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RESUMO 

 

O Titânio é um metal de primeira escolha para utilização como biomaterial. As 

ligas de Titânio do tipo β são as mais indicadas para implantes ortopédicos. Este 

estudo teve por objetivo obter, caracterizar estruturalmente e avaliar a bioatividade de 

três tipos de ligas de Ti-Nb-Sn: a) 61%Ti-18%Nb-11%Sn de fusão bruta; b) 61%Ti-

35%Nb-4%Sn com tratamento termomecânico; c) 61%Ti-35%Nb-4%Sn com 

tratamento termomecânico e superfície modificada quimicamente. Materiais e 

Métodos: as amostras foram produzidas através da fusão em forno arco voltaíco. Após 

a fusão, às amostras de Ti-35Nb-4Sn foram submetidas à redução, tratamento e 

envelhecimento térmico. Uma parte destas amostras de Ti-35Nb-4Sn tiveram a 

superfície modificada quimicamente e termicamente, através de soluções de NaOH, 

CaCl, Calor e água. Após este processo as três amostras foram submetidas a ensaios 

de bioatividade, seguindo o procotolo de Kokubo. As amostras foram imersas em um 

Fluído Corpóreo Simulado (FCS), durante diferentes períodos, (um, três, sete e 

quatorze dias). Durante este período, foram mantidas dentro da estufa à 36,5 ±0,03°C. 

Averigou-se a formação de apatita através de DRX e MEV/EDS. As técnicas 

experimentais utilizadas na caracterização foram: MO, DRX, FRX, MEV, e Ensaio de 

Dureza. Resultados: estruturalmente a liga Ti-18Nb-11Sn relevou uma estrutura 

composta pela fase martensítica ortorrômbica α”, com dureza Vickers de 189,5HV, as 

imagens de MEV apresentam a formação de Hidroxiapatita no 14° dia após a imersão 

em FCS. A análise de DRX mostra a presença de picos de difração para o ângulo 

2θ=31,8°, o qual é referente à formação de Hidroxiapatita. A liga Ti-35Nb-4Sn é 

apresenta a formação da fase β, a qual apresenta microdureza Vickers de 270HV. As 

imagens de MEV confirmam a formação de hidroxiapatita após 7 dias de imersão de 

FCS. Os resultados de DRX também confirmam a presença de hidroxiapatita sobre a 

superfície da liga. E para as amostras modificadas termoquimicamente, a formação 

de HA é evidenciada pela MEV, no terceiro dia após imersão em FCS. Conclusão: A 

liga Ti-18Nb-11Sn demonstrou ser composta por fase martensítica ortorrômbica, 

assim, apresenta características estruturais e mecânicas que não são consideradas 

apropriadas para implantes. O ensaio de bioatividade demonstrou que a liga Ti-35Nb-

4Sn com tratamento de termoquímico da superfície, apresenta maior bioatividade que 

as demais ligas. 
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ABSTRACT 

Titanium is a metal of first choice for use as biomaterial. Titanium alloys of type 

β are the most suitable for orthopedic implants. This study aims to obtain, characterize 

structurally and evaluate the bioactivity properties of three types of Ti-Nb-Sn alloys: a) 

61% Ti-18% Nb-11% Sn of crude fusion; B) 61% Ti-35% Nb-4% Sn with thermo 

mechanical treatment; C) 61% Ti-35% Nb-4% Sn with thermomechanical treatment 

and chemically modified surface. Materials and Methods: samples were obtained by 

melting in an arc furnace. After melting the Ti-35Nb-4Sn samples were subjected to 

reduction, treatment and ther malaging. A portion of these Ti-35Nb-4Sn samples had 

the surface chemically and thermally modified through NaOH, CaCl, heat and water. 

After this process the three samples were submitted to bioactivity assay through the 

Kokubo procotol. The samples were immersed in PBS during different periods (1, 3, 7 

and 14 days), during this period they were kept in anoven at 36.5 ± 0.03 ° C. It was 

verified the formation of apatite through XRD and MEV / EDS. The experimental 

techniques used in the characterization were: MO, DRX, FRX, MEV, and Hardness 

Test. Results: Structurally the Ti-18Nb-11Sn alloys howed a structure composed of the 

orthorhombic martensitic phase α ", with Vickers hardness of 189,5HV, MEV images 

present the formation of Hydroxyapatite in 14 days after immersion in PBS, XRD 

analysis demonstrates peaks In 2θ = 31,8 ° referring to Hydroxyapatite. The Ti-35Nb-

4Sn alloy is formed by β phase, exhibits Vickers hard ness of 270HV, SEM images 

demonstrating the formation of hydroxyl apatite after 7 days confirmed by XRD. 

Conclusion: The Ti-18Nb-11Sn alloy, shows composed of orthorhombic martensitic 

phase, thus presents structural and mechanical characteristics that are not considered 

appropriate for implants. The bioactivity assay has shown that Ti-35Nb-4Sn alloys 

have a more bioactive surface treatment than the others. 
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CAPÍTULO I 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

Os biomateriais são materiais artificiais ou naturais utilizados na substituição 

de estruturas ou implantação, para reparar a perda ou danos de uma estrutura 

biológica causado por alguma doença, restaurando assim sua forma e função. Desta 

forma os biomateriais, representam um recurso vital no aumento da longevidade 

aliada à qualidade de vida, além de, impulsionar o desenvolvimento no campo da 

ciência e tecnologia, movimentando milhões de dólares ao ano em negócios (1). 

A necessidade do uso de biomateriais aumenta de 5 a 15% a cada ano (1). O 

uso de pinos, placas e parafusos de fixação de fraturas chega a 1,5 milhão de 

procedimentos anuais só nos Estados Unidos, onde se estima que sejam realizadas 

mais de quinhentas mil cirurgias anuais de substituição das articulações de quadril e 

joelho (3). No Brasil, o mercado para os implantes cresceu aproximadamente 249% 

entre 2007 a 2014, movimentando R$ 19,7 bilhões em 2014 (2). No caso do subsetor 

dos dispositivos implantáveis, estima-se que ele represente o equivalente a 20% do 

total, ou seja, cerca de R$ 4 bilhões (2). 

Os materiais metálicos biomédicos apresentam-se como excelentes recursos 

na reconstrução de tecidos ósseo perdidos (3). No entanto, cerca de 70% a 80% dos 

implantes ortopédicos apresentam características biofuncionais que precisam ser 

melhoradas (4). 

Para que um material metálico seja elegível como um dispositivo metálico, é 

necessário que este atenda a requisitos cruciais, como: biocompatibilidade, 

propriedade de osseointegração, resistência à fadiga, resistência ao impacto, 

ductilidade, baixo módulo de elasticidade, seja resistente a corrosão no fluído corporal, 

além disso apresente baixo atrito, alta resistência ao desgaste, e a longo prazo,  

apresente estabilidade dimensional, e por fim, seja processável (3,5). 

Assim, as ligas de Titânio (Ti), ou mesmo o Titânio puro, parecem ser as mais 

indicadas para essas aplicações biomédicas, visto os inúmeros benefícios que 

apresentam, dentre os quais destacam-se: boas propriedades mecânicas, resistência 

à corrosão em fluidos biológicos, e alta biocompatibilidade (6,7). 

O Ti puro apresenta estrutura cristalina hexagonal compacta (HCP), que a 

temperatura ambiente recebe o nome de fase α. Quando adiciona-se outros átomos 
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na estrutura cristalina do Ti, foi reportado na literatura (6) que à temperatura de 883 

°C, ocorre uma transição da fase HCP para a fase cúbica de corpo centrado (CCC) 

ou também conhecida como fase β (7). 

As ligas de titânio podem ser classificadas em três diferentes classes: alfa (α); 

alfa mais beta (α + β); e beta (β) (8). Para estabilizar a fase alfa, é comum o uso de 

elementos que incrementam a temperatura na qual a fase alfa é mais estável, como 

por exemplo, à adição de átomos de alumínio, oxigênio, carbono e nitrogênio (6). No 

caso da fase beta, os elementos que estabilizam esta fase são aqueles que permitem 

que ela seja estável à temperaturas menores que a fase beta, como por exemplo: 

Vanádio, Molibdênio, Nióbio e Tântalo (8). 

As propriedades mecânicas, tais como, resistência à tração e dureza, levam 

em consideração o tamanho de grãos e morfologia das fases. Quanto maior a 

quantidade de elementos da liga, maior serão as forças de interação entre os átomos, 

implicando, na maioria das vezes, um aumento da resistência mecânica e do módulo 

de elasticidade da liga (9). 

A liga Ti-6Al-4V, ainda é uma das ligas mais utilizadas como biomaterial pelas 

indústrias para aplicações ortopédicas (1). Geralmente, são utilizadas como placas 

metálicas, hastes intramedulares e articulações artificiais. Entretanto, o módulo de 

elasticidade Ti-6Al-4V (110 GPa), ainda é muito maior do que a do osso cortical 

humano, compreendido entre 10-30 GPa (3). Além disso, os íons Al e V que são 

liberados à partir deste tipo de implante, são tóxicos e estão associados à inibição da 

diferenciação osteoblástica (10). 

Como a liga Ti-6Al-4V, apresenta um valor elevado de módulo de elasticidade, 

e além do fato da alta toxidade do V e Al, gradualmente, esta liga vem sendo 

substituída por ligas com melhores propriedades físicas/mecânicas e baixa toxidade 

(5). Nas novas ligas formadas, o elemento tóxico substituído por outros elementos β 

estabilizadores, como por exemplo, Fe e Nb (11), ambos considerados mais seguros 

para o organismo humano. 

A liga de Ti-35Nb-4Sn, apresenta-se ser uma boa candidata a um biomaterial, 

pois possui um baixo módulo de elasticidade, cujos valores estão compreendidos 

entre 40 GPa (9) a 36 GPa (14). Este é o a mais baixo módulo de elasticidade 

desenvolvido dentre as ligas tipo β para as ligas de Ti, com aplicações biomédicas (9) 

(12). 
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O osso humano é composto por uma matriz orgânica e uma matriz inorgânica 

(apatitas) e líquidos(13). Mais de 60% dos ossos são formados por apatitas, cuja forma  

predominantemente encontrada, é a hidroxiapatita (14). Um material capaz de induzir 

a formação de apatitas sobre a sua superfície é frequentemente denominado um 

material bioativo (15). Assim, implantes que apresentam esta propriedade oferecem 

melhor osteointegração (3). 

Tanaka(16) avaliou a formação de apatita sobre a superfície da liga anodizada 

deTi-25Nb-11Sn em meio simulado corpóreo. Também foi avaliada a 

biocompatibilidade da liga em ratos. Os resultados encontrados mostram que ligas de 

Ti-Nb-Sn, tratadas com oxidação anódica, e posteriormente, resfriadas, demonstram 

grande capacidade para a formação de apatita, maior força e maior biocompatibilidade 

com o osso para osteosíntese. 

Neste trabalho de mestrado, foram realizadas em parceria com o Pesquisador 

Dr. Alexandre Magnus Gomes Carvalho, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 

(LNLS), a síntese de ligas metálicas formadas por Ti-Nb-Sn, pelo método de forno a 

arco votaíco. Estudou-se as propriedades estruturais, tais como: estrutura 

cristalográfica, microestrutura, dureza e bioatividade. Estas propriedades foram então 

comparadas com uma liga de referência (17) produzida em parceria com a Prof. Dra. 

