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Capítulo 1. Revisão bibliográfica. 
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1.1 Aços inoxidáveis na medicina 

Os aços inoxidáveis austeníticos são biomateriais freqüentemente utilizados como 

dispositivos de fixação interna, como, por exemplo, placas e parafusos, devido às suas 

propriedades mecânicas, resistência à corrosão e baixo custo quando comparados a outros 

materiais metálicos também utilizados em implantes [2]. Estes materiais são mais baratos 

do que outras ligas utilizadas para o mesmo fim, o que constitui uma vantagem. Além do 

referido, os parafusos de aço, ao contrário dos parafusos de titânio, utilizados para fixar os 

ossos, permitem ao profissional da área médica perceber o início de eventual deformação 

plástica, podendo assim evitar a deformação do parafuso, e conseqüentemente os 

problemas que advém dessa deformação [2]. 

Alguns autores são peremptórios em afirmar que os aços inoxidáveis não são 

apropriados para serem utilizados em implantes ao contrário do titânio [20]. No entanto, 

estudos estatísticos de naturezas diferentes realizados em pacientes e animais no mundo 

inteiro e in vitro não conseguiram provar a toxicidade dos aços inoxidáveis [21-24]. 

Uma das vantagens da utilização de implantes de aço inoxidável é a sua fraca 

osteointegração, que permite que o implante seja removido facilmente, tornando-o um 

material mais apropriado para implantes temporários. 

Aços inoxidáveis Austeníticos 

Os aços inoxidáveis austeníticos especiais apresentam na sua composição um teor mínimo 

de 10 a 12 % de cromo e, altos teores de elementos adicionais como níquel, molibdênio 

além de menores teores de nitrogênio. O principal elemento responsável pela resistência à 

corrosão por pite é o cromo, enquanto o níquel é adicionado para estabilizar a estrutura 

austenítica, o molibdênio eleva a resistência à corrosão e o manganês e o nitrogênio 

substituem parcialmente o níquel como estabilizadores da estrutura austenítica [10]. 

Os aços inoxidáveis austeníticos apresentam estrutura cúbica de faces centradas 

(c.f.c.) a temperaturas baixas como as do corpo humano. Esta estrutura confere ao 

material boas propriedades mecânicas e elevada resistência à corrosão [10]. 

O mecanismo de passivação destes materiais é complexo e, apesar de os principais 

elementos metálicos constituintes do aço inoxidável se oxidarem em potenciais 

relativamente baixos, como mostrado na tabela 1.1, os aços não sofrem corrosão nesses 
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potenciais. Este fenômeno interessante e útil mostra a complexidade do sistema [25]. A 

resistência à corrosão destes materiais deve-se essencialmente à formação de um filme 

fino superficial, camada passiva, majoritariamente constituído de óxidos e hidróxidos dos 

principais metais constituintes da liga, em particular o cromo, formado espontaneamente 

pela exposição da superfície metálica ao ar.  

Tabela 1.1. Reações possíveis de ocorrer num aço inoxidável durante uma varredura de potencial [25]. 

N° Reação Potencial de equilíbrio (E0) 

1 Fe ↔ Fe2+ + 2e - E0 = -0,440 + 0.0295 Log (Fe2+) 

2 3Fe2+ + 4H2O ↔ Fe3O4 + 8 H+ + 2e- E0 = -0,980 – 0,236 pH + 0.089 Log (Fe 2+) 

3 Fe + H2O ↔ FeO + 2 H+ + 2e- E0 = -0,047 – 0,059 pH 

4 3Fe + 4H2O ↔ Fe3O4 + 8 H+ + 2e - E0 = -0,085 – 0,059 pH 

5 2Fe3O4 + H2O ↔ 3Fe2O3 + 2 H+ + 2e- E0 = 0,221 – 0,059 pH 

6 2Fe + 3H2O ↔ Fe2O3 + 6 H+ + 6e- E0 = -0,051 – 0,059 pH 

7 Ni + H2O ↔ NiO + 2 H+ + 2e- E0 = 0,116 – 0,059 pH 

8 Mo + 2H2O ↔ MoO2 + 4 H+ + 4e - E0 = -0,072 – 0,059 pH 

9 Cr2O3 + 5H2O ↔ 2CrO4
2- + 10 H+ + 6e - E0 = 1,311 – 0,098 pH + 0,019 Log (CrO4

2-) 

10 Ni(II) + 2H2O ↔ NiO2 + 4 H+ + 2e- E0 = 1,593 – 0,118 pH - 0,029 Log (Ni2+) 

11 MoO2 + 2H2O ↔ MoO4
2- + 4 H+ + 2e- E0 = 0,606 – 0,118 pH + 0,029 Log (MoO4

2-) 

12 2Fe(II) + 3H 2O ↔Fe2O3 + 6 H+ + 2e- E0 = 0,728- 0,177 pH – 0,059 Log (Fe2+) 

 
De acordo com Goodlet et al. [26], apesar do filme de óxido de cromo, existente na 

camada passiva de aços inoxidáveis, ser o responsável pela resistência à corrosão deste 

tipo de materiais, as propriedades eletroquímicas do filme são também fortemente 

influenciadas pela presença dos óxidos de ferro. Segundo os mesmos autores, através da 

espessura do filme existem regiões quase puras em óxido de cromo, outras puras em 

óxido de ferro e regiões de transição contendo uma mistura de ambos os óxidos. 

Carmezim et al. [27] sugeriram que os filmes de óxido podem ser descritos por um 

modelo “duplo” que consiste numa camada externa hidratada, rica em ferro e numa 

camada interna rica em óxidos de cromo. O teor de ferro diminui drasticamente com a 

diminuição do pH do meio sendo o filme constituído praticamente por compostos de 

cromo a pH = 0,6. Betova et al. [28, 29], propuseram que os aços inoxidáveis são 

revestidos por um filme de óxido misto de Cr(III) contendo algum Cr(VI)-Fe(III) e 
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espécies contendo molibdênio, que cresce, com o potencial, por um mecanismo de campo 

alto até atingir uma espessura constante a um dado potencial. Estes autores referem ainda 

que a eficiência do ferro como agente de passivação secundário, depende não só do pH 

como também de espécies complexantes do ferro em solução. Milosev [25] propôs que 

em meio fisiológico a passivação dos aços é garantida através da formação de uma 

camada de óxidos que contém dois constituintes principais: cromo e ferro contendo 

também óxidos de níquel e de molibdênio presentes em menor quantidade. 

