identificar o Ti, para os parâmetros de tensão e corrente dos 

referidos testes.   

 

 

4.1.2 Resultados do teste 4 para o tubo com alvo de Ag e alvo de Au  
 

 
 No caso do tubo com alvo de Au, o aumento para 40 kV viabilizou a emissão dos raios 

X característicos na faixa de 2,12 keV até 9,71 keV.  Com o tubo de Au foi possível 

identificar alguns elementos como Fe, Ni, Cu, Zn e no início do espectro, não tão 

evidente, um pico com energia de 1,48 keVcorrespondente ao Al.  

 O aumento da tensão para 30 kV no tubo com alvo de Ag proporcionou excitar 

elementos na faixa de energia de 3,5 keV até 22,16 keV aproximadamente. Os 

elementos Fe, Ni, Cu, Zn foram excitados o suficiente, mas os picos foram observados 

em menor intensidade. O pico de do Al não ficou evidente.   
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 A variação do tempo de exposição revelou que 900 s foi o tempo ideal para excitação 

de todos os elementos presentes nas amostras.  

A partir desses dados foram realizadas análises por MEV com EDS para caracterização 

da macro e microestrutura e pesquisa comparativa dos resultados obtidos pela técnica de 

EDXRF. 

 

 

4.2 RESULTADOS DAS ANÁLISES POR MEV 
 

 

4.2.1 Análise por MEV quanto à macroestrutura e microestrutura dos implantes  
 

 

Pela técnica de MEV foi possível agrupar as amostras (implantes) de acordo com as 

características de macroestrurura como passo de rosca e principalmente quanto ao tipo de 

superfície de revestimento, ou seja, a microestrutura.  

E pela análise visual do tipo de superfície, em um sentido mais específico, porém de 

forma sucinta e de acordo com a revisão de literatura sobre o tema, foi possível inferir que dos 

13 implantes analisados nesta pesquisa, apesar de não possuírem marcação de identificação, 10 

são mais modernos, ainda em uso no mercado por agregam em suas características o conceito 

de osseointegração e três possuem superfície usinada e cuja topografia é menos favorável ao 

processo de osseointegração. 

As bases para tal inferência tem como suporte os estudos de Davarpanah et al. (2003), 

no qual afirmam que os implantes híbridos possuem a parte coronária lisa que se estende até 

3,0 mm da plataforma (região que engloba plataforma e pescoço do implante), sendo o restante 

até a ápice, coberto com tratamento ácido para promover microrrugosidades. E assim, favorecer 

a osseointegração e ao mesmo tempo, a parte lisa causa menos dano ao tecido mole peri-

implantar. Características estas, adotadas na manufatura de implantes mais modernos. Neste 

sentido, também há o respaldo dos estudos realizados por Carvalho et al. (2008) onde afirmam 

que no processo de desenvolvimento tecnológico de manufatura, os implantes de Ti e suas ligas, 

ao receberem tratamento de superfície tendem a reduzir o tempo de osseointegração e por 

conseguinte, permitem a colocação de carga mais precoce ou seja, instalação da coroa dental.  

Neste sentido, dos implantes analisados por MEV na presente pesquisa, apenas o 

identificado pela letra B não é híbrido e os outros 12 implantes possuem tratamento de 
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superfície, de acordo com as colocações dos autores citados, quanto a cobertura de superfície 

utilizada e em aprimoramento, que são usados nos implantes mais atuais.  

No presente estudo, também foi possível inferir quanto ao tipo de tratamento de 

superfície a partir de comparações das imagens por MEV com estudos realizados por Falco 

(2010) e Moretti (2012) sobre o mesmo tema. O primeiro autor avaliou as superfícies pelas 

imagens do MEV com aumento de 3000 e 5000 vezes e com base nos critérios de tratamento 

de superfície e rugosidades, foi feita a caracterização. Por análise das imagens topográficas foi 

possível identificar que as superfícies tratadas com ácido (HCl+HNO3) promove uma 

topografia com cavidades sem uma direção preferencial, já os implantes jateados com TiO2 + 

ataque ácido proporcionam uma superfície rugosa mais homogênea, com crateras mais rasas e 

nas superfícies usinadas foram observados sulcos orientados.  

As imagens obtidas no estudo de Moretti (2012), com magnificações que variaram de 

35 vezes para macroestrutura a 2000 vezes para análise da cobertura de superfície, foi possível 

observar as marcas dos instrumentos usados para tornear, além das pequenas elevações 

paralelas na faixa de 1 até 2 µm, para os implantes usinados.  

Segundo avaliações por comparação das imagens dos implantes desta pesquisa e com 

magnificação de até 5000 vezes, segue a classificação destacando a macroestrutura e 

microestrutura:   

 No grupo das amostras A, D, E, F: todos são do tipo híbrido e possuem o mesmo 

passo de rosca. Dentro deste grupo as amostras A, D e E possuem tratamento de 

superfície com HCl+HNO3 e a amostra F tem a superfície usinada. Como mostra a 

Figura 26. 

 

 
Figura 26: Fotomicrografia das amostras A, D, E, F 
Fonte: Autor 
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 Amostra C: tipo híbrido, passo de rosca até a região cervical e tratamento de 

superfície com HCl+HNO3, como mostra a Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 A amostra B representa um implante do tipo não híbrido, a cobertura de superfície 

usinada vai além da região da rosca, como mostra a Figura 28. 

 

 

 
Figura 28: Fotomicrografia da amostra B 
Fonte: Autor 

 
 

 

 

Figura 27: Fotomicrografia da amostra C 
Fonte: Autor 
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 Amostras G e H – representam implantes tipo híbrido, possuem mesmo passo de rosca 

e cobertura com HCl+HNO3 como mostra a Figura 29. 

 

 
 
Figura 29: Fotomicrografia das amostras G e H 
Fonte: Autor 

 
 
 

 No grupo das amostras I, J, K: todos são do tipo híbrido e possuem o mesmo passo 

de rosca.  

 Amostra I – possui superfície usinada e; 

 As amostras J e K – tem a superfície com HCl+HNO3 como mostra a Figura 30. 

 

 
Figura 30: Fotomicrografia das amostras I, J e K 
Fonte: Autor 
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 Amostras L e M – implantes tipo híbrido com mesmo passo de rosca e superfície com 

tratamento de HCl+HNO3, como mostra a Figura 31.  

