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RESUMO 

SANTOS, K.H. Influência do tratamento por plasma frio na formação de fosfatos 

de cálcio sobre a superfície do nanocompósito de Al2O3/ZrO2, 2020. 144f. Tese, 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Pirassununga, SP, 2020. 

 

Devido à natureza bioinerte do nanocompósito de alumina/zircônia (Al2O3/ZrO2), 

recobrimentos superficiais com fosfatos de cálcio são utilizados para melhorar a sua 

interação com o tecido hospedeiro quando implantado. Visando melhorar a interface 

nanocompósito/fosfatos, tratamentos superficiais antes do recobrimento são realizados. 

Nesse sentido, o tratamento por plasma frio se destaca por promover modificações 

apenas nas propriedades químicas e físicas superficiais do nanocompósito, sem 

comprometer as suas características intrínsecas. Assim, o objetivo desse trabalho foi 

avaliar a influência do tratamento por plasma frio na formação de fosfatos de cálcio 

sobre a superfície do nanocompósito de Al2O3/ZrO2. Para isso, nanocompósitos de 

Al2O3 contendo 5 % em volume de inclusões nanométricas de ZrO2 foram conformados 

por prensagem isostática e sinterizados à 1500 
o
C por 2 h. Em seguida, foram tratados 

superficialmente usando diferentes proporções de fluxo dos gases de nitrogênio (N2) e 

oxigênio (O2). O fluxo do gás de hidrogênio (H2) foi mantido constante 50 %. Após essa 

etapa, os nanocompósitos tratados e não tratado superficialmente foram recobertos 

biomimeticamente com fosfatos de cálcio durante 14 dias, e então caracterizados usando 

diferentes técnicas. Os resultados obtidos mostraram que o prévio tratamento, 

independentemente da atmosfera gasosa, afetou quimicamente aos grupos funcionais 

superficiais da ZrO2 e da Al2O3 nos nanocompósitos. Observou-se ainda que apesar das 

espécies ativas do gás N2 ser predominante, as espécies ativas do gás O2 também 

promoveram alterações nesses grupos funcionais superficiais. Ressalta-se que o 

tratamento favoreceu a formação de três fases de fosfatos de cálcio: α e β-fosfato 

tricálcico (α e β-TCP) e hidroxiapatita (HA). Além disso, o percentual dessas fases 

variou em função das diferentes proporções gasosas usadas no tratamento superficial 

por plasma frio. Dentre as condições estudadas, as superfícies tratadas com maior 

proporção do fluxo do gás N2 apresentaram maior formação de fosfatos de cálcio. Os 

testes in vitro demonstraram que os nanocompósitos tratados e recobertos são 

biocompatíveis, se mostrando promissores para serem usados como substitutos ósseos. 

 

Palavras-chave: Al2O3/ZrO2, nanocompósito, tratamento superficial, plasma frio, 

recobrimento biomimético. 

 



 

 

ABSTRACT 

SANTOS, K.H. Influence of cold plasma treatment on the formation of calcium 

phosphates on the surface of the Al2O3/ZrO2 nanocomposite, 2020. 144f. Doctoral 

Thesis, Universidade de São Paulo, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Pirassununga, SP, 2020. 

 

Due to the bioinert nature of the alumina/zirconia (Al2O3/ZrO2) nanocomposite, surface 

coatings with calcium phosphates are used to improve their interaction with the host 

tissue when implanted. In order to improve the nanocomposite/phosphate interface, 

surface treatments before coating have been carried out. In this sense, cold plasma 

treatment stands out for promoting changes only in the surface chemical and physical 

properties of the nanocomposite, without compromising its intrinsic characteristics. 

Thus, the objective of this work was to evaluate the influence of cold plasma treatment 

on the formation of calcium phosphates on the surface of the Al2O3/ZrO2 

nanocomposite. For this, Al2O3 nanocomposites containing 5 % by volume of ZrO2 

nanometric inclusions were formed by isostatic pressing and sintered at 1500 
o
C for 2 h. 

Then, they were superficially treated using different flow rates of nitrogen (N2) and 

oxygen (O2) gases. The H2 gas flow was maintained at 50 %. After this stage, the 

nanocomposites treated and untreated superficially were coated biomimetically with 

calcium phosphates for 14 days, and then characterized using different techniques. The 

results obtained showed that the previous treatment, regardless of the gaseous 

atmosphere, chemically affected the surface functional groups of ZrO2 and Al2O3 in the 

nanocomposites. It was also observed that although the active species of N2 gas are 

predominant, the active species of O2 gas also promoted changes in these superficial 

functional groups. It should be noted that the treatment favored the formation of three 

phases of calcium phosphates: α-tricalcium phosphate (α-TCP), and β-tricalcium 

phosphate (β-TCP) and hydroxyapatite (HA). In addition, the percentage of these phases 

varied according to the different gas proportions used in the cold plasma surface 

treatment. Among the conditions studied, the surfaces treated with a greater proportion 

of the N2 gas flow showed greater formation of calcium phosphates. In vitro tests have 

shown that the treated and coated nanocomposites are biocompatible, showing promise 

for use as bone substitutes. 

 

Keywords: Al2O3/ZrO2, nanocomposite, surface treatment, cold plasma, biomimetic 

coating. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, foram realizados inúmeros avanços no desenvolvimento de novos 

materiais sintéticos para serem utilizados como substituintes ósseos em implantes e enxertos, 

em cirurgias ortopédicas, entre outros (RATNER et al., 2013; KUCKO et al., 2017). 

Dentre esses materiais sintéticos, as biocerâmicas à base de fosfatos de cálcio vêm 

sendo amplamente utilizadas para a reposição e regeneração do tecido ósseo (ELIAZ, 

METOKI, 2017). Essas biocerâmicas apresentam algumas características importantes, como 

por exemplo, similaridade com a fase mineral do tecido ósseo, biocompatibilidade e 

habilidade de se ligar ao tecido hospedeiro (KHASKHOUSSI et al., 2020). No entanto, um 

aspecto desfavorável das biocerâmicas de fosfatos de cálcio é sua baixa resistência mecânica e 

tenacidade à fratura (VALLET-REGÍ, 2013; BONAN et al., 2014; DOROZHKIN, 2015). 