Lothongkum et al. [30] sugeriram que o filme superficial de aços inoxidáveis 

ferríticos e austeníticos contendo 21%-39% de cromo e 5%-28% de níquel é composto 

por hidróxido de cromo na superfície externa e óxido de cromo na superfície interna. Por 

sua vez, a camada de óxido de cromo pode ser subdividida em duas; uma camada 

contendo óxido de cromo e uma camada de óxido de ferro com ferro e níquel no estado 

metálico e uma camada de óxido de cromo contendo cromo, ferro e níquel (ver figura 1.1) 

no estado metálico. A espessura das camadas de óxido de cromo e de óxido de ferro 

contendo ferro e níquel no estado metálico são importantes no tocante à resistência à 

corrosão por pite das ligas: se o teor de níquel no aço inoxidável for alto, o níquel pode 

ser encontrado nos filmes superficiais e pode aumentar a resistência da liga à corrosão. 

 
Figura 1.1. Esquema proposto por Lothongkum et al. [30] mostrando a distribuição dos elementos 
metálicos ferro, cromo e níquel na camada passiva de aços inoxidáveis. 
 

O molibdênio tem despertado interesse nos últimos anos na comunidade científica 

por ser responsável pela maior resistência à corrosão dos aços que contém este elemento. 

Por este motivo, é feita a seguir uma revisão bibliográfica mais detalhada. 

Ilevbare e Bersntein [31] estudaram o efeito inibidor dos íons cromato (K2CrO4 

0,01mol.L-1) e molibdato (Na2MoO4 0,01mol.L-1) em meio de HCl 0,1mol.L-1, na 

corrosão por pite dos aços inoxidáveis AISI 304 (SS304GF: 18,3% Cr, 8,5% Ni, 0,8% Mn, 

0,3% Si e SS304W: 18,7% Cr, 8,5% Ni, 1,6% Mn, 0,2% Si) e AISI 316 (SS316GF: 19,4% 
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Cr, 11,8% Ni, 2,2% Mn, 2,4% Mo, 0,2% Si e SS316W: 16,1% Cr, 10,2% Ni, 1,8% Mn, 

2,4% Mo, 0,1% Si), por técnicas eletroquímicas (polarização potenciostática e 

potenciodinâmica). Os resultados deste trabalho sugerem que os íons cromato e molibdato 

atuam de forma idêntica, embora o íon cromato tenha um efeito inibidor mais efetivo, 

reduzindo o tamanho e o número de sítios ativos propícios à ocorrência de pite. Os 

autores sugerem que estes sítios ativos devem se encontrar mais concentrados nas 

inclusões, uma vez que, o óxido que se forma em cima das inclusões é mais fino e 

deficiente em cromo (elemento metálico mais importante no tocante à resistência da liga 

metálica à corrosão por pite). De acordo com os autores, a redução dos íons molibdato 

(MoO42-
(aq) + 4H+

(aq) + 2e- ↔  MoO2(s) + 2H2O( l)) e cromato, 2CrO42-
(aq) + 10H+

(aq) + 6e- 

↔  Cr2O3(s) + 5H2O( l)), deve ocorrer a E = 200 mV vs. ECS. A ação destes íons pode ser 

explicada considerando vários fatores. (1) os produtos da reação de redução depositam-se 

no filme de óxido superficial (acima das inclusões) formando uma barreira física que 

impede a chegada dos íons Cl- às regiões mais ativas. (2) a reação de redução de ambos os 

íons diminui a acidez local. (3) As dimensões dos íons cromato e molibdato são 

comparáveis às do íon Cl- (raio/pm 181, 242 e 254 volume/nm3  0,025; 0,059 e 0,069, 

anions Cl-, CrO4
2- e MoO4

2-, respectivamente, assumindo esferas simétricas) e por isso, 

estes anions podem também penetrar através do filme de óxido e reagir com as inclusões 

para formar uma camada fina de compostos/complexos insolúveis na superfície da 

inclusão. A formação desta camada dificulta o ataque dos íons cloreto a estes sítios 

específicos, impedindo a ruptura do filme. Pode acontecer ainda que estes íons não 

interajam com as inclusões, mas têm o efeito de diminuir o volume (concentração) de íons 

Cl- nestas regiões, em virtude de o seu volume ser maior do que o do Cl-. Pode também 

existir repulsão eletrostática, afastando os íons cloreto dos locais susceptíveis ao pite. 

Doh et al. [32] estudaram o efeito dos elementos metálicos cromo e molibdênio 

presentes na liga, na passivação dos aços inoxidáveis 30 (18Cr) e 444 (18Cr-2Mo) por 

espectroscopia de absorção de raios-X in situ no entorno da borda (XANES –X-Ray 

Absorption Near Edge Structure) em solução tampão de borato (pH = 7) e E = 0 V vs. 

Ag/AgCl. Os autores observaram que o cromo foi parcialmente substituído pelo 

molibdênio no filme passivo, tendo sugerido que este fenômeno é responsável pelo 
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aumento da resistência à corrosão dos aços com maior teor de molibdênio. Os autores 

sugerem ainda, com base na literatura, ref. [7] de [32] que o molibdênio nos estados de 

oxidação IV e VI, presente na camada passiva na forma de MoO2 e MoO4
2-, induz a 

formação de um filme bipolar consistindo de uma camada externa de seletividade 

catiônica e de uma camada interna de seletividade aniônica. 