 

 
Figura 31: Fotomicrografia das amostras L e M 
Fonte: Autor 

 

  

 

4.2.2 Resultados para o perfil do elemento majoritário e pesquisa dos estabilizadores de liga 
pela técnica de EDS  
 

  

A análise pela técnica de EDS a partir do MEV para as 13 amostras teve os seguintes 

resultados expressos em fração de massa para as medições nos três pontos (PE, PM, PD) na 

mesma região da rosca:  

Em relação à análise do perfil do elemento majoritário da liga, foi possível identificar 

a presença do Ti em todos os pontos de medição para cada amostra.  

Em relação a pesquisa dos elementos denominados estabilizadores de liga, os 

resultados foram:  

 O Al um estabilizador de fase α, apareceu em todas as amostras, mas não em 

todos os pontos da mesma, ou seja, houve uma variação da detecção do 

elemento em relação ao ponto de medição e; 

 Dos estabilizadores β, o V foi detectado apenas nas amostras E e C no ponto 

central de medição, o que não aconteceu nos outros pontos destas amostras, 

provavelmente devido a característica de superfície, rosqueada e com 

rugosidade.  
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Em termos de análise quali-quantitativa a técnica de EDS pelo MEV serviu para 

conduzir a pesquisa para a pesquisa de outros elementos estabilizadores de fase presentes nas 

ligas de Ti, no sentido de revelar elementos além do Ti, como o Al e V.  

 A Tabela 6 mostra um resumo dos elementos detectados em termos de fração em 

massa para cada amostra e ponto de medição. A Figura 32 e o Apêndice D trazem o relatório 

completo de algumas amostras com os demais elementos como C, N, O, referentes aos 

elementos intersticiais das ligas metálicas, mas que não foram objeto de estudo.  

 
 

  
 
     Tabela 6 -  Pontos de medições e valores dos elementos em fração em massa 
 

 

 

   Fonte: Autor 
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Figura 32: Relatório da composição dos elementos presentes na amostra I em relação aos diferentes pontos 
de medição na mesma região da rosca 
Fonte: Autor 
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4.3 RESULTADOS DOS TESTES PARA OS DIFERENTES COLIMADORES 

 

 

O uso do colimador de 0,5 mm permitiu um feixe incidente mais pontual na superfície 

irregular das amostras o que diminuiu o background em relação aos colimadores de 1 mm e 2 

mm do experimenter kit XRF e em conjunto com o ânodo de Au, o qual também propicia um 

baixo contínuo no início do espectro, permitiram a identificação do Al. A Figura 33 ilustra a 

comparação dos espectros para os três colimadores usados para o alvo de Au. No destaque em 

azul, mostra o favorecimento da redução do Background com o colimador de 0,5 mm para 

região da linha de emissão do Al.  

 

 

 
Figura 33: Ilustração dos espectros obtidos com uso dos três colimadores 
Fonte: Autor 

 

 

4.4 RESULTADOS DA ETAPA COMPROBATÓRIA  
 

 

A etapa comprobatória além de mostrar os resultados para a hipótese levantada sobre 

o tipo de material dos implantes dentários, traz nas discussões suas correlações com o meio 

fisiológico (apenas de caráter expositivo por não ser objetivo da pesquisa), conformidade do 

tipo de liga em relação às normas e problematizações do uso de ligas fora das especificações.  
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4.4.1 Resultados do perfil de intensidade para o Ti com ARTAX 200 
 

 

Foram realizadas  medidas do perfil de intensidade em três pontos de cada amostra 

para verificar se haveria variação na medição em termos e intensidade, contagens dos fótons 

característicos.  

A obtenção do perfil de intensidade para o pico do Ti na amostra do teste 1 revelou os 

valores: 14400 contagens para o mesmo ponto no centro do implante em duas medições 

consecutivas. Para a mesma amostra M, no ponto um pouco a direita do ponto central o valor 

foi de 11100 contagens na borda esquerda, na descida da crista da rosca a medição foi de 18600 

contagens e na borda direita no ápice da crista a medição foi 14200 contagens.  Resultados já 

esperados a partir do que foi observado com as medições no MEV.  

Essas variações de intensidade do pico de Ti observadas tanto na análise pelo MEV 

quanto pelo ARTAX 200, muito provavelmente ocorreram às características de superfície das 

amostras já citadas anteriormente, que refletem na verdade a interação do diâmetro do 

colimador do tubo de raios X com o ângulo de incidência do feixe neste tipo de superfície.  

Estas variações de contagens estão de acordo com as colocações de Shugar et al. 

(2012), onde abordam que o tipo de geometria de superfície de incidência do feixe de raios X 

a saber, rugosidade da superfície, forma das partículas e distribuição de tamanho leva a relações 

não tão proporcionais entre intensidade e composição elementar, ao contrário de uma superfície 

plana.  

 A variação das intensidades confirmada para o pico de Ti foi observado nas demais 

medições em todas as amostras, nos três pontos estabelecidos. E o mesmo padrão de variação 

das intensidades do Ti pode ser estendido para os demais elementos da liga. Ainda cabe 

ressaltar, que as intensidades além de variar em uma mesma amostra, variaram dentro do 

mesmo grupo de amostras como pôde ser observado nas Figuras 26 a 31 do tópico 4.2.1.  A 

Figura 34 ilustra a variação da intensidade do pico de Ti na amostra M. Os demais perfis de 

intensidade de algumas das outras amostras estão no Apêndice E.  
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Figura 34: Ilustração da variação das intensidades do pico de  Ti em diferentes regiões do mesmo implante, 
amostra M 
Fonte: Autor 
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4.4.2 Resultados da análise qualitativa para as medições  por EDXRF com o equipamento 
XRF experimenter kit (AMPTEK) com os ânodos de Au e Ag e o colimador de 0,5 mm 

 

 
Os resultados desta análise qualitativa com uso do colimador de 0,5 mm foram o 

seguinte: 

 

 O Ti, elemento majoritário da liga, foi bem identificado em relação aos demais 

elementos pelos os dois ânodos, de Ag e Au. A Figura 35 ilustra os dois espectros para 

ânodo de Au em cinza e ânodo de Ag em preto.  Os demais espectros para todas as 

amostras estão no Apêndice B. 

 

 

 

Figura 35: Ilustração com comparativo dos dois espectros para alvo de Au e de Ag 
Fonte: Autor 

 
 

 

 Os demais elementos da liga foram mais bem identificados com uso do tubo com ânodo 

de Au, a saber:  
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 O elemento Al, no início do espectro, foi mais bem identificado pelo uso do tubo com 

ânodo de Au. A Figura 36, traz a ilustração da comparação dos espectros com os dois 

ânodos. No destaque em amarelo, é possível observar o pico de Al melhor identificado 

no espectro em preto obtido com ânodo de Au.  