Nesse sentido, o nanocompósito de alumina/zircônia (Al2O3/ZrO2) tem se destacado em 

razão de suas interessantes propriedades mecânicas e de degradação hidrotermal (BAUER et. 

al., 2013; HADJICHARALAMBOUS et al., 2015; OJAIMI et al., 2018). Além disso, tanto a 

Al2O3 quanto a ZrO2 apresentam maior estabilidade química superficial e maior 

biocompatibilidade quando comparadas a outros materiais empregados em implantes ósseos 

(LIN et al., 2015; SPIES et al., 2014; PALMERO et al., 2015; OSMAN et al., 2015; 

HAGIWARA et al., 2016; KHASKHOUSSI et al., 2020). Por esta razão, o nanocompósito de 

Al2O3/ZrO2 é bastante atrativo na aplicação como biomaterial em áreas odontológicas e 

ortopédicas (BAUER et al., 2013; LIN et al., 2015; HADJICHARALAMBOUS et al., 2015). 

No entanto, devido à natureza bioinerte do nanocompósito de Al2O3/ZrO2 (SANTOS et 

al., 2017), recobrimentos superficiais com fosfatos de cálcio têm sido utilizados para tornar a 

sua superfície bioativa (LIN et al., 2015; SILVA et al., 2018; SILVA et al., 2019). Dentre as 

técnicas capazes de promover a formação de fosfatos de cálcio, encontra-se o método 

biomimético desenvolvido por Abe et al. (1990). Esse método é caracterizado pela imersão do 

substrato em uma solução de concentração iônica e pH semelhante ao fluído corpóreo, 

denominada Synthetic Body Fluid (SBF). Uma das grandes vantagens desse método é a 

formação de um recobrimento homogêneo sobre a superfície de qualquer tipo de substrato, 

como por exemplo, metálicos, poliméricos, cerâmicos, entre outros (ABE, KOKUBO, 

YAMAMURO, 1990). Visando melhorar a nanocompósito/fosfatos de cálcio, diferentes 

tratamentos superficiais têm sido realizados antes do recobrimento. Dentre eles, encontram-se 

os tratamentos químicos com soluções ácidas e básicas (UCHIDA et al. 2002; FAGA et al., 

2012; SANTOS et al., 2017; SARTORI et al., 2018) e o tratamento por plasma frio (SANTOS 

et al., 2018). 
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O tratamento por plasma frio é atrativo por sua eficiência energética, por reduzir o 

tempo de tratamento quando comparado aos tratamentos químicos, e por melhorar a 

deposição de outros materiais, como por exemplo, fosfatos de cálcio (CHOI et al., 2013; 

SILVA et al., 2013; SANTOS et al., 2018). Além disso, este tratamento promove alterações 

apenas na superfície do substrato, mantendo suas propriedades intrínsecas inalteradas 

(COELHO et al., 2012; KAKLAMANI et al., 2013; NISHIME et al., 2017). 

Durante o tratamento por plasma frio, os íons presentes na atmosfera do plasma são 

acelerados para a superfície do substrato, bombardeando-o e produzindo interações 

plasma/superfície, responsáveis pelas modificações superficiais (ALVES JÚNIOR et al., 

1999; GOLUBOVSKII et al., 2002). Essas modificações dependem da superfície dos 

materiais tratados. Um exemplo de interação que pode ocorrer, dependendo do material, é a 

formação de grupos funcionais hidrofílicos (ALVES JÚNIOR et al., 2005; MOURA et al., 

2016). 

Nesse contexto, diferentes autores relatam que o tratamento por plasma se mostrou 

promissor para melhorar propriedades superficiais, tais como, energia e caráter hidrofílico, em 

materiais cerâmicos de ZrO2, (SILVA et al. 2011; VALVERDE et al. 2013; SHON et al. 

2014; LOPES et al. 2014; WU et al. 2015; ITO et al. 2016; TABARI et al. 2017). Contudo, 

até o momento, não há estudos detalhados sobre as modificações superficiais por plasma na 

superfície do nanocompósito de Al2O3/ZrO2. 

Dessa forma, este trabalho buscou compreender como a variação de parâmetros, como, 

tempo de duração do pulso aplicado, e composição gasosa, pode promover a interação entre 

as espécies ativas formadas no plasma e os grupos funcionais na superfície do nanocompósito. 

E a partir dessa interação, avaliar quais as propriedades superficiais que podem ser mais 

influenciadas pelo tratamento por plasma frio. E, além disso, como a interação 

plasma/nanocompósito pode contribuir para melhorar a formação de fosfatos sobre essa 

superfície. 

Assim, os aspectos inovadores do presente trabalho estão relacionados com a 

modificação superficial do nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2 usando o tratamento por 

plasma frio com diferentes proporções de fluxos de gases de nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), 

e 50 % de hidrogênio (H2). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar a influência do tratamento por plasma frio, usando diferentes proporções de 

fluxo de gases de N2 e O2, na superfície do nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2 e na 

formação de fosfatos de cálcio, visando a aplicação desse material como implante ósseo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar os parâmetros usados no tratamento por plasma frio que favorecem a 

interação das espécies ativas formadas com os grupos funcionais presentes na 

superfície do nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2; 

 

 Correlacionar a influência do tratamento por plasma frio com a formação de fosfatos 

de cálcio na superfície do nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2; 

 

 Avaliar a citotoxicidade do nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2 tratado por plasma 

frio e recoberto com fosfatos de cálcio, usando linhagem de células-tronco 

mesenquimais do tecido adiposo de coelho (CTMTACs). 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

Para melhor entendimento do tema explorado nesse trabalho, a revisão de literatura foi 

dividida em três tópicos principais: conceito de biomateriais, fosfatos de cálcio e tratamento 

superficial de biomateriais. 