Mottu et al. [33] estudaram a influência da implantação de molibdênio na 

superfície do aço inoxidável austenítico 316LVM (ASTM F138) (18,71%Cr, 13,08%Ni, 

1,71% Mn, 1,03% Si, 0,29% S, 0,07%C e 0,04%P), na corrosão por pite do referido aço 

em meio de NaCl 0,15 mol L-1 a 37ºC. Neste trabalho a estrutura da camada implantada 

foi analisada por difração de raios-X por incidência rasante e a composição química 

caracterizada por espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS). A corrosão por pite foi 

estudada por medidas eletroquímicas: potencial de circuito aberto estacionário, curvas 

galvanostáticas e potenciodinâmicas e por medidas de caracterização de superfície: SEM 

e EDX e a rugosidade da superfície foi analisada por microscopia de força atômica. Estes 

autores verificaram que o aumento do teor de molibdênio na superfície do aço melhorou a 

sua resistência à corrosão por pite até à concentração de íons molibdênio superficial igual 

a 8 x 1015 íon cm-2; acima deste valor, a presença de molibdênio aumentou a extensão da 

corrosão por pite. Cabe aqui referir que por XPS os autores detectaram no aço exposto ao 

ar, antes da implantação de molibdênio, apenas ferro e cromo na camada passiva na forma 

de óxidos e hidróxidos, níquel no estado metálico presente em alta concentração na 

interface camada passiva / seio da liga (20%). A camada passiva é constituída por duas 

fases: fase externa contendo oxigênio na forma OH e H2O e a fase interna contendo o 

oxigênio majoritariamente na forma de óxido. A implantação de molibdênio teve como 

efeito aumentar a razão ferro/cromo, ou seja, diminuir o teor de cromo na camada passiva. 

Note-se que apesar de o cromo ser o elemento mais importante no tocante à resistência à 

corrosão por pite do aço, a sua substituição parcial por molibdênio, aumentou a 

resistência do aço à corrosão, até um dado valor de concentração de molibdênio. Este 

limite pode ser conseqüência da diminuição de cromo, ou seja, acima de um determinado 

teor de molibdênio o teor de cromo na camada passiva pode não ser mais suficiente para 

garantir a resistência à corrosão do aço.  
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Abreu et al. [34] estudaram a evolução de filmes passivos formados na superfície 

dos aços AISI 304L (18,22% Cr, 8,58% Ni, 1,79% Mn, 0,35% Mo) e  

UNS S31803 (SAF 2205) (22,38% Cr, 5,39% Ni, 1,68% Mn, 2,94% Mo) em meio 

alcalino (NaOH 0,1 mol L-1). O estudo foi efetuado utilizando técnicas eletroquímicas 

(voltametria cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica) e de caracterização de 

superfície (espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X – XPS). O intuito 

principal deste estudo foi determinar o efeito do molibdênio nas características protetoras 

do filme passivo. Os autores sugeriram que o íon molibdato age como um intermediário 

adsorvido que altera a seletividade intrínseca da camada exposta do filme externo de 

aniônica para catiônica, induzindo a formação de uma camada bipolar que promove a 

formação de espécies Cr2O3  e CrO3 , tendo observado um aumento na razão Fe/Cr no 

filme superficial da liga que contém maior teor de molibdênio. Por o molibdênio não ter 

sido detectado pelas técnicas estudadas, os autores sugeriram que este elemento age 

promovendo a ação de outros agentes passivos, atuando indiretamente no processo de 

passivação em meio alcalino na forma de molibdato (MoO4
2-). 

Polo et al. [35] estudaram o comportamento eletroquímico dos aços inoxidáveis 

AISI 304 (19,70% Cr, 9,40% Ni) e 316L (17,10% Cr, 10,70% Ni e 2,20% Mo) em NaCl 

0,5% por curvas de polarização anódica e espectroscopia de impedância eletroquímica, 

utilizando a abordagem de circuito equivalente para ajuste dos dados. Os autores 

observaram que o aço com molibdênio apresentou uma região passiva maior, com 

densidades de corrente mais baixas e um espectro de impedância com componentes real e 

imaginária maiores, embora o circuito equivalente tenha sido o mesmo para os dois aços, 

sugerindo mecanismos idênticos. 

Pelo exposto acima, pode ver-se que a composição do filme protetor em meio 

aquoso é ainda uma incógnita. Não obstante, pode considerar-se que o filme passivo é 

constituído por óxidos e hidróxidos dos elementos ferro, cromo, molibdênio e níquel. 

1.2. Proteínas 

As proteínas são constituídas por estruturas poliméricas resultantes da combinação 

entre vinte diferentes monómeros (aminoácidos). As ligações entre os aminoácidos são de 

natureza peptídica, estabelecendo-se, regra geral, entre os grupos α - carboxila e  
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α - amino de dois aminoácidos diferentes, liberando água [36]. No caso das albuminas 

humana e bovina, os  aminoácidos são: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, 

prolina, fenilalanina, tirosina, triptofano, serina, treonina, cisteína, metionina, arginina, 

histidina, lisina, ácido aspártico e ácido glutâmico. Na figura 1.2 são apresentadas as 

estruturas dos aminoácidos constituintes da albumina bovina [37, 38]. 

Além das ligações peptídicas, estabelecem-se, entre outras, ligações por pontes de 

hidrogênio e pontes dissulfeto, originando estruturas tridimensionais de alta estabilidade. 

Existem quatro tipos de estruturas frequentemente citadas [37]: 

(1) Estrutura primária – sequência específica de aminoácidos (cadeia linear).  

(2) Estrutura secundária – ligação não covalente entre aminoácidos que não se 

encontram próximos na sequência linear originando por exemplo, estruturas 

helicoidais. A α-hélice é um exemplo de elemento de estrutura secundária. 

(3) Estrutura terciária – corresponde ao enovelamento das estruturas secundárias, 

ou seja, corresponde à estrutura tridimensional do polipeptídeo como um todo. 

(4) Estrutura quaternária – corresponde à organização espacial de monómeros 

(sub-unidades) protéicas. Quando existe mais de uma cadeia polipeptídica há 

um arranjo espacial das subunidades. Um exemplo de estrutura quaternária é 

dado pela hemoglobina. Este nível de estrutura não existe no caso da albumina. 