 

 
Figura 36: Ilustração dos espectros com alvo de Au e Ag e colimador de 0,5 mm 
Fonte: Autor 

 

 

Para a análise qualitativa no presente estudo, o Al foi detectado em todas as amostras. 

O fato de ser um elemento de baixo número atômico e baixo rendimento de fluorescência 

dificultou sua detecção, além do tipo de superfície. No entanto, pelos dados da EDS e com o 

uso técnica de EDXRF dos dois equipamentos com ânodos diferente, foi possível determinar a 

presença do Al.   

No estudo realizado por Miranda et al. (2014), para análise elementar de aerossóis 

atmosféricos, a utilização de duas técnicas , PIXE e XRF, serviu para otimizar a detecção de 

elementos leves e pesados conferindo uma melhor precisão na detecção dos elementos mais 

pesados como Rb, Sr, Zr nas amostras de aerossóis. No presente estudo a utilização das técnicas 

de EDS e XRF também permitiram uma melhor precisão na detecção dos elementos e confirmar 

a presença dos elementos Al e V.   

 Os demais elementos Fe, Ni, Cu e Zn, presentes nas amostras, estão em destaque na 

Figura 37 bem como a linha do pico Compton e as linhas do elemento alvo (ânodo) de 

Au.  
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Figura 37: Ilustração do espectro com alvo de Au e colimador de 0,5 mm e destaque para elementos Fe, Ni, 
Cu e Zn   
Fonte: Autor 

 

 

 

 O elemento V, não pôde ser bem discriminado devido à alta concentração do Ti na liga 

e a proximidade das energias de emissão dos dois elementos. 

 Outros elementos foram identificados, apesar de não fazerem parte da constituição 

elementar das amostras, a saber: o Ar presente no ar e o Ca, resultante de fragmentos 

ósseos incrustados nos implantes, o que se justifica por já serem utilizados.  

 

 
4.4.3 Resultados para o Al e discriminação das linhas de emissão do Ti e V pelo ARTAX 200 
 

 

Os parâmetros utilizados com o ARTAX 200 para potencializar a energia na região de 

interesse, início do espectro, confirmaram a presença do Al apesar deste estar em baixa 

concentração na liga (em torno de 6% para uma liga de Ti-6Al-4V) e em uma região com alto 

background.  Quanto aos elementos Ti e V, devido às linhas de emissão terem energias muito 

próximas (Ti - kβ 4,93 keV e V- kα 4,94 keV) e o Ti ser o elemento majoritário da liga ocorre 

interferência nas linhas de emissão do V.  Apesar da sobreposição destas linhas, é possível 

inferir que a segunda linha ao lado da Kα do Ti é do elemento V, uma vez que este também foi 

identificado pela EDS em dois dos implantes e a presença do Al está associada às ligas Ti-6Al-

4V. Também foi possível confirmar a presença dos elementos Fe, Ni, Cu e Zn. A Figura 38 

ilustra as respectivas linhas de emissão para os elementos confirmados pela técnica.   
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Figura 38: Ilustração do espectro da amostra L com as linhas de emissão dos elementos pesquisados.  
Em cinza, toda a região de background 

Fonte: Autor  
 

 

Em comparação ao presente estudo para caracterização do tipo de liga metálica, 

Trivellato et al. (2000) utilizaram dois métodos de análise, a saber EDS e AES. Quanto as 

amostras, foram quatro sistemas de placas e parafusos utilizados em fixação interna rígida, duas 

marcas nacionais (Engimplan e Bucomax) e duas importadas (Synthes e W.Lorenz).  

Diferente do presente estudo, para a análise por EDS as amostras passaram por preparo 

que incluiu inclusão em resina, polimento das superfícies e ataque químico. Após a análise por 

esta técnica, foi utilizada a AES para determinar a presença dos elementos Al, Fe e V com a 

finalidade determinar o tipo de liga, se TiCP ou Ti-6Al-4V.  

Apenas uma marca, a W. Lorenz foi caracterizada como Ti-6Al-4V que por sua vez 

apresentou maior existência à flexão nos testes mecânicos. Esta etapa de testes mecânicos não 

foi realizada no presente estudo. As demais amostras foram caracterizadas como TiCP e 

posteriormente confirmados pela AES. E apresentaram menor resistência e as nacionais 

apresentaram resultados inferiores neste quesito.  

Os demais parafusos e placas foram caracterizados como TiCP, pela EDS e 

posteriormente confirmados pela AES. A Figura 10 traz os resultados de caracterização 

elementar pelos espectros obtidos e resultados da análise quantitativa. Na caracterização 

também houve sobreposição das linhas do Ti e V na liga de Ti-Al-V, mas foi possível distingui-

la da liga de TiCP pela presença do Al, fato que também ocorreu no presente estudo.   
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4.4.4 Análise quantitativa das amostras  
  

 

A análise quantitativa foi realizada a partir das medições com o equipamento XRF 

experimenter kit da AMPTEK pelo programa XRF-FP também da AMPTEK. Os dados 

analisados pelo programa foram os das últimas medições, cujos parâmetros usados foram 30kV, 

15µA e 900 s (ânodo de Ag),  40kV, 15µA e 900 s (ânodo de Au) e colimador de 0,5 mm.  A 

partir dos dados fornecidos ao programa foram obtidos o percentual em fração de massa para 

todos os elementos de cada amostra, a saber:  

 O elemento majoritário da liga o Ti; 

 O Al, elemento tido como um estabilizador alfa; 

 E os elementos estabilizadores beta V, Fe, Ni, Cu e Zn. 

