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NUNES, F. C. Influência do estrôncio na formação de fosfatos de cálcio sobre a superfície 
do nanocompósito de Al2O3/ZrO2, 2022. 95f. Dissertação, Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Pirassununga, SP, 2022. 

RESUMO 

O nanocompósito de alumina/zircônia (Al2O3/ZrO2) se destaca devido às suas excelentes 

propriedades mecânicas. No entanto, devido à sua natureza bioinerte, o recobrimento 

biomimético superficial é uma alternativa para aumentar sua interação com os tecidos ósseos 

ao ser implantado. Para aumentar a osteocondução, adsorção e bioatividade dos fosfatos de 

cálcio, substituições iônicas vêm sendo frequentemente estudadas. Nesse sentido, a substituição 

parcial de íons cálcio (Ca2+) por estrôncio (Sr2+) pode favorecer a regeneração óssea. Assim, o 

principal objetivo desse estudo foi avaliar a influência da incorporação de Sr2+ na formação de 

fosfatos de cálcio sobre a superfície do nanocompósito Al2O3/ZrO2. Para isso, corpos de prova 

de Al2O3, ZrO2 e nanocompósitos de matriz de Al2O3 contendo 5, 10 e 15% em volume de 

inclusões nanométricas de ZrO2 foram conformados, calcinados e sinterizados à 1500 °C por 2 

h. Em seguida, os corpos de prova foram tratados superficialmente com solução de ácido 

fosfórico (H3PO4) e recobertos biomimeticamente em solução de Simulated Body Fluid (SBF) 

5x mais concentrada sem e com enriquecimento de 0,15 mmol/L, 0,50 mmol/L e 1,00 mmol/L 

de Sr2+ durante 14 dias. Em seguida, os corpos de prova de foram caracterizados utilizando 

diferentes técnicas. Os resultados dos corpos de prova caracterizados mostraram que o 

tratamento químico influenciou a rugosidade e a molhabilidade da superfície, contribuindo com 

a formação de fosfatos de cálcio sobre essas superfícies. As fases cristalinas α e β-fosfato 

tricálcico (α e β-TCP), fosfato tetracálcico (TTCP) e hidroxiapatita (HAp) foram identificadas. 

A concentração de 1,00 mmol/L de Sr2+ foi a que apresentou maior formação de fosfatos entre 

as demais concentrações.  A incorporação de Sr2+ na solução de SBF foi observada na formação 

de fosfato de estrôncio (Sr-Fosfato) e HAp substituída com estrôncio (Sr-HAp). Observou-se 

ainda que o aumento do volume de inclusões de ZrO2 influenciou na formação das fases de 

fosfatos de cálcio em todas as composições e as fases HAp, Sr-HAp e Sr-Fosfato, foram as mais 

significativamente influenciadas. Esses resultados se mostraram promissores para utilização 

desses materiais na regeneração ou preenchimento ósseo. 

Palavras-Chave: Al2O3/ZrO2, nanocompósito, tratamentos superficiais, estrôncio, fosfatos de 

cálcio. 

 

 



NUNES, F. C. Influence of strontium in calcium phosphates formation on the surface of 
Al2O3/ZrO2 nanocomposite, 2022. 95 p. Dissertation, Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Pirassununga, SP, 2022. 

ABSTRACT 

Alumina-zirconia (Al2O3/ZrO2) nanocomposites exhibit high values of mechanical properties. 

However, due to its bioinert nature, surface biomimetic coating with calcium phosphates is an 

alternative to increase its interaction with the host tissues when implanted. Increasing 

osteoconduction, adsorption, and bioactivity of calcium phosphates, ionic replacements have 

been frequently studied. In this sense, partial substitution of calcium ions (Ca2+) by strontium 

(Sr2+) may favor the bone regeneration process. Herein, this study aimed to evaluate the 

influence of the incorporation of Sr2+ on the formation of calcium phosphates on the surface of 

the Al2O3/ZrO2 nanocomposites. Then, Al2O3, ZrO2, and Al2O3 nanocomposites containing 5, 

10, and 15% by volume of ZrO2 nanometric inclusions were formed, calcined, and sintered at 

1500 °C for 2 h. Afterward, the samples were superficially treated with a phosphoric acid 

solution (H3PO4) and biomimetically coated in 5x Simulated Body Fluid (SBF) solution without 

and with enrichment of 0.15 mmol/L, 0.50 mmol/L, and 1.00 mmol/L of Sr2+ for 14 days. 

Following that, the samples were characterized using different techniques. The results showed 

that the chemical treatment has increased the roughness and wettability of the surface of all 

samples, obtaining a hydrophilic profile, which can contribute to the formation of calcium 

phosphates on these surfaces. Additionally, we found that increasing the volume of ZrO2 

inclusions affected the formation of calcium phosphate phases in all compositions. The phases 

α and β-tricalcium phosphate (α and β-TCP), tetracalcium phosphate (TTCP), and 

hydroxyapatite (HAp) were identified. Among the concentrations of Sr2+, the concentration of 

1.00 mmol/L produced the most phosphate. In addition, strontium phosphate (Sr-Phosphate) 

and HAp replaced with strontium (Sr-HAp) were observed. These results proved promising for 

the use of these materials in bone regeneration or filling. 

Keywords: Al2O3/ZrO2, nanocomposite, surface modifications, strontium, calcium phosphate. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento na expectativa de vida, o desenvolvimento de biomateriais 

aplicados à reparação de tecidos biológicos foi impulsionado e vem sendo amplamente estudado 

na literatura (DEMIREL; KAYA, 2020; SHARMA; MUJAWAR; KAUSHIK, 2019; BOSE et 

al. 2013).  

O desempenho de um biomaterial está relacionado à duas importantes propriedades: 

biocompatibilidade e biofuncionalidade. A biocompatibilidade está relacionada à uma resposta 

não adversa do tecido hospedeiro, enquanto que a biofuncionalidade envolve as condições para 

que o biomaterial execute a função ao qual foi projetado (REHMAN; MADNI; WEBSTER, 

2018; ELIAZ; METOKI, 2017). Dentre os biomateriais utilizados, as biocerâmicas à base de 

fosfatos de cálcio, por exemplo, se destacam por sua natureza bioativa e alta biocompatibilidade 

(ELIAZ; METOKI, 2017). Os fosfatos de cálcio apresentam elevada similaridade com fase 

mineral do tecido ósseo, interagindo com maior facilidade com o tecido hospedeiro 

(DOROZHKIN, 2013). No entanto, os fosfatos de cálcio apresentam limitações que estão 

relacionadas à resistência mecânica e a tenacidade à fratura. Dessa forma, os fosfatos de cálcio 

podem ser combinados com outros materiais que apresentam essas propriedades (DEMIREL; 

KAYA, 2020).  

O nanocompósito Al2O3/ZrO2, por exemplo, apresenta propriedades mecânicas 

elevadas, além de ser estável a altas temperaturas e inerte quimicamente (GIL-FLORES et al., 

2020; KOLTSOV et al., 2018; RAVIKUMAR; SARKAR; BASU, 2018). Apesar das 

excelentes propriedades mecânicas, o nanocompósito Al2O3/ZrO2 apresenta baixa bioatividade. 

Por ser de natureza bioinerte, o nanocompósito Al2O3/ZrO2 não se liga ou interage 

quimicamente com os tecidos ósseos, sendo encapsulado pelo tecido fibroso (CAVALU et al., 

2014; KOKUBO et al., 2009).  Nesse contexto, os métodos de recobrimento têm sido cada vez 

mais utilizado para melhorar a interação de materiais de natureza inerte com os tecidos 

(SARTORI et al., 2018; UCHIDA et al., 2002).  

O recobrimento biomimético, por exemplo, consiste na imersão do substrato em uma 

solução que simula a concentração e pH do fluído corpóreo, denominada SBF, com composição 

iônica do plasma sanguíneo (BARRERE et al., 2002; KOKUBO, et al., 2009). Dessa forma, o 

recobrimento biomimético permite a formação de uma camada bioativa de fosfatos de cálcio 

sobre a superfície do nanocompósito de Al2O3/ZrO2. Assim, é possível aumentar a interação do 

nanocompósito com o tecido hospedeiro, obtendo propriedades similares aos dos ossos naturais. 

O baixo custo e simplicidade do processo são as principais vantagens do recobrimento 
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biomimético (SANTOS et al., 2017). Entretanto, esse método não permite controlar os tipos de 

fosfatos de cálcio formados sobre a superfície do substrato (BARRERE et al., 2002). Além 

disso, estudos anteriores (SCHUMACHER; GELINSKY, 2015; DOROZHKIN, 2013; 

KOKUBO et al., 2009; BARRERE et al., 2002) relatam que alguns fatores (como por exemplo, 

concentração da solução, tempo de incubação, nível de agitação, temperatura) influenciam na 

formação das fases sobre a superfície do substrato. 

Nesse sentido, visando aumentar a adsorção, osteocondução e bioatividade dos 

fosfatos de cálcio formados, a incorporação de íons terapêuticos em sua estrutura vêm sendo 

frequentemente estudada (FARIAS; CARVALHO; BRAGA, 2020; BIGI; BOANINI, 2017). 

Os íons Sr2+, por exemplo, apresentam comportamento químico e biológico similar aos íons 

Ca2+. A substituição iônica parcial de Ca2+ por Sr2+ pode aumentar a biocompatibilidade, 

osteocondução, força de ligação óssea, além de estimular a formação óssea e reduzir a 

reabsorção óssea (OLIVIER et al., 2020; NGUYEN et al., 2019; QUERIDO; ROSSI; FARINA, 

2016). A deposição de diferentes fases de fosfatos de cálcio pode ser favorecida ao utilizar 

tratamentos superficiais que antecedem o recobrimento biomimético, assim, altera-se as 

propriedades superficiais dos substratos (SILVA, et al., 2019). 

Com a finalidade de promover maior homogeneidade na formação dos fosfatos sobre 

a superfície dos substratos, os tratamentos superficiais que antecedem o recobrimento 

biomimético, em geral, podem favorecer a nucleação a partir da deposição de fosfatos de cálcio 

(MACAN et al., 2020; SILVA; PALLONE; LOBO, 2020; FAGA et al., 2012). Isso ocorre, 

possivelmente, devido ao aumento de energia superficial do substrato e sua área específica, 

influenciando na adesão e morfologia dos fosfatos de cálcio (FAGA et al., 2012; UCHIDA et 

al., 2002). Dentre os tratamentos superficiais utilizados, se destaca o químico, conforme 

relatado em diversos estudos (SANTOS, et al. 2017; FAGA et al., 2012; ORTEGA-

CHAVARRÍA; CORTÉS-HERNÁNDEZ; NOGIWA-VALDEZ, 2007).  

Dessa forma, um dos objetivos desse estudo é compreender a influência do tratamento 

superficial utilizado na formação de fosfatos de cálcio sobre a superfície dos nanocompósitos 

de Al2O3/ZrO2. Além disso, poucos autores relatam a respeito da incorporação de íons Sr2+ na 

solução de SBF após tratamentos superficiais em nanocompósitos de Al2O3/ZrO2. Nesse 

sentido, esse estudo busca compreender a influência da incorporação de Sr2+ na formação de 

fosfatos de cálcio a partir do recobrimento biomimético em nanocompósitos de Al2O3 contendo 

5, 10 e 15 % em volume de inclusões nanométricas de ZrO2, após tratamento superficial, para 

ser utilizado como implante ósseo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar a influência da incorporação de Sr2+ durante o recobrimento biomimético na 

formação de fosfatos de cálcio nas superfícies tratadas quimicamente sobre os nanocompósitos 

de Al2O3/ZrO2 para aplicações destinadas à regeneração óssea. 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar a influência do tratamento químico com H3PO4 nas propriedades superficiais 

dos nanocompósitos de Al2O3/ZrO2; 

• Avaliar o percentual de inclusões nanométricas de ZrO2 (5, 10 e 15% em volume) na 

matriz de Al2O3 na formação de fosfatos de cálcio sobre a sua superfície; 

• Correlacionar a influência da incorporação de Sr2+ com a formação de fases de fosfatos 

de cálcio sobre a superfície dos nanocompósitos de Al2O3/ZrO2. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura aborda alguns conceitos fundamentais para melhor 

compreensão do tema explorado nesse trabalho. Nesse sentido, conceitos de biomateriais, 

biocerâmicas, nanocompósitos de matriz cerâmica, fosfatos de cálcio, recobrimento 

biomimético, tratamentos superficiais, e incorporação de Sr2+ na solução de SBF serão 

detalhados nos tópicos a seguir. 

3.1 Biomateriais 

No ano de 1982, a partir da Conferência de Consenso em Biomateriais para aplicações 

clínicas, os biomateriais foram definidos como substâncias de origem sintética ou natural, com 

exceção às drogas, que integram um sistema com a finalidade de tratamento, restauração ou 

substituição de tecidos, órgãos ou funções corporais (WILLIAMS, 1987). 

Com a evolução da ciência dos materiais, aliada ao desenvolvimento tecnológico, 

Williams (2009) sugere que os biomateriais sejam redefinidos como (WILLIAMS, 2009): 

“Toda substância projetada para assumir uma forma que, sozinha ou como 

parte de um sistema complexo, é usada para direcionar, a partir do 

monitoramento de interações com componentes biológicos, o curso de 

qualquer procedimento terapêutico ou de diagnóstico em medicina humana ou 

veterinária.” 

O desenvolvimento dos biomateriais envolve conhecimentos de diversas áreas da 

ciência e tecnologia. Garantir que o biomaterial implantado em um corpo vivo desempenhe sua 

função adequadamente envolve a interação ideal entre o material implantado e o organismo 

(DOROZHKIN, 2018). Assim, o grande desafio dos pesquisadores é o desenvolvimento de 

biomateriais com capacidade de desenvolver sua função, com uma resposta adequada do tecido 

hospedeiro (ELIAZ, METOKI, 2017). 

O uso de biomateriais, no entanto, é antigo. Desde 1000 A.C., acredita-se que as 

grandes civilizações, como a Egípcia, utilizavam materiais com fins de reconstituição estética 

ou funcional do corpo. Entretanto, as infecções pós-operatórias retardaram a utilização desses 

biomateriais (DOROZHKIN, 2013). 

A evolução dos biomateriais nas últimas décadas está relacionada ao desenvolvimento 

de novas tecnologias, conforme apresentado na Figura 3.1. De forma geral, pode-se destacar 

que a partir da década de 1960, os biomateriais compunham a primeira geração (DOROZHKIN, 

2018). Essa geração é considerada uma das mais importantes para os biomateriais, por 
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estabelecer o conceito de biomateriais com resposta tóxica mínima aos tecidos hospedeiros 

(HENCH, THOMPSON, 2010, GILBERT TRIPLETT; BUDINSKAYA, 2017). Dessa forma, 

foi introduzido o conceito de materiais de natureza bioinerte, como os aços inoxidáveis e ligas 

de titânio, por exemplo (ARJUNAN et al., 2022; MURUGAN; RAMAKRISHNA, 2005). 

Figura 3.1 – Evolução dos biomateriais ao longo do tempo. 

 
Fonte: Adaptado de ARJUNAN et al., 2022. 

A segunda geração dos biomateriais ficou marcada pela tentativa de promover melhor 

integração entre o tecido e o implante, instituindo o conceito de materiais com natureza bioativa 

(ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR, 2006). São exemplos desses materiais as biocerâmicas, os 

vidros bioativos, e alguns materiais poliméricos (AMUKARIMI et al., 2021). 

Desde 1990, a terceira geração dos biomateriais ficou marcada pelo desenvolvimento 

da Engenharia de Tecidos, a qual busca regenerar tecidos biológicos (AMUKARIMI et al., 

2021). Nessa geração, os materiais de natureza reabsorvível como polímeros naturais e 

sintéticos, assim como estruturas porosas (conhecidas/denominadas scaffolds). Os scaffolds são 

estruturas tridimensionais porosas capazes de exercer função de suporte local, permitindo o 

crescimento dos tecidos ósseos através da estrutura, propiciando um ambiente adequado para o 

desenvolvimento e regeneração dos tecidos ósseos (QIAN et al., 2017). 

Desde a última década, a quarta geração de biomateriais predomina com base nos 

biomateriais inteligentes ou biomiméticos. Esses biomateriais se assemelham às condições 

biológicas a nível celular, visando reproduzir as formas e funções dos tecidos biológicos 

(HOLZAPFEL et al., 2013).  

Nesse sentido, surge a possibilidade de desenvolver novos materiais capazes de serem 

reconhecidos pelos osteoclastos – que atuam como células de defesa no organismo – como osso 
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autólogo. Dessa maneira, o processo de regeneração óssea é favorecido, sendo considerado um 

grande avanço para o desenvolvimento dos biomateriais (DIAZ-RODRIGUEZ; SÁNCHEZ; 

LANDIN, 2018). Possivelmente, todos os tipos de tecidos têm a capacidade de transmitir sinais 

bioelétricos. Assim, os biomateriais eletroativos, eletrocondutores, e piezoelétricos são 

considerados como a quarta geração de biomateriais. Os principais objetivos desses 

biomateriais são o controle dos sinais bioelétricos e monitoramento das atividades celulares, 

permitindo um melhor entendimento da regeneração dos tecidos (NING; ZHOU; TAN, 2016). 

3.2 Propriedades e classificação dos biomateriais quanto à resposta biológica 

Para que um material seja classificado como biomaterial, duas propriedades são 

fundamentais: biocompatibilidade e biofuncionalidade. A biocompatibilidade pode ser definida 

como a capacidade do biomaterial desempenhar sua função com uma resposta apropriada do 

sistema. Ou seja, envolve o impacto do biomaterial implantado (ELIAZ; METOKI, 2017; 

WAGONER JOHNSON; HERSCHLER, 2011). Por outro lado, a biofuncionalidade está 

relacionada às características e propriedades necessárias para desempenhar satisfatoriamente a 

função ao qual foi projetado (REHMAN; MADNI; WEBSTER, 2018; ZEUGOLIS; PANDIT, 

2015). 

Com base nesses requisitos, espera-se que os biomateriais implantados apresentem um 

desempenho similar ao do tecido hospedeiro. A forma como o biomaterial se comporta em meio 

biológico permite que esses materiais sejam classificados como: bioinertes, biotoleráveis, 

bioativos e bioreabsorvíveis (HING, 2013).  