Alessandra Cremasco, do Departamento de Engenharia Mecânica da Unicamp. As 

propriedades da estrutura eletrônica e cristalográfica foram posteriormente analisadas 

por Fluorescência de Raios-X (FRX) e Difração de Raios-X (DRX). Já a microestrutura 

foi analisada por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia 

Óptica (MO). A composição da superfície foi verificada por Espectroscopia de 

fotoelétrons Excitados por Raios- X (XPS). E por fim, a dureza do material foi verificada 

por ensaios de Microdureza Vickers. Posteriormente, foram realizados testes de 

bioatividade para verificar a formação de apatita na superfície dessas ligas metálicas. 

Este trabalho foi dividido em 5 capítulos. Neste primeiro capítulo, foi realizada 

uma introdução, assim como os objetivos deste trabalho de mestrado. No capítulo 2, 

foi realizado uma revisão da literatura, abordando os principais estudos sobre as ligas 

de Titânio, detalhando suas propriedades físicas e estruturais, e seu comportamento 

no campo dos biomateriais, especialmente em relação a bioatividade. 

Em seguida no capítulo 3, serão descritos os materiais e métodos empregados, 

na realização dos ensaios experimentais. 



4 
 

No capítulo 4, será apresentado os resultados em relação à caracterização da 

liga sintetizada, e da liga metálica sintetizada pelo grupo da Prof. Alessandra 

Cremasco. 

O capítulo 5, estão apresentados os resultados e discussões sobre a 

bioatividade das ligas preparadas neste trabalho. 

No capítulo 6, são realizadas as considerações finais do trabalho, assim como 

as perspectivas futuras. 

Frente ao exposto, este trabalho justifica sua relevância para a sociedade, 

devido à necessidade de melhorar as composições, bem como às propriedades 

físicas, mecânicas e bioatividade das ligas de Titânio, como biomateriais para às 

aplicações biomédicas. 

 

1.1Objetivos 

 

1.2 Objetivo Geral 

Obter uma liga de Ti-Nb-Sn, analisar suas propriedades morfológicas e estruturais, 

comparar estes resultados com a liga Ti-35Nb-4Sn, submetida a tratamento 

termomecânico e envelhecida, bem como analisar a propriedade de bioatividade 

destas ligas, visando a aplicação das mesmas como biomateriais. 

 

1.3 Objetivos Específicos:  

 

 Obter a liga Ti-18Nb-11Sn11, por meio de fusão em forno arco voltaico; 

 Identificar a estrutura cristalográfica e confirmar a composição química da liga 

Ti18Nb-11Sn; 

 Avaliar a microdureza da liga Ti18Nb-11Sn; 

 Modificar a superfície da liga Ti-35Nb-4Sn por meio de tratamento químico; 

 Verificar bioatividade das ligas: Ti-18Nb-11Sn e Ti-35Nb-4Sn com e sem 

tratamento químico da superfície através do FCS; 

 Comparar a bioatividade entre as ligas: Ti-18Nb-11Sn e Ti-35Nb-4Sn com e 

sem tratamento químico da superfície. 
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CAPÍTULO II 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Biomateriais 

 

Biomateriais são materiais naturais ou artificiais, usados na fabricação de 

dispositivos biomédicos, que são utilizados para substituir estruturas biológicas 

perdidas ou danificadas, afim de restaurar a forma e a função originais (1). 

A utilização dos materiais pela humanidade como forma de aumentar ou reparar 

danos corporais, teve início com o uso de materiais naturais, como a madeira, que era 

utilizada na confecção de próteses, para substituir membros perdidos por doença ou 

trauma (18). 

Historicamente, a seleção do material era baseada na disponibilidade e na 

engenhosidade do indivíduo na confecção de próteses. Durante a maior parte do 

século XX, a disponibilidade de materiais para a elaboração de implantes foi a mesma 

que para outras aplicações industriais. Uma vez que o corpo humano é constituído 

por um ambiente altamente corrosivo, exigências muito rigorosas são impostas sobre 

as propriedades dos materiais para à fabricação de próteses. As propriedades 

mecânicas desempenham um papel fundamental na seleção de materiais candidatos 

para a fabricação de implantes (18,19). 

Os biomateriais foram devidamente reconhecidos após a primeira reunião 

sobre biomateriais, realizada na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul, em 

1969, e continua desde então a receber uma considerável atenção (3). Nos últimos 

50 anos, os biomateriais tiveram um avanço significativo, no qual os materiais 

destinados a fins biomédicos, evoluíram através de três gerações diferentes: primeira 

geração (material bioinerte), segunda geração (materiais bioativos e biodegradáveis) 

e a terceira geração (materiais destinados a estimular respostas específicas em nível 

molecular)(18). 
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2.2 O Titânio e suas ligas 

 

O Ti é um elemento alotrópico, ou seja, possui a capacidade de apresentar 

duas formas cristalinas diferentes, como ilustrado na figura 01. Em temperatura 

ambiente apresenta uma estrutura cristalina Hexagonal Compacta (HC), que é 

conhecida como fase α. Em temperatura maior ou igual a 882± 2 °C, ocorre a transição 

da sua estrutura para Cúbica de Corpo Centrado, esta temperatura de transição, é 

conhecida como β transus, esta fase é conhecida como fase β (6). Devido ao átomo 

de Ti apresentar um camada de valência incompleta, este pode formar soluções 

sólidas com uma variedade de elementos de liga, desde que possuam uma diferença 

de tamanho de no máximo até 15% (8). 

  

 
Figura 01. Estrutura cristalina do Ti.(A): HC fase α, (B) CCC fase β. Fonte: Leyens et al.,(6). 

 

De acordo com a modificação que os átomos inseridos nas ligas de Ti 

produzem, a temperatura de transformação alotrópica, os elementos podem ser 

classificados como α-estabilizadores, β-estabilizadores ou neutros. A figura 02 ilustra 

o diagrama de fases do Ti reportado na literatura (6). 
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Figura 02: Influência dos elementos no diagrama de fases do Ti. Fonte: Adaptado 

Leyens et al. [7] 

 

Os α-estabilizadores são elementos que aumentam a temperatura de 

transformação alotrópica, como por exemplo o átomo de Alumíno, Galío, Germano, 

Lantânio, Nitrogênio e Oxigênio (8). Os β-estabilizadores são elementos que 

diminuem a temperatura de transformação alotrópica do titânio, e podem ser divididos 

em β-isomorfos ou β-eutetóides, de acordo com a formação ou não de um composto 

metálico. Os elementos β-isomorfos são por exemplo: Molibdênio, Vanádio, Tântalo e 

Nióbio. Os β-eutetóides são formados pelos elementos Ferro, Manganês, Cromo, 

Cobalto, Níquel, Cobre e Hidrogênio. Elementos como Zircônio e Estanho, não 

influenciam na temperatura de transição do Ti, desta forma, são classificados como 

elementos neutros (20). 

As ligas de Ti são definidas pela presença de fases predominantes na sua 

microestrutura. São divididas em α, β, e α+ β (6). 

A tabela 01 ilustra alguns exemplos destas ligas comercializadas, segundo a 

Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM). 

 

Tabela 01: Exemplos de Ligas de Titânio comercializadas atualmente. 

Nome Comum Composição da Liga (peso%) Tβ (C°) 

Ligasα e Ti CP   

Grau 1 Ti-CP (0,2Fe, 0,18O) 890 

Grau 2 Ti-CP (0,3Fe, 0,25O) 915 

Grau 3 Ti-CP (0,3Fe, 0,35O) 920 

Grau 4 Ti-CP (0,5Fe, 0,40O) 950 

Grau 7 Ti-0,2Pd 915 



8 
 

Grau 12 Ti-0,3Mo-O,8Ni 880 

Ti-5-2.5 Ti-5Al-2,5Sn 1040 

Ti-3-2.5 Ti-3Al-2,5V 935 

Ligas α+β   

Ti-811 Ti-8Al-1V-1Mo 1040 

IMI 685 Ti-6Al-5Zr-0,5Mo-0,25Si 1020 

IMI834 Ti5,8Al-4Sn-3,5Zr-0,5Mo-0,7Nb-0,35Si-0,06C 1045 

Ti-6242 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0,1Si 995 

Ti-6-4 Ti-6Al-4V(0,20O) 995 

Ti-6-4 ELI Ti-6Al-4V(0,13O) 975 

IMI-662 Ti-6Al-6V-2Sn 945 

IMI- 550 Ti-4Al-2Sn-4Mo-0,5Si 975 

Ligas β   

Ti-6246 Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo 940 

Ti-17 Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr 890 

Sp-700 Ti-4,5Al-3V-2Mo-2Fe 900 

β-CEZ Ti-5Al-2Sn-2Cr-4Mo-4Zr-1Fe 890 

Ti-10-2-3 Ti-10V-2Fe-3Al 800 

β 21S Ti-15Mo-2.7Nb-3Al-0,2Si 810 

Ti-LCB Ti-4,5Fe-6,8Mo-1,5Al 810 

Ti-15-3 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn 760 

β C Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr 730 

β 120VCA Ti-13V-11Cr-3Al 700 

Fonte: Adaptado de Leyens et al., 2003 (6). 

 

2.3Microestrutura das ligas de Titânio 

 

A microestrutura de um material, quase sempre, determina o comportamento 

mecânico e as propriedades físicas de um material. Nas ligas metálicas, a 

microestrutura é caracterizada pelo número de fases presentes, por suas proporções 

e pela maneira pela qual elas estão distribuídas ou arranjadas. Dentre os fatores que 

influenciam na microestrutura de uma liga, encontram-se: os elementos de liga, assim 

como suas concentrações e o tratamento térmico a qual foi submetida (21). 
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A alotropria do Ti permite que, sob tratamento térmico, algumas ligas exibam 

grande variedades de microestruturas, constituídas por fases estáveis e/ou 

metaestáveis. Em condições próximas ao equilíbrio temodinâmico, as ligas de Ti, 

exibem duas fases estáveis, fases α e β. Entretanto, fora do equilíbrio termodinâmico, 

nas ligas temperadas, podem-se ser formadas fases metaestáveis, como as 

martensíticas α’(Martensita hexagonal), α”(martensita ortorrômbica) ω (fase ômega) e 

β-metaestável (23,24). 

A estrutura das ligas de Ti à temperatura ambiente, quando acrescidas de 

elementos α estabilizadores não sofrem alterações. Já a estrutura das ligas de Ti com 

adição de elementos β estabilizadores, dependem da concentração e da natureza dos 

elementos da liga, bem como a velocidade de resfriamento, além da temperatura à 

partir da qual o resfriamento foi realizado (23,25,7). 

Para analisar a microestrutura de uma amostra, primeiramente é necessário a 

preparação metalográfica, seguida de polimento e ataque químico apropriado. E 

então, segue-se para observação direta através de um microscópio óptico ou 

eletrônico.  

A figura 3 ilustra três diferentes microestruturas para a liga Ti-6Al-4V, 

submetidas à diferentes tipos de tratamentos termomecânicos (23). São 

denominadas: lamelar, equiaxial e bimodal. 

Figura 03: Diferentes microestruturas que podem ser produzidas em Ti-6Al-4V; (a) lamelar, (b) 
equiaxial, (c) bimodal. Fonte: Rack, 2006 (23). 

 

2.4 Tipos de Fosfato de Cálcio de Interesse Biológico Encontrado em Ligas de 

Ti 

Os fosfatos de cálcio podem ser classificados através da razão molar entre os 

átomos de Cálcio e Fósforo, Ca/P, a qual varia de 0,5 a 2.0. Os diversos tipos de 
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fosfatos de cálcio que estão presentes nos sistemas biológicos, em situações normais, 

estão ilustrados na Tabela 02. 

 

 

Tabela 02: Principais tipos de fosfatos de cálcio presentes nos sistemas biológicos. 