A carga total da proteína depende do pH, definindo-se o ponto isoelétrico, como o 

valor de pH no qual a carga total da proteína se anula; abaixo deste ponto a proteína tem 

carga positiva e acima deste, a proteína tem carga negativa. No caso da albumina, o ponto 

isoelétrico pode variar entre 4,5 e 4,7 [39 - 41]. 
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Isoleucina  Prolina  Fenilalanina  Tirosina 
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Arginina Histidina  Lisina 

 

 
 

Ácido aspártico Ácido glutâmico Cisteína 

 
  

Figura 1.2. Aminoácidos constituintes da soroalbumina bovina [37, 38] 
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A albumina, também conhecida como soroalbumina, é a proteína plasmática de 

menor peso molecular (≈ 69 000). A soroalbumina de diferentes mamíferos é semelhante; 

todas parecem ter como estrutura primária uma única cadeia peptídica de 

aproximadamente 550-600 (583 para a BSA [42]) resíduos de aminoácido (peso 

molecular entre 65 000 e 70 000). A estrutura secundária parece apresentar as cadeias 

dobradas entre si formando camadas que podem ser desenoveladas por diminuição do pH 

e novamente enoveladas por elevação do pH. A albumina bovina contém 101 grupos 

carboxilatos (41 resíduos de ácido aspártico, 59 de ácido glutâmico, mais um resíduo no 

terminal). A albumina bovina é semelhante à humana (tabela 1.2), o que valida a sua 

utilização para simular o ambiente humano [39]. 

 
Tabela 1.2. Composição de aminoácidos da soroalbumina humana e bovina [39] 

Número de resíduos por molécula aminoácido 
Humana bovina 

Glicina 12 16 
Alanina 62 46 
Valina 41-42 36-37 

Leucina 60 62 
Isoleucina 8 14 

Prolina 26 30 
Fenilalanina 30 27 

Tirosina 17-18 20 
Triptofano 1 2 

Serina 19 26 
Treonina 24-25 34 
cisteína 37 36 

Metionina 6 4 
Arginina 24 22-23 
Histidina 16 17 

Lisina 62 62 
Ácido aspártico 51 54 
Ácido glutâmico 78-79 77-78 

Como pode ser visto na tabela 1.2, o teor de resíduos de aminoácidos que contém 

um grupo ácido na cadeia lateral (ácido glutâmico e ácido aspártico) é elevado. Por este 

motivo a albumina é considerada uma proteína ácida. Um detalhe da vista lateral da 

albumina humana é mostrado na figura 1.3. 
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Figura 1.3. Vista lateral da albumina Humana.[43] 

A albumina tem como função o transporte de diversos hormônios, ferro, vitaminas, 

bilirrubina, ácidos graxos livres, Ca2+, metais raros e muitos medicamentos, permitindo a 

solubilização destes, no plasma sanguíneo. Além disso, esta proteína exerce também um 

efeito osmótico que ajuda na manutenção do volume de sangue, podendo ser usada em 

casos de emergência, repondo, por exemplo, o sangue perdido [38]. 

O comportamento fisico-químico da albumina em solução tem sido amplamente 

estudado ao longo de várias décadas; de um modo geral a albumina em solução exibe 

duas propriedades [39]: 

(1) capacidade de se ligar a uma variedade de substâncias de caráter iônico ou não 

iônico; 

(2) capacidade de sofrer alterações reversíveis na sua estrutura tridimensional 

(enovelamento e desenovelamento, como foi referido anteriormente). 

A complexidade das proteínas, quer a nível estrutural, quer a nível funcional (estas 

duas propriedades estão relacionadas entre si) dificulta a construção de modelos capazes 

de explicar a interação destas macromoléculas com diversos sistemas. Técnicas 

espectroscópicas, entre outras, podem ajudar a esclarecer quais os grupos funcionais ou 

tipo de estrutura das proteínas que interagem com as superfícies podendo fornecer dados 

30 Å 

80 Å 
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úteis sobre a forma como a albumina pode afetar o comportamento eletroquímico, por 

exemplo, de interfases condutor eletrônico – condutor iônico, como é o caso das 

interfases aço inoxidável – solução fisiológica.  

O conhecimento de como as proteínas se orientam na superfície é importante 

quando se considera a sua função, por exemplo, enzimas que adsorvem com o seu sítio 

ativo perto da superfície ficam inativas mesmo que consigam preservar a sua estrutura 

secundária [49]. Extrapolando para o presente estudo, se a albumina se liga à superfície 

“intacta” então pode extrair os metais para os quais tem afinidade, à semelhança da sua 

forma de atuação no organismo. 

1.2.1. Comportamento de proteínas plasmáticas em superfícies metálicas 

As proteínas se adsorvem em superfícies metálicas, embora o tipo de adsorção 

física ou química não esteja ainda bem estabelecido [40, 41, 44-53]. Por outro lado, é bem 

aceito na literatura que a albumina promove a corrosão de metais da primeira série de 

transição porque forma complexos estáveis com estes [40, 41, 44-53]. A quelação de 

alguns elementos constituintes do filme passivo pode afetar o equilíbrio químico local 

originando a dissolução do mesmo e, conseqüentemente, as camadas mais internas vão 

ficando expostas ao meio. 

Vieira [54], estudou o efeito da albumina em meio de NaCl 0,15 mo l L-1 em duas 

ligas de interesse odontológico (Au-Pt-Pd e Ni-Cr-Mo-Ti, e no titânio) por técnicas 

eletroquímicas estacionárias, espectroscopia de impedância eletroquímica e microscopia 

eletrônica de varredura. O autor verificou que a BSA presente no eletrólito na 

concentração de  

20 mg L-1 desloca o potencial estacionário para valores 100 mV mais positivos no titânio 

comercialmente puro, Ti-cp. O autor observou ainda que a BSA promove efeitos distintos 

dependendo da natureza do material metálico e do meio, sugerindo ora adsorção física, 

ora ação complexante. Foi observado que a albumina não influencia de forma 

significativa o comportamento eletroquímico das ligas Au-Pt-Pd, Ag-Sn-Cu-Zn e Ti-cp, 

contrariamente à liga Ni-Cr-Mo-Ti onde favorece a dissolução do filme passivo, mesmo 

no potencial estacionário. 
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Serro et al. [55] investigaram o processo de deposição de fosfato de cálcio sobre 

uma superfície de titânio em meio fisiológico simulado (solução de Hank,  

pH = 7,3), com duas situações distintas: 

1. BSA dissolvida na concentração de 4 g L-1 

2. superfície de titânio previamente revestida com um filme de BSA 

com o intuito de estudar a adsorção da BSA e sua influência na osteointegração do titânio. 