A principal característica dos materiais bioinertes ao serem implantados é o 

desenvolvimento de uma camada de tecido fibroso não aderente na interface tecido-implante 

(ZAMIN et al., 2020). Dessa forma, esses biomateriais são isolados no ambiente biológico e 

não apresentam reação adversa com os fluidos corpóreos ou tecidos (ØDEGAARD; 

TORGERSEN; ELVERUM, 2020). São exemplos de materiais bioinertes: titânio (Ti), liga de 

titânio-alumínio-vanádio (Ti-6Al-4V), óxido de titânio (TiO2), Al2O3, ZrO2 (DEHESTANI; 

ILVER; ADOLFSSON, 2012; HADJICHARALAMBOUS et al., 2015). 

Os materiais biotoleráveis apresentam a formação de tecido conjuntivo fibroso – que 

se forma entre o implante e o tecido ósseo. Grande parte dos polímeros sintéticos e dos metais 

e ligas metálicas compõem essa classe de biomateriais (ØDEGAARD, TORGERSEN; 

ELVERUM, 2020). 

Por outro lado, os materiais bioativos são capazes de interagir quimicamente com o 

tecido ósseo, sem serem isolados (encapsulados). Esses materiais, quando implantados no 
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corpo, podem estimular uma resposta biológica que leva a uma série de reações biofísicas e 

bioquímicas. Essas reações podem formar ligações mecanicamente estáveis. Dentre os 

materiais bioativos, existem os materiais que apresentam osteocondução e outros que 

apresentam osteoindução (ZHAO, 2011). Um material que apresenta osteocondução permite o 

crescimento ósseo ao longo de sua superfície, proporcionando um ambiente apropriado para a 

formação de uma nova matriz óssea. Enquanto que a característica de osteoindução está 

relacionada à conversão de células, estimulando um aumento no número de células progenitoras 

dos tecidos ósseos (KOHN; LEMONS, 2020). São exemplos de materiais bioativos as 

vitrocerâmicas, os vidros bioativos, e a HAp (ØDEGAARD, TORGERSEN; ELVERUM, 

2020). 

Os materiais bioreabsorvíveis são reabsorvidos e degradados por processos químicos 

ou biológicos no organismo, sendo substituídos lentamente por células e tecidos. O produto de 

degradação deve ser biocompatível, visto que ocorre uma substituição progressiva e a formação 

de um novo tecido ósseo (PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015). Dentre os principais 

materiais que compõem essa classe, podem-se citar os fosfatos tricálcicos (α-TCP e β-TCP), 

sulfato de cálcio (CaSO4), e os cimentos de fosfatos de cálcio (JONES; GIBSON, 2020). 

Alguns materiais, como os fosfatos de cálcio, podem apresentar um comportamento 

de material bioativo ou bioreabsorvível (SALINAS; VALLET-REGÍ, 2013). No entanto, esses 

materiais apresentam baixa resistência mecânica e tenacidade à fratura – sendo de alta 

fragilidade (HABRAKEN et al., 2016). Assim, há a necessidade do desenvolvimento de 

materiais que possam aprimorar essas propriedades (DOROZHKIN, 2013). Nesse sentido, a 

combinação de fosfatos de cálcio com biocerâmicas nanoestruturadas tem sido atrativa para os 

pesquisadores, por apresentarem propriedades promissoras em aplicações biomédicas. As 

biocerâmicas nanoestruturadas apresentam uma microestrutura refinada, desempenhando um 

papel importante na reabsorção, adesão celular e a permeabilidade aos fluidos biológicos 

(GINEBRA et al., 2018). 

É importante relacionar a resposta biológica à microestrutura, propriedades, e 

processamento para manipular as características de um biomaterial. A compreensão da inter-

relação entre esse conjunto de fatores é necessária para entender como o biomaterial interage 

com os tecidos e como será seu desempenho após implantado (PAWELEC, WHITE, BEST, 

2019). 

A Figura 3.2 ilustra as principais relações entre as propriedades de um biomaterial, 

que tendem a influenciar diretamente no seu comportamento depois de implantado. 
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Figura 3.2 – Correlação de propriedades que influenciam o desempenho do biomaterial implantado. 

 
Fonte: Adaptado de PAWELEC, WHITE, BEST, 2019, p. 66. 

3.3 Biocerâmicas  

Os materiais cerâmicos destinados para aplicações em contato com tecidos vivos são 

denominados biocerâmicas (GINEBRA et al., 2018). Esses materiais são utilizados para 

regenerar e reparar tecidos vivos danificados por doenças ou traumas. Dessa forma, as 

biocerâmicas apresentam um papel importante na qualidade e duração da vida humana 

(VALLET-REGÍ; SALINAS, 2019). 

Os principais exemplos de biocerâmicas são: Al2O3, ZrO2, fosfatos de cálcio, 

vitrocerâmicas, e vidros bioativos. Além disso, atualmente, novas biocerâmicas vêm sendo 

investigadas, como a sílica mesoporosa, materiais híbridos (orgânico-inorgânico), scaffolds e 

nanoestruturados (ARJUNAN et al., 2022; BELWANSHI; JAYASWAL; AHERWAR, 2021; 

LIU et al., 2021; WANG; YEUNG, 2020). 

A Figura 3.3 apresenta as principais aplicações das biocerâmicas na estrutura do corpo 

humano. Essas aplicações têm sido ampliadas com o desenvolvimento tecnológico permitindo 

implantes de articulações e membros, implantes dentários, enxertos vasculares para a 

proliferação de células, dentre outras (SHANMUGAM; SAHADEVAN, 2018).  
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Figura 3.3 – Estrutura do corpo humano e os principais materiais cerâmicos utilizados como biomateriais 

(biocerâmicas). 

 
Fonte: Adaptado de SHANMUGAM; SAHADEVAN, 2018, p. 16.  

Os ossos e dentes do corpo humano, por exemplo, são materiais cerâmicos. As 

articulações, tendões, cartilagens são outros tecidos calcificados que apresentam similaridade 

aos compósitos cerâmicos com outras proteínas extracelulares (SHANMUGAM; 

SAHADEVAN, 2018).  

Em geral, os materiais cerâmicos apresentam propriedades promissoras para utilização 

em aplicações biomédicas. Eles possuem elevado módulo de Young, são resistentes à corrosão, 

apresentam dureza relativamente elevada e propriedades de superfície atraentes. Em 

contrapartida, por apresentarem pouca ou nenhuma deformação plástica, as biocerâmicas são 

frágeis (GILBERT TRIPLETT; BUDINSKAYA, 2017; VALLET- REGÍ; SALINAS, 2019; 

DEMIREL; KAYA, 2020). 

O desenvolvimento de materiais que possam minimizar essa limitação, como os 

compósitos e nanocompósitos, vêm sendo estudado com frequência por apresentarem 

características peculiares (GIL-FLORES et al., 2020; GILBERT TRIPLETT; BUDINSKAYA, 
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2017). Esses materiais têm um papel importante não só no aprimoramento das propriedades 

mecânicas, mas também do ponto de vista biológico, químico e funcional nas aplicações 

biomédicas. Dessa forma, ao desenvolver um biomaterial para implante, deve-se considerar o 

processo de regeneração óssea, levando em consideração a formação, cicatrização e 

remodelação dos tecidos ósseos (GINEBRA et al., 2018). Assim, a utilização de matriz de 

Al2O3 com inclusões de ZrO2, por exemplo, tem se mostrado potencial para aplicações 

biomédicas estruturais (FARID et al., 2019). 

3.4 Nanocompósitos de matriz cerâmica 

Os compósitos de matriz de Al2O3 com fases dispersas de ZrO2 (Al2O3/ZrO2) são 

conhecidos como um dos sistemas mais utilizados para aplicações biomédicas  

(HADJICHARALAMBOUS et al., 2015; PALMERO, 2015; NAGLIERI et al., 2013). Devido 

ao polimorfismo da ZrO2, é comum a utilização de dopantes, como ítria, cério e óxido de 

magnésio, para estabilizar a fase tetragonal ou cúbica da ZrO2 (FARID, 2019). A Tabela 3.1 

apresenta as principais propriedades individuais da Al2O3 e ZrO2 tetragonal (estabilizada com 

3% mol de ítria). 

Tabela 3.1 – Propriedades gerais da Al2O3 e ZrO2 para aplicações biomédicas. 

Propriedade Al2O3 
ZrO2 + 3% em  

mol Y2O3 

Densidade (g/cm3) 3,97 >6,0 

Porosidade (%) <0,1 <0,1 

Tamanho médio de grãos (μm) 2-4 <0,5 

Resistência à flexão (MPa) >500 900-1200 

Resistência à compressão (MPa) 4100 2000 

Módulo de Young (GPa) 380 210 

Tenacidade à fratura (KIc) (MPa/m) 4 7-10 

Dureza (HV 0,1) 2200 1200 
Fonte: Adaptado de FARID, 2019, p. 44. 

Os compósitos Al2O3/ZrO2, em geral, apresentam excelentes propriedades mecânicas, 

químicas, térmicas e tribológicas. As inclusões de ZrO2 podem ser utilizadas para tenacificar a 

matriz de Al2O3 ou para atuarem como pontos de ancoramento, inibindo o crescimento de grãos 

na matriz (PALMERO, 2015). Essas propriedades são influenciadas pela distribuição, fração 

volumétrica, e tamanho de fase dispersa. Assim, quando utilizadas na ordem de nanômetros, 

pode-se denominar nanocompósitos Al2O3/ZrO2 (REZAEE; RANJBAR; KIASAT, 2018). 



25 
 

Um nanocompósito pode ser descrito como a combinação entre dois ou mais materiais, 

sendo que pelo menos um desses é de escala nanométrica (≤ 100 nm) (ZEUGOLIS; PANDIT, 

2015). Nesse sentido, as inclusões nanométricas de ZrO2 em matriz de Al2O3 como pontos de 

ancoramento tem se mostrado potencial, por controlarem o crescimento de grãos da matriz e 

consequentemente a microestrutura dos nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 (SANTOS et al., 2017; 

SANTOS et al., 2018; SARTORI et al., 2018).  

Liu et al. (1998) foram os pioneiros na investigação de inclusões nanométricas de ZrO2 

(com 5% em volume) em matriz de Al2O3. Os resultados apresentaram aumentos na resistência 

mecânica e diminuição da sinterabilidade do sistema quando comparados com a Al2O3 sem 

inclusões. Os autores ressaltam ainda que as inclusões de ZrO2 retardaram o crescimento de 

grão da matriz de Al2O3 (LIU et al., 1998). 

A melhora de propriedades mecânicas dos nanocompósitos contendo inclusões de 

ZrO2 em matriz de Al2O3 foi investigado em outros estudos (LIU; XIE; WU, 2011; 

GUIMARÃES et al., 2009; SANTOS, et al., 2009; PIERRI et al., 2006) Esses resultados são 

influenciados principalmente pelo processamento, composição e técnica de caracterização 

utilizada (KOLTSOV et al., 2018). De acordo com Liu et al. (2011), o aumento nas 

propriedades mecânicas dos nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 pode ser atribuído ao refinamento 

da microestrutura a partir das inclusões nanométricas de ZrO2 (LIU et al., 2011).  

O nanocompósito de Al2O3/ZrO2, no entanto, é de natureza bioinerte, não apresentando 

uma interação efetiva com o tecido, sendo circundado por uma cápsula fibrosa (KORMANN et 

al., 2013). Assim, surge a necessidade de melhorar sua bioatividade, permitindo uma ligação 

efetiva com os tecidos ósseos. Nesse sentido, a deposição de fosfatos de cálcio, que é um 

material bioativo, sobre superfícies de natureza inerte ou reabsorvível pode ser uma alternativa 

promissora para aplicações em implantes com propriedades otimizadas (ABE; KOKUBO; 

YAMAMURO, 1990; BARRERE et al., 2002; KOKUBO; TAKADAMA, 2006). 

3.5. Fosfatos de cálcio 

A utilização dos fosfatos de cálcio na medicina regenerativa tem sido cada vez mais 

estudada. Esse interesse se deve à composição química desses compostos, que apresentam 

semelhanças com os tecidos ósseos de ossos e dentes, mantendo o equilíbrio iônico com o fluido 

biológico (FARIAS; CARVALHO; BRAGA, 2020; CANILLAS et al., 2017). Dessa forma, 

não são reconhecidos como materiais estranhos no corpo e atuam ativamente pelos mesmos 

processos ativos na remodelação óssea (FARIAS; CARVALHO; BRAGA, 2020). 
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Por serem de natureza bioativa, os fosfatos de cálcio apresentam excelentes 

propriedades osteocondutoras, podendo até apresentar osteoindução (ELIAZ; METOKI, 2017). 

A possibilidade de recobrir biomateriais de natureza bioinerte com fosfatos de cálcio se deve 

às propriedades de osteocondução dos fosfatos, que tendem a aumentar a bioatividade e 

estabelecer uma melhor interação entre o biomaterial e o tecido hospedeiro (HABRAKEN et 

al., 2016). Esse fato é justificado pela liberação dos íons de Ca2+ e fosfato (PO43-), promovendo 

a formação de uma camada de fosfatos de cálcio que se deposita sob a superfície do biomaterial 

(HABRAKEN et al., 2016).  

Os fosfatos de cálcio podem ser classificados conforme a relação de cálcio e fósforo 

(Ca/P), como apresenta a Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 – Diferentes fases de fosfatos de cálcio e suas razões molares Ca/P. 

Ca/P Fórmula química Composto Abreviação 

2,0 Ca4O(PO4)2 Fosfato Tetracálcico TTCP1 

1,67 Ca10(PO4)6(OH)2 Hidroxiapatita HAp2 

1,5 Ca3(PO4)2 α-Fosfato Tricálcico α-TCP1 

1,5 Ca3(PO4)2 β-Fosfato Tricálcico β-TCP1 

1,4 Ca10H(PO4)(PO4)6 Whitlockite - 

1,3 Ca8H2(PO4)6.5H2O Fosfato Octacálcico OCP2 

1,0 CaHPO4.2H2O Fosfato Bicálcico Dihidratado (Brushita) DCPD2 

1,0 CaHPO4 Fosfato Bicálcico (Monetita) DCP2 

0,5 Ca(H2PO4)2.H2O Fosfato Monocálcico Monohidratado MCPM2 
1fosfatos de cálcio precipitado por decomposição/síntese térmica; 
2fosfatos de cálcio precipitado em meio aquoso 
Fonte: Adaptado de ELIAZ; METOKI, 2017, p. 17. 

Uma das maiores diferenças em propriedades entre as diferentes fases de fosfatos de 

cálcio está relacionada à solubilidade, que varia de acordo com a razão Ca/P, como apresenta a 

Figura 3.4. Quanto maior a solubilidade do fosfato de cálcio, maior será sua degradação em 

meio biológico (SHANMUGAM; SAHADEVAN, 2018). 
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Figura 3.4 – Ordem de solubilidade dos principais fosfatos de cálcio. 

 
Fonte: Adaptado de SHANMUGAM; SAHADEVAN, 2018, p. 9. 

As principais limitações dos fosfatos de cálcio, no entanto, são a sua tenacidade à 

fratura e baixa resistência mecânica comparado com outras biocerâmicas, de forma que seu uso 

em regiões de esforços mecânicos é restrito (HABRAKEN et al., 2016). Dentre os fosfatos 

utilizados para essas aplicações como implantes ósseos, destacam-se a HAp, α-TCP, β-TCP, e 

o TTCP. 

3.5.1 Hidroxiapatita 

A HAp é um composto mineral pertencendo ao subgrupo de compostos apatita. A 

apatita biológica é o principal constituinte dos ossos e dentes humanos, diferindo em 

composição e estequiometria (PANDA; BISWAS; PAUL, 2021; DOROZHKIN, 2013). A 

estrutura apatita se dispõe em um sistema hexagonal, permitindo a acomodação de diversos 

cátions e ânions que levam a uma variedade de apatitas substituídas (RATNAYAKE; 

MUCALO; DIAS, 2017). 

A estrutura cristalina da HAp é formada uma célula unitária contendo 10 íons de Ca2+, 

sendo quatros sítios I (Ca2+I) e seis sítios II (Ca2+II). Os íons de Ca2+I, no sítio I, alinham-se em 

colunas, enquanto os íons de Ca2+II, do sítio II, estão alinhados em triângulo equiláteros 

perpendiculares à direção c da estrutura. Esses dois sítios permitem substituições catiônicas na 
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sua estrutura (FARIAS; CARVALHO; BRAGA, 2020). A Figura 3.5 apresenta a estrutura 

cristalina da HAp. 

Figura 3.5 – Estrutura cristalina da HAp: vista (a) superior ao eixo c e (b) perpendicular ao eixo c. 

 
Fonte: Adaptado de ŠUPOVA, 2015, p. 9206. 

 

Além disso, os íons PO43- presentes em sua estrutura podem ser substituídos por 

arseniatos (AsO43-), sulfatos (SO42-), carbonatos (CO32-), silicatos (SiO44-), vanadatos (VO43-). 

Por outro lado, os íons OH- podem ser substituídos por CO32-, cloreto (Cl-) e fluoreto (F-) 

(FARIAS; CARVALHO; BRAGA, 2020). A possibilidade de substituições na rede cristalina 

pode alterar os parâmetros de rede, cristalinidade, tamanho dos cristais, propriedades 

superficiais, estabilidade, solubilidade, degradação, e a bioatividade da HAp (PANDA; 

BISWAS; PAUL, 2021; USKOKOVIĆ, 2020; FRASNELLI et al., 2017). 

Por apresentar alta biocompatibilidade e similaridade com os tecidos hospedeiros, a 

troca de íons com o meio fisiológico é facilitada, de modo que a remodelação óssea é favorecida 

(ŠUPOVÁ, 2015). Além disso, as ligações do tipo dipolo-dipolo podem induzir a regeneração 

tecidual, possivelmente devido à adsorção de água, proteínas e moléculas de colágeno (AL-

WAFI et al., 2017). 

A principal limitação da HAp, no entanto, está relacionada à sua baixa taxa de 

degradação no meio biológico, de modo que ocorre concomitantemente aos ossos em formação 

(ZHU et al., 2017).  