 

3.1. Biomateriais 

Segundo a Conferência de Consenso em Biomateriais para aplicações clínicas que 

ocorreu no ano de 1982, um biomaterial pode ser definido como (WILLIAMS, 1987): 

 

“Toda substância (exceto drogas) ou combinação de substâncias de 

origem sintética ou natural, que durante um período de tempo 

indeterminado é empregado como um todo ou parte integrante de um 

sistema para tratamento, ampliação ou substituição de quaisquer 

tecidos, órgãos ou funções corporais”. 

 

Levando-se em consideração o desenvolvimento de novas substâncias e tecnologias 

médicas, Willians (2009) sugere que um biomaterial pode ser definido como (WILLIANS, 

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”. 

 

De acordo com Lobo (2011), um biomaterial pode ser classificado ainda como todo 

material empregado na medicina humana e veterinária, odontologia e farmacologia, além 

daqueles que entram na forma de implantes em contato direto com o tecido do corpo (LOBO, 

2011). 

Além disso, um material pode ser classificado como biomaterial quando apresenta duas 

propriedades fundamentais: biocompatibilidade e biofuncionalidade. A biocompatibilidade 

está relacionada à capacidade do material desempenhar sua função com uma resposta 

apropriada do tecido hospedeiro (GARG et al., 2012; CATAURO et al., 2014; RIBEIRO et 

al., 2014; ELIAZ, METOKI, 2017). Enquanto a biofuncionalidade está associada ao conjunto 
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de características mecânicas, físico-químicas e biológicas que capacitam o material a cumprir 

a função ao qual foi projetado (BASU et al., 2009; COELHO et al., 2012; RICCI, 2017). 

Nesse contexto, os biomateriais devem ser isentos de produzir qualquer resposta 

biológica adversa local e/ou sistêmica (RODRIGUES et al., 2012; SOUZA, 2013). Além 

disso, não devem apresentar toxicidade, carcinogenicidade, mutagenicidade entre o 

biomaterial e o tecido hospedeiro (MONDAL et al., 2013). 

A utilização de biomateriais não é recente, sua aplicação data antes das civilizações 

antigas. Acredita-se que a civilização Egípcia seja um dos berços da utilização de materiais 

destinados a sistemas biológicos (RATNER et al., 2013). Chineses e indianos utilizavam 

ceras, colas e tecidos na reconstrução de partes perdidas e/ou defeituosas do corpo (RATNER 

et al., 2004; SANTOS, 2016). Há registros ainda do uso de suturas de linho e ouro no Antigo 

Egito, e suturas de intestino de gato na Europa, durante a Idade Média. Próteses feitas de 

madeira também foram encontradas no Antigo Egito e na Europa, na Idade Média (RATNER 

et al., 2013; PIRES et al., 2015). A Figura 3.1 apresenta alguns exemplos de biomateriais que 

foram utilizados na antiguidade. 

 

Figura 3.1 – Biomateriais utilizados na antiguidade (a) dentes artificiais, (b) mão e braço de 

ferro, e (c) mão de madeira. 

 

Fonte: ALEXANDRE, 2014. 

 

Nas últimas quatro décadas, diferentes materiais foram desenvolvidos e utilizados com 

sucesso como substitutos ósseos, como por exemplo, metais e suas ligas metálicas, cerâmicas, 

polímeros, entre outros (BHAT, KUMAR, 2013). Devido às suas propriedades mecânicas, na 

maioria dos casos, metais e cerâmicas são usados em aplicações de tecidos duros, enquanto os 

polímeros em aplicações de tecidos moles (HOLZAPFEL et al., 2013). A evolução dos 

biomateriais pode ser dividida em quatro gerações principais em função da ordem 

cronológica, conforme ilustrado esquematicamente na Figura 3.2 (MURUGAN, 

RAMAKRISHNA, 2005). 

(a)                                                            (b)                                                           (c)

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/28141
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Figura 3.2 – Evolução dos biomateriais em função da ordem cronológica. 

 

Fonte: Adaptado de MURUGAN, RAMAKRISHNA, 2005. 

 

A primeira geração de biomateriais, entre as décadas de 1960 e 1970, foi especialmente 

projetada para ser utilizada no interior do corpo humano, e se tornaram a base para os estudos 

na área de biomateriais. O objetivo dos biomateriais desenvolvidos inicialmente era obter uma 

combinação adequada das propriedades físicas para corresponder às do tecido substituído, 

com uma resposta tóxica mínima no hospedeiro (HENCH, 1980; HENCH, THOMPSON, 

2010). A partir desse momento, o conceito de materiais de natureza bioinerte foi então 

estabelecido no meio cientifico. Na década de 1980, ocorre uma mudança na ênfase de se 

atingir exclusivamente a resposta bioinerte do tecido. Com isso, uma segunda geração de 

biomateriais, a dos de natureza bioativa, foi desenvolvida. Esses materiais tinham como 

principal característica promover ações e reações controladas no ambiente fisiológico 

(HENCH, WILSON 1984; HENCH, THOMPSON, 2010). A terceira geração de biomateriais, 

final da década de 1990, foi projetada para estimular uma resposta celular específica, como 

por exemplo, a regeneração de tecidos vivos. Além do desenvolvimento de scaffolds que 

possuam características similares em nano escala para imitar a matriz extracelular nativa do 

hospedeiro (HENCH, POLAK, 2002; HENCH, THOMPSON, 2010). A década atual viu 

surgir à quarta geração de biomateriais chamados inteligentes ou biomiméticos que buscam 

reproduzir formas e/ou funções dos tecidos biológicos (HOLZAPFEL et al., 2013). Os 

biomateriais dessa geração são projetados para atingir dois objetivos principais: (1) manipular 

sinais bioelétricos celulares para regeneração de tecidos; e (2) monitorar respostas celulares e 

permitir a comunicação com tecidos hospedeiros usando sinais bioelétricos (NING, ZHOU, 