Fósfato de Cálcio 
 

Fórmula Química Ca/P 

Fosfato tetracálcico (TeCP 
 

Ca4O(PO4)2 2,0 

Hidroxiapatita (HA) 
 

Ca10(PO4)6(OH)2 1,67 

Fosfato de CáclioAmorfo(FCA) 
 

Ca3(PO4)2.nH2O 1,5 

Fosfato Tricálcico(α, α’, β, γ)(TCP) 
 

Ca(PO4)2 1,5 

Fosfato Octacálcico(OCP) 
 

Ca8H2(PO4)6.5H2O 1,33 

Mono-hidrogênio Fosfato de Cálcio dihidratado(DCPD) 
 

CaHPO4.2H2O 1,0 

Mono-hidrogênio Fosfato de Cálcio(DCP) 
 

CaHPO4 1,0 

Pirosfosfato de Cálcio(CPP) 
 

Ca2P2O7 1,0 

Pirosfosfato de Cálcio Dihidratado(CPPD) 
 

Ca2P2O7.2H2O 1,0 

Fosfato Heptacálcico(HCP) 
 

Ca7(P5O16)2 0,7 

Di-hidrogênio Fosfato tetracálcico (TDHP) Ca4H2P6O20 
 

0,67 

Fosfato monocálcicomono-hidratado(MCPM) 
 

Ca(H2PO4)2.H20 0,5 

Metafosfato de Cálcio(α, β, γ)(CMP) 
 

Ca(PO3)2 0,5 

Fonte: Guastaldi, 2010(14). 
 

2.4.1 Hidroxiapatita 

 

A Hidroxiapatita (HA), é um tipo de fosfato de cálcio, representada pela fórmula 

química Ca10(PO4)6(OH)2, a qual é responsável pela composição da matriz inorgânica 

dos ossos, presente entre 30 à 70% na massa óssea humana (19). Por esta razão, a 

formação de hidroxiapatita sobre a superfície de um implante é um bom indicativo da 

osteointegração (1). É representada pela fração molar Ca/P igual a 1,67. 

A formação de hidroxiapatita em sistemas aquosos, tem sido intensamente 

investigada, tanto para o estudo da mineralização biológica, quanto para a síntese de 

materiais biomédicos (24). 
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 Em meio corpóreo, a HA permite substituições catiônicas e aniônicas, assim, 

atuam como reserva de Ca e P e um sistema regulador de diferentes íons nos líquidos 

corporais por meio de sua liberação ou armazenamento (14). 

 

.  

2.4.2 Fosfato de Cálcio Amorfo 

 

A fase amorfa (FCA) é representada pela fórmula Ca9(PO4)6, e apresenta uma 

relação molar Ca/P tipicamente igual a 1,5. O FCA é formado por partículas esféricos 

de aproximadamente 0,95 nm de diâmetro, de composição Ca9(PO4)6, denominados 

clusters de Posner, com moléculas de água nos interstícios (14). Resultados 

experimentais de DRX, sugerem a formação de Clusters de Posner (25) para a FCA. 

Análises por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), mostram que a FCA é 

formado por aglomerados de pequenas partículas esféricas amorfas, com diâmetros 

variando entre 20 à 120 nm. A FCA também apresenta uma estrutura semelhante a 

HA, mas como os cristais são muito pequenos, esta fase aparece como amorfa, 

quando observada experimentalmente por MET. As morfologias para estes compostos 

são, geralmente, formadas por grãos esféricos, e com morfologia flocular, conforme 

apresentados na figura 4. 

A princípio propunha-se que a HA era formada pela dissolução da FCA (25). 

Entretanto, Kim et al. em 1996 (26), verificaram que o mecanismo de formação HA foi 

decorrente de uma fase interpartícula da FCA, ou seja, a hidroxiapatita era formada 

pelo rearranjo interno da FCA. 

Dentre as principais propriedades apresentadas pela FCA, destacam-se a 

possibilidade de substituições catiônicas e aniônicas. Também pode mencionar a 

habilidade de transformação em outros fosfatos de cálcio, convertendo-se diretamente 

em HA ou tendo com fases intermediárias, como fosfato octacálcico (OCP) e HA, 

deficiente em cálcio, e maior solubilidade em comparação a HA. E esta última 

característica a torna importante para a utilização como biomaterial, pois facilita a 

osteocondução, e por sua vez, facilita o crescimento ósseo, atuando assim na fixação 

inicial do implante(14). 
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Figura 04: Imagens de Microfotografia eletrônica de Transmissão em solução aquosa de HA e FCA, 
com concentração (Ca/P) = 1,83. A morfologia esférica visualizada nas figuras 4 (A) e (B) são referentes 
a FCA, enquanto que a morfologia acircular do tipo vareta são atribuídas a HA figuras 4(C) e (D). 
Fonte: Adaptado de Kim et al. 2005 (24). 

2.4.3 Fosfato Octacálcico 

O fosfato octacálcico (FOC) - Ca8H2(PO4)6.5H2O - apresenta importância 

biológica tanto quanto o FCA e a HA, pois é um importante precursor na formação de 

ossos e dentes(14). O FOC tem uma estrutura similar à da HA, e frequentemente, 

aparece como um intermediário na formação de HA (14). 

 Em solução aquosa, esta fase pode ser considerada como uma fase de 

transição, pois é formada como intermediária na conversão do FCA à HA, segundo o 

mecanismo FCA→FOC→HA, que pode ser influenciado por diferentes fatores, tais 

como: temperatura, pH e composição da solução (27). 

De acordo com Komlev et al. 2010 (28), as partículas formadas por FOC 

apresentam uma morfologia tipo hastes agulhares. Sendo muito comum durante a 

síntese in vitro do FOC, à obtenção da fase Mono-hidrogênio fosfato de Cálcio 

Dihidratado (DCPD), a qual em conjunto, suas partículas apresentam uma morfologia 

na forma de pratos, como pode ser observado na figura 05, uma imagem das duas 

fases em conjunto. 
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Figura 05: MEV de partículas formadas por fosfato de cálcio, A) representa FOC/DCPD=90/10 e B) 

representa DCPD/FOC=90/10. Fonte: Kombev et al. 2010 (28). 

 

2.5 Bioatividade 

 

Bioatividade foi definido por Hench em 1971 (15), como a capacidade de um 

material provocar respostas biológicas especificas em sua interface, que resulta na 

formação de uma ligação entre o tecido e o material. A habilidade de ligação óssea 

de um material é frequentemente avaliada através da formação de hidroxiapatita (HA) 

na superfície do material estudado (7). 

Como alternativa para avaliação da bioatividade, os ensaios in vitro mostram 

ser uma ferramenta eficaz para este determinado estudo, reduzindo-se assim os 

ensaios in vivo (7). Uma forma de avaliação, é através da formação de um Fluído 

Corpóreo Simulado (FCS), ou em inglês (SBF) “Simulated Body Fluid”. O fluído que 

foi inicialmente proposto por Kokubo (29), é um meio artificial com concentrações 

iônicas praticamente idênticas ao plasma sanguíneo humano. Isto significa que a 

bioatividade óssea in vivo de um material pode ser estimada à partir do ensaio de 

bioatividade, avaliando-se a formação de HA sobre a superfície do material, quando 

em contato com a solução FCS (7). 

Zadpoor, 2014 (30) realizou uma revisão sistematizada comparando a 

capacidade de formação de HA in vivo e in vitro, e concluiu que o teste de imersão em 

FCS provou ser bem sucedido na previsão da bioatividade in vivo. 
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2.5.1 Grupos Funcionais e Mecanismo de Nucleação Funcional da Apatita no 

Titânio 

 

Na presença de titanato de sódio (Na2TiO3) ,que é um dos componentes da 

solução FCS, ocorre a dissociação de íons de Na+, que interagem com íons H3O+ no 

fluído para formar grupos Ti-OH na superfície do material.  

Os grupos Ti-OH, que são negativamente carregados, se recombinam com os 

íons Ca2+ do fluído, devido à sua polaridade positiva, para formar titanato de cálcio 

CaTi2O3. Posteriormente, o titanato de cálcio formado altera a polaridade da 

superfície, deixando-a positiva, e por sua vez, atraí íons fosfato do fluído, que 

apresentam carga negativa, para então formar o Fosfato de Cálcio Amorfo, com uma 

baixa relação entre Ca/P.  

O FCA transforma-se finalmente em hidroxiapatita, que é a fase mais estável 

do FCA, o qual exibe uma relação Ca/P da ordem de 1,65. A estrutura da apatita 

possui o elemento Mg e Na, em sua composição, muito similar ao osso mineral, 

conforme apresentado na figura 06 (31). 

Figura 06. Esquema demonstrando a relação entre as mudanças na estrutura da superfície e o 
potencial amorfo do Titanato de Sódio no processo de formação da apatita na superfície em meio SBF. 
(A) Formação de Titanato de Sódio sobre a superfície de Ti; (B) Interação entre o Na+ e os grupos HO3 
formam os grupos Ti-OH;(C) Os grupos Ti-OH atraem os íons Ca+ levando a formação de um Titanato 
de Ca amorfo; (D) Os Titanatos de Ca amorfo atraem grupos fosfato, formando fosfato de Ca amorfo; 
(E) Formação da HA, forma mais estável do Fosfato de Ca. Fonte: Adaptado de Kokubo et.al.,2003 . 

 

2.6 Tratamento Bioativo de Ti puro e Suas Ligas 

 

Em 1996 Kim et al.(26) demonstraram que o titânio metálico recoberto com uma 

camada superficial de titanato de sódio, poderia promover a ligação entre um material 

metálico e o osso vivo. Desde então, diversos tipos de modificações da superfície do 

Ti e suas ligas tem sido proposta com o intuito de promover a formação de apatita ou 

a atividade de ligação entre o osso vivo e o material. 
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Várias técnicas foram utilizadas a fim de melhorar a bioatividade do Ti e suas 

ligas, dentre elas, a implantação iônica de íons de cálcio e fósforo otimizaram a 

capacidade do titânio de induzir a formação de precipitados de fosfatos de cálcio (32). 

Entretanto, após a implantação iônica, observou-se diminuição da resistência desses 

materiais à corrosão (32)(33). 

Além da implantação iônica, outros tratamentos de superfície, visando a 

melhora da bioatividade, tais como: tratamento eletroquímicos e tratamento 

hidrotermais foram estudados (29). Contudo, estas técnicas requerem equipamentos 

especiais, e não são aplicáveis a realidade de dispositivos médicos. Todavia, as 

técnicas de tratamento químico e térmico da superfície do Ti puro e suas ligas, não 

oferecem limitações (29). 

O tratamento químico alcalino, com solução de hidróxido de sódio (NaOH) e 

subsequentemente tratamento térmico, sobre a superfície de Ti ou de suas ligas, pode 

promover a formação da apatita sobre a superfície de Ti, quando em contato com a 

solução FCS (34). Nesse tipo de tratamento, químico e térmico, ocorre a formação de 

uma fina camada de Titanato de Sódio (Na2O-TiO2) sobre a superfície do Ti ou da liga 

de Ti. Posteriormente, os íons de Na+, do composto Na2O-TiO2, presente na fina 

camada, interagem com os íons H3O+ da solução de SBF, de modo a formar um sítio 

nucleador de apatita (29). 

Os efeitos do tratamento químico e térmico da superfície de implantes foram 

analisados para implantes em tíbia de ratos (35). Neste trabalho os autores verificaram 

que após 8 semanas, o implante que havia sido tratado quimicamente e termicamente, 

apresentou melhor osseointegração, em relação ao não tratado termicamente.  