Os dados expostos no Quadro 1 revelaram uma maior incerteza associada às medições 

com alvo de Ag. E este fato veio a confirmar o que já havia sido observado na análise 

qualitativa, que as medições com tubo com ânodo de Au e colimador de 0,5 mm foram mais 

eficientes para caracterização elementar.  
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Quadro 1: Dados da análise quantitativa para os tubos com alvo de Au e Ag a partir do programa XRS-FP 
Fonte: Autor  

 
 

 

Após o tratamento dos dados gerados pelo programa, foi obtida a melhor estimativa 

para os resultados pelo método dos mínimos quadrados. Assim os resultados para a melhor 

aproximação das análises quantitativas confirmaram que o tubo com alvo de Au revelou uma 

Tubo com alvo de Au Tubo com alvo de Ag Tubo com alvo de Au Tubo com alvo  de Ag 

EM Ti 95,23 ± 0,19 93,74 ± 0,88 EM Ti 93,66 ± 0,27 98,18 ± 0,96

αe Al 4,2 ± 1,4 5,7 ± 4,4 αe Al 5,9 ± 2,3 1,2 ± 3,7

V 0,193 ± 0,053 0,13 ± 0,25 V 0,227 ± 0,079 0,35 ± 0,29

Fe 0,171 ± 0,009 0,310 ± 0,069 Fe 0,069 ± 0,009 0,226 ± 0,071

Ni 0,021 ± 0,004 0,007 ± 0,040 Ni 0,016 ± 0,005 0,016 ± 0,042

Cu 0,037 ± 0,004 0,029 ± 0,032 Cu 0,041 ± 0,006 0,012 ±0,037

Zn 0,011 ± 0,003 0,030 ± 0,028 Zn 0,108 ± 0,007 0,004 ± 0,032

EM Ti 93,96 ± 0,15 98,16 ± 0,77 EM Ti 94,43 ± 0,19 95,76 ± 0,75

αe Al 5,8 ± 1,1 1,3 ± 3,1 αe Al 5,1 ± 1,4 3,8 ± 3,4

V 0,115 ± 0,041 0,44 ± 0,22 V 0,153 ± 0,055 0,19 ± 0,23

Fe 0,080 ± 0,005 0,055 ± 0,039 Fe 0,187 ± 0,009 0,105 ± 0,044

Ni 0,013 ± 0,002 0,00 ± 0,00 Ni 0,014 ± 0,003 0,014± 0,028

Cu 0,014 ± 0,002 0,00 ± 0,00 Cu 0,068 ± 0,004 0,122 ± 0,034

Zn 0,006 ± 0,002 0,001 ± 0,021 Zn 0,016 ± 0,003 0,041 ± 0,025

EM Ti 95,22 ± 0,19 97,42 ± 0,82 EM Ti 94,30 ± 0,19 94,1 ± 1,3

αe Al 4,2 ± 1,4 1,9 ± 3,2 αe Al 5,2 ± 1,3 5,4 ± 8,1

V 0,198 ± 0,056 0,20 ± 0,24 V 0,235 ± 0,053 0,35 ± 0,40 

Fe 0,176 ± 0,010 0,152 ± 0,048 Fe 0,170 ± 0,009 0,070 ± 0,109

Ni 0,014 ± 0,003 0,004 ± 0,033 Ni 0,012 ± 0,003 0,00 ± 0,00

Cu 0,071 ± 0,005 0,170 ± 0,040 Cu 0,020 ± 0,003 0,014 ± 0,070

Zn 0,049 ± 0,004 0,099 ± 0,032 Zn 0,011 ± 0,003 0,022 ± 0,060

EM Ti 93,26 ± 0,17 96,40 ± 1,01 EM Ti 93,94 ± 0,19 91,6 ± 1,3

αe Al 6,5 ± 1,4 3,4 ± 5,0 αe Al 5,7 ± 1,5 7,7 ± 7,9

V 0,110 ± 0,049 0,11 ± 0,29 V 0,117 ± 0,055 0,36 ± 0,39

Fe 0,051 ± 0,005 0,071 ± 0,061 Fe 0,130 ± 0,008 0,18 ± 0,11

Ni 0,008 ± 0,002 0,016 ± 0,049 Ni 0,005 ± 0,003 0,00 ± 0,00

Cu 0,014 ± 0,003 0,044 ± 0,045 Cu 0,017 ± 0,003 0,018 ± 0,076

Zn 0,001 ± 0,002 0,009 ± 0,034 Zn 0,009 ± 0,003 0,001 ± 0,062

EM Ti 95,27 ± 0,32 92,75 ± 0,79 EM Ti 94,27 ± 0,25 96,89 ± 0,55

αe Al 4,4 ± 2,5 6,8 ± 3,9 αe Al 5,3 ± 1,9 2,6 ± 2,2

V 0,175 ± 0,092 0,26 ± 0,23 V 0,189 ±  0,073 0,33 ± 0,18

Fe 0,077 ± 0,012 0,058 ± 0,037 Fe 0,126 ±  0,011 0,071 ± 0,030

Ni 0,012 ± 0,006 0,029 ± 0,032 Ni 0,019 ± 0,005 0,020 ± 0,023

Cu 0,038 ± 0,006 0,036 ± 0,027 Cu 0,020 ± 0,004 0,023 ± 0,020

Zn 0,001 ± 0,004 0,004 ± 0,022 Zn 0,008 ± 0,003 0,022 ± 0,020

EM Ti 94,07 ± 0,35 97,1 ± 0,70 EM Ti 93,34 ± 0,26 97,41 ± 0,60

αe Al 5,4 ± 2,9 2,2 ± 2,9 αe Al 6,3 ± 2,1 2,2 ± 2,2

V 0,22 ± 0,10 0,43 ± 0,20 V 0,173 ± 0,074 0,22 ± 0,19

Fe 0,212 ± 0,018 0,197 ± 0,047 Fe 0,046 ± 0,008 0,006 ± 0,030

Ni 0,018 ± 0,007 0,036 ± 0,031 Ni 0,017 ± 0,005 0,051 ± 0,030

Cu 0,045 ± 0,008 0,021 ± 0,026 Cu 0,027 ± 0,005 0,014 ± 0,021

Zn 0,022 ± 0,006 0,001 ± 0,023 Zn 0,011 ± 0,004 0,004 ± 0,020

EM Ti 94,42 ± 0,28 95,6 ± 1,2

αe Al 5,1 ± 2,3 3,8 ± 5,8

V 0,188 ± 0,080 0,25 ± 0,40

Fe 0,195 ± 0,014 0,162 ± 0,088

Ni 0,018 ± 0,005 0,025 ± 0,063

Cu 0,040 ± 0,006 0,043 ± 0,058

Zn 0,004 ± 0,004 0,011 ± 0,042

I

βe βe

G

F

E L

βe

βe

M

βe

βe

K

J

βe

AMOSTRAS

Técnica - EDXRF

ELEMENTOS

FRAÇÃO DE MASSA % 

H

βe

βe

βe

βe

βe

D

AMOSTRAS

Técnica - EDXRF

ELEMENTOS

FRAÇÃO DE MASSA %

A

βe

B

C

DADOS BRUTOS DA ANÁLISE QUANTITATIVA DAS AMOSTRAS A PARTIR DO PROGRAMA XRS- FP 

Legenda para composição da liga de Ti das amostras:

EM- Elemento majoritário da liga 
αe - Elemento alfa estabilizador da liga
βe - Elementos beta estabilizadores da liga
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melhor identificação dos elementos presentes nas amostras, principalmente para o Al.  O 

Quadro 2 mostra os resultados em fração de massa da melhor aproximação para cada elemento 

de cada amostra.  