TAN, 2016). 
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3.2. Classificação dos biomateriais quanto à resposta biológica 

Existe uma busca por materiais que tenham resposta ao meio inserido e se comportem 

de maneira semelhante ou bem próxima ao tecido hospedeiro. Nesse sentido, de acordo com o 

seu comportamento em meio biológico, os biomateriais são classificados como: bioinertes, 

biotoleráveis, bioativos, e bioreabsorvíveis (HENCH, WILSON, 1993; SINHORETI et al., 

2013): 

Os materiais bioinertes são caracterizados por exibir o desenvolvimento de uma camada 

de tecido fibroso não aderente na interface tecido-implante. Além disso, esses biomateriais 

não provocam qualquer tipo de reação de corpo estranho no organismo (HENCH, 

THOMPSON, 2010). Como exemplo de materiais bioinertes, tem-se o óxido de alumínio 

(Al2O3), óxido de zircônio (ZrO2), óxido de titânio (TiO2), titânio (Ti) e suas ligas metálicas 

(Ti-6Al-4V) (HENCH, WILSON, 1993; CASTNER, RATNER, 2002; RATNER et al., 2013). 

Porém, é importante ressaltar que nenhum biomaterial implantado em tecido vivo é 

considerado totalmente inerte, pois esses podem provocar alguma resposta ao organismo 

(RATNER et al., 2004; HENCH, THOMPSON, 2010). 

Por outro lado, os materiais biotoleráveis são caracterizados pela presença de tecido 

conjuntivo fibroso entre o implante e o tecido ósseo. Esse tecido fibroso diminui a 

tolerabilidade dos tecidos ao material. Como exemplo de materiais biotoleráveis tem-se 

praticamente todos os polímeros sintéticos e a grande maioria dos metais, como, o Ti e ligas 

metálicas (aço inoxidável) (HENCH, WILSON, 1993; PINTO, SILVA, 2015). 

Já os materiais bioativos são caracterizados por promover ligações de natureza química 

entre o implante e o tecido ósseo, sem a presença do encapsulamento fibroso. Devido a 

similaridade química entre esses materiais e a parte mineral óssea, os tecidos se ligam a eles, 

permitindo a osteocondução por meio de recobrimento por células ósseas (HENCH, 

WILSON, 1993; VALLET-REGÍ, 2010; SANTOS, 2016). Como exemplo de materiais 

bioativos tem-se a hidroxiapatita (HA), os vidros bioativos, e as vitrocerâmicas (HENCH, 

WILSON, 1993; HOLZAPFEL et al., 2013). 

Por fim, os materiais bioreabsorvíveis são caracterizados por participarem do processo 

metabólico do organismo e apresentam a característica de sofrerem degradação por ações 

químicas ou biológicas, sendo lentamente substituídos por células em crescimento. Assim, 

uma substituição progressiva destes materiais ocorre enquanto um novo tecido é constituído 

no local implantado, conceito remetido a uma regeneração tecidual. Como exemplo de 

materiais bioreabsorvíveis tem-se os fosfatos tricálcicos (α-TCP e β-TCP), ácidos poliláticos, 

e poliglicólicos (HENCH, WILSON, 1993; PIRES et al., 2015). 
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Destaca-se ainda que a fronteira entre os materiais bioativos e bioreabsorvíveis é tênue. 

Alguns materiais podem tanto se comportar como bioativos ou serem totalmente reabsorvidos 

pelo tecido hospedeiro, como por exemplo, os fosfatos de cálcio (VALLET-REGÍ, 2013). 

Apesar disso, um aspecto desfavorável dos biomateriais à base de fosfatos de cálcio é a 

sua baixa resistência mecânica e tenacidade à fratura (DOROZHKIN, 2015). Assim, para que 

esses biomateriais possam ser utilizados, o desenvolvimento de materiais que permitam 

melhorar as suas propriedades mecânicas se faz necessário (SANTOS, 2016). 

Com isso, diversos pesquisadores tem demonstrado significativo interesse nos materiais 

cerâmicos nanoestruturados. Esses sistemas contêm pelo menos uma característica 

microestrutural com dimensões nanométricas responsável por características peculiares em 

suas propriedades. Dentre esses materiais, se encontram os nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 

(SARTORI et al., 2018; SILVA et al., 2018; SILVA et al., 2019; SANTOS et al., 2017; 

SANTOS et al., 2018). 

 

3.3. Materiais nanoestruturados e nanocompósitos de matriz cerâmica 

Os materiais nanoestruturados podem ser entendidos como materiais que apresentam 

microestrutura ultrafina e possuem um tamanho médio de grão ou de fase na ordem 

nanométrica (SALEM, 2017). Dessa forma, esses materiais podem apresentar uma faixa de 

tamanho na ordem de 100 nm (SIEGEL, 1993; GREER, 1998; DIVINSKIS et al., 2009; 

OJAIMI, 2014). Devido ao tamanho reduzido, os materiais nanoestruturados exibem 

propriedades mecânicas, elétricas, ópticas, e magnéticas diferenciadas quando comparados 

aos materiais que possuem tamanho de grão convencional (SALEM, 2017). 

Segundo Gleiter (1995), os materiais nanoestruturados podem ser classificados em doze 

grupos. Essa classificação é realizada de acordo com a sua composição química, forma, e 

elementos constituintes. A Figura 3.3 apresenta um esquema de classificação dos materiais 

nanoestruturados em função da sua composição química e dimensionalidade de seus 

cristalitos (GLEITER, 1995). 
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Figura 3.3 – Esquema da classificação dos materiais nanoestruturados de acordo com sua 

composição química e dimensionalidade dos seus cristalitos. 

 

Fonte: GLEITER, 1995. 

 

Além disso, de acordo com a sua forma, os materiais nanoestruturados podem ser 

divididos em três categorias (GLEITER, 1995): (a) cristalitos em camadas planas, (b) 

cristalitos em cilindros com espessura de camada ou diâmetro do cilindro da ordem de poucos 

nanômetros, e (c) materiais nanoestruturados compostos de cristalitos equiaxiais. 