Em outro trabalho, Kizuki et al (36), verificaram o efeito do tratamento químico 

e térmico, sobre a superfície de implantes de Ti, com solução de NaOH e CaCl2, 

seguido por tratamento térmico e água, com o objetivo de melhorar a eficiência da 

bioatividade do implante. E verificaram que somente o tratamento químico já 

melhoraria a bioatividade do material. Entretanto, após o tratamento químico seguido 

por tratamento térmico o material teve a bioatividade reduzida. A bioatividade foi 

restaurada após tratamento subsequente do tratamento térmico com água. 

Atualmente, já se sabe que a capacidade de formação de apatita sobre a 

superfície de implantes de Ti e implantes formados por óxido de Ti, pode ser otimizada 

pelo grau de supersaturação da solução utilizada para avaliação da bioatividade (34). 
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Outro estudo, mostrou que a rugosidade ou a morfologia da superfície do 

implante, pode alterar a nucleação e o crescimento de Ca-P sobre a superfície do 

implante, quando imerso em um fluído fisiológico simulado (37). 

 

2.7 Técnicas de Caracterização utilizadas 

 

2.7.1 Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

A fluorescência de raios-X consiste em uma técnica não destrutiva que permite 

a identificação da concentração e a composição de elementos presentes nas ligas 

estudas (38). A análise por FRX é baseada no fato de que cada elemento químico 

emite uma radiação característica, com comprimento de onda e energia bem definido, 

quando submetido a uma excitação adequada, permitindo assim a sua identificação e 

a quantificação dos elementos presentes na amostra. 

A figura 07 abaixo, ilustra o processo de fluorescência de raios-X. Após a 

incidência de raios-X. Nessa figura, elétrons de um determinado nível eletrônico de 

um átomo ligados com uma energia de ligação menor que a do fóton incidente são 

ejetados (denominados de fotoelétrons), gerando uma vacância na camada. 

Posteriormente, essa vacância é então preenchida por outro elétron, de um nível de 

potencial maior. Neste processo de decaimento, ocorre a liberação da diferença de 

energia entre as camadas na forma de fóton de raios-X, também chamado de 

fluorescência de raios-X. 

 

 

Figura 07: Processo de Fluorescência de Raio-X. Fonte: Adaptado de: 
http://www.shimadzu.com.br/analitica/produtos/elemental/raios_x/eds/edx7000_8000-1.shtml 

 

http://www.shimadzu.com.br/analitica/produtos/elemental/raios_x/eds/edx7000_8000-1.shtml
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2.7.2 Difração de raios-X (DRX) 

 

Quando raios-X são espalhados por uma superfície ordenada de um cristal, 

ocorrem interferências entre os raios-X espalhados (tanto construtiva como 

destrutiva), isso ocorre devido a diferença de caminho entre os feixes espalhados no 

material, tal que quando a diferença de caminho for igual a um múltiplo inteiro de 

comprimento de onda, ocorre uma interferência construtiva. Esse processo foi 

chamado de Lei de Bragg. 

Lei de Bragg 

 

Quando um feixe de raios-X atinge a superfície de um cristal em um ângulo θ, 

uma parte dessa radiação é espalhada pela monocamada de átomos da superfície. A 

porção do feixe não espalhada, penetra a segunda camada de átomos, aonde 

novamente, uma fração é espalhada, e o restante passa para a terceira monocamada 

atômica. O efeito cumulativo desse espalhamento, pelos centros regularmente 

espaçados no cristal é a difração do feixe, da mesma maneira que a radiação visível 

é difratada por uma rede de difração. Para que ocorra a interferência construtiva do 

feixe no ângulo θ, a seguinte equação deve ser satisfeita: 

 

2dsenθ = nλ 

onde n=1,2,3,... 

 

Para os ângulos nos quais essa equação não for satisfeita, observa-se a 

interferência destrutiva. A figura abaixo (08), ilustra o processo de difração para um 

conjunto de planos atômicos. 



18 
 

 

 
Figura 08: Processo de difração para um conjunto de planos atômicos, ilustrando a Lei de Bragg. Fonte: 
https://fisica.jatai.ufg.br/p/19216-laboratorio-de-difracao-de-raios-x 

 

2.7.3 MEV E EDS 

 

O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de 

elétrons por um filamento capitar de tungstênio, mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial da ordem de 0,5 a 30 KV. Essa variação da tensão permite a 

variação da aceleração dos elétrons em direção à amostra. A correção do percurso 

dos feixes é realizada pelas lentes condensadoras, as quais alinham o feixe de 

elétrons em direção à abertura da objetiva. A objetiva ajusta o foco dos feixes 

eletrônicos antes dos elétrons incidirem sobre a superfície da amostra estudada. A 

figura abaixo (figura 09), ilustra um equipamento MEV e seus principais componentes.

 

Figura 09: A. Desenho esquemático da coluna de MEV. B. Equipamento de MEV Joel JSM-6610 
acoplado com EDS.  Fonte: http://fap.if.usp.br/~lff/MEV.html; https://www.labmic.ufg.br/n/45686-
microscopio-eletronico-de-varredura-MEV 

http://fap.if.usp.br/~lff/mev.html
https://www.labmic.ufg.br/n/45686-microscopio-eletronico-de-varredura-mev
https://www.labmic.ufg.br/n/45686-microscopio-eletronico-de-varredura-mev
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 A Espectroscopia de Energia Dispersiva é uma técnica acoplada com o MEV, 

que detecta os raios-X emitidos a partir da amostra, durante o bombardeamento por 

um feixe de elétrons, e permite a identificação composicional de pequenas áreas, 

como 1 PM (parte por milhão). O princípio básico da técnica segue o princípio de 

Fluorescência de Raios-X descritos anteriormente (figura 07). Os Raios- X detectado 

são característicos do elemento a partir do qual foi emitido. 

O detector de raios-X EDS mede a abundância relativa de raios-x emitidos em 

função da sua energia. Quando raios-X atingem o detector, ele cria um impulso de 

carga que é proporcional à energia do raios-X. O impulso de carga é convertida para 

um impulso de tensão por um pré-amplificador, sensível à carga. O sinal é então 

enviado para um analisador de canais múltiplos, aonde os impulsos são classificados 

por tensão. A energia, determinado à partir da medição de tensão, para cada raios-X 

incidente, é enviada para um computador para a avaliação e exibição de mais dados. 

O espectro raios-X mostra a relação da contagem de fótons, a qual é avaliada para 

determinar a composição elementar e quantidade de elementos da  amostra (39). 

O EDS é um acessório importante no estudo da composição pontual da 

amostra estudada. O diâmetro reduzido do feixe de elétrons permite a determinação 

da composição em tamanhos reduzidos da ordem de até 5 µm, permitindo assim a 

determinação em diversos locais pontuais da amostra. O uso associado do MEV e 

EDS é extremamente importante na caracterização de amostras. O MEV proporciona 

informação sobre a morfologia da superfície, enquanto o EDS mostra a composição 

localizada da superfície, permitindo até uma determinação da distribuição espacial dos 

elementos químicos presentes na amostra. 

 

2.7.4 Microdureza 

 

O mecanismo de endurecimento de um metal está associado ao seu 

movimento de discordância. Os metais são endurecidos de fato quando o movimento 

de discordância é restringido. Este movimento está associado à presença de átomos 

no solutos, de elevadas densidades de discordâncias, de contornos de grão e de 

partículas de segunda fase no material (1). 

A dureza de um material é uma propriedade relacionada a resistência de um 

material a uma deformação plástica (ou permanente) localizada (21). O método de 
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ensaio Vickers, permite avaliar a microdureza com base no tamanho do penetrador, o 

qual é um método adequado para a medição de dureza em regiões pequenas e 

selecionadas de um corpo de prova.  

 

2.7.5 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS) 

 

O Fenômeno da fotoemissão, conhecido como emissão de elétrons da matéria 

(sólido, líquido ou gasoso) ocorre em consequência da absorção de um fóton. Esta 

técnica de caracterização da superfície é uma das técnicas mais utilizadas para 

estudar a composição e concentração dos elementos presentes na superfície (40). O 

fenômeno envolvido nessa técnica é o efeito fotoelétrico. A teoriade Einstein (1905), 

descreve o fenômeno da fotoemissão em todos os seus detalhes, no qual propõe que 

a luz é quantidade em fótons com energia h. A emissão de elétrons ocorre após a 

superfície ser irradiada com fótons, os quais são absorvidos pelos elétrons com 

energia de ligação Eb, ocorrendo assim a ejeção desses elétrons dos níveis 

eletrônicos, quando h for maior que Eb. Os elétrons emitidos são chamados de 

fotoelétrons e possuem uma energia cinética Ek. 

O processo de fotoemissão está indicado na figura 10. 

 

 

Figura 10: Processo de Fotoemissão. Adaptado de Moreira, 2010 (41). 

 

A equação do efeito fotoelétrico é descrita por: 

Ek = h -Eb - 
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Onde Ek = energia cinética do elétron ejetado 

h = energia do fóton incidente 

Eb = energia de ligação do elétron  

 = função trabalho da amostra 

 

Essa técnica de XPS mede a intensidade de corrente de fotoelétrons que 

chegam ao detector N (E) em função da energia cinética (Ek) ou da energia de ligação 

(Eb). 

A técnica de XPS analisa as últimas camadas do material, devido ao fato dos 

elétrons detectados possuírem baixo livre caminho médio inelástico () no sólido. As 

energias cinéticas típicas medidas são da ordem de 50 a 1000 eV, e 

consequentemente, o livre caminho médio dos elétrons ejetados estão entre 5 a 15Å. 

A figura 11 mostra um espectro de XPS típico da superfície de uma amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Espectro de XPS típico de uma amostra de argila tipo Laponita obtido com fótons de 

raios-X de uma fonte convencional de Al kα. 
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CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente estudo, foram preparadas três tipos de amostras: i) amostra 

Ti18Nb11Sn, ii) amostra Ti35Nb4Sn tratada termodinamicamente e envelhecida por 1 

hora sem modificação da superfície, e iii) amostra Ti35Nb4Sn tratada 

termodinamicamente e envelhecida por 1 hora com modificação química da superfície. 

As técnicas experimentais empregadas para a caracterização neste estudo 

foram: Fluorescência de Raios-X (FRX), Difração de Raios X (DRX), Microscopia 

Óptica (MO), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectometria de Energia 

Dispersiva de Raios X (EDS), e Espectroscopia de Fotoelétrons excitados por Raio-X 

(XPS).  

A bioatividade das amostras foi verificada seguindo se o protocolo de Kokubo.  

Neste capítulo será abordado a metodologia experimental para obtenção, e 

caracterização das amostras, bem como o ensaio de bioatividade para as amostras 

obtidas. 

 

3.1 Amostras da liga Ti18Nb11Sn 

 

3.1.1 Preparação das ligas 

 

A obtenção e a caracterização das ligas de Ti ocorreram no LNLS- Laboratório 

Nacional de Luz Síncontron, sob a orientação do Prof. Dr. Alexandre Magnus Gomes 

Carvalho. Os botões das ligas foram obtidos a partir de Ti CP, Nb e Sn, 

comercialmente puros (Todos provenientes do fabricante Alfa Aesar). A amostra foi 

preparada com composição em massa Ti71%Nb18%Sn11%. A composição química 

dos elementos fornecida pelo fabricante está descrita na Tabela 03. 

 

Tabela 03. Elementos utilizados na obtenção da Liga, com respectivos fabricantes e grau de pureza. 