De acordo com o estudo de Spence et al. (2009), a taxa de degradação – que está 

relacionada à solubilidade química e à reabsorção dos osteoclastos – pode ser controlada por 

meio da quantidade de CO32- presente na estrutura de HAp (SPENCE et al., 2009). Assim, essa 

é uma das formas em que é possível controlar os subprodutos de degradação e promover uma 
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interface estável que permite a adesão celular e formação de novos ossos (SPENCE et al., 2009; 

HABRAKEN et al., 2016). 

Embora apresente biocompatibilidade e alta osteocondução, a HAp pode apresentar 

pouca osteoindução para induzir a formação dos tecidos (ZHANG et al., 2014). Assim, uma 

forma de aumentar o desempenho biológico das HAp é a substituição iônica, como a 

substituição de Ca2+ por Sr2+, permitindo maior bioatividade (USKOKOVIĆ, 2020). 

3.5.2 Fosfatos tricálcicos 

O TCP é outro fosfato de cálcio de relevância biomédica, com uma relação Ca/P de 

1,5. Existem quatro fases polimórficas do TCP: (I) uma fase romboédrica estável até 1125 °C 

denominada de fase β-TCP; (II) uma fase monoclínica, estável entre 1125 a 1430 °C chamada 

de fase α-TCP; (III) uma fase formada em altas temperaturas (acima de 1430 °C), denominada 

de super alfa ou alfa (α’-TCP); (IV) e a fase γ, obtida em elevadas pressões (FARIAS; 

CARVALHO; BRAGA, 2020).  

O TCP é bioativo e reabsorvível, sendo que as fases α-TCP e β-TCP de maior interesse 

e mais solúveis que HAp. A fase β-TCP é a mais estável termodinamicamente quando 

comparada com α-TCP (BOHNER; SANTONI; DÖBELIN, 2020; DOROZHKIN, 2013). Em 

geral, o TCP apresenta grau de cristalinidade próximo aos componentes inorgânicos dos ossos. 

Devido a essas propriedades, o TCP tem sido amplamente utilizado para aplicações de 

preenchimento ósseo para fins ortopédicos. Esse processo de preenchimento ósseo se deve à 

capacidade de osteocondução do TCP, permitindo a remodelação óssea (BOHNER; SANTONI; 

DÖBELIN, 2020; ELIAZ; METOKI, 2017; DOROZHKIN, 2013). Apesar de apresentarem a 

mesma composição química, as fases α-TCP e β-TCP apresentam diferentes estruturas 

cristalinas e solubilidade (ELIAZ; METOKI, 2017). A Figura 3.6 apresenta a estrutura 

cristalina das fases α-TCP e β-TCP. 

A fase α-TCP apresenta solubilidade superior à fase β-TCP, sendo mais reativa em 

sistemas aquosos. Sua maior desvantagem, entretanto, está relacionada à rápida reabsorção – 

que ocorre mais rapidamente que a formação de um novo osso (ELIAZ; METOKI, 2017). Por 

outro lado, a fase β-TCP apresenta alta osteocondutividade e osteoindução, sendo utilizado em 

aplicações para substituição óssea (BOHNER, SANTONI, DÖBELIN, 2020). 

Quando β-TCP é combinado com HAp, os fosfatos de cálcio bifásicos (BCP) são 

formados e são usados como biocerâmica para preenchimento ou reparação óssea (FARIAS; 

CARVALHO; BRAGA, 2020; CANILLAS et al., 2017).  
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Figura 3.6 – Estrutura cristalina da fase (a) α-TCP e (b) β-TCP. 

 
Fonte: MATSUNAGA et al., 2015, p. 338. 

3.5.3 Fosfatos tetracálcicos 

O TTCP (ou TetCP) é a fase que apresenta maior razão molar Ca/P. Assim como α-

TCP e β-TCP, apresenta solubilidade em meio aquoso superior à HAp. O TTCP não pode ser 

precipitado a partir de soluções aquosas, mas de reações do estado sólido acima de 1300 °C, 

devido à sua solubilidade (ELIAZ; METOKI, 2017). A Figura 3.7 apresenta a estrutura 

cristalina da fase TTCP. 
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Figura 3.7 – Estrutura cristalina da fase TTCP. 

 
Fonte: GOTO; KATSUI, 2015, p. 108. 

O TTCP é formado por íons Ca2+ coordenados com sete e oito átomos de oxigênio – 

que compartilham PO42- – e íons de oxigênio fortemente coordenados com quatro íons Ca2+, 

formando um tetraedro (GOTO; KATSUI, 2015). Além disso, o TTCP geralmente pode ser 

combinado com outros CaP, como o Fosfato Bicálcico Dihidratado (DCPD), por exemplo 

(ELIAZ; METOKI, 2017). 

Frequentemente, o TTCP aparece como um subproduto de HAp, como resultado da 

decomposição térmica da HAp e devido a uma estreita relação estrutural. O TTCP é uma fase 

metaestável, hidrolisando mais lentamente que a HAp (GOTO; KATSUI, 2015, ELIAZ; 

METOKI, 2017).  

Nesse contexto, devido às propriedades dos fosfatos de cálcio (como a natureza 

bioativa, osteocondução e similaridade química e biológica com tecidos ósseos naturais), 

métodos de recobrimento são uma alternativa para melhorar a interação entre biomaterial e 

tecido hospedeiro (BARRERE et al., 2002; ABE; KOKUBO; YAMAMURO, 1990).  
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3.6. Recobrimento biomimético 

As propriedades mecânicas dos fosfatos de cálcio impedem sua utilização em 

aplicações estruturais. Assim, o recobrimento de fosfatos de cálcio em substratos com 

propriedades mecânicas superiores (aos fosfatos de cálcio) tem se mostrado promissor para 

aplicações em implantes ósseos (VALLET- REGÍ; SALINAS, 2019). Os métodos de 

recobrimento incluem spray plasma (TENG et al., 2018; COMBES; REY, 2010), deposição 

eletrolítica (COMBES; REY, 2010), sol-gel (HABRAKEN et al., 2016), biomimético 

(SARTORI et al., 2018; SANTOS, et al., 2017), dentre outros. 

As principais vantagens do recobrimento biomimético estão relacionadas ao seu baixo 

custo e condições do processo (controlando apenas a temperatura e o pH da solução de SBF), 

sem a necessidade de equipamentos de custo elevado. Dessa forma, esse método foi sendo 

aprimorado e utilizado em diversos biomateriais destinados a reparar ou regenerar os tecidos 

ósseos (BIGI; BOANINI, 2017). No entanto, uma das principais limitações do método 

biomimético é o controle das fases de fosfatos de cálcio formadas na superfície do substrato 

(BARRERE et al., 2002).  

O método de recobrimento biomimético utilizando solução de SBF foi desenvolvido 

por Abe et al. (1990) (ABE, KOKUBO, YAMAMURO, 1990). Essa solução simula o fluido 

corporal, tendo concentração iônica inorgânica similar ao do plasma sanguíneo, sendo mantida 

sob temperatura e pH em condições fisiológicas durante o tempo de incubação (SALINAS; 

VALLET; REGÍ, 2013). A partir da solução de SBF, tornou-se possível a investigação da 

bioatividade, sendo uma exigência primordial para promover a osteocondução (FARID, 2019). 

Ao recobrir um substrato a partir da solução de SBF, a deposição de apatita sobre sua superfície 

pode promover a remineralização biomimética com aumento da bioatividade e osseointegração 

do sistema. Assim, esse método tem uma perspectiva positiva para aplicações relacionadas à 

regeneração óssea (TOVANI et al., 2020).  

Com o objetivo de otimizar o recobrimento biomimético e diminuir o período de 

incubação, modificações nas concentrações da solução de SBF foram realizadas, 

desenvolvendo soluções alternativas à proposta por Abe et al. (1990) (BARRERE et al., 2002; 

KOKUBO; TAKADAMA, 2006). Portanto, utilizando essas soluções de SBF modificadas, 

tornou-se possível a utilização do recobrimento biomimético com fosfatos de cálcio em 

menores tempos de incubação, visando a mineralização óssea (BARRERE et al., 2002). A 

Tabela 3.3 apresenta as soluções de SBF e suas modificações mais significativas (ELIAZ, 

METOKI, 2017). 
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Tabela 3.3 – Concentração iônica (mmol/L) das soluções de SBF em comparação com o plasma sanguíneo. 

 
Plasma 

sanguíneo 
SBF 

original 
SBF corrigido 

(c-SBF) 

SBF 
revisado 
(r-SBF) 

SBF com 
melhorias 
(n-SBF) 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
Iô

ni
ca

 (m
m

ol
/L

) Na+ 142,0 142,0 142,0 142,0 142,0 

K+ 3,6–5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

Ca2+ 2,1–2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 

Mg2+ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Cl- 95,0–107,0 148,8 147,8 103,0 103,0 

HCO3- 27,0 4,2 4,2 27,0 4,2 

HPO42- 0,65–1,45 1,0 1,0 1,0 1,0 

SO42- 0,5 - 0,5 0,5 0,5 

Fonte: Adaptado de ELIAZ, METOKI, 2017, p. 47. 

As principais modificações nas concentrações da solução de SBF foram realizadas 

com o objetivo de se aproximar às concentrações do plasma sanguíneo. Inicialmente, foi 

realizada a inserção de íons de sulfato (SO42-) (c-SBF), proposta por Abe et al. (1990). Em 

seguida, Oyane et al. (2003) propuseram ajustes nas concentrações iônicas de Cl- e bicarbonato 

(HCO3-) (r-SBF), obtendo maior proximidade à condição desses íons no plasma sanguíneo 

(OYANE et al., 2003). No entanto, os íons HCO3- aumentam a concentração e o pH da solução 

de SBF, com forte tendência de precipitação. Por essa razão, Takadama et al. (2004) 

propuseram uma nova solução de SBF (n-SBF), com outros ajustes na concentração dos íons 

de Cl- e HCO3- (TAKADAMA et al., 2004).  

Na tentativa de padronização dos testes de bioatividade in vitro, dez laboratórios 

testaram e normatizaram a solução de SBF de acordo com o comitê técnico ISO/TC150/SC1 

(KOKUBO; TAKADAMA, 2006; SALINAS; VALLET-REGÍ, 2013). A partir dos 

mecanismos de bioatividade propostos utilizando soluções de SBF modificadas, foi possível o 

desenvolvimento de novos materiais bioativos. 

Barrere et al. (2002) investigaram a influência da solução de SBF originalmente 1,5 x 

mais concentrada para solução de SBF 5x mais concentrada em superfícies de Ti-6Al-4V. Ao 

utilizar solução de SBF 5x, a camada de fosfatos de cálcio formada sobre a superfície 

apresentou maior espessura quando comparadas à camada formada a partir da solução de SBF 

1,5x (BARRERE et al., 2002). Esse fato sugere que a solução de SBF mais concentrada pode 

reduzir o tempo de deposição dos fosfatos de cálcio, sendo uma otimização do método de 

recobrimento biomimético, permitindo menores tempos de incubação.  



34 
 

Cortes et al. (2005) investigaram duas rotas de recobrimento biomimético utilizando 

substrato de ZrO2 parcialmente estabilizado com magnésio/Al2O3 (Mg-PSZ/Al2O3). Na 

primeira rota utilizada, os substratos foram imersos em solução de SBF 1,4x mais concentrada 

durante 21 dias, sem a reposição da solução durante esse período. Por outro lado, na segunda 

rota, os substratos foram inicialmente imersos em solução de SBF por 7 dias. Em seguida, foram 

imersos novamente em solução de SBF 1,4x mais concentrada por 14 dias, com troca da solução 

de SBF a cada 7 dias. De acordo com o estudo, a segunda rota utilizada obteve a deposição de 

uma camada densa e homogênea de apatita na superfície do substrato. No entanto, não foi 

observada a formação dessa camada nos substratos recobertos com a primeira rota utilizada 

(CORTES et al., 2005). 

Santos et al. (2017) utilizaram diferentes soluções ácidas (como ácido nítrico (HNO3), 

e H3PO4) e alcalina (NaOH) para tratar superficialmente nanocompósitos de Al2O3/5% vol. 

ZrO2. Em seguida, os autores realizaram o recobrimento biomimético em solução de SBF 5x 

mais concentrada por 7, 14, e 21 dias de incubação. Os resultados indicaram que o tempo de 

incubação e os tratamentos químicos utilizando soluções ácidas favoreceram a formação dos 

fosfatos de cálcio sobre as superfícies dos nanocompósitos (SANTOS et al., 2017). 

Silva et al. (2019) investigaram as alterações superficiais em cerâmicas porosas de 

Al2O3/ZrO2 após tratamento químico com H3PO4, recobrimento em solução de SBF 5x mais 

concentrada por 14 dias. Na sequência, os autores realizaram a incorporação de Sr2+ nas fases 

de fosfatos de cálcio formadas durante o recobrimento biomimético. Os resultados mostraram 

que as superfícies corpos de prova de Al2O3/ZrO2 foram recobertas uma camada de fosfatos de 

cálcio, obtendo bioatividade no sistema (SILVA, et al., 2019).  

O desafio de muitos pesquisadores, no entanto, é a adesão das fases formadas no 

recobrimento biomimético. A adesão tem influência na morfologia, nas interações entre o 

biomaterial e o tecido hospedeiro, e consequentemente na osseointegração (AGUIAR et al., 

2012). Uma alternativa para aumentar a bioatividade dos substratos é a utilização de tratamentos 

superficiais antes de serem recobertas biomimeticamente. Assim, materiais de natureza 

bioinerte podem melhorar a adesão e interação com os tecidos ósseos, sendo promissores para 

regeneração ou substituição óssea (VALLET- REGÍ; SALINAS, 2019; SARTORI et al., 2018; 

SANTOS et al., 2017).  

3.7. Tratamentos superficiais 

Os tratamentos superficiais, em geral, podem otimizar a formação de grupos 

funcionais dos substratos, que podem atuar como sítios para nucleação de fosfatos de cálcio 
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utilizando o recobrimento biomimético (UCHIDA et al., 2002). Esses tratamentos tendem a 

aumentar a área específica de contato e a energia superficial dos substratos, e assim, favorecem 

a formação e adesão dos fosfatos de cálcio (SOON et al., 2016). 

A modificação química de superfícies, no entanto, depende das características do 

substrato e do tipo de tratamento superficial utilizado, podendo ter modificações químicas 

superficiais pouco significativas. Nesse sentido, diversos estudos abordam modificações 

superficiais em compósitos e nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 (FAGA et al., 2012; 

DEHESTANI; ILVER; ADOLFSSON, 2012; SANTOS et al., 2017; SANTOS et al., 2018).  

3.7.1. Tratamento químico superficial 

Diversos estudos demonstraram que os tratamentos químicos superficiais nos 

nanocompósitos Al2O3/ZrO2 utilizando soluções ácidas ou alcalinas tendem a favorecer a 

formação de fases de fosfatos de cálcio após imersão em solução de SBF por um determinado 

período de incubação (UCHIDA et al., 2002; ORTEGA-CHAVARRÍA, CORTÉS-

HERNÁNDEZA, NOGIWA-VALDEZ, 2007; FAGA et al., 2012; SANTOS et al., 2017; 

SARTORI et al., 2018). Possivelmente, isso ocorre devido ao grupo funcional Zr–OH, 

proveniente da ligação entre os grupos funcionais hidroxila (OH-) (liberados durante tratamento 

químico superficial) e o ZrO2 (DEHESTANI; ILVER; ADOLFSSON, 2012; SOON et al., 

2016).  

As principais vantagens do tratamento químico superficial estão relacionadas ao baixo 

custo envolvido, além de não ter efeito nas propriedades mecânicas dos substratos tratados 

(FAGA et al., 2012). Por outro lado, a principal limitação do tratamento químico é o tempo de 

tratamento (FAGA et al., 2012; DEHESTANI; ILVER; ADOLFSSON, 2012). 

Uchida et al. (2002), ao investigarem o tratamento químico em nanocompósitos de 

Al2O3/ZrO2, observaram que ocorreu um favorecimento na formação da apatita sob as 

superfícies tratadas após recobrimento em solução de SBF 1,5x mais concentrada. Os autores 

utilizaram diferentes soluções: H3PO4, ácido sulfúrico (H2SO4), ácido clorídrico (HCl), e 

NaOH. Observaram que o tipo de tratamento tem influência nas fases de fosfatos de cálcio 

formadas (UCHIDA et al., 2002). 

Ortega-Chavarría et al. (2007) investigaram o efeito do tratamento químico superficial 

com H3PO4 prévio ao recobrimento biomimético em compósitos de ZrO2 parcialmente 

estabilizado com magnésio/Al2O3 (Mg-PSZ/20% vol. Al2O3). Os autores observaram que 

períodos de imersão em solução de SBF inferiores à 14 dias não permitem a formação e adesão 

de apatita na superfície dos compósitos ZrO2/Al2O3. No entanto, após tratar essas superfícies 
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quimicamente, é possível favorecer a nucleação e promover a formação de apatita em períodos 

mais curtos (ORTEGA-CHAVARRÍA; CORTÉS-HERNÁNDEZ; NOGIWA-VALDEZ, 

2007). 

Faga et al. (2012) trataram quimicamente com H3PO4 e hidróxido de sódio (NaOH) 

compósitos de Al2O3/ZrO2 antes de recobrirem com solução de SBF 1,5x mais concentrada. Os 

autores variaram as condições de tratamento, sendo que somente nas superfícies dos substratos 

tratados quimicamente com H3PO4 foi possível observar a formação de uma camada de fosfatos 

de cálcio após 28 dias de incubação em SBF (FAGA et al., 2012). 

Sartori et al. (2018) investigaram a formação de diferentes fases de fosfatos de cálcio 

sobre a superfície de nanocompósitos porosos de Al2O3/5% vol. ZrO2. Os nanocompósitos 

foram tratados quimicamente com H3PO4 e recobertos com SBF 5x mais concentrada por 14 e 

21 dias. Os resultados mostraram que o tratamento químico e o tempo de incubação 

possivelmente influência a quantidade de fosfatos de cálcio formada sob as superfícies dos 

nanocompósitos (SARTORI et al., 2018). 

Nesse sentido, os tratamentos superficiais, seguidos pelo recobrimento biomimético 

buscam mimetizar, isto é, replicar o microambiente dos tecidos vivos (WANG; YEUNG, 2020). 