Dependendo da composição química dos cristalitos, essas três categorias podem ainda 

ser agrupadas em quatro famílias quando: (1) os cristalitos e as regiões interfaciais têm a 

mesma composição química, (2) os cristalitos apresentam diferentes composições químicas 

representadas por diferentes hachuras, (3) é característica da variação composicional que 

ocorre primeiramente entre os cristalitos e regiões interfaciais, e (4) os cristalitos 

nanométricos estão dispersos em uma matriz de composição química diferente (GLEITER, 

1995). 

Conceitualmente, o termo compósito refere-se a qualquer estrutura bifásica ou 

polifásica. As propriedades cerâmicas resultantes e os requisitos de processo dependem das 

quantidades relativas, formas, distribuições, e preparações de dois ou mais constituintes 

(CHIANG, BIRNIE III, KINGERY, 1997; SALEM, 2017). Nesse sentido, o termo 
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nanocompósito pode ser entendido como um material formado pela combinação de duas ou 

mais substâncias que possuem dimensões nanométricas (< 100 nm) (NIIHARA, 

NAKAHIRA, 1990). Além disso, os nanocompósitos podem ser classificados de acordo com 

a dispersão das partículas na matriz em: intraganular, intergranular, intra/intergranular, e 

nano/nano (NIIHARA, 1991). A Figura 3.4 apresenta um esquema de classificação dos 

nanocompósitos em função da dispersão das partículas na matriz. 

 

Figura 3.4 – Esquema de classificação dos nanocompósitos de acordo com a dispersão das 

partículas na matriz. 

 

Fonte: NIIHARA, 1991. 

 

Os nanocompósitos intragranulares são materiais que apresentam partículas dispersas 

dentro do grão da matriz. Já os intergranulares apresentam partículas dispersas no contorno de 

grão da matriz. Enquanto os intra/intergranulares apresentam partículas dispersas tanto nos 

contornos de grãos da matriz, como dentro dos grãos da matriz. Por fim, nano/nano são 

materiais que apresentam as partículas dispersas e a matriz, ambas em escala nanométrica 

(NIIHARA, 1991). 
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O interesse por materiais nanoestruturados surgiu após o trabalho pioneiro de Niihara et 

al. (1989). Segundo esses autores, a adição de 5 % em volume de carbeto de silício (SiC) em 

matriz de Al2O3 aumentou em torno de 300 % a resistência a flexão e 40 % a tenacidade à 

fratura quando comparado com a Al2O3 sem inclusões (NIIHARA, 1989). Apesar disso, 

trabalhos posteriores não conseguiram reproduzir os resultados obtidos por eles. Porém, a 

sociedade científica aborda que é de comum consenso que a inclusão de partículas com 

tamanho nanométrico em matriz micrométrica influencia positivamente as propriedades 

mecânicas e tribológicas de materiais cerâmicos (STEARNS et al., 1992; ZHAO et al., 1993). 

Nesse sentido, trabalhos posteriores usando matriz de Al2O3 com inclusões 

nanométricas de ZrO2 mostraram melhorias na resistência mecânica do material, quando 

comparadas com a Al2O3 sem inclusões (GUIMARÃES et al., 2009; PIERRI, 2011; 

CHINELATTO et al., 2012; OJAIMI, 2014). 

Liu et al. (1998) investigaram o efeito de inclusões nanométricas de ZrO2 (5 % em 

volume) em matriz de Al2O3. Os resultados mostraram um ganho nas propriedades mecânicas 

do nanocompósito, acompanhados da diminuição na sinterabilidade do sistema (LIU et al., 

1998). 

Pierri et al. (2005) investigaram inclusões nanométricas de ZrO2 em matriz de Al2O3. 

Os resultados mostraram que a Al2O3 com inclusões nanométricas de ZrO2 apresentou 

resistência mecânica superior quando comparado à Al2O3 sem inclusões nanométricas, 

possibilitando seu uso em próteses livres de metal (PIERRI et al., 2005).  

Guimarães et al. (2009) também verificaram que o uso de inclusões nanométricas de 

ZrO2 na matriz de Al2O3 apresentou melhorias na resistência mecânica do nanocompósito 

quando comparado com a Al2O3 sem inclusões (GUIMARÃES et al., 2009). 

Silva (2011) estudou nanocompósitos de Al2O3 com variações de percentuais de 

inclusões nanométricas de ZrO2 (5, 10, 15, 30, e 50 %), visando melhorias nas propriedades 

mecânicas e de desgaste do biomaterial. Os resultados indicaram que os nanocompósitos 

apresentaram um aumento progressivo (com aumento das inclusões) de tenacidade à fratura 

quando comparados à Al2O3 sem inclusões. Por sua vez, para os testes de compressão 

diametral, o nanocompósito com 30 % de inclusões de ZrO2 não apresentou resultados 

comparáveis as demais condições dos nanocompósitos e de Al2O3 pura. Esse fato foi 

associado ao aumento dos grãos de ZrO2 na matriz, o qual tende a diminuir as propriedades 

mecânicas do material (SILVA, 2011).  
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Dessa forma, o desenvolvimento de biomateriais utilizando a combinação de Al2O3 e 

ZrO2 é uma alternativa interessante na confecção de dispositivos médicos com propriedades 

mecânicas otimizadas e desgaste  minimizado (AFZAL et al., 2012, SILVA, 2017). 

Além disso, o interesse na utilização de biomateriais nanoestruturados na medicina 

surgiu a partir da evolução nas técnicas de processamento e caracterização das propriedades 

químicas e biológicas (YANG, ZHANG, WEBSTER, 2011; CALASANS-MAIA et al., 

2017). 

