
Avaliação da adesão de hidroxi-
apatita sobre implantes metáli-
cos utilizando jato com suspen-
são de bicarbonato de sódio

Evaluation of hydroxyapatite adhe-

sion to metallic titanium by using

sodium bicarbonate suspension spray

Resumo
Materiais cerâmicos à base de fosfatos de cálcio como a
hidroxiapatita (HA) são empregados no recobrimento de
implantes metálicos para aplicações biomédicas. Esses
recobrimentos possuem propriedades osteocondutoras, ou
seja, favorecem a migração de células precursoras de
osteoblastos, visando minimizar o tempo de formação de
novo osso e, consequentemente, acelerar a integração do
implante. A adesão desses recobrimentos ao substrato
metálico é de fundamental importância. Neste trabalho
são apresentados e discutidos os métodos comumente
empregados para medir ou avaliar a adesão, com suas
vantagens e limitações. Propõe-se, então, um método de
avaliação qualitativa em que chapas de titânio recobertas
com hidroxiapatita por eletroforese são submetidas a um
fluxo sob alta pressão contendo suspensão de bicarbonato
de sódio. Esse método apresenta algumas vantagens, quan-
do comparado aos testes que empregam fitas auto-adesi-
vas, podendo ser empregado durante as etapas de desen-
volvimento de processos de recobrimento.
Palavras-chave: Adesão, Hidroxiapatita, Implantes
dentários, Recobrimentos biocerâmicos

Abstract
Calcium phosphate materials like hydroxyapatite (HA) are usu-
ally employed to coat metallic implants for biomedical applica-
tions. These coatings possess osteoconductive properties, e.g.,
they favour the development of osteoblast-like cells precursors,
decreasing the time necessary to a new bone growth. Conse-
quently, the implant fixation is enhanced. Coating adhesion to
substrate is an important feature in the coating development.
This paper describes some commonly used methods to measure or
evaluate coating adhesion, discussing advantages and limita-
tions of each technique. A qualitative method to evaluate coating
adhesion is then proposed. Titanium samples coated with hy-
droxyapatite were submitted to a high-pressure suspension con-
taining sodium bicarbonate. This procedure presents some ad-
vantages when compared to methods that use adhesive tape and
can be employed during the development of coating processes.
Keywords: Adhesion, Bioceramic coating, Dental implants,
Hydroxyapatite
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Extended Abstract

Introduction
Due to its high strength/density ratio and corrosion resist-
ance, titanium and titanium alloys are universal metallic
materials for permanent implants, like dental implants of
endosseous type. Hydroxyapatite – Ca10 (PO4)6 (OH)2 – is a
synthetic ceramic material very similar to biological apatites
found in bones and thus considered bioactive and a
osteoconductor material. Like almost all ceramic materials,
hydroxyapatite (HA) exhibits low strength and low fatigue
properties. As a consequence, coating inert metallic im-
plants with bioactive hydroxyapatite produces a composite
material with optimized properties. HA-coated titanium
implants succeed in accelerating bone growth on the initial
stages of osseointegration, thus improving implant fixa-
tion. HA-coated dental implants are usually recommended
for the maxilla area, where bone is less dense in order to
increase the percentage of bone-implant contact in areas
with low mineral content.

HA-coatings are commercially produced by using spray
techniques, like plasma spray. In this process, hydroxyapa-
tite powder is deposited onto metallic titanium using a ion-
ized gas environment at high temperatures. Several alter-
native processes were developed in order to produce thin-
ner layers with controlled composition and at a lower cost
than plasma spray. Among them, the deposition of HA on
metallic substrates using electrophoresis seems to achieve
these objectives. Coating adhesion is an important feature
in coating development as the detachment of coating mate-
rial can negatively affect new bone growth. Several meth-
ods like tension and shear test are employed to determine
coating adhesion. All of them exhibit advantages and limi-
tations. The use of polymer adhesives to mount specimens
before testing is criticized by some authors as polymer ma-
terial can penetrate into coating layer, producing a com-
posite. As a consequence, some research groups use other
tests like nanoindentation or scratch test that give indirect
measurements of coating adhesion. Due to its simplicity,
the adhesive tape test, used to evaluate paint coatings, is
employed by some researchers during the initial steps of
the development of new coating processes. Results are quali-
tative but the tape test allows a rapid evaluation of coating
adhesion. Although fast, the adhesive tape test exhibits low
sensibility. Herein, another fast method that can substi-
tute the tape test is proposed. It consists in submitting the
metallic sample coated with hydroxyapatite to a high-pres-
sure spray of a suspension containing sodium bicarbonate
using a very simple apparatus that exists in almost all den-
tistry offices and is used to cleaning teeth and in dental
prophylaxis. Like nanoindentation and scratch test, this
method - therefore called “bicarbonate spray test” - is not

really an adhesion test but can estimate how well the coat-
ing is adhered to the substrate.