As técnicas utilizadas foram Análise de ângulo de contacto e XPS. Os autores observaram 

que, na situação (1) a albumina adsorve imediatamente na superfície do eletrodo, 

independentemente da existência de cálcio ou fosfato, quer dissolvidos na solução de 

Hank, quer adsorvidos na superfície do titânio. Na situação (2) a BSA inibiu a adsorção 

de fosfato de cálcio, tendo sido detectados íons cálcio e fósforo na superfície em pequena 

quantidade.  

Huang [56] observou, por polarização potenciodinâmica linear e XPS, que a BSA 

protege a superfície da liga Ti-6Al-4V dos íons fluoreto, quando a liga é imersa em saliva 

artificial (pH = 5) contendo os referidos íons.  

Wassel e Embery [41] estudaram a adsorção da albumina (0,1 – 10 g L-1) em pó de 

titânio, fazendo variar a concentração de BSA e o pH do meio, na presença de íons cálcio 

e fosfato, por técnicas de microeletroforese. Os autores verificaram que o processo de 

adsorção não segue o modelo de Langmuir, observando-se pontos de inflexão. A 

quantidade de albumina adsorvida aumentou com a diminuição do pH, indicando que 

efeitos de hidratação são importantes (à medida que o pH se aproxima do ponto 

isoelétrico da proteína a carga da molécula e o grau de hidratação diminuem). Estes 

autores verificaram que a quantidade de BSA adsorvida aumentou na presença de cálcio e 

diminuiu na presença de fosfato, indicando que as forças eletrostáticas são também 

importantes. Os autores sugeriram ainda que pode ocorrer dessorção da albumina como 

resultado de um rearranjo estrutural das moléculas já adsorvidas; alterações 

conformacionais conduzem a desdobrame nto que resulta num aumento do número de 

sítios da proteína ligados à superfície; durante este rearranjo algumas das moléculas 

podem sair da superfície para favorecer o espalhamento das moléculas que se encontram 
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adsorvidas. Os autores sugeriram também que a proteína se encontra mais fortemente 

adsorvida na superfície de titânio quando presente em concentrações mais baixas. 

Giaconelli e Norde [57], estudaram o ciclo de adsorção-dessorção da BSA em 

sílica (pH = 7) e sugeriram que neste substrato a BSA sofre uma ligeira alteração na 

estrutura secundária quando adsorvida, recuperando a sua conformação inicial quando se 

dessorve. Estes autores verificaram que a adsorção da BSA em sílica segue a isoterma de 

Langmuir, tendo a concentração superficial da BSA sido calculada a partir da diferença 

entre as soluções inicial (antes de se ter adicionado as partículas de sílica) e após algumas 

horas de centrifugação (da solução contendo BSA e partículas de silica). Estes autores 

estudaram também o efeito da temperatura, tendo chegado a uma observação interessante; 

a BSA parece encontrar-se mais protegida contra alterações conformacionais i.e. 

denaturação, induzidas pelo aumento da temperatura quando se encontra adsorvida do que 

quando se encontra em solução. Os autores atribuem essa proteção ao fato de a região que 

circunda o resíduo Cys-34 (onde se encontram os grupos S-H livres, responsáveis pela 

denaturação) se encontrar menos acessível quando a proteína está adsorvida. Por seu lado, 

Rohana et al. [47] observaram que a albumina denatura em platina com o aumento da 

temperatura. 

Rezwan et al. [58] estudaram a adsorção da BSA, (carregada negativamente) e da 

lisozima (carregada positivamente) a pH = 7, em partículas de sílica (SiO-) sem 

revestimento e com revestimento de AlOOH (AlOOH2
+) numa faixa de pH desde ácido a 

básico, por análise de potencial zeta e por espectroscopia de UV-Visível. Os autores 

observaram que a albumina se adsorve em maior quantidade nas partículas de sílica com 

revestimento, enquanto a lisozima apresenta maior afinidade para as partículas de sílica 

sem revestimento. Estes resultados sugerem que neste pH, as interações de atração 

eletrostática governam o processo de adsorção das duas proteínas, em superfícies de 

óxidos. 

Mori e Imae [59] estudaram a adsorção da BSA (2 g L-1) em mica (carregada 

negativamente) a pH = 3 (neste pH a albumina encontra-se carregada positivamente, 

porque se encontra abaixo do seu ponto isoelétrico) e a pH = 6 (a albumina encontra-se 
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carregada negativamente), por microscopia de força atômica. Estes autores observaram 

que: 

1. a pH = 3 a adsorção deu-se em monocamada  

2. a pH = 6 a adsorção deu-se em multicamada 

Os autores sugeriram que a adsorção da albumina na superfície da mica é 

governada por interações eletrostáticas de natureza atrativa e repulsiva. 

Tang et al. [60] estudaram a adsorção da BSA (2,5 mg L-1) por microscopia de 

força atômica (AFM) em seis tipos de superfície: 

1. ouro 

2. ouro revestido com monocamada de 1-octodecanotiol (ODT), contendo 

numa das extremidades o grupo hidrófobo - CH3 

3. ouro revestido com monocamada de ácido 16-mercaptohexanodecanóico 

(MHA), contendo numa das extremidades o grupo hidrófilo - COOH 

4. 5. e 6. Mistura de MHA + ODT nas proporções 10:1, 1:1 e 1:10 

Os autores verificaram que:  

(1) Au - a albumina se adsorve em monocamada de forma não uniforme, através 

da ligação covalente S-Au;  

(2) ODT - CH3 – a BSA encontra-se adsorvida formando ramificações com 

agregados de duas proteínas nos nós, via interação hidrofóbica; 

(3) MHA – COOH – adsorção escassa da BSA (moléculas individuais, com espaço 

entre elas) devido às interações repulsivas entre os grupos COO- do filme de MHA 

e a proteína, que se encontra carregada negativamente a pH = 6. É importante 

referir que, apenas neste ponto o autor se refere ao valor do pH, para justificar a 

carga da proteína, não se entendendo bem se este era o valor do pH do meio onde a 

albumina foi adsorvida, ou se foi colocado apenas para justificar o comportamento;  

(4 e 6) 10:1 e 1:10 (MHA e ODT) tipo de adsorção semelhante à observada nos 

filmes puros; 

(5) 1:1 (MHA e ODT) a adsorção foi maior do que no ODT puro, sugerindo a 

existência de combinações das ligações hidrofóbica e hidrofílica.  
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O trabalho está muito interessante, mostrando maior afinidade da albumina para 

superfícies de caráter hidrofóbico, e misto. No entanto o autor deveria ser mais claro no 

tocante ao valor do pH do meio, uma vez que, este parâmetro é fundamental para ajudar a 

esclarecer os fatores que influenciam a adsorção das proteínas nas superfícies estudadas. 