Elemento Fabricante Grau de Pureza 

Ti Alfa Aesar 99,99% 
Nb Alfa Aesar 99,98% 
Sn Alfa Aesar 99,99% 

 

Primeiramente, os elementos foram serrados em pequenos pedaços, e 

colocados em um bécker com álcool iso-propílico em ultrassom por 10 minutos para 
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remoção de contaminantes. Posteriormente, foram pesados em balança analítica 

(Shimadzu AUW 220D), e depois levados ao forno arco voltaico, sobre um cadinho de 

cobre refrigerado, para a fundição dos elementos. Antes da fusão, foi realizada a purga 

da câmara, a qual consiste no estabelecimento do vácuo na câmara de fusão, para 

retirada de oxigênio, e posterior injeção de argônio, afim de eliminar possíveis 

contaminações. A purga da câmara foi realizada por duas vezes antes da fusão dos 

elementos componentes da liga. 

A fusão foi feita por meio de arco voltaíco sob atmosfera inerte, e refundidas 

por 5 vezes. Da fusão, obteve-se botões de 3 g cada, que foram serrados em fatias 

com espessura de 1 mm, através de cortadeira (NITROCUT), utilizando-se discos 

diamantados. Após a realização de cortes, os fragmentos foram limpos em álcool 

isopropilíco e ultrassom por 10 min. O equipamento utilizado na fundição dos 

elementos da liga, está ilustrado na figura 12, bem como as etapas do preparo da liga. 

 

 
 
Figura 12. (A) Forno Arco Voltaíco, (B) Elementos (Ti, Nb, e Sn) em cadinho de cobre dentro da 
Câmara do Forno Arco Voltaíco; (C) Fusão dos elementos (Ti, Nb, Sn) em cadinho de cobre 
refrigerado a água; (D) Liga Ti-18Nb-11Sn da fusão bruta . 
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3.1.2 Análise composicional das ligas 

 

A determinação da composição química e suas respectivas concentrações, 

foram realizadas através da Técnica de FRX. As análises foram realizadas na 

Central Analítica do curso de Física, e utilizou-se o equipamento de Fluorescência 

de Raios-X da marca Shimadzu modelo EDX 720 (Figura 13). Foram adotados os 

seguintes parâmetros: colimador 3mm, tempo 300s, ambiente a vácuo, range: Na-

U, filme de mira 6µ, corrente: 35mA, voltagem: 50Kv,tensão:15.000V. Os dados 

obtidos foram tratados através do software Origin Pro 8.0. 

 

Figura 13. Equipamento de Fluorescência de Raio-X, SHIMADZU EDX-720. 

 

3.1.3 Caracterização Estrutural da Microestrutura da liga Ti-18Nb-11Sn 

 

A preparação metalográfica foi realizada no Laboratório Nacional de 

Nanotecnologia (LNNano) no CNPEM. Primeiramente, as amostras foram preparadas 

por técnicas convencionais de metalografia, logo, foram embutidas em resina acrílica, 

e depois lixadas, utilizando lixadeira manual com lixas grana d’agua de diferentes 

gramaturas (200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 e 1200). Após lixar a superfície das 

amostras, estas foram polidas em disco com pasta diamantada, com granulometria de 

3µ e posteriormente colocadas em solução na máquina para polimento (Vibromet 

Buehler) por 24h. 
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A preparação das amostras foi finalizada através de ataque químico da superfície, 

utilizando se uma solução Kroll modificada (95ml H2O +4ml HNO3 +1ml HF) para 

revelar a microestrutura.  

Na figura 14 estão ilustrados os passos descritos acima para preparação 

metalográfica da amostra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: A. Embutimento da amostra em resina acrílica; B: Amostra embutida; C: Lixadeira manual 
com diferentes granulometrias; D: Politriz automática; E: Pasta Diamantada 3µ; F: Vibromet – máquina 
de polimento; G: ataque químico com solução Kroll®. 
 

 

Para a caracterização estrutural da microestrutura das ligas, foi utilizado 

Microscópio Óptico da marca Zeiss (Figura 15), instalado no Laboratório Nacional de 

Luz Síncrotron (LNLS). Foram analisadas as características, tais como: contorno de 

grão e morfologia de fases, realizados em aumentos de 100x, 500x e 1000x. 
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Figura 15: Microscópio Óptico Zeiss 

 

3.1.4 Caracterização da superfície da liga  

 

A superfície da liga Ti-18Nb-11Sn foi caracterizada por meio da análise de XPS. 

As análises foram realizadas em um aparelho de XPS na Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) no grupo de Física de Superfície (GFS) do Instituto de Física. 

Utilizou se uma fonte de Raios-X de Al Kα, com fótons de 1486,6 eV. Para realizar os 

ajustes dos espectros foi utilizado o programa Winspec 3.6. Utilizou-se como função 

de ajuste, funções do tipo gaussianas. Nos ajustes realizados, contribuíram como 

largura de linha: largura de linha do fóton (0,75 eV), Analisador de elétron (1,5 eV), 

largura intrínsica (0,85 eV). 

 

Figura 16: Equipamento de XPS da Unicamp utilizado na análise de superfície da liga Ti-18Nb-11Sn. 
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3.1.5 Microdureza da liga Ti-18Nb-11Sn 

 

Foram feitas medidas de microdureza Vickers, através do microduromêtro da 

marca LEGO modelo LMV-50V. Este equipamento é automatizado com o 

acoplamento do dispositivo penetrador a um analisador de imagens, um computador 

e um pacote de software. O software controla a localização da impressão, o 

espaçamento entre impressões, o cálculo dos valores de dureza e a representação 

gráfica dos dados. O equipamento que realiza a medida de microdureza está ilustrado 

na figura 18. Na avaliação de microdureza Vickers, realizou-se a aferição em 20 

pontos, utilizando se carga de 200 kgf para a liga Ti-18Nb-11Sn. 

 

 

Figura 17: Microdurômetro Lego (A); amostra embutida em resina acrílica (B); Ponto de Aferição na 
amostra (C). 

 
O teste foi realizado com carga de 200Kgf em 20 pontos durante 15 segundos 

por ponto.  

 

3.1.6 Caracterização da estrutura cristalina da Liga Ti-18Nb-11Sn 

 

As análises de DRX foram realizadas para verificar o ordenamento das ligas 

preparadas no LNLS, bem como a formação de fases formadas em cada liga. 

Posteriormente, foi utilizado DRX na identificação da apatita crescida sobre a 
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superfície das ligas preparadas. Parte dos experimentos de DRX foram realizados na 

linha de Luz DRX do LNLS (figura 18) e outra parte no Laboratório de Difração de 

Raios-X na UFG, Regional Goiânia e Jataí, conforme ilustrado na (figura 19). Para 

identificação dos índices de Miller foram utilizadas como padrão, as fichas da base de 

dados ICDD- The Internacional Center for Diffraction Data. 

 

Figura 18: Difratômetro (3-circle) na linha de luz XRD1 no LNLS. Fonte: http://lnls.cnpem.br/divisao-

cientifica/xrd1/ 

 

 

Figura 19: DifratômetroRigaku no Laboratório de DRX na UFG-regional Jataí. 

 

http://lnls.cnpem.br/divisao-cientifica/xrd1/
http://lnls.cnpem.br/divisao-cientifica/xrd1/
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A caracterização da liga Ti-18Nb-11Sn foi realizada na linha de luz Síncontron 

DRX1, utilizando os seguintes parâmetros operacionais: λ=1,033 A°, passo de 

0,04(2θ), intervalo angular de varredura 120° a 0°.  

Foram realizados também no Laboratório de DRX da UFG, medidas de DRX 

da amostra com os seguintes parâmetros: Tensão 40kv, Corrente: 20mA, ângulo 

rasante θi=10°, λ=1,54 A°, intervalo angular de 50°- 3°, com velocidade de varredura 

de 0,5°/min e um passo de 0,03° (θ), e fonte de Raios X de Cu Kα. Os difratogramas 

das ligas foram plotados através do Software Origin 8.0. 

 

3.2 Preparação da Liga Ti-35Nb-4Sn com Tratamento Termomecânico 

 

As amostras da liga com a composição nominal em massa (%) de Ti61% 

Nb35%-Sn4% foram preparadas em conjunto sob a orientação da Profa. Drª. 

Alessandra Cremasco na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no 

Departamento de Engenharia Mecânica. As ligas foram obtidas através de fusão a 

arco voltaico em atmosfera de argônio, sequencialmente receberam tratamento 

térmico para homogeneização a 1000°C por 12h, foram resfriadas em água, e 

laminadas a frio para 46% do volume inicial, e então seccionadas em fatias de 1mm 

de espessura. A amostra laminada a frio foi envelhecida por 1 hora a 350 °C e 

resfriada em água.   

 

3.3 Tratamento Termoquímico da Superfície da Amostra Ti-35Nb-4Sn 

 

O tratamento termoquímico da superfície das amostras das ligas foi realizado 

na Central Analítica do Curso de Física da UFG, Regional Jataí. Esse tratamento teve 

como objetivo melhorar a superfície das ligas, para criar estruturas, a nível 

microscópico, sobre a superfície da liga, com o objetivo de propiciar melhor formação 

de apatita sobre a superfície da liga. Foi utilizado um forno tubular resistivo da marca 

EDG. O forno utilizado no tratamento térmico da superfície da liga está apresentado 

na figura 20. 
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Figura 20: Forno tubular resistivo EDG utilizado nos tratamentos termoquímicos das ligas de Ti. 

 

Para o tratamento térmico foi utilizado um tubo de alumina para o aquecimento 

das amostras.  As amostras com espessura de 1mm foram serradas através de uma 

máquina cortadeira com disco diamantado em pedaços de 10 x 4 mm, foram então 

colocadas em um bécker, e imersas em propranolol, agitadas e limpas em aparelho 

ultrassom, durante 30min, para remoção de contaminantes do próprio disco 

diamantado. Após essa etapa foram lavadas em água ultra pura e secas em estufa a 

40 ºC durante 1 hora. 

Para realizar o tratamento químico da superfície, primeiramente, a amostra foi 

colocada em contato com 5 ml de solução NaOH 5M. Foram colocadas quatro 

amostras a 60ºC em com essa solução na estufa por um período de 24h. Após este 

período, as amostras foram lavadas em água ultra-pura e mergulhadas em 10 ml de 

solução 100 mM de CaCl2 mantida a 40 ºC por um período de 24h. 

Posteriormente, as amostras foram retiradas da solução de 100 mM de CaCl2, 

e então, aquecidas em forno tubular resistivo com taxa de aquecimento de 5 °C/Min  

a temperatura de 600 ºC, onde permaneceram no processo de aquecimento por 60 

min. Depois, foram resfriadas até a temperatura ambiente dentro do forno. Após o 

aquecimento, as amostras foram imersas em 10 ml de água destilada, e mantidas em 

estufa a 80 ºC por um tempo de 24 h. Após essa etapa, foram lavadas com água 

destilada e secas em estufa por 24 horas. 
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3.4 Avaliação da Bioatividade em Solução SBF 

 

Foram realizados ensaios de bioatividade dos três tipos de amostras obtidas. i) 

amostra Ti18Nb11Sn, ii) amostra Ti35Nb4Sn tratada termodinamicamente e 

envelhecida por 1 hora sem modificação da superfície, e iii) amostra Ti35Nb4Sn 

tratada termodinamicamente e envelhecida por 1 hora com modificação química da 

superfície. 

O ensaio de bioatividade foi realizado por meio da imersão das amostras em 

meio fluído simulado FCS modificado, protocolado por Kokubo e Takadama, 2007 (7). 

A solução de FCS foi preparada como descrito por Kokubo (7), seguindo todas 

recomendações do protocolo, certificando-se de que não houve precipitações durante 

o preparo. A solução manteve-se incolor, e sem nenhum tipo de depósito no bécker. 