Assim, a incorporação de íons de Sr2+ na solução de SBF pode ser promissora para aplicações 

biomédicas, por aumentarem a osteocondução, auxiliando a reparação e a regeneração óssea 

(NUNES et al., 2021). 

3.8. Influência da ZrO2 na formação dos fosfatos de cálcio 

A formação da camada de fosfatos de cálcio sobre a superfície de um substrato pode 

ser influenciada pela ZrO2. Os grupos funcionais OH-, provenientes de tratamentos químicos 

superficiais, podem se ligar ao ZrO2, formando os grupamentos Zr–OH. Esses grupamentos 

podem atuar como sítios nucleantes e promover a formação em maiores proporções de fosfatos 

de cálcio a partir do recobrimento biomimético (UCHIDA; KIM; KOKUBO, 2001; 

DEHESTANI; ILVER; ADOLFSSON, 2012; SOON et al., 2016).  

Uchida et al. (2001) investigaram a formação de apatita, a partir do recobrimento 

biomimético, em um substrato na forma de hidrogel de ZrO2. O recobrimento foi realizado 

durante 3, 7, 14, e 28 dias. Os autores relataram que o grupamento Zr–OH, proveniente do 

tratamento químico superficial, pode ter induzido a formação de apatita sobre a superfície do 

substrato de hidrogel. Dessa forma, o estudo sugere que a ZrO2 é capaz de induzir a nucleação 

de fases de fosfatos de cálcio após recobrimento biomimético (UCHIDA; KIM; KOKUBO, 

2001). 
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Murugan e Ramakrishna (2005) investigaram a influência de 5% e 10% mol de ZrO2 

em matriz de HAp na formação de fosfatos de cálcio. Os autores observaram que a ZrO2 

favoreceu a formação da fase β-TCP. Em maior proporção (10% mol de ZrO2), os resultados 

indicaram a formação de maior quantidade de β-TCP (MURUGAN; RAMAKRISHNA, 2005). 

Quan et al. (2016) investigaram os efeitos do recobrimento biomimético em substratos 

de ZrO2 estabilizada com ítria na proliferação de células mesenquimais da medula óssea 

humana. Os substratos foram imersos em solução de SBF 1,5x mais concentrada durante 1, 4, 

7, e 14 dias a 36,5 °C. Os resultados mostraram que após tratamento, ocorreu a formação de 

uma camada de HAp, tendo maior proliferação celular e adesão do que substratos sem 

tratamento, indicando um possível aumento na bioatividade da ZrO2 (QUAN et al., 2016). 

Ewais et al. (2017) investigaram o efeito da ZrO2 na bioatividade e nas propriedades 

mecânicas quando adicionada em matriz cerâmica de silicato de cálcio (CaO-SiO2) com adição 

de óxido de magnésio (MgO). Os autores estudaram composições contendo 5, 15, e 25% em 

peso de inclusões de ZrO2 na matriz e compararam com uma composição sem a adição de ZrO2. 

Em seguida, as composições foram incubadas durante 7 dias em solução de SBF, com pH de 

7,45 e temperatura de 36,5 ºC. Os resultados mostraram que as inclusões de ZrO2 contendo 15% 

contribuíram de forma mais significativa para a formação de fosfatos de cálcio na superfície do 

substrato cerâmico após o recobrimento biomimético (EWAIS et al., 2017). 

3.9. Incorporação do estrôncio na solução de SBF 

Durante as últimas décadas, muitos estudos investigaram substitutos iônicos aplicados 

às biocerâmicas – como os fosfatos de cálcio – com a finalidade de obter uma composição 

mineral mais semelhante à do tecido ósseo natural (TOVANI et al., 2020; RATNAYAKE; 

MUCALO; DIAS, 2017; ŠUPOVÁ, 2015). Assim, a incorporação de íons terapêuticos como 

zinco (Zn2+), magnésio (Mg2+), Sr2+, silício (Si4+) pode promover alterações nas propriedades 

físicas e biológicas dos fosfatos de cálcio para preenchimento ou reparação óssea (BIGI; 

BOANINI, 2017; BOSE et al., 2013). A migração desses íons para os tecidos circundantes pode 

modificar a estrutura cristalina e a solubilidade da biocerâmica (QUERIDO; ROSSI; FARINA, 

2016). Esse efeito tem consequências fisiológicas positivas no processo de mineralização óssea 

(BOSE et al., 2013; ŠUPOVÁ, 2015). A Figura 3.8 apresenta o mecanismo de ação dos 

principais íons utilizados na regeneração de tecidos ósseos, no aspecto celular (WANG; 

YEUNG, 2020). 
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Figura 3.8 - Representação esquemática dos principais alvos de íons bioinorgânicos atuando como agentes 

terapêuticos. 

 
Fonte: Adaptado de WANG; YEUNG, 2020, p. 205. 

O Sr é um elemento presente em pequenas proporções nos ossos naturais (0,035% em 

peso) do conteúdo mineral do sistema esquelético (SCHATKOSKI et al., 2021; BOSE et al., 

2013). Seu comportamento químico e biológico tem similaridade ao Ca por estarem no mesmo 

grupo da tabela periódica (WANG; YEUNG, 2020).  

A utilização do Sr vem sendo estudada devido à sua contribuição com o processo de 

mineralização óssea. Os íons de Sr2+ estimulam a formação óssea por meio de um duplo 

mecanismo de ação: estimulante nos osteoblastos (formadores dos tecidos ósseos) e inibidores 

nos osteoclastos (reabsorventes dos tecidos ósseos) (LODE et al., 2018; PILMANE et al., 2017; 

REITMAIER et al., 2018; WANG; YEUNG, 2020). Além disso, os íons de Sr2+ são conhecidos 

por sua capacidade de síntese de colágeno, proliferação celular, e assim, diminui a reabsorção 

e mantém a formação óssea (MARX et al., 2020; MARQUES et al., 2016). Os principais efeitos 

da utilização do Sr estão apresentados na Figura 3.9. 
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Figura 3.9  – Representação esquemática dos principais efeitos in vivo e in vitro a partir da utilização de Sr na 

remodelagem óssea. 

 
Fonte: Adaptado de PILMANE et al., 2017, p.1223. 

 

Ao analisar uma caracterização in vivo, no entanto, deve-se considerar que a 

substituição iônica pode afetar o microambiente e suas propriedades (WANG; YEUNG, 2020).  

A substituição iônica de Sr2+ nos sítios de Ca2+ na estrutura de HAp (formando a fase 

Sr-HAp), por exemplo, pode aumentar sua estabilidade termodinâmica, modificando a 

solubilidade e a reabsorção in vivo dos biomateriais à base de apatita (LODE et al., 2018). A 

substituição na rede de HAp pode afetar sua estrutura cristalina, morfologia e estabilidade 

térmica (RATNAYAKE; MUCALO; DIAS, 2017). Além disso, estudos mostraram que o Sr2+  

favorece as atividades biológicas dos materiais baseados em HAp, aumentando a bioatividade, 

biocompatibilidade, propriedades mecânicas e a osteogênese (BOANINI et al., 2011; LODE et 

al., 2018; SCHUMACHER; GELINSKY, 2015; XIAO et al., 2018; OBADA et al., 2021).  

A incorporação de Sr2+ também pode auxiliar a angiogênese (processo de formação de 

vasos sanguíneos) e acelerar a cicatrização óssea (DEMIREL; KAYA, 2020; USKOKOVIĆ, 

2020). De acordo com Uskokokić (2020), o Sr2+ é o dopante mais utilizado na estrutura de HAp, 

com 13,24% das publicações relacionadas à incorporação de íons na HAp (USKOKOVIĆ, 

2020). 

Embora alguns autores sugerirem que o sítio Ca2+II da estrutura cristalina da HAp seja 

ocupado pelo Sr2+ (O’DONNEL et al., 2008), os íons podem também ocupar os sítios Ca2+I na 

estrutura. Em baixas concentrações (até 3,5% em peso), a ocupação dos sítios Ca2+I é 

favorecida. Por outro lado, a ocupação dos sítios Ca2+II é preferencial em concentrações mais 
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altas e pelo fato do Sr2+ apresentar raio iônico (0,113 nm) superior ao Ca2+ (BIGI et al., 2007; 

ŠUPOVÁ, 2015; TERRA et al., 2009). Dessa forma, a substituição iônica pode influenciar os 

parâmetros de rede da estrutura cristalina da HAp, podendo também afetar o tamanho de grãos 

e a cristalinidade (RESSLER et al., 2021; TERRA et al., 2009; ŠUPOVÁ, 2015). A Figura 3.10 

apresenta a célula unitária da Sr-HAp com o mecanismo de substituição iônica. 

Figura 3.10 - Representação esquemática da célula unitária hexagonal da Sr-HAp e ocupação dos íons Sr2+. 

 

Fonte: Adaptado de BHAT; WAGHMARE; RAMAMURTY, 2014, p. 3133. 

 

Frasnelli et al. (2017) investigaram a substituição de íons Sr2+ na estrutura de HAp in 

vitro a partir de ensaios de viabilidade celular (MTT). Foram utilizadas várias concentrações de 

Sr2+, sendo observada uma diferença expressiva da HAp em comparação com a Sr-HAp. Com 

a incorporação de Sr2+, a viabilidade celular dos osteoblastos aumentou em até 30% em relação 

à HAp, demonstrando o potencial do Sr2+ para aplicações biomédicas (FRASNELLI et al., 

2017). 

Nguyen et al. (2019) investigaram os efeitos da incorporação de Sr2+ na formação de 

fosfatos de cálcio em substratos de titânio. Foi avaliado o efeito da concentração de Sr2+, 

alterações na morfologia dos fosfatos de cálcio e composição química, além de ensaios in vitro. 

Os resultados mostraram que o Sr2+ influenciou a morfologia dos fosfatos de cálcio. Com o 

aumento da concentração de Sr2+, ocorreu a diminuição do tamanho de glóbulos e aumento da 
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solubilidade. Os testes in vitro mostraram maior proliferação celular com a substituição de Sr2+  

quando comparados aos fosfatos de cálcio (NGUYEN et al., 2019). 

Silva et al. (2020) estudaram a modificação da superfície de cerâmicas porosas de 

Al2O3/ZrO2 após tratarem quimicamente com H3PO4 e recobrirem com solução de SBF 5x mais 

concentrada por 14 dias. Em seguida, os autores realizaram a incorporação de Sr2+ nas fases de 

fosfato de cálcio formadas após o recobrimento. Os resultados mostraram que o Sr2+ substitui 

o Ca2+ na estrutura apatita, produzindo um biomaterial promissor para preenchimento ou 

substituição óssea (SILVA; PALLONE; LOBO, 2020). 

Nunes et al. (2021) investigaram a influência da adição de íons de Sr2+ durante o 

recobrimento biomimético sobre a superfície de nanocompósitos densos de Al2O3/ZrO2 tratado 

quimicamente com H3PO4. Utilizando SBF 5x mais concentrado, durante 14 dias de incubação, 

os autores sugerem que a incorporação de Sr2+ causou modificações na morfologia dos glóbulos 

de fosfatos, além de influenciar na formação de fases de fosfatos. Nesse sentido, maiores 

concentrações (1,00 mmol/L Sr2+) foram as mais promissoras na tentativa de um biomaterial 

potencial para aplicações biomédicas (NUNES et al., 2021). 

Stipniece et al. (2021) estudaram os efeitos da adição de concentrações de 2, 5 e 10% 

em peso de Sr no pó de HAp. Os autores desse estudo sugeriram que ocorreu a formação de Sr-

HAp, enfatizando a substituição catiônica dos íons Sr2+. E ainda, a concentração de 10% em 

peso apresentou melhores resultados nos testes biológicos (STIPNIECE et al., 2021). 

Até o momento, a literatura não apresenta muitos estudos que utilizam esse método de 

processamento: tratamento superficial e recobrimento biomimético enriquecido com 

concentrações Sr2+ nos nanocompósitos Al2O3/ZrO2. Dessa forma, o principal objetivo desse 

trabalho é a caracterização do nanocompósito de Al2O3/ZrO2 tratado superficialmente e 

recoberto com fosfato de cálcio enriquecido com diferentes concentrações de Sr2+ a fim de 

analisar sua biocompatibilidade para implantes ósseos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A Figura 4.1 apresenta resumidamente as etapas dos métodos utilizados na preparação, 

conformação, tratamento superficial, recobrimento biomimético e caracterização dos corpos de 

prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2.  

Figura 4.1 – Fluxograma resumido das etapas experimentais do presente trabalho.  

 
Fonte: Própria autoria. 
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4.1 Preparação dos pós de Al2O3, ZrO2 e obtenção dos nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 

Na preparação dos pós de Al2O3, ZrO2 e Al2O3 contendo 5, 10 e 15% em volume de 

ZrO2 nanométrica (Al2O3/ZrO2) foram utilizados pós comerciais de Al2O3 AKP-53 (com pureza 

de 99,995% e tamanho médio de partículas de 0,2 µm; Sumitomo Chemical, Japan) e de ZrO2 

parcialmente estabilizada com 3,0% em mol de ítria (com pureza de 99,999% e tamanho médio 

de partículas de 50,0 nm; Nanostructured Materials Inc.).  

O procedimento adotado para a preparação dos pós de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 foi 

baseado em trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa onde esse projeto está inserido 

(CHINELATTO et al., 2014; GUIMARÃES et al., 2009; SANTOS, et al., 2017). Para isso, 

suspensões alcoólicas de Al2O3 (contendo 0,2% em peso de defloculante ácido 4-

aminobenzóico (PABA)) e de ZrO2 (com 0,5% em peso de PABA) foram preparadas 

separadamente em moinho de bolas convencional (com relação de bola/material 5:1) por 14 h 

e 12 h, respectivamente. Em seguida, a suspensão de ZrO2 foi adicionada por gotejamento, na 

proporção de 5, 10 e 15% em volume, à suspensão de Al2O3 sob agitação. As misturas de Al2O3 

e ZrO2 obtidas foram levadas novamente ao moinho por 10 h. Em seguida, 0,5% em peso de 

ácido oleico foi adicionado às suspensões e misturados por mais 2 h. Após esse período, as 

misturas resultantes foram secas a temperatura ambiente sob fluxo de ar quente e os pós 

passados em peneira de malha 80 mesh. 

4.2 Conformação e sinterização dos corpos de prova de Al2O3, e ZrO2 e Al2O3/ZrO2 

Os corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 foram conformados no formato 

cilíndrico, com 8 mm de diâmetro e 4 mm de altura, por prensagem uniaxial a 50 MPa (prensa 

hidráulica manual Marcon, modelo MPH-10), seguida por prensagem isostática a frio a 200 

MPa (prensa isostática AIP, modelo CP-360). Os corpos de prova foram calcinados a 400 °C 

por 1 h com taxa de aquecimento de 1 °C/min em forno mufla (EDG 3PS, modelo 7000) para 

eliminação de resíduos orgânicos.  

Posteriormente, a sinterização foi realizada em dois patamares de temperatura, sendo 

o primeiro a 1050 °C por 1 h e o segundo a 1500 °C por 2 h, com taxa de aquecimento de 10 

°C/min em forno de sinterização convencional (MAITEC, modelo FE50RD). Usar um patamar 

de sinterização antes que o material cerâmico comece a densificar (1050 ºC) pode reduzir o 

tamanho dos grãos e torná-los mais homogêneos. Portanto, os parâmetros de sinterização 

utilizados visam atingir maior densificação com menor crescimento de grãos dos corpos de 

prova (CHINELATTO et al., 2014; SANTOS, 2017). 
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Antes da calcinação e sinterização, as densidades a verde (D.V.) dos corpos de prova 

de Al2O3, ZrO2, e Al2O3/ZrO2 foram calculadas geometricamente, de acordo com a Equação 4.1 

(ASTM C373-88, 2006). Foram utilizadas dez amostras (n = 10) de cada composição. 

D.V. = 𝑚𝑚
𝑣𝑣

 (4.1)     

 

Onde:  

𝑚𝑚 = massa da amostra em (g);  

𝑣𝑣 = volume da amostra em (cm3), obtido a partir da medida de suas dimensões. 

4.3 Caracterizações dos corpos de prova de Al2O3, e ZrO2 e Al2O3/ZrO2  

Após a sinterização, as densidades aparentes (D.A.) dos corpos de prova de Al2O3, 

ZrO2 e Al2O3/ZrO2 (n = 10) foram calculadas usando a Equação 4.2 (ASTM C373-88, 2006), 

segundo o Princípio de Arquimedes. Para isso, os corpos de prova (sem tratamento químico 

superficial) foram aquecidos em água destilada por 5 h. Após esse período, os corpos de prova 

foram mantidos imersos na água destilada por mais 24 h, a temperatura ambiente. Medidas das 

massas úmidas e imersas dos corpos de prova foram realizadas. Para medidas de massas secas, 

os corpos de prova foram mantidos previamente em estufa durante 24 h a 100 ºC. 

 

𝐷𝐷.𝐴𝐴. = �
𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑀𝑀𝑀𝑀 −𝑀𝑀𝑀𝑀�
𝜌𝜌𝜌𝜌 (4.2)      

Onde:  

𝑀𝑀𝑀𝑀 = massa seca das amostras (g);  

𝑀𝑀𝑀𝑀 = massa úmida das amostras após imersão em água durante 24 h (g);  

𝑀𝑀𝑀𝑀 = massa das amostras imersas em água (g);  

𝜌𝜌𝜌𝜌 = densidade da água na temperatura de trabalho (g/cm3).  

Os valores de D.A. calculados foram apresentados como percentual da densidade teórica 

(% DT). O valor de densidade teórica usada para a Al2O3 foi de 3,98 g/cm3 (SUMITOMO 

CHEMICAL, 2020), enquanto o valor da densidade teórica para a ZrO2 foi de 5,84 g/cm3 

(NANOSTRUCTURED MATERIALS Inc., 2020). 

As caracterizações das fases cristalográficas dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e 

Al2O3/ZrO2 após sinterização foram realizadas por difratometria de raios-X (DRX). O intervalo 

utilizado durante as análises foi de 20,0o a 60,0o, que é característico dos picos de Al2O3 e ZrO2, 
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e passo de 0,20°. As análises foram realizadas em um difratômetro de raios-X (Rigaku, modelo 

Miniflex 600). 