Anzai et al. [61] estudaram o efeito da polaridade e hidrofobicidade no processo de 

adsorção da BSA (0,1g L-1 ) fazendo variar o pH entre três valores (3, 5 e 7) em 

superfícies de ouro revestidas por monocamadas de tiol, por voltametria cíclica e 

microbalança de cristal de quartzo. Os autores verificaram que a BSA adsorveu em todos 

os tiois estudados mostrando maior afinidade para monocamadas hidrofóbicas. 

Verificaram ainda que a adsorção máxima de proteína ocorreu em torno do seu ponto 

isoelétrico, sugerindo, portanto que as forças eletrostáticas estabelecidas entre as 

moléculas de albumina e as monocamadas dos vários tiois não governam totalmente o 

processo de adsorção da BSA nas superfícies estudadas. Os autores sugeriram também 

que a adsorção é irreversível.  

Blaha [62] estudou a adsorção da BSA (1 g L-1 ) em tampão fosfato salino (pH = 

7,4) em eletrodos de grafite por voltametria e cronoamperometria tendo sugerido que a 

albumina forma uma barreira aniônica através da qual permite passagem de cátions 

(dopamina) do eletrólito para o eletrodo, bloqueando a passagem de ânions como 

ascorbato. 

Polenius et al. [63] estudaram o comportamento da interfase BSA (20 mg L-1)/aço 

inoxidável austenítico 316L, nos eletrólitos NaCl, NaCl + MgCl2 e NaCl + CaCl2   

(pH = 8,2 com o intuito de simular ambiente marinho, i.e. concentração total dos  

sais = 36 g L-1 ). Estes pesquisadores imergiram os eletrodos nas soluções durante 24h, 

tendo caracterizado a superfície por espectroscopia de tempo-de-vôo (ToF SIMS – Time 

of Flight Secondary Ion Mass Spectroscopy). Os autores verificaram que a albumina se 

adsorve preferencialmente nos locais da superfície onde os cátions sódio, magnésio e 

cálcio se encontram adsorvidos, formando estruturas em forma de anel em torno destes 

íons. 

Feng et al. [64] analisaram o efeito da albumina em superfícies de titânio (titânio, 

titânio contendo cálcio na superfície, titânio contendo íons fosfato na superfície e titânio 
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revestido por carbonato de apatite) em meio de cultura de célula F-12 (100 IU / ml 

penicilina, 100 IU / ml estreptomicina e 10% de soro albumina bovina) por MEV difração 

de raios - X (XRD) e XPS. Estes autores também observaram que os locais onde íons 

cálcio se encontram adsorvidos são os sítios de adsorção preferidos da BSA.  

O efeito da BSA na corrosão por atrito de aços inoxidáveis foi estudado por Merrit  

e Brown [52], por técnicas de perda de massa e de análise da solução, fazendo variar o pH 

entre 3, 5 e 7. Os autores observaram que o efeito da albumina na corrosão por atrito das 

superfícies referidas depende do pH do meio, ou seja, da carga da proteína, i.e., quando os 

valores do  pH do meio são mais baixos relativamente ao ponto isoelétrico da albumina (a 

BSA encontra-se com carga positiva), a proteína não altera a velocidade de corrosão, mas 

quando os valores do pH do meio se encontram acima do seu ponto isoelétrico ( a BSA 

encontra-se com carga negativa) a albumina atua como um inibidor diminuindo a 

velocidade de corrosão. Os autores observaram também que a BSA promove a dissolução 

seletiva do níquel.  

Williams et al. [50] investigaram a corrosão por atrito e estática do aço 316L, da 

liga Ti-6Al-4V e titânio comercial em meio de soro contendo proteínas, por técnicas 

eletroquímicas através de medidas de resistência de polarização e determinação de 

declives de Tafel. Os autores constataram que a presença de 10% de soro (contendo 

proteínas) aumentou a velocidade de corrosão do aço 316L e do titânio puro, mas não 

afetou significativamente a liga Ti-6Al-4V. Na corrosão por atrito, as proteínas tiveram 

como efeito a diminuição da velocidade de corrosão do aço inoxidável, não tendo afetado 

significativamente o titânio e a liga de titânio. 

Enckvort et al. [44] analisaram o comportamento de adsorção da albumina  

(8 g L-1), pH = 8 no aço inoxidável AISI 304, utilizando técnicas de adsorção e SEM. Os 

autores verificaram que a adsorção da BSA é um processo irreversível, controlado por 

difusão e que a adsorção dá-se em monocamada com as moléculas de BSA dispostas de 

forma a não existir espaço vazio significativo entre elas. 

Roscoe et al. [45] pesquisaram o efeito do pH na adsorção da β–Lactogobulina em 

eletrodo de platina em meio de tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH = 7) por medidas de 

voltametria cíclica. Os autores observaram que a quantidade de proteína adsorvida 
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aumenta com a diminuição do pH. Os mesmos autores sugeriram ainda que potenciais 

mais positivos do que o potencial de circuito aberto estacionário promovem rearranjos da 

proteína na superfície de forma a alojar maior quantidade: a camada adsorvida se 

comprime permitindo uma maior interação dos grupos carboxílicos com o metal, 

formando várias camadas de proteína na superfície do eletrodo carregado positivamente.  