 

 

 
Quadro 2: resultado da análise quantitativa após tratamento dos dados. 
Fonte: Autor 

EM Ti 95,17± 0,18 EM Ti 94,00 ± 0,26

αe Al 4,4 ± 1,3 αe Al 4,6 ± 1,9

V 0,190 ± 0,052 V 0,234 ± 0,076

Fe 0,173 ± 0,009 Fe 0,071 ± 0,009

Ni 0,021 ± 0,004 Ni 0,016 ± 0,005

Cu 0,037 ± 0,004 Cu 0,040 ± 0,006

Zn 0,011 ± 0,003 Zn 0,103 ± 0,007

EM Ti 94,00 ± 0,14 EM Ti 94,51 ± 0,18

αe Al 5,3 ± 1,0 αe Al 4,9 ± 1,3

V 0,125 ± 0,040 V 0,155 ± 0,053

Fe 0,080 ± 0,005 Fe 0,184 ± 0,008

Ni 0,013 ± 0,002 Ni 0,014 ± 0,003

Cu 0,014 ± 0,002 Cu 0,068 ± 0,004

Zn 0,006 ± 0,002 Zn 0,016 ± 0,003

EM Ti 95,34  ± 0,19 EM Ti 94,30 ± 0,18

αe Al 3,9 ± 1,3 αe Al 5,3 ± 1,3

V 0,198 ± 0,054 V 0,236 ± 0,052 

Fe 0,179 ± 0,009 Fe 0,170 ± 0,009

Ni 0,014 ± 0,003 Ni 0,012 ± 0,003

Cu 0,072 ± 0,005 Cu 0,020 ± 0,003

Zn 0,049 ± 0,004 Zn 0,011 ± 0,003

EM Ti 93,35 ± 0,17 EM Ti 94,09 ± 0,19

αe Al 6,3 ± 1,3 αe Al 5,8 ± 1,5

V 0,112 ± 0,048 V 0,121 ± 0,054

Fe 0,051 ± 0,005 Fe 0,130 ± 0,008

Ni 0,008 ± 0,002 Ni 0,005 ± 0,003

Cu 0,014 ± 0,003 Cu 0,016 ± 0,003

Zn 0,001 ± 0,002 Zn 0,009 ± 0,003

EM Ti 94,84 ± 0,29 EM Ti 94,73 ± 0,23

αe Al 5,1 ± 2,1 αe Al 4,2 ± 1,5

V 0,187 ±  0,085 V 0,207 ±  0,067

Fe 0,075 ±  0,011 Fe 0,120 ±  0,010

Ni 0,012 ± 0,006 Ni 0,019 ± 0,005

Cu 0,037 ± 0,006 Cu 0,019 ± 0,004

Zn 0,001 ± 0,004 Zn 0,008 ± 0,003

EM Ti 94,68 ± 0,31 EM Ti 94,00 ± 0,24

αe Al 3,7 ± 2,0 αe Al 4,5 ± 1,6

V 0,26 ± 0,09 V 0,180 ± 0,067

Fe 0,210 ± 0,016 Fe 0,043 ± 0,007

Ni 0,018 ± 0,006 Ni 0,018 ± 0,005

Cu 0,043 ± 0,007 Cu 0,025 ± 0,005

Zn 0,020 ± 0,006 Zn 0,011 ± 0,004

EM Ti 94,48 ± 0,27

αe Al 5,0 ± 2,1

V 0,190 ± 0,078

Fe 0,194 ± 0,014

Ni 0,018 ± 0,005

Cu 0,040 ± 0,006

Zn 0,004 ± 0,004

ELEMENTOS FRAÇÃO DE MASSA %

βe

βe

βe

βe

I

βe

J

βe

K

βe

βe

A

B

C

D

E

F

βe

βe

L

βe

M

βe

G

AMOSTRAS

 RESULTADOS DA ANÁLISE QUANTITATIVA PARA OS DOIS TUBOS COM ALVOS DE Au E Ag

AMOSTRAS ELEMENTOS FRAÇÃO DE MASSA %

H

βe

Legenda para composição da liga de Ti das amostras:

EM- Elemento majoritário da liga 
αe - Elemento alfa estabilizador da liga
βe - Elementos beta estabilizadores da liga
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Após o tratamento dos dados da análise qualitativa os resultados foram cruzados com 

os dados das normatizações as ligas de implantes dentários e foi possível inferir, que:  

  

O Ti, elemento majoritário da liga, entre as amostras teve maior percentagem em 

fração de massa na amostra C 95,34 ± 0,19% e menor na amostra D 93,35 ± 0,17%.  Segundo 

as normas de classificação para o tipo de liga, a representatividade este elemento é um balanço 

em relação aos demais elementos, incluindo os intersticiais e estabilizadores de liga.  No caso 

de implantes de TiCP com maior resistência a corrosão é necessário teor mínimo de Ti de 

98,635 a 99,5 % (ASM, 1990).   

O Al, considerado um α estabilizador, apresentou a maior percentagem em fração de 

massa na amostra D 6,3 ± 1,3% e menor na amostra F 3,7 ± 2,0%. O que exclui a possibilidade 

de serem implantes de TiCP uma vez que as normas para liga Ti-6Al-4V - ASTM B367 e Ti-

6Al-4V ELI – ASTM F136, estabelecem valores entre 3,5 e 6,75% para o Al. E segundo NIST, 

para ser considerado TiCP o percentual de Al não deve ser superior à 0,01%.  

Para os elementos tidos como β estabilizadores os valores variaram entre as amostras, 

a saber: 

O V teve maior valor para amostra F 0,26 ± 0,09% e menor na amostra D 0,112 ± 

0,048%. Este elemento não está presente no TiCP, no entanto os valores encontrados estão 

muito abaixo do valor mínimo de 3,5% para a liga Ti-6Al-4V (SUPREME METAL 

COMPONENTE SOLUTION, 2014).  