 

3.4. Fosfatos de cálcio 

Fosfato de cálcio é o nome dado ao grupo de minerais formados por íons de cálcio 

(Ca
2+

), junto com íons de ortofosfatos (PO4
3-

), metafosfatos ou pirofosfatos (P2O7
4-

), hidrônio 

(H
+
), ou hidroxila (OH

-
) (ELIAZ, METOKI, 2017). De acordo com Vallet-Regí e González-

Calbet (2004), a similaridade química dos fosfatos de cálcio e a fase mineral óssea permite 

que esses materiais participem efetivamente no equilíbrio iônico com o fluído biológico, 

favorecendo a remodelação óssea no sítio do implante (VALLET-REGÍ, GONZÁLEZ-

CALBET 2004).  

Os fosfatos de cálcio podem ser obtidos por precipitação a partir de soluções que 

contenham íons de Ca
2+

 e PO4
3-

 (PIRES et al., 2015). Por exemplo, os fosfatos de cálcio que 

possuem o grupo funcional diidrogenofosfato (H2PO4
-
) geralmente são precipitados em meio 

aquoso ácido. Por outro lado, os fosfatos que apresentam o grupo funcional (PO4
3-

) são 

obtidos somente em meio alcalino. (AOKI, 1991; GUASTALDI, APARECIDA, 2010). Desse 

modo, os fosfatos de cálcio são classificados de acordo com a razão molar Ca/P, conforme 

mostrado na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Tipos de fosfatos de cálcio e suas razões Ca/P. 

Razão Ca/P Fórmula química Composto Abreviação 

2,0 Ca4O(PO4)2 Fosfato Tetracálcico TTCP
b 

1,67 Ca10(PO4)6(OH)2 Hidroxiapatita HA
a 

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

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

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

1,3 Ca8H2(PO4)6.5H2O Fosfato Octacálcico OCP
a 

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

1,0 CaHPO4 Fosfato Bicálcico (Monetita) DCP
a 

0,5 Ca(H2PO4)2.H2O Fosfato Monocálcico Monohidratado MCPM
a 

a
fosfatos de cálcio precipitados em meio aquoso; 

b
fosfatos de cálcio precipitados por decomposição térmica e/ou síntese térmica. 

Fonte: Adaptado de HABRAKEN et al., 2016; ELIAZ, METOKI, 2017. 

 

Além disso, a razão molar Ca/P é um parâmetro de fundamental importância, uma vez 

que, pode refletir a solubilidade química dos fosfatos de cálcio, e consequentemente afetar o 

seu comportamento in vivo (GUASTALDI, APARECIDA 2010). Dessa forma, quanto menor 

essa razão, maior será a solubilidade/degradação do fosfato de cálcio em meio biológico, 

como por exemplo, o TCP (Ca/P = 1,5). Destaca-se ainda que a solubilidade dos fosfatos de 

cálcio também pode ser influenciada pelo pH do meio biológico. De acordo com o diagrama 

de solubilidade dos fosfatos de cálcio, todos eles são mais solúveis à medida que o pH 

diminui. Assim, a solubilidade dos fosfatos de cálcio é estabelecida como: MCPM > α-TCP > 

DCPD > DCP > OCP > β-TCP > HA (CHOW, 1991; GUASTALDI, APARECIDA 2010; 

PAVINATO, 2012). Nesse sentido, a bioatividade e biodegradação são importantes 

propriedades associadas aos fosfatos de cálcio (VALENTIM, 2018). A Figura 3.5 ilustra um 

esquema representativo do processo de solubilização e mineralização óssea de um biomaterial 

à base de HA após a sua implantação in vivo, proposto por Bertazzo et al. (2010) 

(BERTAZZO et al., 2010). 
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Figura 3.5 – Representação esquemática do processo de solubilização e mineralização óssea 

de um biomaterial de HA após ser implantado in vivo. 

 

Fonte: BERTAZZO, 2010. 

 

As etapas (1) e (2) são caracterizadas pelo processo de solubilização da superfície da 

HA após ser implantada no organismo. Na etapa (3), a superfície do biomaterial modificado 

em contato com os fluidos biológicos entra em equilíbrio promovendo a adsorção de proteínas 

e de matéria orgânica (etapa 4). Isto favorece a adesão e proliferação celular (etapas 5 e 6). 

Iniciando assim, a produção de células ósseas (etapa 7) e formando uma nova estrutura óssea 

na superfície do biomaterial (etapa 8) (BERTAZZO, 2010). 

Como apresentado anteriormente, os fosfatos de cálcio não podem ser utilizados em 

regiões que demandem grande esforço mecânico. Embora isso pareça ser requisito 

eliminatório, apenas estabelecem limitações ao seu uso, mas não impedem a sua aplicação 

(FOOK, APARECIDA, 2010; SANTOS, 2016). Desse modo, os fosfatos de cálcio são 

adequados para diferentes aplicações, que incluem o preenchimento de defeitos ósseos, 

transportadores de fármacos, revestimentos de próteses metálicas, entre outros (KAWACHI et 

al., 2000; GUASTALDI, APARECIDA, 2010; SANTOS, 2016). A Figura 3.6 ilustra as 

diferentes aplicações dos fosfatos de cálcio no corpo humano. 
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Figura 3.6 – Aplicações dos fosfatos de cálcio no corpo humano. 

 

Fonte: Adaptado de HENCH, WILSON, 1993; VAZ, 2007. 

 

Dentre os diferentes fosfatos de cálcio utilizados como implantes ósseos, a HA e o TCP 

(α e β) se destacam por facilitar a adsorção de proteínas em suas superfícies favorecendo a 

osteoindução, osseointegração, e a neoformação óssea quando colocados em meio biológico 

(SINHORETI et al., 2013; PIRES et al., 2015). 
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3.4.1. Hidroxiapatita 

A HA (Ca10(PO4)6(OH)2) representa a principal fase mineral constituinte dos ossos e 

dentes (DOROZHKIN, 2009). É um composto mineral que pertence à classe das apatitas. 

Segundo Hench e Wilson (1993), o termo apatita compõe uma família de compostos 

inorgânicos cristalinos que possuem uma estrutura similar entre si, mas que não tem 

necessariamente uma composição idêntica (HENCH, WILSON, 1993). 