Materials and Methods
Titanium sheets coated with stoichiometric HA using elec-
trophoresis were submitted to the adhesive tape test and to
the bicarbonate spray test and the results were compared.
Titanium substrates were previously submitted to a sur-
face treatment to increase surface roughness and, conse-
quently, allow the mechanic anchoring of the ceramic mate-
rial. Two conditions were tested: before and after the
calcinating process. The calcinating process was carried
out at 800°C with a dwell time of 2 hours to improve coat-
ing adhesion. At this temperature, no HA decomposition
was observed. To improve the comparison, the same tita-
nium sheet, 20x10 mm, was submitted to both methods. To
attain such result, the tape was adhered to half sheet and
removed only after the bicarbonate test was done. The bi-
carbonate spray test was carried out in a 20x5 mm area
during one minute, divided in four cycles of approximately
15 seconds each. For the two first cycles, the sodium bicar-
bonate was sprayed perpendicularly to the HA-coated tita-
nium sheet with longitudinal and transversal movements
on the exposed area (Figure 1a). For the other two cycles
the scanning movements remained the same but the spray
was imposed to the sheet with a 45 degrees angle, approxi-
mately (Figure 1b). Immediately after testing, the coated
sheets were visually examined and later by using a scan-
ning electron microscope (SEM) ZEISS DSM 940A.

Results and Discussion
Visual exam and low magnification SEM images showed
that the non-calcinated coated was totally removed by the
bicarbonate spray test while the calcinated coating remained
unaltered. SEM images at 500x of magnification confirmed
that the non-calcinated HA was completely removed (Fig-
ure 2b) with only a partial removal of calcinated coating
(Figure 3b). In spite of the characteristics, the adhesive
tape test always promote some coating removal, similar for
non-calcinated HA (Figure 2c) and calcinated sample (Fig-
ure 3c). It can be concluded that the sodium bicarbonate
spray is a more severe test than the adhesive tape test
because the later removes more coating material. The spray
test is also more sensible for it can better define differences
between tested coatings.

Conclusion
The procedure herein proposed to qualitatively evaluate
the adhesion of HA coatings on titanium sheets produces
fast response at a low cost. It is also more sensible than the
adhesive tape test. Consequently, it can be employed, at
least, during the development of coating processes.
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Introdução
A utilização crescente de biomateriais metálicos para
confecção de implantes dentários e próteses ortopédi-
cas decorre em parte do aumento da expectativa de
vida da população e do aumento de acidentes
traumáticos. Os biomateriais utilizados clinicamente
induzem diferentes respostas do tecido e, em função
do tipo de interface tecido-implante desenvolvida,
podem ser classificados em bioinertes ou bioativos
(Liao et al., 1997; Hench e Wilson, 1994). Quando um
biomaterial permite um crescimento sustentado do
osso vizinho na sua superfície, observando-se contato
direto osso-material, tem-se o fenômeno da osseointe-
gração (Ducheyne e Kohn, 1992). Na osseointegração
ocorre uma conexão direta e funcional do osso,
estruturado e vivo, com a superfície de um implante,
submetido à carga funcional, sem a interposição de
tecido fibroso (Branemark, 1985).

Em odontologia e ortopedia são bastante empre-
gados implantes endósseos fabricados em titânio ou
ligas de titânio que apresentam boa relação resistên-
cia mecânica/peso e excelente resistência à corrosão.
O avanço da implantodontia no Brasil e no mundo
está baseada em implantes fabricados com estes ma-
teriais. Diversos sistemas de implantes são encontra-
dos no mercado, sendo que há uma variedade de
opções de formas (normalmente cilíndricos ou
cônicos), dimensões (ϕ da ordem de 3,3-6 mm e com-
primento entre 7 e 18 mm) e acabamentos superfici-
ais. A alteração da geometria em nível macro e/ou
microscópico por meio de jateamentos mecânicos e/
ou ataques químicos tem sido bastante empregada
(Diniz et al., 2001).