          Segundo Trivellato (2000) para os resultados da análise quantitativa, eles 

obtiveram o valor do percentual de V compatível com as normas para liga de Ti-Al-V, o que 

não ocorreu na análise quantitativa do presente estudo, talvez pelo fato de não submeter as 

amostras a polimento para uma melhor superfície de interação da radiação incidente. No 

entanto, nas placas e parafusos caracterizados por eles como TiCP o maior valor do Al foi de 

0,03% o que descarta a hipótese de ser uma liga de Ti-6Al-4V. 

Em relação ao Fe, o maior valor foi na amostra F 0,210 ± 0,016% e o menor na amostra 

M 0,043 ± 0,007%. Segundo ASTM F67 poderia classificar a liga como Ti grau 2, ou TiCP, a 

qual admite o teor de Fe até 0,30%.  E pela norma ASTM B 367, para o Ti grau 2 o máximo de 

Fe é 0,20%. No entanto, a presença de Al inviabiliza a classificação. O Fe poderá ser referente 

à Ti-6Al-4V ELI uma vez que pela norma ASTM F136 permite um percentual máximo de Fe 

em torno de 0,25%.  
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O Ni teve maior valor para amostra A 0,021 ± 0,004% e menor na amostra K 0,005 ± 

0,003%. Não está presente na liga Ti-6Al-4V ELI – ASTM F136 e segundo padrões NIST SRM 

173c o valor fica em torno de 0,2130 ± 0,0009 % e para a SRM 654b de 0,028 ± 0,006%.  

O Cu teve maior valor para amostra C 0,072 ± 0,005% e menor na amostra B 0,014 ± 

0,002%. É citado pelo NIST - SRM 650 para o Ti não ligado com percentual de 0,033 ± 0,003 

e pela SRM  173c para a liga de Ti -6Al-4V com percentual de 0,0040 ± 0,036%.   

O Zn teve maior valor para amostra H 0,103 ± 0,007% e menor na amostra D 0,001 ± 

0,002% e não é um elemento citado nas normas referentes ao TiCP segundo ASTM F67, nem 

para Ti ligado ao Al e V como estabelece a norma ASTM F136. Também não é referido nos 

padrões do NIST SRM 650 – TiCP nem SRM 173c e SRM 654b para Ti ligado à Al e V. No 

entanto, o elemento também foi identificado pela análise qualitativa tanto com ânodo de Au 

como o de Mo. E de acordo com o relatório CT2005-142-00 de usos e especificações para 

minerais de Ti (BALTAR et al., 2005), o minério ilmenita pode conter o Zn na forma de óxido 

de zinco de titânio (ZnTiO3). Sendo assim, o Zn encontrado na liga dos implantes, mesmo que 

em pequena proporção, poderá ser resultante do processo de purificação da ilmenita para 

obtenção do Ti metálico.  

 

 

4.4.5 Algumas considerações sobre biocompatibilidade  e toxicidade relacionadas aos 
elementos caracterizados nesta pesquisa 

 

 

Apesar da presente pesquisa ter sido sobre caracterização dos elementos de implantes, 

algumas correlações dos elementos encontrados com efeitos fisiológicos foram abordadas de 

acordo com estudos sobre o tema, no sentido de explicitar a importância de utilizar materiais 

menos invasivos para manufatura dos implantáveis.  

Primeiro é importante relembrar o conceito de biocompatibilidade o qual, segundo 

Schroeder et al. (1994) além de se referir à interação de qualquer material estranho com o 

organismo vivo, esta deve ser tão pequena que o material não seja afetado adversamente pelo 

tecido nem o tecido por ele. Também citam como fatores de influência à biocompatibilidade, 

as propriedades químicas, mecânicas, elétricas e específicas da superfície dos implantes. E 

ainda afirmam não haver corrosão zero.  

As correlações dos elementos caracterizados nesta pesquisa quanto a corrosão e 

biocompatibilidade foram feitas com base nos estudos de Schroeder et al. (1994), a saber:   
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 Em relação ao Ti e suas ligas com Zr, Pt, Nb, e Ta são considerados inertes para reação 

tecidual por serem considerados mais resistentes à corrosão e improváveis de formar 

complexos orgânicos onde, do produto de corrosão, pode haver a conversão de um 

hidróxido de metal para um metal-proteína potencialmente tóxico. Fato que não se aplica 

a outros metais.  

 O Al e o Fe fazem parte do grupo de metais que participam da reação de sequestração onde 

um corpo estranho é encapsulado e há formação de tecido fibroso na região peri-implantar.   

 Os elementos Ni, Cu e V encontrados nas amostras analisadas neste estudo, são 

classificados como tóxicos com potencial para desencadear reação tecidual por possuírem 

uma velocidade de oxidação, cerca de 10.000 vezes maior que os metais considerados 

inertes, como é o caso do Ti, também presente em todas as amostras desta pesquisa. Os 

autores ainda ressaltam o fato de não haver uma concentração limitante para desencadear 

uma reação alérgica. O tópico 2.5.3 trata sobre essa questão e traz um diagrama na Figura 

15 que relaciona resposta tecidual com resistência à corrosão de alguns metais.   

Antes de avançar nas abordagens sobre as interações dos metais encontrados nos 

implantes com o meio fisiológico, cabe relembrar a questão ciclos geológicos dos metais. 

Segundo Schroeder et al. (1994), os metais são removidos das rochas e minérios pelas águas 

das chuvas e realocados em outros locais da terra. E isso se encaixa na questão dos locais de 

extração da matéria prima do Ti, uma vez que os depósitos sedimentares apresentam uma 

variação de 3,3 a 5,0% de minerais pesados onde se encontram além de outros, a ilmenita e o 

rutilo e estes, usualmente não deveriam ultrapassar os 2,0% (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2010). O que poderia justificar a variação nos percentuais de metais nas ligas bem 

como a presença de elementos traço considerados nos relatórios do NIST.  

Deve-se ainda levar em conta as várias fontes de exposição humana aos metais como 

água, suplementação mineral, ar e ocupacional, o que torna mais complexa a total compreensão 

da fisiopatologia da toxicidade dos metais e a distribuição dos íons metálicos nos diversos 

sistemas do organismo (ASM, 1990).  Neste sentido, apesar de bem documentadas, as pesquisas 

sobre a dissolução e o comportamento dos íons de Ti, Al, V não apontam para um consenso de 

quanto os íons metálicos encontrados em órgãos é devido aos implantes.  