A caracterização microestrutural dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 foi realizada na 

superfície polida usando microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para isso, os corpos de 

prova foram embutidos em resina epóxi e polidos em politriz automática (Buheler, modelo 

Minimet) com pasta diamantada nas sequências de granulometrias 9, 6, 3, e 1 µm. Em seguida, 

para revelar os contornos de grãos, foi realizado um tratamento térmico a 1450 °C por 10 min, 

com taxa de aquecimento de 10 °C/min. Após tratar termicamente, os corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 foram recobertos com uma fina camada de ouro depositada por meio de uma 

evaporadora (Balzers, modelo SCD-004) para a caracterização das superfícies por MEV 

(Philips, modelo XL-30 FEG).  

A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foi utilizada 

na caracterização química dos grupos funcionais superficiais dos corpos de prova de Al2O3, 

ZrO2 e Al2O3/ZrO2. Os grupos funcionais da superfície dos corpos de prova foram 

caracterizados, na região entre 400 e 1000 cm-1, utilizando um espectrômetro de infravermelho 

(Bruker, modelo Vertex 70, e acessório de reflectância difusa, DRIFT). Para cada corpo de 

prova, 32 espectros foram obtidos com uma resolução de 4 cm-1.  

Os valores de rugosidade média (Ra) dos corpos de prova foram determinados por 

microscopia confocal a laser (Olympus, modelo LEXT-OLS4100). Os valores de rugosidade 

foram calculados a partir de quatro pontos de cada amostra (n = 12). 

A molhabilidade superficial dos corpos de prova foi determinada pela medida do 

ângulo de contato nas superfícies dos corpos de prova. Essas análises foram realizadas em um 

tensiômetro (Attension, modelo Theta Lite, acoplado a uma câmera CCD, OneAtension). A 

análise geométrica da gota foi realizada por meio do software OneAttension (Thetalite 

Attension, 2020). Para isso, uma gota de água deionizada (10 µL) foi depositada sobre a 

superfície dos corpos de prova com o auxílio de uma seringa micrométrica e, a partir da 

captação de imagens no intervalo de 100 s, o ângulo de contato foi determinado. A escolha 

desse intervalo de tempo é para a gota entrar em equilíbrio. Para cada condição estudada, dez 

amostras (n = 10) foram utilizadas. 

4.4 Tratamento superficial dos corpos de prova de Al2O3, e ZrO2 e Al2O3/ZrO2 

O tratamento superficial químico dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e dos 

nanocompósitos Al2O3/ZrO2 foi realizado segundo o procedimento usado por Santos et al. 

(2017). Os corpos de prova foram imersos em 100 mL de solução de H3PO4 5 mol/L, a 
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temperatura de 90 ± 5 ºC por 4 dias, cobertos e em banho de areia (SANTOS et al., 2017). O 

volume da solução de H3PO4 para imersão dos corpos de prova foi calculado conforme a 

Equação 4.3, baseado na norma ISO 23317 (2012): 

 

𝑉𝑉𝑀𝑀 =
𝑆𝑆𝜌𝜌
10

 (4.3)     

 

Onde: 

𝑉𝑉𝑀𝑀 = volume da solução (mL) 

𝑆𝑆𝜌𝜌 = Área superficial do corpo de prova (m2) 

Após o tratamento superficial, as amostras foram lavadas com água destilada e secas 

a temperatura ambiente (SANTOS et al., 2017).  

Para melhor compreensão da influência das diferentes condições estudadas, os 

parâmetros utilizados foram os mesmos em todos os corpos de prova antes do recobrimento 

biomimético, para posterior comparação com os corpos de prova de Al2O3/ZrO2. 

A caracterização dos grupos funcionais (FTIR) dos corpos de prova tratados foi 

realizada nas mesmas condições e parâmetros de análise dos não tratados superficialmente. De 

forma análoga, as caracterizações utilizando microscopia confocal (rugosidade) e medida de 

ângulo de contato (molhabilidade) foram realizadas após o tratamento químico superficial nas 

mesmas condições de análise dos corpos de prova não tratados. 

4.5 Recobrimento biomimético dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 após 
tratamento químico superficial 

Após o tratamento químico superficial, o recobrimento biomimético foi realizado 

segundo procedimentos adotados por Barrere et al. (BARRERE et al., 2002). Nesse trabalho, a 

concentração da solução SBF foi 5x maior do que a solução SBF original, proposta por Kokubo 

et al. (KOKUBO et al., 2009). A solução SBF 5x foi enriquecida com Sr+2 em diferentes 

concentrações (0, 0,15; 0,50; e 1,00 mmol/L), baseada nos trabalhos dos autores Abdel-Fattah, 

et al. e Nguyen et al. (ABDEL-FATTAH et al., 2011; NGUYEN et al., 2019). Após o período 

de incubação de 14 dias, a 36,5°C e sob agitação constante (60 rpm), os corpos de prova 

recobertos foram lavados com água deionizada e secos a temperatura ambiente. A solução de 

SBF foi trocada a cada 3 dias de incubação e o pH da solução foi medido antes de cada troca 

(WTW, pH3210). A Tabela 4.1 apresenta as composições e quantidades empregadas (em g/L) 

dos sais nas diferentes soluções de SBF usadas durante o recobrimento biomimético. O pH do 
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meio foi ajustado para 6,1 com ácido clorídrico (HCl) 1 mol/L, uma vez que o pH inicial da 

solução de SBF apresentaram caráter básico (BARRERE et al., 2002). 

Tabela 4.1 – Relação da concentração (g/L) dos reagentes na composição do SBF 5x enriquecido com Sr2+. 

Reagentes NaCl MgCl2 
.6H2O 

CaCl2 
.2H2O 

Na2HPO4 
.2H2O NaHCO3 

SrCl2. 
6H2O 

 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(g

/L
) 

SBF 5x 40,00 1,52 1,84 0,89 1,76 -  

SBF 5x + 
Sr+2 0,15 
mmol/L 

40,00 1,52 1,84 0,89 1,76 0,04  

SBF 5x + 
Sr+2 0,50 
mmol/L 

40,00 1,52 1,84 0,89 1,76 0,13  

SBF 5x + 
Sr+2 1,00 
mmol/L 

40,00 1,52 1,84 0,89 1,76 0,27  

Fonte: Adaptado de BARRERE et al., 2002; ABDEL-FATTAH et al., 2011; NGUYEN et al., 2019. 

A caracterização dos corpos de prova de Al2O3 e ZrO2 foi realizada para posterior 

comparação e para melhor compreensão dos difratogramas dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2. 

A técnica de FTIR foi utilizada para a caracterização dos grupos funcionais presentes 

nas superfícies dos corpos de prova tratados quimicamente e recobertos biomimeticamente. A 

região espectral entre 1000 e 1650 cm-1 foi utilizada para investigar os grupos funcionais dos 

fosfatos de cálcio formados sobre a superfície dos corpos de prova. A escolha dessa região foi 

realizada com base em estudos anteriores que indicam maior incidência de formação de bandas 

atribuídas aos fosfatos de cálcio (TAYLOR et al., 2021; SANTOS et al., 2018; REY et al., 

2014; KOUTSOPOULOS et al., 2002). Os espectros de FTIR tiveram suas linhas de base 

corrigidas – com filtro Savitzky-Golay - e depois foram normalizadas e deconvoluídas, 

utilizando função Gaussiana (R2 > 0,99), utilizando o software Origin 9.0.0 da OriginLab 

(ORIGINLAB, NORTHAMPTON, MA). A banda de absorção em 650 cm-1, que pode ser 

atribuída tanto às vibrações de estiramento do grupo Al-O ou Zr-O (Me-O) foi utilizada para a 

normalização dos espectros. A partir do espectro de FTIR e sua segunda derivada, foi possível 

quantificar as bandas de absorção e atribuir aos grupos ou fases de fosfatos de cálcio após 

tratamento superficial e recobrimento biomimético de cada corpo de prova.  

As superfícies tratadas quimicamente e recobertas dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 

e Al2O3/ZrO2 foram caracterizadas por DRX na região entre 20,0° e 42,5° com passo de 0,20°. 

A escolha desse intervalo foi realizada com base na região característica dos fosfatos de cálcio. 

As linhas de base dos difratogramas foram corrigidas e normalizadas. O ajuste da linha de base 
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foi feito usando o filtro de suavização Savitzky-Golay. Na sequência, foi realizada a 

deconvolução das curvas analíticas usando função Gaussiana (R² > 0,99). Todos os 

procedimentos matemáticos foram realizados no software OriginPro 9 (ORIGINLAB, 2020). 

As atribuições das curvas deconvoluídas foram realizadas de acordo com os índices de Miller 

(hkl) das fases formadas, segundo a base de dados da Joint Commitee for Powder Diffraction 

Studies – JCPDS (JCPDS, 2003).  

Após o recobrimento biomimético, também foi realizada a análise microestrutural 

usando MEV (Hitachi, modelo TM 3000) para avaliar a camada de fosfatos de cálcio formada 

sobre as superfícies dos corpos de prova. É válido ressaltar que não foi necessário recobrimento 

com ouro, devido ao tipo de feixe de elétrons usado no MEV. 

A análise estatística foi realizada para verificar a influência da incorporação de Sr2+ na 

formação dos fosfatos de cálcio sobre as superfícies dos corpos de prova. As correlações entre 

as fases formadas observadas por DRX e FTIR foram analisadas pelos coeficientes de 

correlação de Pearson (r). Os valores de significância estatística considerados foram p < 0.05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para um melhor entendimento, os resultados obtidos serão apresentados para os corpos 

de prova antes e após recobrimento biomimético. 

5.1 Caracterizações dos corpos de prova antes do recobrimento biomimético 

As caracterizações físicas e microestruturais realizadas nos corpos de prova de Al2O3, 

ZrO2, e Al2O3/ZrO2 permitem uma avaliação com relação ao processamento dos corpos de 

prova. 

5.1.1 Densidade à verde (D.V.) e aparente (D.A.) 

 A Tabela 5.1 apresenta os valores de D.V. (antes da sinterização), D.A. (após a 

sinterização), composição e nomenclatura dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2. 

Esses valores estão apresentados em percentual da densidade teórica (%DT). 

Tabela 5.1 – Média percentual de D.V. e D.A. dos corpos de prova Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2. 

Composição Nomenclatura D.V. (%DT) D.A. (%DT) 
Al2O3 A 58,74 ± 0,15 97,49 ± 0,31 
ZrO2 Z 52,51 ± 0,88 99,77 ± 0,61 

Al2O3/5% vol. ZrO2 A5Z 59,62 ± 0,11 97,38 ± 0,11 
Al2O3/10% vol. ZrO2 A10Z 59,25 ± 0,82 98,26 ± 0,37 
Al2O3/15% vol. ZrO2 A15Z 59,81 ± 0,77 98,33 ± 0,69 

Fonte: Própria autoria. 

De maneira geral, os valores de D.V. e D.A. indicam que ocorreu um elevado 

empacotamento das partículas e consolidação dos corpos de prova durante os processos de 

conformação e sinterização (OJAIMI et al., 2018). Os valores obtidos experimentalmente foram 

muito próximos aos valores teóricos, sugerindo uma elevada densificação dos corpos de prova.  

5.1.2 Difratometria de raios-X (DRX) 

A Figura 5.1 apresenta os difratogramas, no intervalo entre 20,0 a 60,0° dos corpos de 

prova de A, A5Z, A10Z, A15Z e Z. A escolha desse intervalo é devido aos picos principais das 

fases da α-Al2O3 e da ZrO2 tetragonal (JCPDS, 2003). 
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Figura 5.1 – Difratogramas de raios-X da superfície dos corpos de prova de A, A5Z, A10Z, A15Z e Z. 

 

Fonte: Própria autoria. 

É possível observar nos difratogramas dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 apenas as 

fases α-Al2O3 e ZrO2 tetragonal. Nota-se ainda que os picos na região de 30° e 35° aumentaram 

a intensidade em função do volume de inclusões de ZrO2, bem como nos picos em 50º. 

5.1.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A Figura 5.2 apresenta as micrografias obtidas por MEV da superfície polida e atacada 

termicamente dos nanocompósitos A5Z, A10Z e A15Z antes do tratamento químico superficial. 

Figura 5.2 - Micrografias obtidas por MEV da superfície do corpo de prova de A5Z, A10Z e A15Z.  

Fonte: Própria autoria. 

20 25 30 35 40 45 50 55 60

 
 

in
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

)
 

A15Z

A5Z

A10Z

A

 

2θ

Z



51 
 

É possível observar na Figura 5.2 que as inclusões nanométricas de ZrO2 (regiões 

claras) estão distribuídas uniformemente em grande parte das matrizes de Al2O3 (regiões 

escuras). Além disso, as inclusões de ZrO2 estão localizadas nos pontos tríplices da matriz. 

Nessas posições, as inclusões favorecem o efeito pinning nos contornos de grão da matriz e 

inibem seu crescimento (SANTOS et al., 2017). Observa-se também uma microestrutura densa, 

corroborando com os valores elevados de D.A. obtidos. As composições A10Z e A15Z, no 

entanto, apresentam regiões com aglomerados de ZrO2 na matriz de Al2O3, o que possivelmente 

está relacionado às intensas ligações interfaciais das partículas de ZrO2. Dessa forma, a 

dispersão das inclusões de ZrO2 nos corpos de prova de A5Z foi mais uniforme em comparação 

com as demais composições estudadas. 

5.1.4 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)  

 A Figura 5.3 apresenta os espectros de FTIR, na região entre 400 e 1000 cm-1, dos 

corpos de prova de A, A5Z, A10Z e A15Z tratados e não tratados superficialmente com H3PO4.  

Figura 5.3 - Espectros de FTIR dos corpos de prova de A, A5Z, A10Z e A15Z antes (a) e após o tratamento 

químico superficial (b). 
 

 

Fonte: Própria autoria. 
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estiramento assimétrico do grupo Zr-O (SANTOS et al., 2018; SARTORI et al., 2018). Assim, 

foram utilizadas as mesmas condições de análise dos espectros de FTIR antes e após o 

tratamento químico superficial dos corpos de prova estudados. Apesar dos espectros não 

apresentaram alterações significativas após o tratamento superficial, foi possível observar que, 

após a normalização, as intensidades das bandas de absorção acima da região de 600 cm-1 

alteraram em função do aumento do percentual de ZrO2 nanométrica na matriz de Al2O3. 

A Figura 5.4 apresenta uma comparação de cada composição estudada, dos espectros 

de absorção de FTIR antes e após tratamento químico superficial com H3PO4.  

 
Figura 5.4 - Espectros de absorbância de FTIR (400-1000 cm-1) da superfície dos corpos de prova de A, A5Z, 

A10Z e A15Z antes e após o tratamento com H3PO4. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 De forma análoga, foram analisados os espectros de FTIR antes e após o tratamento 

químico superficial dos corpos de prova de Z, em sua região característica, compreendida entre 

400 e 780 cm-1, como mostrado na Figura 5.5. É válido ressaltar que a normalização dos 

espectros foi similar para todas as condições estudadas. 
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Figura 5.5 - Espectro de absorbância de FTIR (400-780 cm-1) da superfície dos corpos de prova de Z antes e após 

o tratamento com H3PO4. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 É importante mencionar que o tratamento químico pode afetar tanto as ligações de Zr-

O, quanto às de Al-O. De forma mais expressiva, o tratamento químico alterou as intensidades 

das vibrações atribuídas às ligações Zr-O. Isso é interessante, uma vez que as modificações 

superficiais obtidas após o tratamento químico podem ser favoráveis na deposição de fases de 

fosfatos de cálcio durante o período de incubação em solução de SBF (SANTOS et al., 2017). 

Dessa forma, ao adicionar as inclusões nanométricas de ZrO2 nas matrizes de Al2O3, espera-se 

que as modificações superficiais (após tratamento químico) sejam mais significativas, 

contribuindo com o recobrimento biomimético. 

 A Figura 5.6 apresenta os espectros de FTIR, na região entre 400 e 1000 cm-1, dos 

corpos de prova de A, A5Z, A10Z e A15Z tratados e não tratados superficialmente com H3PO4. 

Após a comparação entre as condições tratadas e não tratadas, com base nesses espectros, foi 

possível identificar as bandas de absorção atribuídas aos grupos funcionais de Al-O, Zr-O ou 

Me-O após tratamento químico, como exemplifica a Figura 5.7 e mostrado na Tabela 5.2.  

 Apesar de apresentarem diferenças pouco significativas antes e após o tratamento 

químico, a deconvolução dos espectros de FTIR auxiliou na identificação e quantificação das 

bandas de absorção atribuídas aos grupos funcionais da Al2O3 e ZrO2. Os corpos de prova de Z 

foram os mais afetados após o tratamento químico, com uma redução de 2,28% de sua área 

absoluta total. Por outro lado, os corpos de prova de A foram os menos influenciados pelo 

tratamento químico, com uma redução percentual de sua área absoluta total de 0,57%. O Anexo 

A apresenta as curvas deconvoluídas das demais composições. Os espectros de FTIR dos corpos 

de prova de Z foram deconvoluídos nas mesmas condições, no intervalo entre 400 e 780 cm-1. 

400 450 500 550 600 650 700 750

 Sem tratamento  Tratado H3PO4

número de onda (cm-1)



54 
 

Figura 5.6 - Espectros de absorbância de FTIR da superfície dos corpos de prova de A, A5Z, A10Z e A15Z (a) 

sem e (b) com tratamento superficial. 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Figura 5.7 - Curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR dos corpos de prova de A5Z (a) sem e (b) com 

tratamento superficial. 

 

Fonte: Própria autoria. 

Tabela 5.2– Atribuições das bandas de absorção (cm-1) observadas nos espectros de FTIR dos corpos de prova de 

A, A5Z, A10Z, A15Z e Z tratados quimicamente. 

ν = vibração de estiramento; νa = vibração de estiramento assimétrico; 𝛿𝛿 = vibração de 
deformação angular; νMe = vibração de estiramento metal (Me = Zr ou Al). 

Fonte: Própria autoria. 