Outra linha de implantes incorpora à superfície
materiais cerâmicos bioativos do grupo dos fosfatos
de cálcio, ao qual pertence a hidroxiapatita -
Ca10(PO4)6OH2. A hidroxiapatita é considerada um
material osteocondutor por acelerar a formação de
osso novo ao redor do implante e, com isso, reduzir o
tempo de cicatrização, diminuindo, consequen-
temente, o tempo total de tratamento. O uso dos
recobrimentos de hidroxiapatita, sobre implantes
metálicos, permite associar a resposta biológica favo-
rável destes materiais às excelentes propriedades
mecânicas dos metais (Ducheyne e Kohn, 1992).

Comercialmente o método de recobrimento com
hidroxiapatita mais utilizado é o plasma-spray, que
pertence ao grupo de processos que usam “aspersão
térmica”. Devido às altas temperaturas o recobrimento
obtido, com espessuras de até 200µm, pode ser com-
posto por diversas fases – produtos da decomposição

da hidroxiapatita, com diferentes graus de cristalinidade
e porosidade (Ji et al., 1992). Também a solubilidade do
recobrimento é dependente das fases presentes e de
sua quantidade relativa, o que pode comprometer o
desempenho clínico do implante.

Desta forma, métodos alternativos para recobri-
mento de implantes têm sido desenvolvidos por vári-
os grupos de pesquisadores (Kokubo et al., 1996; Wei
et al., 1999; Zhitomirsky e Gal-Or, 1997; De Groot, 1998;
Prado da Silva et al, 2001, De Andrade et al., 2000).
Dentre estes, a deposição de fosfatos de cálcio por
eletroforese se destaca pelo baixo custo, rapidez e sim-
plicidade do processo (Sena, 2001). Entretanto a con-
solidação deste ou de outros métodos passa pela ava-
liação da adesão desses recobrimentos ao substrato
metálico, pois o desprendimento destas camadas pode
anular a bioatividade da superfície ou, pior ainda, cau-
sar inflamações locais e resultar na perda do implante
(Prado da Silva, 1999).

Adesão é medida em termos de força necessária
para romper a ligação recobrimento-substrato ou a
ligação das partículas que compõem o recobrimento.
Weiss (1995) classifica os testes de adesão em três gran-
des grupos: testes diretos (tração e cisalhamento), tes-
tes indiretos (indentação e risco) e testes envolvendo
nucleação e crescimento de trinca. Os testes de medi-
da direta – resistência à tração e ao cisalhamento -
fazem uso de adesivos poliméricos (resinas) na mon-
tagem dos corpos de prova. Esses adesivos são apli-
cados na forma de filmes e devem ser suficientemen-
te viscosos para não penetrarem em porosidades do
recobrimento. As falhas do processo de recobrimento
são analisadas avaliando-se a natureza da fratura que
pode ser classificada em adesiva ou coesiva. Conside-
ra-se falha adesiva quando a camada de recobrimento
se destaca totalmente do substrato e falha coesiva
quando a fratura ocorre dentro da camada de
recobrimento. Comparando-se os testes como o de
tração, cisalhamento, flexão, risco, nanoidentação para
a avaliação da adesão de recobrimentos vitrocerâmicos
(com espessuras entre 20 e 200µm) sobre substratos
metálicos percebe-se que todos os métodos apresen-
tam limitações mais, ou menos, severas, com nenhum
deles permitindo a quantificação real da adesão
(Ashcroft e Derby, 1993).

Os ensaios de microindentação e de risco são usa-
dos para revestimentos finos e duros. O carregamen-
to, geralmente realizado por uma ponta de diamante,
resulta em um campo complexo de tensões na interface
que pode levar a delaminação do revestimento, não
se constituindo num teste de adesão propriamente
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dito e sendo, portanto, classificados como testes indi-
retos (Weiss, 1995). Estes ensaios podem ser realiza-
dos como controle de qualidade da adesão, mas de-
vem se restringir às situações em que a ligação
recobrimento-substrato é predominantemente quími-
ca ou física. Nos casos em que se trata previamente a
superfície metálica visando obter um substrato rugo-
so que amplie a retenção mecânica do recobrimento,
estes testes não fornecem respostas satisfatórias.