As apatitas apresentam a fórmula M10(RO4)6X2, onde M é o cálcio (Ca), R é o fósforo 

(P) e X pode ser uma hidroxila (OH
-
), carbonato (CO3

2-
), ou um halogênio, como por 

exemplo, o flúor (F) (VALLESPIR, 2001). Essas fases são termodinamicamente estáveis e 

por isso podem ser consideradas como produto final em muitas reações envolvendo os 

fosfatos de cálcio (HENCH, WILSON, 1993; LOBO, 2011). A HA é composta, em média, 

por 39,68 % em peso de Ca e 18,45 % em peso de P (BEST, et al. 2008; RIBEIRO, 2013). A 

Figura 3.7 apresenta a estrutura da HA a partir do modelo de esferas rígidas. 

 

Figura 3.7 – Estrutura cristalina da HA utilizando o modelo de esferas rígidas. 

    

O hexágono amarelo consiste nos íons OH
- 
(esferas vermelhas) localizados nos cantos da célula, rodeados por 

dois grupos de Ca (I - esferas cinza escuro e II - esferas cinza claro) e por dois grupos de PO4
3-

 tetraédricos 

(esferas azuis escuras). Os átomos de Ca II e os grupos PO4
3-

 estão arranjados em posições triangulares (laranja e 

azul claro, respectivamente). 

Fonte: Adaptado de LACERDA, 2005; RIBEIRO, 2013. 

 

A HA possui uma peculiaridade se comparada aos demais fosfatos de cálcio. Devido a 

sua estrutura cristalina, ela pode sofrer grande quantidade de substituições catiônicas e 

aniônicas, e com isso, incorporar quase metade dos elementos da tabela periódica. Por 

Ca I

Ca II

OH-

PO4
3-
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exemplo, os íons de Ca
2+

 podem ser substituídos por cátions metálicos mono e divalentes, 

sendo que o mais comum é o sódio (Na
+
). Além disso, a diferença de valência causada pela 

substituição requer uma redução na carga aniônica para manter a carga formal. Assim, os íons 

PO4
3-

 geralmente são substituídos por íons arseniatos (AsO4
3-

), sulfatos (SO4
2-

), carbonatos 

(CO3
2-

), silicatos (SiO4
4-

), e vanadatos (VO4
3-

). Enquanto os íons OH
-
 podem ser substituídos 

por íons CO3
2-

, fluoretos (F
-
), e cloretos (Cl

-
) (GUASTALDI, APARECIDA, 2010; SANTOS, 

2016). 

Essa facilidade de trocas faz com que a HA atue como um sistema regulador de 

diferentes íons nos fluidos biológicos a partir de sua liberação e/ou armazenamento 

(GUASTALDI, APARECIDA 2010). Além disso, as interações químicas com ligações do 

tipo dipolo-dipolo fazem com que as moléculas de água, proteínas, e colágeno sejam 

adsorvidas nessa superfície e induzam a regeneração óssea tecidual (VOLKMER, 2006, 

RIBEIRO, 2013). Estas características garantem a HA pouca reação tecidual tóxica e uma 

forte ligação com o osso adjacente (MOREIRA et al., 2003; RIBEIRO, 2013). 

Apesar das vantagens apresentadas pela HA, seu uso é limitado por possuir uma lenta 

velocidade de degradação em meio biológico. Nesse sentido, o processo de degradação ocorre 

simultaneamente à reposição do osso em formação (PAVINATO, 2012). Estudos relatam que 

a lenta degradação da HA pode ser usada, por exemplo, como plataforma para liberação 

controlada de fármacos (ZHANG et al., 2012; RAJESH et al., 2013; GOVINDAN, GIRIJA 

2014; LOCA et al., 2015; NAGATA et al., 2016; SZCZEŚ et al. 2017; REY-AIRA, 2018; BI 

et al., 2019; MA et al., 2020). Nesse caso, o tempo de liberação do medicamento é dependente 

do tempo de liberação da matriz inorgânica (SUN et al., 2009). 

 

3.4.2. Fosfato tricálcico 

O TCP (Ca3(PO4)2) (ELLIOT, 1994) é solúvel na presença de fluídos biológicos, 

apresentando maior solubilidade quando comparado a HA (HENCH, WILSON, 1993). Essa 

solubilidade se deve à sua estrutura cristalina e a velocidade de biodegradação. O TCP pode 

se cristalizar em dois tipos: a fase α-TCP e a fase β-TCP (BOW et al., 2004; MAIA, 2009). A 

Figura 3.8 apresenta a estrutura cristalina das fases α-TCP e β-TCP. 
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Figura 3.8 – Estrutura cristalina do fosfato tricálcico (a) para a fase α-TCP projetada ao longo 

do eixo a, b e (b) para a fase β-TCP projetada ao longo do eixo b, c. 

 

O grupo PO4
3-

 está arranjado em posição tetraédrica (tetraedros roxos). As esferas azuis claro consistem nos 

átomos de Ca. 

Fonte: Adaptado de YIN et al. 2003. 

 

Com relação às possibilidades de substituições na estrutura do TCP, a presença de 

magnésio (Mg
2+

) favorece a formação da fase β tornando-a mais estável (XIN et al., 2005). 

Este íon tem sido reportado como responsável pelo distúrbio na cristalização das apatitas, 

favorecendo a formação de TCP substituído por Mg
2+

, também chamada de fase beta fosfato 

tricálcico de magnésio (β-Mg-TCP) (ELLIOT, 1994). A estabilidade estrutural deste fosfato 

de cálcio é responsável pela formação de cálculos dentários, pedras urinárias, cartilagens 

artríticas, e alguns depósitos de tecidos moles (DOROZHKIN, 2009). 

A bioatividade do TCP pode ser caracterizada por sua capacidade osteocondutora, 

servindo como substrato para o crescimento do novo osso (GONZÁLEZ, GUERRA-LOPEZ, 

1993; MAIA, 2009). 