Rubio et al. [40], caracterizaram a adsorção da BSA (0,01 g L-1 e 1 g L-1 ) em 

superfícies de cromo e de aço inoxidável 304L por medidas de ângulo de contacto, XPS e 

por espectroscopia de absorção no IV (IRRAS) em meio de tampão fosfato 0,01 mol L-1 

(pH = 7). Os autores verificaram que na ausência de proteína a superfície de cromo 

apresenta caráter mais hidrofílico e mais básico (base de Lewis) quando comparada com a 

superfície do aço inoxidável, mas na presença de BSA 1 g L-1 ambas as superfícies 

tendem a ter características semelhantes. Os autores sugeriram que as moléculas de BSA 

adsorvidas sofrem alterações estruturais (alteração na orientação das moléculas da 

superfície não confundir com alterações conformacionais) quando o tempo de imersão 

aumenta, sendo este efeito mais marcado na superfície do aço inoxidável nas duas 

concentrações estudadas. Os autores observaram ainda que a quantidade de proteína 

adsorvida na superfície do aço inoxidável é menor do que no cromo, tendo atribuído este 

fenômeno à dissolução parcial de complexos metal-hidróxido-ligando, principais produtos 

de corrosão de aços inoxidáveis em meio de proteína, e/ou ao caráter mais básico da 

superfície do cromo. Roscoe propõe ainda que a interação da albumina para com as duas 

superfícies metálicas se estabelece através dos grupos carboxilatos de resíduos de 

aminoácido acídicos. 

Os trabalhos referidos acima sugerem que a afinidade da albumina depende do 

substrato. De fato, Cosman et al. [65] compararam os valores das propriedades 

termodinâmicas de adsorção da albumina em aço inoxidável (17%Cr e 12%Ni) e titânio a 

pH = 7, tendo sugerido que no aço a albumina parece manter a sua conformação nativa, 

enquanto no titânio se encontra denaturada. Este artigo será discutido mais adiante por 

utilizar a técnica de EIE. Wataha et al. [51] mostraram a importância de estudar a resposta 

de cada tipo de liga porque cada liga origina uma resposta única. 
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1.3. Circuitos equivalentes 

Valereto et al. [66] estudaram a influência do potencial no comportamento 

eletroquímico da liga Ti-6Al-7Nb em meio fisiológico simulado (solução de Hank,  

pH = 7,8) por voltametria e EIE a 25ºC. A interpretação dos dados de EIE foi feita 

recorrendo à simulação dos dados experimentais por análise de circuitos equivalentes. Os 

autores atribuíram a existência de duas constantes de tempo (figura 1.4) a um filme de 

óxido passivante contendo duas camadas distintas; uma interna densa, responsável pela 

resistência à corrosão, e uma externa porosa, responsável pela osteointegração. 

 
Figura 1.4. Circuito equivalente proposto por Valereto et al. [66] para ajustar os dados de EIE da liga Ti-
6Al-7Nb em meio fisiológico simulado (solução de Hank, pH = 7,8) em vários potenciais (E = desde 
Ecorr até 2.000 mV vs. ECS) a θ = 25ºC. 

Oliva et al. [67] estudaram o comportamento de adsorção da albumina humana 

(HSA) em eletrodos de TiO2 em meio de NaCl 0,1 mol L-1 por EIS, SEM, espectroscopia 

UV de fotoeletróns, voltametria cíclica e medidas de capacitância nos estados pseudo-

estacionário e estacionário. Os autores observaram a existência de duas constantes de 

velocidade (1) e (2), tendo atribuído a: 

(1) primeiro contato da albumina com o metal 

(2) rearranjo estrutural da proteína por interação com o eletrodo de 

TiO2 

Os autores sugeriram ainda que: 

(1) em certas condições a adsorção da albumina é irreversível 

(2) as interações preponderantes são interações específicas HSA- 

TiO2 e não eletrostáticas 

o ajuste dos dados de impedância foi feito recorrendo à análise de circuito equivalente, 

tendo sido necessário utilizar circuitos diferentes (figura 1.5) para potenciais diferentes. 
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      (a)  

        (b) 
Figura 1.5. Circuito equivalente proposto por Oliva et al. [67] para ajustar os dados de EIE em eletrodos 
de TiO 2 em meio de NaCl 0,1 mol L-1 contendo albumina humana em dois potenciais  
(a) E = 1,4 V vs. ECS e (b) E = -0,585 V vs. ECS a θ = 36ºC. 
 

Jackson et al. [46] investigaram o comportamento de adsorção da albumina e 

fibrinogênio (0,42 mg L-1 ) em titânio, em meio de tampão fosfato a pH = 7,4 numa gama 

de temperaturas compreendida entre 22ºC e 70ºC por voltametria e EIE. Os autores 

observaram que, para ambas as proteínas, a densidade de carga superficial é diretamente 

proporcional à quantidade de proteína adsorvida (concentração superficial), indicando 

adsorção acompanhada por transferência de carga, i.e. adsorção química. Estes 

pesquisadores observaram ainda que no caso da BSA a densidade de carga superficial 

aumentou com a concentração de proteína no eletrólito até aproximadamente 40 mg L-1. 

Acima desta concentração e até aproximadamente 160 mg L-1 a densidade de carga 

manteve-se constante, para aumentar de novo a partir da concentração de BSA de  

230 mg L-1. No caso do fibrinogênio a variação da densidade de carga superficial com a 

concentração aumentou inicialmente tendo atingido apenas um patamar. Novamente o 

ajuste dos dados para determinação dos parâmetros cinéticos foi feito por utilização de 

circuito equivalente (figura 1.6), e a concentração de proteína adsorvida na superfície foi 

calculada a partir dos valores obtidos para a resistência de polarização. 