O ensaio de destacamento de fita é um dos méto-
dos mais simples para avaliação qualitativa da adesão
recobrimento-substrato. Esse teste tem sido bastante
empregado na determinação de aderência de tintas,
seguindo a norma ABNT MB-985 de outubro de 1987,
ou a norma ASTM D3359 (Marsh et al., 2001;
Zhitomirsky et al., 1999). Kokubo foi um dos primei-
ros pesquisadores a propor o emprego desse teste
para avaliação de recobrimentos à base de fosfatos de
cálcio (Kim et al, 1997). Os resultados são altamente
dependentes da fita e do operador, servindo apenas
como apoio durante o desenvolvimento de um pro-
cesso de recobrimento. Tem como vantagem a rapi-
dez, mas a interpretação dos resultados é altamente
questionada, uma vez que, independente das condi-
ções experimentais, parte da camada é sempre remo-
vida (Sena et al., 2000, De Andrade et al., 2000).

Neste trabalho propõe-se um novo método de
avaliação qualitativa da adesão do recobrimento utili-
zando jato com suspensão de bicarbonato de sódio
comparando-se os resultados com os obtidos empre-
gando-se o teste da fita adesiva.

Materiais e Métodos
O teste proposto consiste em submeter um substrato
recoberto com hidroxiapatita a um jato com suspensão
aquosa de bicarbonato de sódio seguindo procedimen-
tos padronizados, sendo a adesão avaliada pela
retirada, maior ou menor, do material de recobrimen-
to. Foi utilizado um equipamento JET SONIC
fabricado pela GNATUS, existente em diversos
consultórios dentários, sendo o jato de suspensão de
bicarbonato de sódio empregado na limpeza bucal e
no tratamento da perimplantite. O equipamento
utilizado opera com vazão 0,5 ml/s e a distância do
jato à amostra foi mantida em torno de 5 mm, durante
todo o ensaio.

Chapas de titânio (20x10mm), jateadas com
alumina seguido de ataque químico com uma solução
de 4% de HF e 8% de peróxido de hidrogênio, confor-
me descrito por Diniz et al. (2001) foram empregadas
neste trabalho. Este tratamento de superfície gera uma

superfície homogênea, com rugosidade média (Ra)
igual a 0,80µm ± 0,14. A HA foi produzida e fornecida
pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF,
sendo o método empregado o de precipitação por via
úmida. O material produzido possui razão molar
1,66 ± 0,04 e parâmetros de rede:  a = b = 0,94275;
c = 0,68854 nm (Sena et al., 2001). As chapas foram
recobertas com hidroxiapatita estequiométrica pelo
processo de deposição por eletroforese, descrito por
Sena et al. (2000). Parte das amostras foram calcinadas
por 2h a 800ºC, com o intuito de aumentar a adesão
do recobrimento ao substrato. Nesta temperatura não
se observou decomposição da hidroxiapatita e os
recobrimentos calcinados apresentaram espessura na
faixa de 3-5 µm (Sena et al., 2001).

Para verificar a possibilidade de emprego do teste
do jato em substituição ao teste da fita foi elaborado
um protocolo de comparação. Cada amostra recoberta
foi dividida em duas partes iguais, pela colocação da
fita adesiva em meia largura da chapa no sentido lon-
gitudinal. Antes da remoção da fita foi realizado o pro-
cedimento de jateamento com solução de bicarbonato
de sódio por um minuto, na metade exposta das amos-
tras. O processo de jateamento foi padronizado da se-
guinte forma: com o spray perpendicular ao revesti-
mento durante 30 segundos, sendo 15 segundos no
sentido longitudinal da chapa e 15 segundos, no senti-
do transversal (Fig. 1a). Em seguida o jateamento foi
feito com o spray a 45º ao revestimento, também divi-
dido em duas etapas com o jato varrendo a seção lon-

a) b)

Figura 1. Desenho esquemático do procedimento

adotado para o teste de adesão com spray de solução

de bicarbonato de sódio. a) Spray perpendicular à

chapa de titânio recoberta com hidroxiapatita; b) Spray

a 45º em relação à chapa de titânio recoberta com

hidroxiapatita. Figure 1. The schematic drawing of

procedure adopted for spray test with sodium

bicarbonate solution. a) Spray perpendicular to the

coated-titanium sheet. b) Spray at 45 degree angle to

the coated-titanium sheet.
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gitudinal, e em seguida a seção transversal da chapa
(Fig. 1b). Deste modo, o tempo total de exposição da
chapa de titânio recoberta com HA ao jato de bicarbo-
nato de sódio foi de 1 minuto. As amostras foram cola-
das num suporte, e em seguida as fitas retiradas em
um único movimento. As superfícies testadas foram
examinadas num microscópio eletrônico de varredura
(ZEISS DSM940A) para avaliação da integridade do
recobrimento antes e após o teste.