A concentração Al, Ti e V foi mensurada após a colocação de mini-implantes em 

coelhos em períodos de 12 e 48 semanas. Nos primeiros dias houve uma diminuição da 

concentração, mas após as 12 semanas foi observado um aumento na concentração do Al (73,29 

ppb) em relação ao Ti (11,29 ppb) e V (0,46 ppb) (BIANCO et al.,1996a). 
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Em pacientes que se submetem a uma reposição total de próteses de quadril ou joelho 

Urban et al. (2000), observaram a concentração de Ti no fígado em pacientes com as próteses 

foi de 1203 ppb, onde o valor em indivíduos sem prótese é menos de 2ppb. Esse estudo levou 

a uma indicação de que os níveis de metal no sangue podem refletir a extensão de deposição 

dos produtos de degradação metálica em tecidos distantes.   

Outro estudo conduzido por Heinemann et al. (2003), 24h após a administração 

intravenosa de 47,6 µg de V em cinco pacientes normais, observaram uma diminuição de 30% 

na concentração no sangue coletado e após 31 dias a diminuição foi bem mais lenta. Com isso 

concluíram que após um pico de concentração inicial, ocorre uma diminuição lenta da 

concentração em períodos prolongados o que pode ser um indicativo de acúmulo de íons 

metálicos uma vez que os implantes permanecem por décadas no organismo.  

Quanto ao Al, seus efeitos tóxicos documentados por Parkinson et al. (1981), apesar 

de não serem muito bem entendidos à época, indicaram que os íons de Al poderiam induzir a 

apoptose celular e causar morte neuronal, principalmente pelo desenrolamento do DNA das 

células do cérebro, para sua forma completamente relaxada. Em 2005 Liu et al., apontaram o 

Al como fator contribuinte para a doença de Alzheimer, para a epilepsia e para desordens de 

aprendizagem e comportamento e seus efeitos tóxicos também podem gerar doenças ósseas e 

no sangue. No entanto, levaram em consideração a questão dos outros meios de contato com o 

elemento como dieta, água, medicações, ocupacional e em pacientes de diálise.  

Estudos epidemiológicos sobre a carcinogênese sugerem que a exposição a certos 

metais pode induzir a mutação celular. E de acordo com Shi et al. (2004), em estudos 

conduzidos em animais, os metais como As, Be, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Ni, Se, Ti e Zn 

dependendo da via de administração e forma do elemento podem induzir o surgimento de 

adenomas, adenocarcinomas, carcinomas, linfomas, fibrosarcomas e hepatomas.  

Em um artigo sobre liberação de íons por biomateriais metálicos, publicado por 

Morais, et al. (2007), estes enfatizam que os íons liberados pelo processo de degradação e 

corrosão não permanecem nas proximidades do metal implantado. Levando em consideração o 

transporte hematógeno pelo qual os vasos sanguíneos ou linfáticos, células e fluidos celulares 

fazem o transporte de partículas metálicas para tecidos distantes do local do implante como 

cérebro, pele, cabelo, unhas e trato gastrointestinal.  

A questão da interação do meio fisiológico com o implante abordada por Okazaki e 

Gotoh (2005), na avaliação do pH em relação ao Ti, Al e V, elementos pesquisados neste, 

mostraram que a maior liberação do Ti ocorreu em pH < 4 e tendeu a diminuir de modo 

significativo em pH = 4 ou maior.  Para o Al a liberação também ocorreu em pH < 4 mas 
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diminuiu de forma mais gradual a medida que o pH aumentou. A liberação do V aumentou até 

pH = 4. E esse processo pode ocorrer logo após a implantação devido à ação de reparação 

tecidual pelos macrófagos na região e assim o meio mais ácido pode causae a quebra da camada 

de proteção do implante liberando íons e até ocasionando corrosão.  
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5 CONCLUSÕES 
  
 
 

A escolha de fontes de excitação, tubos de raios X, com energias diferentes para a 

caracterização dos elementos das amostras, trouxe uma contribuição para a pesquisa no sentido 

de confirmar a presença de elementos como o Al, devido a sua baixa percentagem na liga e por 

estar na região do espectro de baixa contagem.  E também do V, pela sobreposição de linhas de 

emissão deste com o Ti, elemento majoritário nas amostras.  

Neste sentido, a análise qualitativa para o alvo de Au proporcionou a melhor 

caracterização de todos os elementos das amostras, além do Al e V. Fato este que foi confirmado 

pela análise qualitativa, na qual o tubo com alvo de Au apresentou menor incerteza associada 

às medições em relação ao alvo de Ag.   

O tubo com alvo de Mo, por sua vez, confirmou os resultados da análise qualitativa 

obtidos com o alvo de Au. E o colimador de 0,5 mm, manufaturado especificamente para esta 

pesquisa, por proporcionar um feixe mais pontual diminuiu o background em todo espectro e 

beneficiou a caracterização do Al e bem como dos demais elementos.  

A análise quantitativa permitiu descartar a hipótese de que os implantes analisados 

fossem de TiCP pela percentagem do Ti, a qual ficou entre 93,35 ± 0,17% e 95,34 ± 0,19 % já 

que para ser considerado TiCP o percentual mínimo deve estar entre 98,635% e 99,5% segundo 

ASM (1990). E a presença dos elementos Al e V em todas as amostras colaboraram para 

respaldar o fato de não serem implantes de TiCP (SUPREME METAL COMPONENT 

SOLUTION, 2014).  

Quanto à caracterização elementar das ligas, nos 13 implantes analisados foram 

encontrados os seguintes elementos tidos como estabilizadores de fase: Al, V, Fe, Ni, Cu e Zn. 

A partir da caracterização elementar e comparações com as normatizações para 

implantes dentários citadas neste trabalho, foi possível inferir que todos os implantes analisados 

correspondem uma liga de Ti-Al-V, como adição de Fe, Ni, Cu e Zn.  

Na análise do perfil do Ti, elemento majoritário da liga, seu percentual variou em 

relação aos pontos de medição para cada amostra, muito provável devido às características de 

superfície dos implantes.  

O uso da técnica de EDS corroborou para descartar a hipótese de os implantes 

analisados serem de TiCP, uma vez que apontou para presença de outros elementos além do Ti 

a saber, o Al e V.  
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A caracterização da macroestrutura e principalmente da microestrutura contribuiu com 

a presente pesquisa por permitir inferir que dos 13 implantes analisados, 10 possuem superfície 

rugosa, e são implantes mais contemporâneos e três possuem superfície usinada, não tão 

adequada para osseointegração (DAVARPANAH et al., 2013).     