Para preparar 1000 ml de SBF, primeiramente, mediu-se 700ml de água 

deionizada em uma proveta de polipropileno. Posteriormente, a água foi aquecida e 

mantida sobre agitação constante à temperatura de (36,4±1,5) °C. O bécker foi 

mantido coberto durante esse procedimento. Após o aquecimento, dissolveu-se os 

reagentes apresentados na (tabela 4), respeitando a ordem de 1ª a 8ª para a formação 

da solução. Os reagentes 9 e 10 foram dissolvidos ao final do processo de ajuste de 

pH. O pH final da solução medido foi igual a 7,40. Uma vez preparada a solução SBF, 

esta foi mantida armazenada em garrafa plástica para uso em até 30 dias. 

Para realizar os testes de bioatividade das ligas de Ti, as amostras foram 

imersas em SBF por um período de 24 h, três dias, sete dias e 14 dias, e foram 

mantidas em estufa a 36,5 ºC durante toda vigência do ensaio. A cada 4 dias foram 

trocadas as soluções, afim de supersaturar o meio. Depois de retiradas, as amostras 

foram lavadas com água destilada, e secas em estufa a 36,5 °C por um período de 

24h. A variação de tempo teve como objetivo acompanhar o processo de formação da 

apatita sobre a superfície das ligas preparadas.  

 

Tabela 04: Ordem, quantidade e pureza dos reagentes para preparação de 1000 ml de SBF. 

ORDEM REAGENTE QUANTIDADE PUREZA 

1 NaCl 8.035 g 99.5 

2 NaHCO3 0.355 g 99.5 
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3 KCl 0.225 g 99.5 

4 K2HPO4.3H2O 0.231 g 99.0 

5 MgCl2.6H2O 0.311 g 98.0 

6 1.0 M –HCl 39 ml - 

7 CaCl2 0.292 g 95.0 

8 Na2SO4 0.072g 99.0 

9 Tris 6.118 g 99.0 

10 1.0 M – HCI 0-5 ml - 

Fonte: Kokubo e Takadama, 2007 (20). 

 

3.5 Caracterização da Apatita 

 

Para análise da formação da apatita, parte das medidas de DRX foram 

realizadas no Laboratório de Física da UFG- Regional Jataí, utilizando se o 

difratômetro modelo Rigaku, utilizou se radiação Kα de um tudo de cobre, operando 

em 40 kV e 20 mA. As amostras foram fixadas em porta amostra de aço inox. O ângulo 

de incidência adotado foi rasante θi=10°, intervalo de aquisição de 2θ de 3° a 50º, com 

passo de 0,02 e tempo de acumulação, e fonte de raios-X de Cu Kα. 

Outras medidas de difração de raios-X com ângulo de incidência rasante 

(GIRXD) foram realizadas no Centro Regional para o desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (CRTI), em um difratômetro Bruker D8 Discover. Utilizou-se radiação Kα de 

um tubo com anodo de cobre operando em 40 kV e 40 mA, configuração de feixe 

paralelo (espelho de Goebell), detector de cintilação, ângulo de incidência θ=5° e 

intervalo de aquisição 2θ de 3º a 50º, com passo de 0,02° e tempo de acumulação de 

5 segundos por passo. 

Para identificar a formação de apatita foram utilizadas as fichas padrões da 

base de dados ICDD (Tabela 05). 

 

Tabela 05: Fichas de dados do ICDD para identificação de apatitas 

Fase de apatita Número das fichas padrões  

Hidroxiapatita-HA 74-0565 
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Hidroxiapatita deficiente em cálcio-

HAD 

86-0740 

Fosfato de cálcio amorfo- ACP 18-0303 

Fosfato octacálcico-OCP 26-1056 

Fosfato tricálcico- β TCP 70-2065 

 

As medidas de MEV/EDS foram realizadas em parte no LabMic na UFG, 

regional Goiânia, e outra parte no CRTI. 

 No LabMic a análise morfológica das amostras e a determinação química 

pontual foi realizada através do Microscópia Eletrônica de Varredura modelo Jeol, 

JSM-6610, equipado com EDS Energia Dispersiva de Raios X, utilizando o Software 

ThermoScientific NSS SpectralImaging, operado com tensão de aceleração de 

elétrons de 15kV. Para a análise de EDS foram realizadas medidas em 10 pontos da 

amostra.  

As análises realizadas no CRTI, foram realizadas em um microscópio eletrônico 

de varredura (MEV) Jeol JSM-IT300, operado com tensão de aceleração de elétrons 

de 25 kV. As análises composicionais pontuais foram realizadas pela técnica de 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS), com um detector de raios-X Oxford 

Instruments X-MaxNacoplado ao microscópio.  

Para a análise as amostras, foram fixadas em fita adesiva de carbono sobre 

porta amostra de alumínio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS CARACTERIZAÇÕES 

DAS LIGAS 

 

A. Caracterização da Liga Ti-18Nb-11Sn 

 

4.1 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS) 

da Liga Ti-18Nb-11Sn 

 

A figura 21 apresenta o espectro de XPS para a liga Ti-18Nb-11Sn. Pode-se 

observar picos do Ti 2s, Ti 2p, C 1s, O 1s, Sn 3d e Nb 3d. O elemento C e F são 

impurezas que apareceram durante o processo de preparo, mas com baixa 

concentração. Estas impurezas, principalmente o C, estão presentes na superfície da 

liga, devido a vários fatores, dentre eles a preparação da amostra, água de lavagem, 

contato com o ar, e liberação de C pela bomba de vácuo do sistema de preparação.  

 

 

Figura 21: Espectro de XPS tipo Survey obtido para a liga Ti-18Nb-11Sn com fótons de Al kα em um 
ângulo de 30°  relativo à normal da superfície da liga. 

 

A figura 22 apresenta o espectro de XPS obtido em alta resolução para o 

emissor Ti 2p. Este espectro apresenta as seguintes contribuições: um pico presente 

em 454,3 eV, correspondente ao Ti metálico; um pico presente em 459,1 eV, 

correspondente ao Ti4+ (TiO2); um pico presente em 456,0 eV, correspondente ao 
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Ti2+(TiO); e uma componente, presente em 458,0 eV, correspondente ao estado 

químico do Ti 3+ (Ti2O3)(42). O Ti metálico, indica que o biomaterial não está totalmente 

recoberto com filme de óxido presente na superfície do material. Todos estes óxidos 

estão presentes na superfície da liga. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 22: Espectro de XPS do emissor Ti 2p obtido da liga Ti-18Nb-11Sn após o processo de 
preparação e polimento. O XPS foi medido com o detector fazendo um ângulo de 30° em relação a 
normal da amostra. Foi utilizado uma fonte de raios-X Alkα. 

 

A figura 23 apresenta o espectro de XPS obtido para a liga Ti-18Nb-11Sn, 

utilizando o emissor Nb 3d. Para realizar o ajuste foram consideradas quatro 

componentes, presentes em 202,6 eV(43), 203,8 eV(44), 205,7eV(44) e 207,9 eV(45). 

A componente presente em 202,6 eV foi associada a Nb metálico. A componente 

presente em 203,8 eV foi associada a formação de NbO. As componentes presentes 

em 205,7 eV e 207,9 eV foram associadas a formação de NbO2 e Nb2O5. Observa-se 

a formação de uma grande quantidade de Nb2O5 sobre a superfície dessa liga. A 

medida experimental foi realizada com o detector fazendo um ângulo de 30° relativo 

à normal da amostra. Todos esses óxidos estão presentes na superfície da liga. 
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Figura 23: Espectro de XPS do emissor Nb 3d obtido da liga Ti-18Nb-11Sn, após o processo de 
preparação e polimento. O XPS foi medido com o detector fazendo um ângulo de 30° em relação a 
normal da amostra. Foi utilizado uma fonte de raios-X Alkα. 

 

A figura 24 apresenta o espectro de XPS obtido para a liga Ti-18Nb-11Sn, 

utilizando o emissor Sn 3d5/2. Para realizar o ajuste foram consideradas duas 

componentes presentes em 484,9 eV(42) e 487,4eV(42). A componente presente em 

484,9 eV foi associada ao Sn metálico. A componente presente em 487,9 eV foi 

associada à formação de SnO2. A medida experimental foi realizada para o detector, 

fazendo um ângulo de 30° relativo à normal da amostra. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: Espectro de XPS do emissor Sn5/2 obtido da liga Ti-18Nb-11Sn após o processo de 
preparação e polimento. O XPS foi medido com o detector fazendo um ângulo de 30° em relação a 
normal da amostra. Foi utilizado uma fonte de raios-X Alkα. 

A tabela 06, apresenta as energias de ligação e as contribuições dos 

compostos que estão presentes nos espectros de XPS da liga Ti-18Nb-11Sn. 
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Tabela 06: Energia de ligação dos compostos presentes na liga Ti-18Nb-11Sn 

Composto Energia de Ligação (eV) 

Ti metálico 454,3  
TiO2 459,1 
TiO 456,0 
Ti2O3 458,0 
Nb metálico 202,6 
NbO 203,8 
NbO2 205,7 
Nb2O5 207,9 
Sn metálico 484,9 
SnO2 487,4 

 

4.2  Fluorescência de Raios – X da Liga Ti-18Nb-11Sn 

 

Observando o espectro de FRX da amostra Ti18Nb11Sn (figura 25), pode se 

confirmar a presença de Ti na amostra. Isso está indicado no espectro da figura 24, o 

qual mostra a presença de duas linhas características : linha Kα, próximo à 4,5 KeV, e 

linha Kβ, próximo a 4,92 keV. A presença do elemento Nb foi confirmada por meio de 

dois níveis eletrônicos: 1) das linhas Lα, presente em 2,18 KeV e 2) linha Kα, próximo 

a 16,6 KeV e da linha Kβ em 18,64 KeV. A presença do elemento Sn foi identificada 

através de duas linhas no espectro de fluorescência: 1) das linhas Lα presente em 3,44 

KeV, 2) das linhas Kα identificado em 25,28 KeV, e da linha Kβ em torno de 29,14 KeV.  

As concentrações medidas dos elementos da liga foram: Ti (62,52%; Nb 

(18,14%) e Sn (11,703%). 
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Figura 25: Espectro de Fluorescência de Raios-X da liga Ti18Nb11Sn, e respectiva composição 
percentual dos elementos encontrados. 

 

O elemento Ca identificado através da linha Kα (3,68 KeV) é devido ao processo 

de preparação da amostra, no qual, muito provavelmente ocorreu o desprendimento 

de átomos de Ca do cadinho de fundição ou ainda, seria devido a contaminantes 

presentes nas paredes do equipamento de medida de fluorescência de raios-X. O 

equipamento de FRX utiliza uma fonte de raios-X, no qual o alvo é de Rh, por essa 

razão observa-se no espectro de fluorescência a presença do elemento Rh. 

 

 

4.3 Caracterização Microestrutural da Liga Ti-18Nb-11Sn por Microscopia Óptica 

e Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A técnica de MEV e MO tiveram como objetivo estudar a morfologia da 

superfície das ligas produzidas. Ambas tiveram um grau de concordância em relação 

às estruturas formadas sobre a superfície das ligas. A microestrutura analisada 

através da técnica de Microscopia Óptica, mostrou a formação de estruturas tipo 

dendrítica na superfície da liga, conforme apresentado na figura 26 (A). Essa formação 
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é típica de ligas monofásicas submetidas a resfriamento rápido, uma vez que durante 

o processo de formação da liga, a fusão dos elementos em um forno a arco voltaíco, 

utilizou-se um cadinho de cobre, refrigerado a água, levando a um rápido resfriamento 

da liga metálica (46). 