Resultados e Discussão
As Figuras 2 e 3 mostram, respectivamente, a morfolo-
gia das superfícies não-calcinadas e calcinadas após a
realização dos testes. A Figura 2a apresenta a chapa
de titânio recoberta com hidroxiapatita por eletro-
forese, não-calcinada, com aumento de 50x. Observa-
se que a aplicação do jato de bicarbonato de sódio
resultou na remoção total de hidroxiapatita quando
comparada à fita. As Figuras 2b e 2c mostram a metade
da amostra submetida, respectivamente, ao teste do

jato e ao da fita, com aumento de 500x. A Figura 2b
mostra que houve total exposição do substrato, não
se observando o mesmo na Figura 2c, onde perma-
neceu uma camada quase uniforme de recobrimento,
distribuída na superfície da amostra.

A Figura 3 apresenta o resultado do mesmo proce-
dimento empregado sobre as chapas recobertas e
calcinadas durante 2 horas a 800°C. Na Figura 3a, com
baixo aumento, não se observa diferença significativa
entre os resultados dos dois testes empregados. Entre-
tanto, com aumento de 500x, observa-se que uma maior
quantidade de hidroxiapatita foi removida pelo jato de
bicarbonato de sódio (Figura 3b) do que pela fita adesi-
va (Figura 3c). Dever-se-ia esperar que o teste da fita
removesse menos material na amostra calcinada que
na amostra não-calcinada no teste da fita. Como regra
geral isso acontece, mas em algumas situações como
as mostradas nas Figuras 2c e 3c observa-se uma mai-
or remoção de material na amostra calcinada. Dois fa-

Figura 2. Micrografias obtidas em MEV das chapas

recobertas e não-calcinadas a) Vista geral com aumento

de 50x b) Área submetida ao spray teste, mostrando

remoção total do recobrimento cerâmico. Aumento:

500x c) Área submetida ao teste da fita com remoção

parcial da camada de recobrimento. Aumento 500x

Figure 2. SEM micrographies of HA-coated titanium

sheet before calcinating. a) General view with 50x of

magnification; b) Region submitted to the spray test,

showing the complete removal of non-calcinated HA.

Magnification: 500x; c) Region submitted to the tape

test, showing the partial removal of non-calcinated HA.

Magnification: 500x.

Figura 3. Micrografias obtidas em MEV das chapas

recobertas e calcinadas a 800°C . Ambos os testes

removeram parcialmente a camada de hidroxiapatita

depositada por eletroforese. a) Vista geral com aumento

de 50x; b) Área submetida ao spray teste. Aumento:

500x; c) Área submetida ao teste da fita. Aumento: 500x.

Figure 3. SEM micrographies of HA-coated titanium

sheet after calcinating at 800°C. Both tests have partially

removed the calcinated coating. a) General view with

50x of magnification; b) Region submitted to the spray

test, showing the partial removal of non-calcinated HA.

Magnification: 500x; c) Region submitted to the tape

test, showing the partial removal of non-calcinated HA

Magnification: 500x.
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tores devem ser destacados: a mudança de morfologia
do recobrimento na calcinação, havendo uma diminui-
ção da espessura e densificação do recobrimento e, tal-
vez mais importante, o teste da fita é extremamente
dependente da rugosidade da camada e da pressão
exercida na fita. Já o teste do jato apresentou
reprodutibilidade superior.

Estes resultados somados aos observados nas
amostras não-calcinadas indicam que o teste do jato,
comparado ao da fita, é mais severo (pela maior re-
moção de material), apresentando maior sensibilida-
de, pois mostrou claramente diferenças entre as con-
dições calcinada e não-calcinada. A adesão da camada
de hidroxiapatita após calcinação foi considerada
satisfatória uma vez que não foi totalmente removi-
da após um minuto de exposição ao jato de bicarbo-
nato de sódio.