Em termos de normatizações e problemas associados às ligas disponíveis no mercado 

foi possível verificar que alguns fabricantes especificam o tipo de liga do implante 

comercializado, mas a maioria apenas indicam ser TiCP, o que pode não condizer com a 

realidade.  

A questão da biocompatibilidade apesar de já ser bem documentada é um tema em 

aberto a mais pesquisas devido ao potencial de toxicidade de alguns elementos utilizados nas 

ligas de biomateriais.  No caso da presente pesquisa, foi possível verificar que os 13 implantes 

analisados contêm elementos considerados tóxicos e com potencial para indução de 

carcinogênese como Al, V, Ni, Cu e Zn segundo relatos de pesquisas sobre o tema (LIU et al., 

2005; HEINEMANN et al., 2003; SHI et al., 2004).  

 

  

5.1 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 Avaliar várias marcas de implantes dentários para caracterização da liga metálica e 

comparar os resultados com as normas específicas para cada tipo de liga; 

 Realizar testes de ensaios mecânicos para comparação da resistência das diferentes ligas 

dos implantes dentários com as forças mastigatórias;  

 Investigar os novos tipos de ligas metálicas como a liga Ti-4Al-4V, cuja redução de 4% 

em peso de Al aumenta a resistência. É uma liga resultante da reciclagem da liga Ti-

6Al-4V; 

 Ampliar as pesquisas sobre corrosão de metais usados em implantáveis em contato com 

meio tissular e suas consequências quanto a toxicidade; 

 Estender a pesquisa de caracterização elementar ligas metálicas de implantes destinados 

a outras regiões do corpo e outros biomateriais.     
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APÊNDICE A – PUBLICAÇÕES SOBRE EDXRF VINCULADAS AO LABORATÓRIO 
DE FLUORESCÊSCIA DE RAIOS X DA UTFPR 
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APÊNDICE B – RESULTADO COMPARATIVO DA ANÁLISE QUALITATIVA, 
CARACTERIZAÇÃO ELEMENTAR, PELA EDXRF COM TUBO DE RAIOS X COM 
ALVO DE Au e Ag E COLIMADOR DE 0,5 mm 
 

 

Os gráficos mostrados neste apêndice com os espectros da caracterização elementar 

para as 13 amostras, foram plotados a partir do programa ADMCA. Cada gráfico traz os dois 

espectros obtidos para cada amostra. Interpretação dos gráficos: 

 Em preto - linha inferior nos gráficos, temos o espectro obtido com tubo de raios X com 

alvo de Ag e a linha superior, em cinza, o espectro para o alvo de Au; 

 Em cada figura os dois gráficos plotados são da mesma amostra e representam os mesmos 

espectros (para os alvos de Au e Ag). O gráfico maior está em escala linear e destaca as 

linhas de emissões para todos os elementos já citados na pesquisa. O gráfico menor plotado 

em escala logarítmica mostra uma visão mais completa de todo o espectro.  

Como já mencionado no tópico de resultados, aqui é possível visibilizar em todos os 

gráficos que os espectros resultantes do tubo com alvo de Au propiciou uma excitação mais 

eficiente para a caracterização dos elementos da liga das amostras, em oposição ao tubo com 

alvo de Ag.  
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AMOSTRA K 
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AMOSTRA L  
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AMOSTRA M 
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APÊNDICE C - RELATÓRIOS DA ANÁLISE QUANTITATIVA PELA EDXRF 
GERADOS PELO PROGRAMA XRF-FP  
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APÊNDICE D - RELATÓRIOS DAS ANÁLISE POR MEV 

 
 
 
Relatórios das análises para avaliação dos valores de concentrações do elemento 

majoritário e dos elementos estabilizadores da liga das amostras. Foi utilizado o MEV para 

obtenção das imagens e o EDXRF acoplado ao sistema para caracterização das amostras.  
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APÊNDICE E -  PERFIL DE INTENSIDADE DO ELEMENTO MAJORITÁRIO E 
CARACTERIZAÇÃO ELEMENTAR COM O ARTAX 

 

 

Resultado das medições com ARTAX em diferentes pontos na largura da rosca dos 

implantes para montar perfil de intensidade para o pico do Ti: 
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APÊNDICE F - ESPECTROS DA CARACTERIZAÇÃO ELEMENTAR DAS 
AMOSTRAS FEITA COM O USO DO ARTAX  

 
 
Os espectros de todas as amostras foram obtidos a partir da técnica de EDXRF com 

tubo de raios X com alvo de Mo. Foi utilizado o equipamento modelo ARTAX – 200 da Bruker. 

Os parâmetros de aquisição foram: 18kV, 300µA e 300s. O espectro da amostra A foi plotado 

de modo diferente apenas para explicar todas as linhas de emissão presente, neste e nos demais 

espectros.  

 O elemento Ar está presente no ar, o Ca aparece devido a resto de osso incrustado nos 

implantes e o Mo é o elemento constituinte do alvo do tubo de raios X do equipamento. Assim, 

estes não fazem parte da constituição elementar das amostras.   
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ANEXO A -  RESUMO DA TABELA DAS PRINCIPAIS LINHAS DE EMISSÃO DOS 
ELEMENTOS DOS ÂNODOS E DOS ELEMENTOS CARACTERIZADOS NA 
PRESENTE PESQUISA 

 

 

As Tabelas ilustram as energias de excitação em eV para os ânodos de Ag, Au e Mo 

dos equipamentos usados na pesquisa. E as principais linhas de emissão dos elementos 

caracterizados.  

Thompson, et al. Center for X-ray Optics and Advanced Light Source. C. X-RAY DATA 

BOOKLET. Lawrence Berkeley National Laboratory, California, 2001. Disponível em: 

http://xdb.lbl.gov/xdb.pdf. 
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ANEXO B – RELATÓRIOS DETALHADOS DOS CERTIFICADOS DE PADRÕES DE 
CALIBRAÇÃO FORNECIDOS PELO NIST PARA LIGAS DE TiCP E Ti ligado Al - V. 
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ANEXO C – TABELAS DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPERADA EM MINERAIS 
DE Ti   

 
CT2005-142-00 Comunicação Técnica elaborada para Edição do Livro Rochas & 

Minerais Industriais: Usos e Especificações. Minerais de Ti. cap. 31, P. 655 a 676. 

CETEM/COPOM,2005. Disponível em: <http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2005-

142-00.pdf>. Acessado em: 10 jun. 2015. 

 

 