A imagem de MEV apresentada na figura 26 (B), confirma a formação da fase 

martensítica ortorrômbica (α”) na forma de estrutura tipo acircular. 

Embora a liga Ti-18Nb-11Sn contenha a presença de elementos β 

estabilizadores, estes não tinham concentrações suficientes para a obtenção da fase 

β, somente utilizando a fusão bruta a arco voltaíco. Neste trabalho, não foi realizado 

o tratamento térmico das ligas metálicas após o processo de fusão, entretanto vários 

autores (51,52,26), relatam a necessidade do emprego deste tipo de tratamento 

térmico, à temperaturas de 1000°C, para a formação da fase β.  

Takahashi et al.(48) analisaram os efeitos do tratamento térmico nas ligas Ti-

Nb-Sn. Nas amostras que foram solubilizadas e submetidas a rápido resfriamento, 

observou-se através de MO e DRX, a presença da formação da fase martensítica 

ortorrômbica. Estes autores também submeteram outras amostras à tratamento 

térmico em forno, por diferentes processos termomecânicos, e concluíram que a fase 

martensíta ortorrômbica é uma fase termo elástica, e está diretamente associada ao 

tipo de tratamento térmico utilizado, bem como o tipo de resfriamento empregado. 

Figura 26: (A) Imagem de Microscopia Óptica e (B) Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura da 
liga Ti-18Nb-4Sn, obtida após o processo de fusão bruta. 
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4.4 Caracterização Das Fases Cristalinas Presentes na Liga Ti-18Nb-11S, 

Obtida no LNLS 

 

A figura 27 apresenta o difratograma da liga Ti-18Nb-11Sn, obtidos na linha de 

luz de alta resolução, XRD1, do LNLS. 

Ainda não foi reportado na literatura estudos de DRX com a mesma análise 

composicional realizada neste trabalho. Entretanto, por meio da comparação com 

fichas do arquivo I.C.S.D de ligas binárias Ti-Nb e Ti-Sn, pode-se inferir que os picos 

obtidos no difratograma, apresentado na figura 27, são referentes à formação de uma 

única fase, a fase martensítica ortorrômbica α”. Este resultado colabora ao obtido pela 

técnica de MEV. A fase martensítica ortorrômbica α” é uma fase estrutural instável e 

intermediária, entre a estrutura hexagonal e a estrutura cúbica de corpo centrado (46). 

Os resultados de MO e MEV da liga Ti18Nb11Sn, confirmam a presença da fase 

atribuída a fase α”.   

No difratograma da liga Ti-18Nb-11Sn foi possível identificar os seguintes picos 

de difração (111), (131), (202), (222), (311), (134), (152), (153), (225), 

aproximadamente, centrados nos seguintes ângulos 2θ: 25º, 41°, 45°, 51°, 60°, 

66°,68°, 75°, 82°, respectivamente (figura 26). 

 

Figura 27. Difratograma da liga Ti-18Nb-11Sn obtido na linha de luz XRD 1 do Laboratório Nacional de 
Luz Síncrotron (LNLS). Utilizou-se nos experimentos de DRX fótons de 8 KeV para as medidas 
realizadas. 
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4.5 Avaliação da Microdureza Vickers (HV) da Liga Ti-18Nb-11Sn 

 

Na avaliação de microdureza Vickers, o valor médio encontrado foi de 189,5HV. 

Os valores que compuseram a Média e Desvio Padrão foram apresentados na tabela 

07. 

Os valores de baixa dureza Vickers mostram a formação de um material 

relativamente macio, uma vez que os valores de dureza para o Ti CP grau é algo em 

torno de dureza igual a 200HV (49) e para a liga Ti-6Al-4V de 340HV (49)(6). A liga 

Ti-35Nb-4Sn tratada termicamente e envelhecida apresentou valores de dureza de 

270HV (17), e a formação da fase β.  

 

Tabela 07: Valores utilizados para composição de Média e Desvio Padrão da microdureza da liga Ti-

18Nb-11Sn 

198 187 188 203 194 198 192 190 203 186 

177 189 188 188 186 193 186 193 186 190 

MÉDIA 189,5     DESV. PADRÃO = 6,33 
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A. Caracterização da Liga Ti-35Nb-4Sn Tratada Termodinamicamente e 

Envelhecida por 1 hora Sem Tratamento Térmico da Superfície 

 

4.6 Análise da Composição Química da liga Ti-35Nb-4Sn 

 

A composição química analisada por meio da técnica de FRX, mostrou a 

seguinte composição percentual dos elementos presentes na liga: Ti (58,60%), Nb 

(36,84%), Sn (3,99%). Essas concentrações estão de acordo com as quantidades 

utilizadas durante o processo de preparação da liga. 

Analisando o espectro de FRX da amostra Ti-35Nb-4Sn apresentado na (figura 

28), pode-se confirmar a presença de Ti na amostra. A presença da linha Kα próximo 

à 4,5 KeV, e linha Kβ próximo a 4,92 KeV, indicam a presença deste elemento. A 

presença de Nb foi confirmada por meio de três linhas: 1) Lα em 2,18 KeV, 2) linha Kα 

próximo a 16,6 KeV e linha Kβ próximo a 18,64 KeV. A presença de Sn na liga metálica 

foi confirmada por meio das linhas: 1) Lα próximo a 3,44 KeV, 2) e das linhas Kα 

próxima a 25,28 KeV, e da linha Kβ a 29,14 KeV.  

A presença da linha do Ca Kα, em torno de 3,68 KeV, deve se ao processo de 

preparação da amostra, conforme já discutido anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: Espectro de Fluorescência de Raios-X da liga Ti18Nb11Sn obtidos por FRX, e respectiva 
composição percentual dos elementos encontrado. Utilizou-se uma fonte de raios-X convencional com 
fótons da transição Kα de Rh. 
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4.7 Caracterização das Fases Cristalinas Presentes na Liga Ti-35Nb-4Sn 

 

A figura 29 apresenta o difratograma da liga Ti-35Nb-4Sn, obtido no Laboratório 

de DRX da UFG, Regional Jataí. Observa se a presença de picos de difração: β (110), 

(110), β (200), (111), (211), (220). Respectivamente, centrados próximos aos 

seguintes ângulos: 40°; 44,5°; 50°, 65°, 72° e 85°. Os picos em 44,5° e 65° foram 

associados ao porta amostra de aço, utilizado nas medidas experimentais. 

Estes picos de difração evidenciam uma liga essencialmente composta pela 

fase β, à temperatura ambiente, estes resultados corroboram com outros estudos 

reportados na literatura (19,26). 

 

 
 
Figura 29. Difratograma da liga Ti-35Nb-4Sn medida em θ x2θ, utilizando-se uma fonte de raios-X de 
Cu K alpha na laboratório de difração de raios-X da Regional Jataí do Curso de Física. 

 

Também foram realizadas medidas de DRX da liga Ti-35Nb-4Sn, no modo de 

incidência rasante, com ângulo de incidência igual a 10°, conforme apresentado no 

difratograma da (figura 30). Nota-se a presença de picos de difração referentes a dois 

tipos de estruturas: Anatase para o ângulo 2θ=25°, Rutila 2θ=28°, Ti β (111) em 

2θ=40°. Estes achados estão de acordo com o estudo realizado por Cremasco (17). 
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Figura 30. Difratograma da liga Ti-35Nb-4Sn sem tratamento térmico, medida com ângulo θ em 
incidência rasante igual a 10°, utilizando uma fonte de raios-X do tipo Cu kα. 
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CAPÍTULO V  

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA AVALIAÇÃO DA BIOATIVIDADE DAS 

LIGAS Ti-18Nb-4Sn, Ti-35Nb-4Sn E (Ti-35Nb-4Sn COM TRATAMENTO 

TERMOQUÍMICO DA SUPERFÍCIE) 

 

5.1 Avaliação da Bioatividade da Liga Ti-18Nb-11Sn 

 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados da formação e não formação 

de apatita sobre a superfície das ligas preparadas quando em contato com a solução 

FCS.  

A esquerda da figura 31 são apresentados imagem de MEV, e à direita da figura 

31 são apresentados os espectros de EDS para as diferentes ligas preparadas, com 

composição igual a Ti-18Nb-11Sn, após diferentes períodos de tempo em solução de 

FCS (1 dia, 4 dias, 7 dias e 14 dias). Observa-se à esquerda da figura 31, que após o 

contato da liga com a solução FCS, à formação de uma nova estrutura sobre a 

superfície da liga após 14 dias de imersão em meio FCS. A imagem de MEV revelou 

a formação em pontos localizados da liga, não se estendendo por toda a superfície da 

amostra. 

O espectro de EDS da superfície da liga apresentado na figura 31, mostra que 

após 1 dia de imersão, a presença de Na, sugerindo-se a formação de uma fina 

camada de titanato de sódio, fator importante para a formação de HA. Quando em 

FCS, o Ti metal troca íons Na+ a  partir da camada superficial do titanato de sódio com 

os íons H3O+ no fluído para formar grupos Ti-OH,  logo após a formação destes grupos, 

os íons cálcio do fluído são incorporados formando-se o titanato de cálcio amorfo (50). 
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Figura 31: Imagem de MEV/ EDS da Liga Ti-18Nb-11Sn. A: Imagem da superfície da liga limpa; B: EDS 

da liga limpa; C: Imagem da superfície da liga após um dia de imersão em FCS; D: EDS da superfície 

da liga após um dia de imersão em FCS; E:Imagem da superfície da liga após três dias de imersão em 

FCS; F: EDS da superfície da liga após um dia de imersão em FCS; G:Imagem da superfície da liga 

após sete dias de imersão em FCS H: EDS da superfície da liga após sete dias de imersão em FCS; I: 

Imagem da superfície da liga após quatorze dias de imersão em FCS; J: EDS da superfície da liga após 

sete dias de imersão em FCS. 
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Para confirmar a formação de HA sobre a superfície da liga, realizamos 

medidas de DRX após o diferentes períodos de exposição ao meio de FCS. De forma 

a aumentar a sensibilidade da técnica à superfície da liga, foram realizados medidas 

de DRX com os fótons de incidência razante à superfície, com ângulo de incidência 

igual à 10°. Esse procedimento elimina parte da contribuição do sinal de difração 

proveniente do substrato durante a medida experimental de DRX.  

A figura 32 apresenta os difratogramas para a liga Ti-18Nb-11Sn antes e após 

diferentes tempos de imersão em FCS. Observa-se alguns picos de difração na 

mesma posição 2 para as amostras imersas em 1 dia, 2 dias, 7 dias e 14 dias. Esse 

picos foram associados à estruturas cristalinas presentes na composição da liga 

metálica estudada. Apenas o padrão de difração obtido após 14 dias de exposição à 

solução de SBF que apresentou a formação de novas estruturas, em 

aproximadamente 2θ=31,8° e 2θ=34°, sugerindo a formação de HA sobre a superfície 

da liga.  

Os picos de difração presentes em 2θ=25° e 2θ=28°, foram associados a 

presença das fases Anatase e Rutila do dióxido de titânio(TiO2). Alguns estudos, 

confirmam que superfícies de ligas com presença de TiO2, na forma da fase anatáse 

ou da fase da Rutila, podem induzir a formação de apatita (55,56).  
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Figura 32: Difratograma da Liga Ti-18Nb-11Sn obtida com ângulo de incidência rasante igual a 10°,após 
diferentes períodos de imersão, amostra limpa e imersa em FCS por (Um, Dois, Sete e 14dias). Ti: 
Titânio; AP: apatita. 