Foram realizados também testes de adesão do tipo
destacamento (pul off) em duas chapas de titânio
recobertas com HA e calcinadas utilizando o equipa-
mento ELCOMETER 110 PATTI pneumatic adhesion
tester. Foi empregada resina epóxi como  material
adesivo mas em ambos os testes houve descolamento
na interface resina-HA. Com isso o resultado obtido
indica apenas que a interface titânio-HA apresenta
resistência superior a 13 MPa.

Recentemente, diversos autores avaliaram a ade-
são de recobrimentos contendo hidroxiapatita so-
bre substratos metálicos como: titânio (Piveteau et
al., 2000, Gros et al. , 1999, Milella et al., 2001); liga de
Ti-Al-V (Ding et al., 2001, Quek et al., 1999, Kurzweg
et al., 1998); aço inoxidável (Peaker e Czernuszka,
1996) ou sobre outros materiais como alumina (Weng
e Baptista, 1998). Os processos de recobrimento pro-
duziram camadas com espessuras variando de 1 a
200 mm. Dos oito trabalhos analisados, seis usaram
para a medida da adesão recobrimento-substrato o
teste de tração, sendo que três deles (Milella et al.,
2001; Piveteau et al., 2000; Weng e Baptista, 1998)
fazem referência à norma ASTM C633-79 – “Test
method for Adhesion of Cohesive Strength of Flame-
Sprayed Coatings”. A norma ASTM F1501-95 –
“Standard Test Method for Tension Testing of
Calcium Phosphate Coatings” não estabelece limita-
ção quanto ao processo de recobrimento e avalia
tanto a adesão recobrimento-substrato quanto a co-
esão interna do recobrimento. De acordo com a
ASTM F1501, o substrato consiste num disco com 1"
de diâmetro de 0,25" de espessura recoberto numa
das faces e o material adesivo deve apresentar resis-
tência mínima igual 35MPa.

A adesão de recobrimentos de hidroxiapatita-
biovidro sobre chapas de Ti-6Al-4V utilizando as nor-
mas ASTM C633-79 (resistência à tração) e ASTM
D002-83 (resistência ao cisalhamento) foi de 35 e 15
MPa, respectivamente (Silva et al., 1998), mostrando
que os resultados são altamente dependentes do en-
saio escolhido, não permitindo a real quantificação
da adesão, como já indicava Ashcroft e Derby (1993).
Outro aspecto é que o desvio padrão nestes testes
pode variar de 20-30% a 100% do valor médio (Wei
et al., 1999). A disparidade de resultados encontra-
dos na literatura parece indicar que existe a possibi-
lidade de que as resinas empregadas na montagem
dos corpos de prova penetrem no recobrimento
poroso, gerando falsos resultados. Desta forma, os
ensaios segundo uma ou outra norma podem funci-
onar como um teste qualitativo ou, no máximo, semi-
quantitativo.

O teste aqui proposto é simples e produz uma
resposta rápida. Embora não seja um teste de adesão
propriamente dito, submete o material a esforços com-
plexos de forma similar aos esforços que envolvem a
colocação de implantes em sítios ósseos. A exemplo
do teste da fita adesiva, este teste pode ser emprega-
do durante o desenvolvimento de um processo de
recobrimento para otimização de condições de
processamento do substrato e/ou do recobrimento,
reservando-se testes normatizados para a caracteri-
zação final dos recobrimentos produzidos.

Conclusão
O emprego do teste do jato na avaliação da adesão de
recobrimentos de hidroxiapatita produzidos por
eletroforese sobre chapas de titânio mostrou que o
teste é rápido e de custo, relativamente, baixo. Além
disso, apresenta maior sensibilidade de resposta que
o teste da fita que tem sido empregado na avaliação
qualitativa desses recobrimentos. Embora qualitativo,
o teste do jato mostrou-se útil para uso durante as
etapas de desenvolvimento do processo de recobri-
mento quando se necessita de respostas rápidas. O
desenvolvimento da padronização de certos parâme-
tros como vazão e pressão do jato, distância e ângulo
do jato em relação à superfície e tempo de exposição
com medidas de variação de peso da amostras antes e
após o ensaio poderá produzir resultados semi-
quantitativos.
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