 A Tabela 5.2 apresenta, de maneira geral, as principais bandas de absorção dos espectros 

de FTIR dos corpos de prova após o tratamento químico. As bandas de absorção em ~ 423, 468, 

478, 560, 570, 620, 664 cm-1 podem ser atribuídas à vibração de deformação angular (bending 

400 500 600 700 800 900 1000 400 500 600 700 800 900 1000

b) Tratado H3PO4a) Sem tratamento

número de onda (cm-1) número de onda (cm-1)

Posição das 
bandas 
(cm-1) 

Atribuição Referências 

423, 468, 478, 
560, 570, 620, 

664 
δAl-O  

BOUMAZA; DJELLOUL; GUERRAB, 2009; CAVALU; 
et al., 2014; SANTOS et al., 2020; SHEN et al., 2012; 

AMIRSALARI, SAYESTEH, 2015; MEHER et al. 2005 
450, 497, 594, 
670, 680, 820, 

885, 930 
νAl-O 

SANTOS et al., 2020; CAVALU et al., 2014; DJEBAILI et 
al. 2015; YELTEN et al., 2012; FAVARO et al., 2010; 

KARTHIK et al. 2013 

450, 498, 504 νaZr-O MANIVASAKAN et al.2013; SANTOS et al., 2020 

610, 689, 736 νZr-O VITANOV et al. 2014; SANTOS et al., 2020 

450, 654 νMe-O SANTOS et al., 2020; CAVALU et al., 2014; 
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– δ) em coordenação do octaédrico de AlO6. Por outro lado, as bandas de absorção em ~ 450, 

497, 594, 670, 680, 820, 885, 930 cm-1 possivelmente são atribuídas vibração de estiramento 

(stretching – ν) do grupo funcional Al-O. Já as bandas identificadas em ~ 450, 498, 504 cm-1 

podem ser associadas às vibrações de estiramento assimétricos (assymetric stretching – νa) do 

grupo Zr-O. As bandas de absorção em ~610, 689, 736 cm-1 podem ser atribuídas às vibrações 

de estiramento simétrico do grupo Zr-O. 

 As bandas de absorção observadas em ~ 450 e 654 cm-1 foram identificadas tanto nos 

espectros dos corpos de prova da A, como nos espectros dos corpos da Z. Assim, sugere-se que 

essas bandas podem estar associadas tanto às vibrações de estiramento do grupo Al-O quanto 

do grupo Zr-O, indicando que essas bandas se referem à vibração de estiramento Me-O (νMe-

O). Esses resultados também foram observados por Santos et al., 2018, que ao investigar os 

nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente por plasma frio, também 

identificaram bandas comuns aos grupos Al-O e Zr-O (SANTOS et al., 2018). 

 As Figuras 5.8 (a) e (b) apresentam, respectivamente, as áreas absolutas totais das 

bandas de absorção atribuídas aos grupos funcionais da Al2O3, ZrO2 e MexOy. Essas áreas foram 

obtidas a partir dos espectros de FTIR, na região entre 400 e 1000 cm-1, antes e após o 

tratamento químico superficial dos nanocompósitos A5Z, A10Z e A15Z. 

Figura 5.8 - Área absoluta total dos grupos funcionais da Al2O3, ZrO2 e MexOy (obtidas por FTIR) dos corpos de 

prova de A5Z, A10Z e A15Z sem tratamento e com tratamento superficial. 

 
Fonte: Própria autoria. 
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 De maneira geral, as áreas absolutas dos grupos funcionais associados à Al2O3 foram 

superiores em relação à ZrO2, conforme esperado. O aumento do percentual de ZrO2 nos corpos 

de prova indicaram que os grupos funcionais ZrO2, apesar de estarem em menor quantidade 

que a Al2O3, foram mais influenciados pelo tratamento químico do que os demais grupos 

funcionais. Isso indica que o tratamento superficial utilizando H3PO4 pode influenciar as 

ligações de grupos iônicos na superfície dos corpos de prova. Assim, ao aumentar o volume de 

ZrO2 na matriz de Al2O3, sugere-se que ocorre uma maior interação com grupos polares 

superficiais, o que tende a aumentar a atração assimétrica ao estiramento Al-O, reduzir o 

momento dipolo vibracional e alterar a intensidade de ligação entre os grupos (MUHAMMAD; 

KUMAR; CHASKAR, 2017). 

 O tratamento químico utilizando H3PO4 provoca dissociações, liberando íons H+, que 

ao interagirem com os corpos de prova, tendem a alterar as propriedades superficiais do 

substrato, como a molhabilidade, rugosidade e energia superficial, principalmente nos corpos 

de prova de Z. Dessa forma, a deposição de fosfatos de cálcio pode ser favorecida 

(DEHESTANI, ILVER E ADOLFSSON, 2012; FAGA et al., 2012; SARTORI et al., 2018). 

5.1.5 Microscopia confocal e ângulo de contato 

A Figura 5.9 apresenta as rugosidades médias superficiais (Ra), obtidas por 

microscopia confocal, e as medidas de ângulo de contato (no tempo de 100 s) dos corpos de 

prova antes e após o tratamento químico com H3PO4. 

De maneira geral, foram observadas variações na Ra e no ângulo de contato em todas 

as composições estudadas, antes e após o tratamento químico superficial. É válido ressaltar que 

o ângulo de contato, em todos os corpos de prova, reduziu expressivamente após o tratamento 

superficial. Os maiores valores de ângulo de contato obtidos após o tratamento superficial foram 

dos corpos de prova A5Z (26,30 ± 1,04 °) e A15Z (26,01 ± 1,34 °), enquanto que o menor 

ângulo de contato foi observado nos corpos de prova de A (16,59 ± 0,44 °). Isso sugere que a 

molhabilidade superficial dos corpos de prova é significativamente influenciada pela presença 

das inclusões de ZrO2, o que possivelmente está relacionado ao grupo funcional Zr-OH (FAGA 

et al., 2012).  

Além disso, o tratamento químico superficial tende a aumentar a rugosidade e 

molhabilidade dos corpos de prova, favorecendo o recobrimento dessas superfícies (MACAN 

et al., 2020). Como os valores de ângulo de contato após tratamento superficial apresentaram 

valores inferiores à 90°, pode-se atribuir, portanto, o caráter hidrofílico às superfícies dos 
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corpos de prova estudados. De acordo com Eliaz et al., superfícies hidrofílicas podem favorecer 

o recobrimento biomimético (ELIAZ et al., 2017). 
 

Figura 5.9 – Valores de rugosidade média superficial (Ra) e de ângulo de contato dos corpos de prova de A, A5Z, 

A10Z, A15Z e Z antes e após o tratamento químico superficial com H3PO4. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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estudadas, com valores de 0,091 ± 0,006 μm e 0,085 ± 0,012 μm, respectivamente. Os corpos 

de prova de A, por sua vez, apresentaram os menores valores de Ra: 0,057 ± 0,004 μm. Sugere-

se, novamente, que as inclusões nanométricas de ZrO2 possivelmente influenciaram na 

rugosidade superficial, de forma análoga à molhabilidade. De acordo com Song et al., a 

molhabilidade está relacionada com a rugosidade e a energia superficial das biocerâmicas, 

influenciando em sua bioatividade. Nesse sentido, a rugosidade superficial influencia 

diretamente na força de interação entre líquidos e a superfície dos corpos de prova, e por essa 

razão, afetam a molhabilidade superficial (SONG et al., 2016). 

Portanto, sugere-se que o caráter hidrofílico, somado ao aumento de Ra (obtido a partir 

do tratamento químico superficial), pode ser favorável à deposição de uma camada bioativa de 

fosfatos de cálcio, devido à maior interação da solução de SBF com a superfície durante o 

período de incubação. 

Nesse sentido, esse estudo foi direcionado ao recobrimento biomimético de corpos de 

prova tratados quimicamente com H3PO4, com base no favorecimento obtido a partir das 

características superficiais, como a alteração da rugosidade, energia superficial e 

molhabilidade, por exemplo. Além disso, embora o objetivo principal desse estudo seja a 

influência da incorporação dos íons de Sr2+ na formação dos fosfatos de cálcio sobre a superfície 

dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2, optou por inicialmente analisar detalhadamente os corpos 

de prova de A5Z recobertos biomimeticamente, comparando com A e Z. Em seguida, utilizando 

a concentração de íons de Sr2+ com maior favorecimento na formação de fosfatos de cálcio, 

corpos de prova contendo 10 e 15% de ZrO2 também foram analisados utilizando os mesmos 

parâmetros. Assim, foi possível avaliar também a influência das inclusões de ZrO2 na formação 

dos fosfatos de cálcio na concentração de 1,00 mmol/L de Sr2+. 

5.2 Caracterizações dos corpos de prova após o recobrimento biomimético 

 Para melhor entendimento, os corpos de prova de A, Z, A5Z, A10Z e A15Z foram 

nomeados em função da concentração de Sr2+ e de sua composição, como mostra a Tabela 5.3. 

É importante ressaltar que o recobrimento biomimético, em todas as composições estudadas, 

foi realizado após o tratamento químico superficial dos corpos de prova. 

 

 

 

 

 



60 
 

Tabela 5.3 – Composições dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2. 

Corpo de prova Concentração de Sr2+ (mmol/L) Nomenclatura 

Al2O3 

- 
0,15 
0,50 
1,00 

A0Sr 
A0,15Sr 
A0,50Sr 
A1,00Sr 

ZrO2 

- 
0,15 
0,50 
1,00 

Z0Sr 
Z0,15Sr 
Z0,50Sr 
Z1,00Sr 

Al2O3/5% vol. ZrO2 

- 
0,15 
0,50 
1,00 

A5Z0Sr 
A5Z0,15Sr 
A5Z0,50Sr 
A5Z1,00Sr 

Al2O3/10% vol. ZrO2 

- 
0,15 
0,50 
1,00 

A10Z0Sr 
A10Z0,15Sr 
A10Z0,50Sr 
A10Z1,00Sr 

Al2O3/15% vol. ZrO2 

- A15Z0Sr 
0,15 A15Z0,15Sr 
0,50 A15Z0,50Sr 
1,00 A15Z1,00Sr 

Fonte: Própria autoria. 

5.2.1 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) – Corpos de prova 

recobertos sem e com íons Sr2+ 

 A análise de FTIR foi realizada nas composições recobertas biomimeticamente sem e 

com a adição de íons Sr2+ nos corpos de prova de A, Z e A5Z. Com base na concentração de 

íons de Sr2+ de maior formação de fosfatos de cálcio (1,00 mmol/L), investigou-se com os 

mesmos parâmetros os espectros de FTIR das composições A10Z1,00Sr e A15Z1,00Sr, com a 

finalidade de avaliar a influência do volume de inclusões de ZrO2 na formação dos grupos 

funcionais atribuídos aos fosfatos.  

 A Figura 5.10 apresenta um exemplo das curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR, 

na região entre 1000 e 1650 cm-1, da superfície do corpo de prova de A5Z0,15Sr tratado 

quimicamente e recoberto com SBF enriquecidos com 0,15 mmol/L de Sr2+. As curvas 

deconvoluídas dos espectros das demais composições estudadas estão apresentadas no Anexo 

B. Quanto à área absoluta total, as curvas deconvoluídas das composições A, Z e A5Z 

apresentaram maior formação de grupos funcionais atribuídos aos fosfatos de cálcio ao utilizar 
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a maior concentração de Sr2+ (1,00 mmol/L), indicando a viabilidade da adição desses íons na 

solução de SBF utilizada no recobrimento biomimético.  

 Dentre as composições utilizadas, as áreas absolutas totais dos corpos de prova de Z 

foram significativamente superiores às áreas absolutas totais dos corpos de prova de A e A5Z 

na região espectral estudada, sugerindo que a ZrO2 pode favorecer a deposição de fases de 

fosfatos durante o recobrimento biomimético. 

Figura 5.10 – Curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR do corpo de prova de A5Z0,15Sr tratado 

superficialmente e recoberto biomimeticamente. 

 

Fonte: Própria autoria. 

A Tabela 5.4 apresenta as áreas percentuais das bandas de absorção das curvas 

deconvoluídas dos espectros de FTIR dos corpos de prova de A, Z e A5Z recobertos sem e com 

a adição de íons de Sr2+, na região entre 1000 e 1650 cm-1, e suas respectivas atribuições aos 

grupos funcionais, com base na literatura.  
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Tabela 5.4 – Áreas percentuais obtidas pelas curvas de absorção deconvoluídas dos espectros de FTIR (1000-1650 cm-1) da superfície dos corpos de prova de A, Z e A5Z 

recobertos biomimeticamente com SBF 5,0x sem e com a adição de íons de Sr2+. 

Banda 
(cm-1) Atribuição Condições de recobrimento – Área percentual (%) 

A0Sr A0,15Sr A0,50Sr A1,00Sr Z0Sr Z0,15Sr Z0,50Sr Z1,00Sr A5Z0Sr A5Z0,15Sr A5Z0,50 A5Z1,00Sr 

1005-1020 ν3 PO4
3- 

HAp 0,00 5,43 0,64 0,47 0,00 0,14 0,12 1,26 0,00 0,00 0,50 0,42 

1022-1031 ν3 PO4
3- 

α-TCP 7,81 9,93 3,73 1,79 0,51 0,55 1,59 0,00 9,56 0,37 5,89 4,64 

1036-1046 ν3 PO4
3- 

β-TCP 8,34 7,68 1,26 4,27 2,61 1,15 8,89 6,44 4,94 1,02 4,97 7,62 

1051-1070 ν3 PO4
3- 

TTCP 5,01 9,01 12,72 3,69 0,89 0,84 1,75 6,80 14,47 2,21 13,40 7,29 

1075-1115 ν3 PO4
3- 

HAp 4,24 1,54 2,73 0,57 0,91 0,06 0,46 0,00 5,18 4,10 1,22 2,77 

1116-1143 ν3 PO4
3- 

β-TCP 1,29 0,23 0,00 0,08 0,00 0,11 0,00 0,46 2,81 0,73 0,70 0,63 

1157-1178 ν3 PO4
3- 

ΗΑp 1,83 4,72 7,21 2,40 16,48 4,13 7,46 11,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

1180-1210 ν3 HPO4
2- 

 0,98 2,44 1,40 1,12 14,79 12,29 11,48 5,10 4,64 7,05 5,45 5,44 

1215-1375 𝛿𝛿 PO4
3- 36,85 43,11 51,42 50,22 43,45 56,58 54,99 48,64 21,33 61,38 41,29 40,63 

1380-1448 
1471-1488 

ν3 CO2
3- 

 17,44 2,56 2,07 4,15 6,93 4,47 2,20 4,59 5,39 4,57 2,33 5,30 

1498-1538 ν3 CO2
3- 

HAp tipo B 6,66 6,07 7,50 16,50 2,44 10,56 5,34 7,69 9,85 8,90 6,36 11,17 

1540-1604 ν3 CO2
3- 

HAp tipo A 8,31 6,92 6,66 9,99 10,80 7,91 5,19 5,25 18,33 9,67 15,32 12,37 

1606-1639 
ν3 CO2

3- 

HAp 
carbonatada 

1,24 0,34 2,64 4,75 0,17 1,21 0,53 1,79 3,51 0,00 2,56 1,73 

ν3 = vibração de estiramento assimétrico triplamente degenerado; 𝛿𝛿 = vibração de deformação angular;  

Fonte: Própria autoria.
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Nesse sentido, as bandas de absorção observadas entre ~ 1005 - 1020 cm-1 e ~ 1075 – 

1115 cm-1 podem ser atribuídas às vibrações de estiramento triplamente degenerado associado 

ao grupo funcional fosfato na fase HAp não estequiométrica (ν3 PO43-) (COLLIN et al., 2021; 

FRANGOPOL et al., 2016). As substituições iônicas com Sr2+ podem ter ocorrido nessa fase, 

portanto, essa fase pode ser descrita também como Sr-HAp. A região entre ~ 1022 e 1031 cm-

1, por outro lado, pode ser atribuída a esse mesmo tipo de vibração, no entanto, na fase α-TCP 

(REY et al., 2014). A fase β-TCP foi observada em bandas em ~ 1036 – 1046 cm-1 (RESSLER 

et al., 2020; BOANINI et al., 2019; KOLMAS et al., 2015) e entre ~ 1116 – 1143 cm-1 

(SPIRANDELI et al., 2021; REY et al., 2014; RAVI et al., 2012). Já a fase TTCP foi observada 

em bandas entre ~ 1051 – 1070 cm-1 (REY et al., 2014).  

 As bandas de absorção atribuídas à fase HAp não estequiométrica ou Sr-HAp 

novamente foram observadas em vibrações do tipo ν3 PO43- entre ~1157 e 1178 cm-1 (TAYLOR 

et al., 2021). Bandas entre ~ 1180 e 1210 cm-1 foram observadas e atribuídas às vibrações de 

estiramento do grupo funcional hidrogenofosfato (ν3 HPO42-) (GENG et al., 2016; 

HORVÁTHOVÁ et al., 2008; KOUTSOPOULOS et al., 2002). A vibração de deformação 

angular do grupo funcional PO43- (𝛿𝛿 PO43-) foi observada nas bandas na região compreendida 

entre ~ 1215 – 1375 cm-1 (VEIGA et al., 2020; FOWLER, MORENO, BROWN, 1966). As 

bandas resultantes da vibração de estiramento do grupo funcional CO32- (ν3 CO32-) foram 

observadas na região entre ~ 1380 - 1448 cm-1 e ~ 1471 e 1488 cm-1 (KARAMPOUR et al., 

2022; RESSLER et al., 2020; MANSOUR et al., 2021; AL-WAFI et al., 2017). Esse mesmo 

tipo de vibração foi observado em bandas entre ~ 1498 – 1538 cm-1, que podem ser atribuídas 

à fase HAp carbonatada do tipo B (TOVANI et al., 2019; BERZINA-CIMDINA, 

BORODAJENKO, 2012; KOUTSOPOULOS et al., 2002). Da mesma forma, nas regiões entre 

~ 1540 e 1604 cm-1 foram observadas vibrações atribuídas às HAp carbonatada tipo A 

(TOVANI et al., 2019; REY et al., 2014) e entre ~ 1606 – 1639 cm-1 (HAp carbonatada) 

(BERZINA-CIMDINA, BORODAJENKO, 2012). As fases de HAp, bem como as dos demais 

fosfatos, em geral, podem apresentar a incorporação dos íons Sr2+, formando assim as fases Sr-

HAp ou Sr-Fosfato. 