 
Figura 1.6. Circuito equivalente proposto por Jackson et al. [46] para ajustar os dados de EIE da adsorção 
da albumina e fibrinogênio (0,42 mg L-1) em titânio, em meio de tampão fosfato a pH = 7,4 numa gama de 
temperaturas compreendidas entre 22ºC e 70ºC. E = Ecorr. 
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Omanovic e Roscoe [68] estudaram o comportamento da interfase β–

Lactoglobolina / aço inoxidável austenítico (17% Cr e 12% Ni), numa gama de 

temperaturas compreendidas entre 25ºC e 75ºC, em meio fosfatado a pH = 7, por medidas 

de EIE no potencial de circuito aberto. Estes autores sugeriram que: 

(1) a adsorção da proteína é acompanhada por transferência de carga, 

via adsorção química 

(2) a adsorção da proteína influencia o mecanismo e cinética da 

reação de corrosão 

(3) a adsorção é descrita pela isoterma de Langmuir 

(4) a β–Lactoglobulina sofre desenovelamento na superfície quando 

se adsorve, denaturando. A clivagem das ligações 

intramoleculares governa a velocidade do processo de adsorção 

O mesmo sistema experimental, mas utilizando como proteína a soroalbumina 

bovina, foi estudado pelos mesmo autores em [48] por medidas de potencial de circuito 

aberto, polarização linear potenciodinâmica e EIS, tendo chegado às seguintes 

observações: 

(1) a adsorção da albumina aumenta a velocidade de corrosão 

(2) a adsorção é acompanhada por transferência de carga (adsorção 

química) 

(3) a velocidade de adsorção é controlada por processos de difusão e 

de transferência de carga na superfície 

(4) o processo de adsorção é descrito pela isoterma de Langmuir 

(5) o mecanismo de adsorção envolve a interação dos grupos COO- 

com a superfície da liga. 

Cosman et al. em [65] estudaram o comportamento de adsorção das proteínas 

Halo-α- lactalbumina e β–caseína em superfície de aço inoxidável (17%Cr e 12%Ni) em 

tampão fosfato, a pH = 7 numa gama de temperaturas compreendidas entre 25ºC e 70ºC, 

por voltametria cíclica e EIE. Os autores verificaram que a resistência à transferência de 

carga é muito sensível à quantidade de proteína adsorvida, indicando que o processo de 

adsorção foi acompanhado por transferência de carga e influenciou o mecanismo e 
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cinética da corrosão. A isoterma de Langmuir foi construída a partir dos dados de EIE. 

Ambas as proteínas mostraram seguir o modelo de Langmuir para a adsorção. Um estudo 

comparativo destas proteínas com a BSA revelou que a BSA é a que apresenta maior 

afinidade para a superfície de aço inoxidável, e os valores dos parâmetros termodinâmicos  

(∆Hads = -47,2 kJ mol-1 e ∆Sads  = 33 kJ mol-1) sugerem que a proteína se encontra no seu 

estado nativo na superfície do aço estudado. As diferenças observadas nos valores das 

propriedades termodinâmicas de proteínas diferentes na mesma superfície de aço 

inoxidável indicam que a estabilidade conformacional das moléculas de proteína 

influencia o comportamento da interfase metal/proteína, mostrando a importância da 

determinação destes parâmetros. Estes autores também utilizaram circuitos equivalentes 

para ajustar os dados de EIE (figura 1.7). 

 
Figura 1.7. Circuito equivalente proposto por Cosman et al. em [65] para ajustar os dados de EIE de 
adsorção das proteínas Halo-α-lactalbumina e β–caseína em aço inoxidável (17%Cr e 12%Ni) em tampão 
fosfato, a pH = 7 numa gama de temperaturas compreendidas entre 25ºC e 70ºC. E = Ecorr. 

Frateur et al. [69] estudaram a adsorção da BSA (10 e 20 mg L-1) e a sua influência 

no comportamento eletroquímico de um aço inoxidável ferrítico (Fe-17Cr) em meio 

desaerado de ácido sulfúrico 0,05 mol L-1. Estes autores utilizaram como técnicas 

eletroquímicas: medidas de potencial de circuito aberto; curvas de polarização anódica e 

catódica e espectroscopia de impedância eletroquímica nos potenciais de corrosão e na 

região de passivação, E = 0 mV vs. SSE. A superfície foi caracterizada por espectroscopia 

iv de adsorção-reflexão (polarization modulation-infrared reflection-adsorption 

spectroscopy -PM-IRRAS) e XPS.  

Os autores verificaram que a BSA inibiu a corrosão, no potencial de corrosão (a 

albumina tornou menos negativo o potencial de corrosão). A albumina também teve um 

efeito inibidor na velocidade de corrosão da liga com o tempo de imersão do mesmo no 

eletrólito. As medidas de impedância mostraram que a presença da proteína não exerce 
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efeito no comportamento eletroquímico da superfície passivada (E = 0 mV). Estes autores 

utilizaram para ajuste de todos os dados de impedância o circuito equivalente constituído 

por um resistor ôhmico ligado em série com um elemento de fase constante em paralelo 

com um resistor (figura 1.8). A análise da superfície revelou que as moléculas de BSA se 

encontravam adsorvidas e quimicamente intactas. Além disso, a quantidade de proteína 

adsorvida foi a mesma nos dois potenciais estudados. Os autores sugeriram que: 

- a proteína está envolvida, direta ou indiretamente, nos processos eletroquímicos 

que ocorrem no potencial de corrosão 

- a presença de BSA não exerce efeito na camada passiva 

- a adsorção se dá na superfície no potencial de corrosão e na região passiva  

- a BSA exerce um efeito inibidor quando a superfície não se encontra totalmente 

passivada, ou seja, no Ecorr. 

 
Figura 1.8. Circuito equivalente proposto por Frateur et al. [69] para ajustar os dados de EIE de adsorção 
da BSA (10 e 20 mg L-1) em um aço inoxidável ferrítico (Fe -17Cr) em meio desaerado de ácido sulfúrico 
0,05 mol L-1. E = região passiva. 

Segundo Blackood [70], em teoria, o crescimento de um filme de óxido por um 

mecanismo de campo alto seria contínuo enquanto o gradiente de potencial se estende ao 

longo de toda a espessura do filme. No entanto, se a camada de cargas de espaço dominar 

a impedância, a perturbação aplicada (voltagem ou corrente) não se estenderá para além 

desta região e, conseqüentemente, não se conseguirá sondar a interfase metal/óxido. Este 

autor refere que a relação entre a capacitância e a espessura do filme não deve ser 

calculada diretamente a partir dos dados de impedância, no caso de semicondutores, 

porque verificou que no titânio, a região de espaço de carga (com espessura 

significativamente inferior à espessura do filme de óxido), domina os espectros de 

impedância. Esta advertência deve ser bem entendida para que os ensaios de 

espectroscopia de impedância eletroquímica não conduzam a conclusões erradas.  