 

5.2 Avaliação da Bioatividade da Liga Ti-35Nb-4Sn Sem Tratamento 

Termoquímico da Superfície 

 

De forma semelhante à realizada para a liga Ti-18Nb-11Sn, nesta seção serão 

apresentados os resultados experimentais de MEV, DRX e EDS para a liga Ti-35Nb-

4Sn, sem tratamento termoquímico da superfície, sem e após à exposição da solução 

de FCS para diferentes períodos de imersão. As imagens de MEV (figura 33 (A), (C), 

(E), (G), (I)) da superfície liga Ti-35Nb-4Sn, obtidas sem tratamento termoquímico, 

apresentam a formação de novas estruturas sobre a superfície, à partir do sétimo dia 

após imersão em FCS. A análise de EDS também sugeriu a presença de átomos de 

Ca após 14º dia de imersão (figura 33-J), o qual associamos a formação de uma 

camada de Hidroxiapatita. Para as ligas com 1 dia e 3 dias de imersão em FCS não 

notamos mudanças significativas na superfície da liga, pois a morfologia e os dados 

de EDS não sugeriram a formação de apatita. 
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Figura 33: Imagem de MEV/ EDS da Liga Ti-35Nb-4Sn. A: Imagem da superfície da liga limpa; B: EDS 

da liga limpa; C: Imagem da superfície da liga após 1 dia de imersão em FCS; D: EDS da superfície da 

liga após 1 dia de imersão em FCS; E: Imagem da superfície da liga após 3 dias de imersão em FCS; 

F: EDS da superfície da liga após 3 dias de imersão em FCS; G:Imagem da superfície da liga após 7 

dias de imersão em FCS H: EDS da superfície da liga após 7 dias de imersão em FCS; I: Imagem da 

superfície da liga após 14 dias de imersão em FCS; J: EDS da superfície da liga após 14 dias de 

imersão em FCS. 
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Para confirmar a formação de HA sobre a superfície da liga Ti-35Nb-4Sn, foram 

realizados medidas de DRX das ligas, sem e em contato com FCS para diferentes 

tempos de exposição (1 dia, 3 dias, 7 dias e 14 dias), no modo de incidência rasante.  

O difratograma apresentado na parte superior da figura 34, mostra a formação 

de picos de difração para ângulos 2θ=31,8º sobre a superfície da liga, após 7 e 14 

dias de imersão em FCS, sugerindo a formação de HA. Nessa região antes de expor 

a liga à solução de FCS não existia picos de difração. Após um dia e três dias não foi 

detectado a presença de picos de difração nessa região, característica da formação 

de HA. Devido às irregularidades na superfície da liga, no modo de incidência ante, 

não foi possível observar a presença dos picos de difração de menor intensidade. 

Acredita-se que os grãos de apatita formados ou mesmo de camadas, como sugerem 

os resultados de MEV, tem características particulares, que permitem esta 

identificação. A presença do elemento químico fósforo (P), presente na estrutura 

cristalina da apatita, não foi detectada devido à coincidência de picos de FRX nessa 

região (7). A parte inferior da figura apresenta uma medida experimental de DRX, em 

um intervalo angular maior (2=25° à 50°), para as amostras sem e expostas ao meio 

FCS. Novamente, só se observa nessa região a formação de picos de HA e do Ti, 

presente na liga metálica. 

Os resultados de MEV, EDS e DRX analisados para a liga de Ti-35Nb-4Sn, 

sem exposição e com exposição ao meio FCS, mostram a formação de estruturas 

sobre a superfície da liga metálica após 7 e 14 dias de exposição ao meio de FCS. As 

morfologias dessas estruturas são características da formação de HA, conforme 

apresentado na medida de MEV, figura 33 (G) e (I). Essas estruturas foram então 

associadas, após as análises de DRX, à formação (HA) Hidroxiapatita sobre a 

superfície da liga.  
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Figura 34. Difratogramas obtidos da liga Ti-35Nb-4Sn, amostra limpa e após imersão em FCS (1,3,7 e 
14 dias de exposição).HA: Hidroxiapatita, Ti: Titânio. 
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5.3 Avaliação da Bioatividade da Liga Ti-35Nb-4Sn com tratamento 

termoquímico da superfície 

 

Neste trabalho tentou se melhorar a adesão da HA sobre a superfície da liga 

Ti-35Nb-4Sn, através de tratamento termoquímico da superfície. Este tipo de 

tratamento promove a formação titanato de cálcio (41), as quais são geralmente 

deficientes em Ca sobre sua superfície, favorecendo-se assim a formação de HA (36).  

A figura 35 mostra o efeito da capacidade de retenção de Ca sobre a superfície 

da liga de Ti-35Nb-4Sn, sem e com tratamento termoquímico. Ambas as ligas não 

foram expostas ao meio FCS. A figura 35 (A) mostra a imagem MEV de uma superfície 

limpa da liga Ti-35Nb-4Sn sem o tratamento termoquímico da superfície. A figura 35 

(C) mostra a imagem MEV de uma superfície de uma liga de Ti-35Nb-4Sn com 

tratamento termoquímico. Nota-se uma grande quantidade de ranhuras e imperfeições 

sobre a superfície (figura 35 (A)), provenientes do processo de preparo da superfície 

da amostra.  

As figuras 35 (B) e (D) mostra o espectro de EDS para a liga Ti-35Nb-4Sn sem 

e com tratamento termoquímico; Nota-se que sem o tratamento termoquímico, não há 

a presença de Ca sobre a superfície da liga. O espectro de EDS apresentado na figura 

35(D), confirma a alteração da composição química da superfície da liga, após 

tratamento termoquímico, levando a uma formação de titanato de cálcio na superfície 

da liga que recebeu tratamento termoquímico (figura 35 C). Os autores da referência 

(39, 41 e 58) também relatam a eficiência desse processo de tratamento termoquímico 

da superfície de ligas de Ti-Nb-Sn. A presença de elementos contaminantes, como 

por exemplo. C e O, é devido a amostra estar em contato com ar atmosférico. A 

presença dos contaminantes Al e Si, foram associados ao processo de polimento da 

superfície da amostra. 
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Figura 35: A: Imagem de MEV da superfície da liga Ti-35Nb-4Sn sem tratamento termoquímico; B: 
Espectro de EDS da superfície da liga Ti-35Nb-4Sn sem tratamento termoquímico; C: Imagem de MEV 
da superfície da liga Ti-35Nb-4Sn com tratamento termoquímico; D: Espectro de EDS da superfície da 
liga Ti-35Nb-4Sn com tratamento termoquímico. 

 

O trabalho seguinte que foi realizado, dado o fato que a superfície liga Ti-35Nb-

4Sn, tratada termoquímicamente, retém Ca, favorecendo à formação titanato de cálcio 

(41), precursor do crescimento de HA, foi realizada a imersão dessa liga por diferentes 

tempos de exposição (1 dia, 3 dias, 7 dias e 14 dias) ao meio de FCS, conforme 

ilustrado na figura 36, respectivamente. As imagens de MEV da liga Ti-35Nb-4Sn 

(figura 36), com tratamento termoquímico, indicam a formação de apatita a partir do 

terceiro dia de imersão em FCS (figura 36 E). No espectro de EDS (figura 36 F), é 

possível verificar a presença dos elementos cálcio e fósforo, apontando a formação 

de HA.  

Nas amostras imersas em FCS por 7 e 14 dias (figura 36 G e I), também foi 

possível visualizar a formação de HA sobre a superfície, seguidos pela análise de EDS 

(figura 36 (H) e (J), da composição química, a qual apresenta composições bem 

semelhantes a HA, com sinais mais intensos para a linha do elemento P e Ca. 
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Figura 36: Imagem de MEV/ EDS da Liga Ti-35Nb-4Sn com tratamento termoquímico. A: Imagem da 
superfície da liga limpa; B: EDS da liga limpa; C: Imagem da superfície da liga após um dia de imersão 
em FCS; D: EDS da superfície da liga após um dia de imersão em FCS; E:Imagem da superfície da 
liga após três dias de imersão em FCS; F: EDS da superfície da liga após um dia de imersão em FCS; 
G:Imagem da superfície da liga após sete dias de imersão em FCS H: EDS da superfície da liga após 
sete dias de imersão em FCS; I: Imagem da superfície da liga após quatorze dias de imersão em FCS; 
J: EDS da superfície da liga após sete dias de imersão em FCS. 
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Também foram realizadas medidas de DRX no modo incidência rasante, das 

ligas sem e com exposição ao FCS. A parte inferior da figura 37 mostra os 

difratogramas obtidos para uma superfície limpa da liga Ti-35Nb-4Sn que recebeu 

tratamento termoquímico, sem e com exposição ao meio de FCS. Nestes 

difratogramas, observasse uma estrutura satélite próxima ao pico principal do Ti, a 

qual pode estar associada a HA. Na região angular de 2θ=31,8° do difratograma, nota-

se claramente a formação de estruturas extras apenas após o sétimo dia de exposição 

ao meio de FCS. Semelhantemente, ao que já foi discutido na seção anterior, esse 

pico de difração foi associado à formação do pico principal da HA. A parte superior da 

figura 37 mostra um difratograma em alta resolução da região de interesse no estudo 

da formação de HA. 
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Figura 37. Difratograma da liga Ti-35Nb-4Sn modificada termoquimicamente (NaOH-CaCl-Calor-H20), 

amostra limpa e após imersão em FCS (1,3,7 e 14 dias).HA: Hidroxiapatita. Ti: Titânio. 

 

Como já foi descrito em capítulos anteriores, acredita se que os íons de Ca2+, 

presentes no titanato de Ca, sobre a superfície da liga de Ti, são liberados via troca 

com íons H3O+ do fluído (FCS) e grupos Ti-OH são formados sobre a superfície da 

liga. A liberação de íons Ca2+ aumenta a atividade produtora de apatita, bem como os 

íons de Ca+ presente no FCS. O grupo Ti-OH formado, é carregado negativamente, e 

estes se combinam com as cargas positivas dos íons Ca2+ do fluído FCS. Como os 

íons Ca acumulados na superfície do material tem carga positiva, estes se combinam 

com as cargas negativas dos íons fosfatos, formando-se fosfato de Ca amorfo. Este 

fosfato de Ca, é transformado em um fosfato cristalino do tipo Hidroxiapatita (51). 
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CAPÍTULO VI 

 

6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A liga Ti-18Nb-11Sn apresenta uma estrutura martensítica ortorrômbica, 

com propriedade de dureza relativamente baixa, 189,5 HV. Estas características 

não são apropriadas para finalidades biomédicas conhecidas.  

O ensaio de bioatividade da liga Ti-18Nb-11Sn, não apresenta dados 

conclusivos para confirmar a bioatividade da liga estudada.  

O tratamento termoquímico da liga favoreceu a retenção de Ca sobre a 

superfície da liga Ti-35Nb-4Sn, favorecendo a formação de HA. Essa liga 

mostrou-se ser bioativa sem nenhum tipo de tratamento termoquímico da 

superfície.  

Notou se que a bioatividade da liga de Ti-35Nb-4Sn aumentou após o 

tratamento termoquímico.  

De forma geral a liga Ti-35Nb-4Sn apresenta propriedades estruturais e 

mecânicas favoráveis a aplicações biomédicas, este trabalho recomenda se que 

sua superfície seja termicamente e quimicamente tratada para melhorar a 

bioatividade. 

No entanto, como perspectiva futura, se faz necessário avaliar a 

biocompatibilidade do material, além da averiguação dos efeitos residuais em 

meio corpóreo causados pelos ligas metálicas deste estudo. 
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