As áreas percentuais referentes à fase α-TCP, na região entre ~ 1022 e 1031 cm-1, 

foram significativamente superiores nos corpos de prova de A e A5Z em comparação com Z. 

O aumento da concentração de Sr2+ teve uma tendência, em geral, de redução da área percentual 

dessa fase. Nos corpos de prova de A, foi observada uma correlação significativa entre o 

aumento da concentração de Sr2+ e a redução da área percentual dessa fase: r = Concentração de Sr2+/ 

α-TCP = -0,90. 
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Já a fase HAp não estequiométrica ou Sr-HAp, observada nas bandas entre ~ 1005 - 

1020 cm-1, 1075 – 1115 cm-1 e 1157-1179 cm-1 apresentou uma ligeira diminuição da área 

percentual nos corpos de prova de A, e uma tendência de aumento da área percentual nos corpos 

de prova de Z e A5Z. Os corpos de prova de A5Z, no entanto, apresentaram áreas percentuais 

inferiores à composição sem Sr2+ (A5Z0Sr). 

Em relação à fase β-TCP, nos corpos de prova de A, as áreas percentuais das 

composições com Sr2+ apresentaram uma ligeira tendência de diminuição em função do 

aumento da concentração de Sr2+ (r Concentração de Sr2+/ β-TCP = -0,69). Nos corpos de prova de Z as 

composições Z0,50 e Z1,00 foram superiores às composições Z0Sr e Z0,15Sr (r Concentração de 

Sr2+/ β-TCP = 0,72). Por outro lado, os corpos de prova de A5Z apresentaram uma tendência de 

aumento da área percentual com o aumento da concentração de Sr2+. 

 As áreas percentuais das bandas atribuídas às vibrações na fase TTCP aumentaram 

significativamente com maiores concentrações de Sr2+ nos corpos de prova de Z (r Concentração de 

Sr2+/ TTCP = 0,94). Em A e A5Z, por outro lado, as alterações não apresentaram uma tendência 

evidente de aumento ou diminuição. Em A5Z todas as composições contendo Sr2+ apresentaram 

percentuais inferiores à A5Z0Sr. 

 O grupo funcional HPO42- (com bandas entre ~ 1180 e 1210 cm-1), em geral, apresentou 

maior área percentual nos substratos de Z em comparação com A e A5Z. O aumento da 

concentração de Sr2+ não demonstrou uma tendência evidente de aumento ou diminuição acerca 

das áreas percentuais atribuídas a esse grupo funcional nos corpos de prova de A5Z. Por outro 

lado, os corpos de prova de A e Z apresentaram uma tendência de redução das áreas percentuais 

com maiores concentrações de Sr2+. Nos corpos de prova de Z, especialmente, foi observada 

uma correlação bastante significativa: (r Concentração de Sr2+/HPO42- = -0,97). 

 Já as bandas atribuídas às vibrações do tipo 𝛿𝛿 PO43-, observadas entre ~ 1215 – 1375 

cm-1, apresentaram um aumento nas áreas percentuais nos corpos de prova de A em função do 

aumento da concentração de íons de Sr2+ (r Concentração de Sr2+/PO43- = 0,83). Nos corpos de prova 

A5Z e Z, por sua vez, foi observada uma ligeira redução das áreas percentuais. 

 Em relação às bandas resultantes das vibrações do tipo ν3 CO32-, na região de ~ 1380 - 

1488 cm-1, em todas as condições estudadas, composições com adição de íons de Sr2+ 

apresentaram áreas percentuais inferiores às sem Sr2+. As composições com maior 

concentração, no entanto, apresentaram percentuais superiores às concentrações mais baixas de 

Sr2+.  
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 Quanto às bandas atribuídas à fase de HAp carbonatada do tipo B, presentes entre ~ 

1540 e 1604 cm-1, foi possível observar um aumento das áreas percentuais em função da 

concentração de Sr2+ nos corpos de prova de A (r Concentração de Sr2+/HAp carbonatada tipo B = 0,92). Já 

nos corpos de prova de A5Z, foi observada uma redução da área percentual nas composições 

A5Z0,15Sr e A5Z0,50Sr, seguido por um aumento significativo da composição A5Z1,00Sr. 

Nos corpos de prova de Z não foi observado esse aumento, embora todas as composições 

contendo Sr2+ tenha tido maior área percentual que as composições sem Sr2+. 

 De maneira geral, a fase HAp carbonatada do tipo A, observada em bandas em ~ 1540 

e 1604 cm-1, apresentou menores áreas percentuais ao aumentar a concentração de íons de Sr2+ 

nos corpos de prova de Z (r Concentração de Sr2+/HAp carbonatada tipo A = -0,84). Nos corpos de prova de 

A, a maior concentração de Sr2+ obteve a maior área percentual atribuída a essa fase. Por outro 

lado, nos corpos de prova de A5Z, foi possível observar que a composição A0Sr obteve maior 

percentual em comparação com as demais composições; no entanto, não apresentaram 

correlações significativas. 

 Por fim, as áreas atribuídas à fase HAp carbonatada, entre ~ 1606 – 1639 cm-1, 

apresentaram aumentos nas áreas percentuais com o aumento da concentração de Sr2+ nos 

corpos de prova de A (r Concentração de Sr2+/HAp carbonatada = 0,95) e Z (r Concentração de Sr2+/ HAp carbonatada 

= 0,74). Os corpos de prova de A5Z, de maneira geral, apresentaram uma tendência de redução 

das áreas percentuais atribuídas a essa fase. 

 O grupo funcional HPO42- é um importante precursor na formação de fases de fosfatos 

de cálcio, como a HAp (KOKUBO et al., 2009). Os íons CO32-, por sua vez, podem ser 

incorporados na estrutura de HAp (HUANG et al., 2016). A concentração de HPO42- e CO32- 

podem influenciar tanto a cristalinidade como a solubilidade da HAp. Tovani et al. (2018) 

sugerem que a formação da apatita envolve mecanismos de dissolução de CO32-, o que é 

termodinamicamente favorável para a migração de íons a partir da solução de SBF (TOVANI 

et al., 2018). Assim, a presença do grupo funcional CO32- sugere a formação de HAp 

carbonatada.  

 Nesse sentido, a HAp carbonatada pode apresentar substituições iônicas em sua 

estrutura, como ocorre com a troca de íons OH- por CO32- (tipo A) e PO43- por CO32- (tipo B) 

(FURUKAWA et al., 2021). Dentre as composições estudadas, as bandas atribuídas à fase HAp 

foi significativamente superior às demais fases de fosfatos (α-TCP, β-TCP, TTCP). Uma 

característica importante dos fosfatos é seu grande potencial de incorporação de diferentes 

espécies iônicas, permitindo uma flexibilidade composicional e estrutural, incluindo os cátions 

metálicos como os íons Sr2+ (QUERIDO et al., 2014). 
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 A Figura 5.11 apresenta as curvas deconvoluídas de FTIR dos corpos de prova de A5Z 

recobertos e a sua segunda derivada. A alteração no perfil das bandas na segunda derivada 

evidencia o efeito dos íons de Sr2+ na formação dos fosfatos, possivelmente incorporados 

durante o recobrimento. 

Figura 5.11 – Curvas deconvoluídas de FTIR dos corpos de prova de A5Z recobertos biomimeticamente com e 

sem íons Sr2+ na região entre 1460 e 1650 cm-1 e sua segunda derivada (na região entre 1500 e 1600 cm-1). 

Fonte: Própria autoria. 

 As bandas deconvoluídas em ~ 1547 cm-1 e 1585 cm-1 dos corpos de prova de A5Z 

exemplificam a alteração dos espectros de FTIR a partir da adição de diferentes concentrações 

de íons de Sr2+. Nos corpos de prova de A e Z, foram observadas diminuições do número de 

onda em função do aumento da concentração de Sr2+ na região de 1598 e 1447 cm-1, 

respectivamente. Isso indica que esses íons, ao serem adicionados na solução de SBF, 

incorporaram na rede de fosfatos durante o período de incubação. A incorporação de Sr2+, em 

geral, pode causar o alargamento das bandas de absorção do espectro de FTIR, alterar a 

intensidade e também alterar o número de onda dessas bandas atribuídas aos fosfatos. De acordo 

com Terra et al. (2009), isso ocorre devido ao aumento da desordem da estrutura dos fosfatos, 

como a HAp, por exemplo (TERRA et al., 2009). Boanini et al., (2019) sugerem que o aumento 

da concentração de íons de Sr2+ pode ocasionar um aumento da degeneração de ligações, 
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alterando assim o número de onda dos espectros de FTIR (BOANINI et al., 2019). A inserção 

parcial desses íons, em geral, pode reduzir a repulsão entre os íons dos grupos relacionados aos 

fosfatos, uma vez que apresentam raio catiônico superior ao Ca2+ e assim, aumentam a 

separação entre ânions (SALAMANNA, 2019; TOVANI et al., 2019; AL-WAFI et al., 2017; 

QUERIDO et al., 2014). A incorporação desses íons, por sua vez, não apresentou uma 

influência negativa na migração dos grupos funcionais relacionados aos fosfatos de cálcio 

provenientes da solução de SBF durante o período de incubação. 

 A Figura 5.12 apresenta o perfil de formação dos grupos funcionais atribuídos aos 

fosfatos de cálcio obtidos com base na deconvolução das curvas de FTIR (1000 - 1650 cm-1) 

dos corpos de prova de A, Z e A5Z após o recobrimento biomimético.  

 Nos corpos de prova de A5Z, observou-se um aumento das áreas percentuais do grupo 

CO32- com o aumento da concentração de íons Sr2+. Por outro lado, tanto o grupo HPO42- como 

o grupo PO43- apresentaram uma tendência de diminuição das áreas percentuais, embora essas 

áreas percentuais sejam superiores às da composição sem Sr2+. Esses resultados foram 

observados também nos corpos de prova de A, que apresentaram uma correlação significativa 

em relação ao grupo PO43-: (r Concentração de Sr2+/PO43- = 0,83). Já os corpos de prova de Z, 

apresentaram maiores percentuais de HPO42- em comparação com A e A5Z, apesar de 

demonstrarem uma tendência de redução com o aumento da concentração de Sr2+ (r Concentração 

de Sr2+/HPO42- = -0,97). Além disso, as composições Z0,50Sr e Z1,00Sr apresentaram maiores 

áreas percentuais do grupo PO43- comparadas às concentrações mais baixas de Sr2+. Não foram 

observadas outras correlações evidentes considerando as composições com e sem íons de Sr2+ 

para cada corpo de prova utilizado. 
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Figura 5.12 – Formação dos grupos funcionais de fosfatos de cálcio (FTIR) sobre a superfície dos corpos de prova 

de A, Z e A5Z recobertos biomimeticamente. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 Uma vez que a concentração de íons de Sr2+ influencia a formação dos fosfatos de cálcio 

na superfície do nanocompósito de Al2O3/ZrO2, investigou-se o recobrimento usando a maior 

concentração de Sr2+ (1,00 mmol/L) nos nanocompósitos com 10 e 15% de ZrO2. 

A Figura 5.13 ilustra as curvas deconvoluídas de FTIR dos corpos de prova de A, A5Z, 

A10Z e A15Z recobertos biomimeticamente com 1,00 mmol/L Sr2+ e sua segunda derivada. 

Usando esse método, foi possível observar a influência dos grupos funcionais relacionados à 

ZrO2 na formação dos fosfatos de cálcio. 
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Figura 5.13 - Curvas deconvoluídas de FTIR dos corpos de prova de A, A5Z, A10Z e A15Z recobertos 

biomimeticamente com 1,00 mmol/L Sr2+, na região entre 1130 e 1460 cm-1 e sua segunda derivada (entre 1200 e 

1460 cm-1). 

 

Fonte: Própria autoria. 

 Como observado na Figura 5.13, de maneira geral, tanto a intensidade como o número 

de onda das bandas de absorção dos grupos funcionais de fosfatos, presentes na superfície dos 

corpos de prova, apresentaram alterações significativas na região entre 1130 e 1460 cm-1. Isso 

ocorreu, possivelmente, devido ao maior volume dos grupos funcionais Zr-O na superfície dos 

substratos, os quais podem facilitar a nucleação e deposição de fases de fosfatos durante o 

período de recobrimento. A Figura 5.14 apresenta o perfil das áreas percentuais dos grupos 

funcionais dos corpos de prova de A5Z1,00Sr, A10Z1,00Sr e A15Z1,00Sr.  

 Embora a concentração de Sr2+ fosse constante, ao aumentar o volume de ZrO2, os 

grupos HPO4
2- e PO4

2- demonstraram uma ligeira tendência de aumento em suas áreas 

percentuais, enquanto que as áreas relacionadas ao grupo CO3
2- diminuíram. De maneira geral, 

todos os grupos funcionais foram significativamente influenciados pela ZrO2: r vol. ZrO2/ CO3
2- = 

-0,94; r vol. ZrO2/ HPO4
2- = 0,83; r vol. ZrO2/ PO4

3- = 0,99. 

 Além disso, observou-se que o aumento do volume de inclusões de ZrO2 apresentou 

uma tendência de aumento das áreas absolutas totais atribuídas aos grupos funcionais 

relacionados aos fosfatos, particularmente nas composições A10Z e A15Z, utilizando a 

concentração de 1,00 mmol/L Sr2+. Assim, de maneira geral, quanto maior o percentual de ZrO2, 

maior formação de fosfatos de cálcio sobre as superfícies dos corpos de prova. 
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Figura 5.14 – Formação dos grupos funcionais dos fosfatos de cálcio (FTIR) sobre a superfície dos corpos de 

prova de A5Z1,00Sr, A10Z1,00Sr e A15Z1,00Sr. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 Ao investigar a influência das inclusões de ZrO2 na bioatividade, alguns autores 

relataram maior contribuição na adesão das fases de fosfatos de cálcio, acarretando em melhores 

respostas in vitro (AMIN et al., 2016; PARDUN et al., 2015). Nesse sentido, a adição das 

inclusões de ZrO2 na matriz de Al2O3, independente do volume utilizado, apresentou-se como 

uma alternativa potencial para o desenvolvimento desses materiais recobertos com fosfatos de 

cálcio, visando aumentar a bioatividade do sistema. 

5.2.2 Difração de raios-X (DRX) – Corpos de prova recobertos sem e com íons Sr2+ 

A Figura 5.15 apresenta as curvas de DRX deconvoluídas da composição A5Z0,15Sr, 

exemplificando a formação de fases distintas na superfície dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 

recoberto biomimeticamente após 14 dias de incubação. O procedimento adotado para a 

composição A5Z0,15Sr foi realizado para as demais composições estudadas (A, A5Z, A10Z, 

A15Z e Z), utilizando SBF sem e com enriquecimento com diferentes concentrações de íons 

Sr2+ como mostrado no Anexo C. 
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Figura 5.15 – Curvas deconvoluídas de DRX do corpo de prova de composição A5Z0,15Sr tratado quimicamente 

e recoberto biomimeticamente. 

 

Fonte: Própria autoria. 

A partir das curvas de DRX deconvoluídas, foi possível distinguir as fases formadas 

de fosfatos de cálcio nas superfícies dos corpos de prova: HAp, α-TCP, β-TCP e TTCP. Além 

das fases Sr-HAp e Sr-Fosfato. A Tabela 5.5 apresenta as áreas percentuais sob as curvas 

deconvoluídas atribuídas às fases formadas nas superfícies dos corpos de prova a partir do 

recobrimento com solução de SBF 5x enriquecida com Sr2+. Os percentuais foram calculados a 

partir do padrão de difração dos índices hkl das fases, de acordo com a JCPDS (JCPDS, 2003). 
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Tabela 5.5 – Área percentual (%) sob as curvas deconvoluídas dos difratogramas de DRX das superfícies 

recobertas dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2, Al2O3, e ZrO2 usando solução de SBF 5x com e sem enriquecimento 

com Sr2+. 

Corpo de prova Composição Área Percentual (%) - Fases de fosfatos 
α-TCP β-TCP TTCP HAp Sr-HAp Sr-Fosfato 

Al2O3 

A0Sr 31,02 11,67 11,90 45,41 - - 
A0,15Sr 26,38 8,78 10,55 19,08 34,51 0,69 
A0,50Sr 21,28 9,05 5,37 25,21 39,04 0,05 
A1,00Sr 20,13 4,09 4,48 29,55 40,45 1,30 

ZrO2 

Z0Sr 30,63 25,08 14,59 29,69 - - 
Z0,15Sr 28,98 5,33 24,44 24,33 16,64 0,28 
Z0,50Sr 27,39 5,80 21,26 14,11 31,12 0,32 
Z1,00Sr 21,14 11,91 4,11 19,81 42,87 0,16 

Al2O3/5% ZrO2 

A5Z0Sr 38,44 9,33 11,42 40,82 - - 
A5Z0,15Sr 20,54 10,62 9,95 34,34 23,00 1,56 
A5Z0,50Sr 20,04 1,05 17,07 26,46 33,78 1,60 
A5Z1,00Sr 18,38 4,79 16,32 15,38 43,97 1,15 

Al2O3/10% ZrO2 

A10Z0Sr 21,13 21,44 19,72 37,71 - - 
A10Z0,15Sr 25,57 3,59 11,78 29,68 29,38 0,00 
A10Z0,50Sr 24,28 9,72 11,55 22,85 30,01 1,59 
A10Z1,00Sr 25,36 7,82 4,57 21,47 38,82 1,96 

Al2O3/15% ZrO2 

A15Z0Sr 32,39 8,00 10,08 49,52 - - 
A15Z0,15Sr 23,30 14,26 4,15 27,03 31,11 0,15 
A15Z0,50Sr 22,15 5,35 13,77 25,68 31,16 1,90 
A15Z1,00Sr 20,64 4,64 5,81 27,46 39,28 2,17 

Fonte: Própria autoria. 

A Figura 5.16 compara graficamente as áreas percentuais das fases identificadas a 

partir das curvas deconvoluídas de DRX das superfícies dos corpos de prova recobertas.  
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Figura 5.16 – Área percentual (%) sob as curvas deconvoluídas de DRX das superfícies recobertas dos corpos de 

prova estudados. 

 

Fonte: Própria autoria. 

A fase α-TCP foi identificada nos corpos de prova principalmente nos planos (202), 

(151), (132), (241) e (170). De maneira geral, foram observados maiores percentuais dessa fase 

com menores concentrações de Sr2+, com exceção dos corpos de prova de A10Z. Além disso, 

foi observada a diminuição das áreas percentuais em função do aumento da concentração de 
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Sr2+. Nesse sentido, foram observadas correlações significativas nos corpos de prova de A (r = 

Concentração de Sr2+/ α-TCP = -0,90), Z (r Concentração de Sr2+/ α-TCP = -0,98), A5Z (r Concentração de Sr2+/ α-TCP 

= -0,79) e A15Z (r Concentração de Sr2+/ α-TCP = -0,76). A fase α-TCP apresenta alta bioatividade 

devido ao seu arranjo estrutural que permite interações entre os íons de Ca2+ e PO43- com o meio 

biológico, apresentando alta solubilidade e osteocondução (ELIAZ; METOKI, 2017).  

Por outro lado, β-TCP é a fase dos fosfatos tricálcicos termodinamicamente mais 

estável, e apresenta osteocondução similar ao α-TCP, diferindo na solubilidade e estrutura 

cristalina. Além disso, apresenta a propriedade de osteoindução (BOHNER; SANTONI; 

DÖBELIN, 2020). Nas composições estudadas, a fase β-TCP foi observada em maiores 

quantidades nos planos (024), (128), (1010) e (3012). O aumento da concentração de Sr2+ 

favoreceu a formação dessa fase apenas nos corpos de prova de ZrO2. Ressalta-se ainda que 

nesse sistema (ZrO2), a composição de maior concentração de Sr2+ contribuiu para formação 

percentual praticamente 2 vezes superior do β-TCP com relação as demais composições (A, 

A5Z, A10Z e A15Z). Apenas os corpos de prova de A apresentaram uma correlação 

significativa entre o aumento da concentração de Sr2+ e a formação de β-TCP (r Concentração de 

Sr2+/ β-TCP = -0,93), embora A5Z, A10Z e A15Z também apresentaram uma tendência de redução 

da área percentual atribuída a essa fase. 

A formação da fase TTCP representa a maior razão Ca/P possível (HABRAKEN et 

al., 2016). A fase TTCP foi observada em maiores percentuais nos planos (040), (-121), (-151), 

(232) e (-311) na superfície dos corpos de prova. Com o aumento na concentração de Sr2+, 

observou-se uma redução uniforme da área percentual da fase TTCP nos corpos de prova de A 

(r Concentração de Sr2+/ TTCP = -0,93) e A10Z (r Concentração de Sr2+/ β-TCP = -0,91). Por outro lado, os 

corpos de prova de A5Z apresentaram um aumento das áreas percentuais atribuídas a essa fase 

(r Concentração de Sr2+/ TTCP = 0,79). Os corpos de prova de A15Z e Z não apresentaram uma 

tendência evidente, com correlações significativas. Especialmente a composição com 1,00 

mmol/L nos corpos de prova de Z apresentaram uma redução bastante expressiva. 

A fase HAp, por outro lado, foi identificada em maiores proporções nos planos (211), 

(002), (112), (300) e (310). A alta estabilidade em soluções aquosas e a alta capacidade de 

osseointegração, sendo de natureza bioativa, fazem com que essa fase apresente maior afinidade 

química entre os fosfatos de cálcio e a superfície dos corpos de prova (DOROZHKIN, 2013; 

ELIAZ; METOKI, 2017). Em todas as condições, o percentual de HAp foi superior nas 

composições sem Sr2+. Nos corpos de prova de A5Z e A10Z, por exemplo, as áreas percentuais 

de HAp reduziram consideravelmente com o aumento da concentração de Sr2+, apresentando 
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correlações expressivas: em A5Z (r Concentração de Sr2+/ HAp = -0,99) e A10Z (r Concentração de Sr2+/ HAp 

= -0,88). 

A incorporação de Sr2+ foi evidenciada a partir da formação das fases Sr-Fosfato e Sr-

HAp. O Sr-Fosfato foi identificado nos planos (211), (221), (333) e (312) nas superfícies dos 

corpos de prova de Al2O3. O favorecimento da formação de Sr-Fosfato foi superior nas 

superfícies dos nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 (A5Z, A10Z e A15Z) em comparação com os 

demais corpos de prova (Al2O3 e ZrO2). A formação dessa fase, no entanto, não apresentou uma 

tendência evidente e expressiva de redução e aumento de suas áreas percentuais em função do 

aumento da concentração de Sr2+ em grande parte dos corpos de prova. 

O aumento da concentração de Sr2+ favoreceu a formação de Sr-HAp sobre a superfície 

dos corpos de prova de Al2O3. A formação da fase Sr-HAp foi observada nos planos (130), 

(211), (300), e (310). Em todas as composições, o aumento da concentração de Sr2+ indicou 

aumento das áreas percentuais atribuídas à Sr-HAp. Assim, foram observadas correlações 

expressivas em: A (r Concentração de Sr2+/ Sr-HAp = 0,79), A5Z (r Concentração de Sr2+/ Sr-HAp = 0,91), A10Z 

(r Concentração de Sr2+/ Sr-HAp = 0,79), A15Z (r Concentração de Sr2+/ Sr-HAp = 0,76) e Z (r Concentração de Sr2+/ 

Sr-HAp = 0,95). 

A correlação entre a formação de Sr-HAp e HAp nos corpos de prova de A pôde ser 

verificada a partir do coeficiente de Pearson (r Sr-HAp/ HAp = 0,98). Foi possível observar maior 

formação de Sr-HAp com o aumento na concentração de Sr2+ com redução na quantidade das 

fases α-TCP (r Sr-HAp/ α-TCP = -0,99) e TTCP (r Sr-HAp/ TTCP = -0,99). Já nos corpos de prova de 

ZrO2, foi observada uma correlação pouco significativa entre Sr-HAp e HAp, de acordo com o 

coeficiente de Pearson. Por outro lado, a redução das áreas percentuais de α-TCP (r Sr-HAp/ α-TCP 

= -0,92) e TTCP (r Sr-HAp/ α-TCP = -0,90), bem como o aumento do percentual de β-TCP (r Sr-HAp/ 

β-TCP = 0,86) apresentaram correlações mais expressivas. 

Na superfície dos corpos de prova de A5Z foi observada a diminuição na formação de 

HAp em função do aumento de Sr2+, o que possivelmente ocorre pelo aumento da fase Sr-HAp. 

A partir do coeficiente de Pearson, foi possível verificar uma forte relação entre a formação de 

Sr-HAp e consumo de HAp (ou vice e versa) nos corpos de prova de A5Z (r Sr-HAp/ HAp = -0,99). 

Foi observada também a correlação entre a diminuição de α-TCP (r Sr-HAp/ α-TCP = -0,95) com a 

formação de Sr-HAp, bem como o aumento de TTCP (r Sr-HAp/ TTCP = 0,83).  

Por outro lado, os corpos de prova de A10Z apresentaram uma correlação significativa 

da formação de Sr-HAp somente com as reduções das áreas percentuais de HAp (r Sr-HAp/ HAp = 

-0,87) e TTCP (r Sr-HAp/ TTCP = -0,99). Por fim, os corpos de prova de A15Z demonstraram uma 
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correlação expressiva entre a formação de Sr-HAp com as demais fases somente na redução da 

área percentual de α-TCP (r Sr-HAp/ α-TCP = -0,90). 

A identificação da fase Sr-HAp sugere a substituição catiônica de Ca2+ por Sr2+ na 

estrutura apatita, aumentando sua solubilidade (DEMIREL; KAYA, 2020). Como o raio 

atômico do cátion Sr2+ (1,13 Å) é superior ao Ca2+ (0,99 Å) (BIGI et al., 2007; GENG et al., 

2016; QUERIDO; ROSSI; FARINA, 2016), é possível que os parâmetros de rede da estrutura 

apatita aumentem. Querido et al (2014) observaram aumentos dos parâmetros de rede “a” e “c” 

na estrutura apatita devido a incorporação de Sr2+ (QUERIDO et al., 2014). Esse aumento foi 

também observado em outros estudos (BIGI et al., 2007; LI et al., 2007; DOUBLIER et al., 

2013).  

Entre os nanocompósitos (A5Z, A10Z e A15Z), na concentração de 0,15 mmol/L, o 

aumento do percentual de ZrO2 apresentou menor formação de HAp (r vol. ZrO2/ HAp = -0,98) e 

maior de Sr-HAp (r vol. ZrO2/ Sr-HAp = 0,95). As demais fases de fosfatos de cálcio (e Sr-Fosfato) 

não apresentaram correlações expressivas. Já na concentração mais elevada (1,00 mmol/L), o 

aumento de ZrO2 apresentou um aumento das áreas percentuais de HAp (r vol. ZrO2/ HAp = 0,98) 

e uma ligeira diminuição das áreas percentuais atribuídas ao Sr-HAp (r vol. ZrO2/ Sr-HAp = -0,82). 

Além disso, a fase de Sr-Fosfato apresentou tendência de aumento em função do percentual de 

inclusões de ZrO2 na matriz de Al2O3 (r vol. ZrO2/ Sr-Fosfato = 0,94). 

A Figura 5.17 apresenta a área absoluta total dos fosfatos formada (obtidas pelas áreas 

absolutas dos espectros de FTIR) e a área parcial de cada fase (obtida pela porcentagem das 

fases nos difratogramas de DRX) de todos os corpos de prova estudados. 

Os corpos de prova de Z, apresentaram uma área absoluta total relacionada aos fosfatos 

significativamente superior às demais composições. Apesar dos corpos de prova de A5Z terem 

apresentado uma área absoluta total ligeiramente inferior aos corpos de prova de A, ao aumentar 

o percentual de ZrO2, observou-se um aumento mais pronunciado das áreas absolutas totais nos 

corpos de prova de A10Z e A15Z. As fases α-TCP, β-TCP e Sr-HAp apresentaram correlações 

bastante significativas com a quantidade total de fosfatos formada sobre a superfície dos corpos 

de prova; assim, quanto maior a formação dessas fases, maior a área total de fosfatos formada: 

(r Área da fase a-TCP/ Área total de fosfatos de cálcio = 0,98), (r Área da fase β-TCP/ Área total de fosfatos de cálcio = 0,95), e (r Área 

da fase Sr-HAp/ Área total de fosfatos de cálcio = 0,90), 
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Figura 5.17 - Área absoluta da quantidade total de fosfatos (obtido por FTIR) e as áreas relativas das fases de 

fosfatos (identificadas por DRX) da superfície dos corpos de prova recobertos de A, A5Z, A10Z, A15Z e Z, após 

recobrimento com solução de SBF 5,0x enriquecida com 1,00 mmol/L. 

 
Fonte: Própria autoria. 

5.2.3. Microscopia eletrônica de varredura  

A Figura 5.18 apresenta as micrografias obtidas por MEV da superfície dos corpos de 

prova tratados superficialmente e recobertos biomimeticamente com solução de SBF 5x não 

enriquecida e enriquecida com diferentes concentrações de Sr2+. É possível observar que em 

algumas regiões, ocorreu a sobreposição de camadas de fosfatos sobre as superfícies, em todas 

as condições estudadas. Sabe-se que a morfologia e o tamanho dos glóbulos dos fosfatos 

possivelmente é influenciada pelo tempo de incubação na solução de SBF e pelas características 

superficiais dos corpos de prova (SANTOS et al., 2017; MACAN et al., 2020). Em geral, foi 

possível observar a formação de aglomerados de glóbulos de fosfatos de cálcio nas superfícies 

dos corpos de prova. O tamanho e a morfologia dos glóbulos foram aparentemente 

influenciados pela concentração de Sr2+. Isso ocorre, possivelmente, devido à diferença de 

solubilidade entre as fases de fosfatos de cálcio, Sr-Fosfato e Sr-HAp (OZEKI et al., 2014). 

Kaygili et al. também observaram que a incorporação de Sr2+ na estrutura dos fosfatos de cálcio 

(após recobrir com SBF) pode influenciar na cristalinidade, na morfologia, nos parâmetros de 

rede e na razão Ca/P ou (Ca + Sr)/P dos fosfatos (KAYGILI et al., 2015).  

A1,00Sr A5Z1,00Sr A10Z1,00Sr A15Z1,00Sr Z1,00Sr
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

 

 
 Á

re
a 

ab
so

lu
ta

 to
ta

l d
os

 fo
sf

at
os

Composição do corpo de prova recoberto

 α-TCP    β-TCP    TTCP     HAp     Sr-HAp    Sr-Fosfato



78 
 

Figura 5.18 – Micrografias obtidas por MEV da superfície dos corpos de prova de A, A5Z, A10Z, A15Z e Z recobertos biomimeticamente. 

 

Fonte: Própria autoria.
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5.3 Considerações gerais 

De maneira geral, o tratamento químico superficial pode ter favorecido formação de 

fosfatos de cálcio pelo recobrimento biomimético, o que foi também observado em outros 

estudos (CAVALU et al., 2014; SANTOS et al., 2017; SARTORI et al., 2018; SILVA; 

PALLONE; LOBO, 2020). As modificações superficiais dos corpos de prova resultaram em 

superfícies de perfil hidrofílico, conforme evidenciado nos valores de Ra e de ângulo de contato. 

Esse aumento, possivelmente ocorre devido às fases precursoras dos fosfatos, como HPO42-, 

presentes na solução de H3PO4, induzindo o processo de biomineralização (DEHESTANI; 

ILVER; ADOLFSSON, 2012).  

Além disso, a identificação de grupos funcionais (FTIR) e de fases (DRX) 

relacionados aos fosfatos de cálcio/estrôncio indica que todos os corpos de prova, 

independentemente de sua composição, formaram uma camada bioativa após o recobrimento 

biomimético durante o período de incubação. A variação da concentração de Sr2+ influenciou 

significativamente a formação dos grupos funcionais, na posição de bandas de absorção e 

intensidade, além das áreas percentuais das fases de fosfato, em todas as composições 

estudadas. De forma análoga, ao aumentar o percentual de ZrO2, foram observadas expressivas 

alterações das áreas percentuais dos grupos funcionais de fosfatos (nas composições contendo 

1,00 mmol/L) e das fases (em todas as composições). Sugere-se que os grupos funcionais Zr-

O, por estarem em maior quantidade na superfície dos substratos, podem facilitar a nucleação 

e deposição de íons precursores de fases de fosfatos durante o recobrimento. 
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6. CONCLUSÕES 

• Os corpos de prova de todas as composições estudadas apresentaram elevados valores 

de D.A. e D.V., sugerindo um elevado empacotamento e consolidação das partículas 

durante o processamento. É válido ressaltar, no entanto, a formação de aglomerados nas 

composições de A10Z e A15Z. 

• Todos os corpos de prova tratados quimicamente, independentemente de sua 

composição, apresentaram um caráter hidrofílico, o que pode ser favorável para a 

deposição de fases sobre a superfície desses corpos de prova; 

• A incorporação de Sr2+ na solução de SBF foi evidenciada a partir da formação das fases 

Sr-HAp e Sr-Fosfato; 

• O aumento da concentração de Sr2+ favoreceu a formação de HAp apenas nos corpos 

de prova de A. Por outro lado, em todas as composições, foi observado o favorecimento 

da fase Sr-HAp com aumento da concentração de Sr2+; 

• A área percentual atribuída ao grupo HPO42- diminuiu com o aumento da concentração 

de Sr2+ em todas composições estudadas. Já o grupo CO32- aumentou nos corpos de 

prova de A e A5Z; 

• O aumento do volume de inclusões de ZrO2 influenciou na formação das fases de 

fosfatos de cálcio em todas as composições. As fases HAp, Sr-HAp e Sr-Fosfato foram 

as mais significativamente influenciadas; 

• Na concentração de 1,00 mmol/L de Sr+2, o aumento do volume de ZrO2 diminuiu as 

áreas percentuais atribuídas ao grupo funcional CO32- enquanto que as áreas percentuais 

dos grupos HPO42- e PO43- aumentaram;  

• A formação das fases de fosfato de cálcio (α-TCP, β-TCP, TTCP e HAp), Sr-HAp e Sr-

Fosfato indicam que os materiais estudados apresentam potencial para serem usados 

para regeneração ou preenchimento ósseo. 
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7. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
 

Para futuros trabalhos, apresentam-se as seguintes sugestões: 

• Estudar a composição química superficial dos nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 por 

espectroscopia de fotoelétrons por raios-X (XPS) antes e após o tratamento superficial, 

com a finalidade de analisar os efeitos provocados pelo tratamento químico na superfície 

dos corpos de prova. 

• Investigar detalhadamente, por FTIR, as bandas de absorção atribuídas às vibrações dos 

grupos funcionais presentes na superfície dos corpos de prova de Al2O3 com 10 e 15% 

de inclusões nanométricas de ZrO2 recobertos com SBF 5x contendo diferentes 

concentrações de Sr2+; 

• Avaliar a citotoxicidade, adesão celular, proliferação celular, mineralização 

(osteoblastos) e reabsorção (osteoclastos) dos corpos de prova de Al2O3 com 5, 10 e 

15% de ZrO2 após recobrir com SBF 5x com diferentes concentrações de Sr2+; 

• Estudar a influência das inclusões de ZrO2 sobre a deposição de fosfatos de cálcio em 

matriz de Al2O3 com solução de SBF parcialmente modificadas para induzir trocas 

iônicas na estrutura dos fosfatos de cálcio durante o período de incubação. São exemplos 

os íons Zn2+, Mg2+, F-, entre outros. 
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ANEXO A - Curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR dos corpos de prova de A, A5Z, A10Z e A15Z sem e 

com tratamento superficial com H3PO4. 

 
Fonte: Própria autoria. 
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ANEXO B - Curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR dos corpos de prova de A5Z, A e Z tratados superficialmente e recobertos biomimeticamente sem e com 

enriquecimento com Sr2+. 

 
Fonte: Própria autoria.
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ANEXO C - Curvas deconvoluídas dos difratograms de DRX dos corpos de prova de A, A5Z, A10Z e A15Z tratados superficialmente e recobertos biomimeticamente sem e 

com enriquecimento com Sr2+.  

 
Fonte: Própria autoria. 
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