Dentre as técnicas capazes de promover a formação de fosfatos de cálcio, encontram-se 

os recobrimentos por métodos físicos, como, deposição por plasma spray, íon sputtering, 

deposição eletrolítica, e sol-gel (DHERT, 1992; JARCHO, 1992). 

Deposição por spray plasma consiste em injetar o pó do material bioativo em um gás 

transportador, geralmente argônio (Ar), que é ionizado ao passar por um arco elétrico com 

b

c
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alta temperatura estabelecido entre dois eletrodos. Esse método permite a deposição de várias 

camadas do material bioativo sobre a superfície do substrato. No entanto, esse método só 

pode ser utilizado para recobrir substratos metálicos (DHERT, 1992; JARCHO, 1992). 

Deposição eletrolítica se baseia na eletrólise convencional (redução catódica da água), 

representada pela Equação 3.1 (FISHER, 1986): 

 

𝐻2𝑂 +  𝑒− →  1
2⁄ 𝐻2 + 𝑂𝐻−                                                (3.1) 

 

Esta reação eletrolítica produz um aumento local do pH nas imediações do cátodo, 

sendo este aproveitado para a precipitação de íons Ca
2+

 e PO4
3-

 presentes na solução. O 

substrato a ser recoberto atua como cátodo e um eletrodo de platina como ânodo, sendo 

imersos em uma solução saturada em Ca
2+

 e PO4
3-

. O pH da solução e a densidade da corrente 

permite determinar a quantidade e o tipo de fosfato de cálcio depositado. Porém, um aspecto 

desfavorável desse método é a baixa adesão entre a camada formada e a superfície do 

substrato (FISHER, 1986). 

Sol-gel é um método de via úmida que utiliza alcóxidos metálicos ou sais inorgânicos 

como Fonte de cátions e ânions, água como agente de hidrólise, e álcoois como solventes. As 

temperaturas de sinterização e calcinação variam de acordo com o tipo de fosfato de cálcio 

desejado. Como principais vantagens tem-se o controle das características do recobrimento, e 

utilização de baixas temperaturas de processo. As desvantagens encontradas neste caso são a 

baixa produtividade e a toxicidade dos reagentes químicos utilizados durante o processamento 

(PECHINI, 1967; BREME et al., 1995; RUSSELL et al., 1996). 

Nesse contexto, os métodos químicos apresentam-se alternativos, devido à facilidade 

em promover a formação de fosfatos de cálcio em diferentes tipos de substratos, como, 

densos, porosos, scaffolds em 3D. Dentre esses métodos, encontra-se o recobrimento 

biomimético que consiste na imersão do substrato a ser recoberto em solução de SBF (ABE, 

KOKUBO, YAMAMURO, 1990). Esse método não necessita de equipamento sofisticado, e 

os reagentes químicos necessários são de baixo custo. Entretanto, não permite controlar os 

tipos de fosfatos de cálcio depositados. Outra desvantagem do método de recobrimento 

biomimético é a baixa adesão entre a camada formada e a superfície do substrato (BARRERE, 

2002).  
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3.4.3. Recobrimento biomimético 

O método inicialmente proposto consistia em colocar o substrato a ser recoberto em 

solução de SBF juntamente com um vidro bioativo, denominado como G. O sistema era 

mantido a 37 ºC por sete dias. Em seguida, o substrato era colocado em uma solução de SBF 

1,5x mais concentrada do que a solução de SBF original, que possui concentração similar a do 

plasma sanguíneo (ABE, KOKUBO, YAMAMURO, 1990). 

O mecanismo proposto por Abe et al. (1990) considera que os íons silicatos presentes 

no vidro G se dissolvem e se adsorvem sobre o substrato na forma de grupos silanóis (Si-OH). 

Em seguida, o processo de nucleação de HA sobre os íons silicatos adsorvidos se inicia, e os 

núcleos de HA começam a crescer à custa da solução de SBF supersaturada em relação a HA, 

e então uma camada é formada sobre o substrato (ABE, KOKUBO, YAMAMURO, 1990). 

Desde a sua primeira formulação, o recobrimento biomimético sofreu variações visando 

melhorar o seu processamento, como por exemplo, redução no tempo de incubação do 

substrato na solução de SBF (GUASTALDI, APARECIDA, 2010). Nesse sentido, trabalhos 

posteriores usando solução de SBF mais concentrada que a originalmente proposta por Abe et 

al. (ABE, KOKUBO, YAMAMURO, 1990) foram realizados (BARRERE et al., 2002). Além 

disso, tratamentos superficiais também foram realizados visando melhorar a interação 

fosfatos/substratos (UCHIDA et al., 2002; FAGA et al., 2012). 

Barrere et al. (2002) avaliaram alterações na concentração da solução de SBF 

originalmente 1,5x mais concentrada para SBF 5,0x mais concentrada em placas metálicas de 

titânio (liga Ti-6Al-4V). Os autores verificaram que a espessura da camada de fosfatos de 

cálcio formada sobre a superfície foi maior nos substratos submetidos ao recobrimento usando 

solução de SBF 5,0x se comparados ao recobrimento obtido para a solução de SBF 1,5x 

(BARRERE et al., 2002). 

Cortes et al. (2005) recobriram compósitos de ZrO2/Al2O3 parcialmente estabilizados 

com magnésio (Mg-PSZ/Al2O3) usando dois métodos de recobrimento diferentes. No 

primeiro método, os substratos foram imersos em solução de SBF por 21 dias, sem realizar a 

troca no período. No segundo método, os substratos foram imersos em solução de SBF por 7 

dias. Após esse período, foram re-imersos em solução de SBF 1,4x mais concentrada por 14 

dias. Segundo os autores, nas superfícies dos substratos recobertos usando o primeiro método 

(SBF) não foi observado a formação de uma camada de apatita. Por outro lado, uma camada 

homogênea foi observada nas superfícies dos substratos recobertos pelo segundo método (7 

dias em SBF + 14 dias em SBF 1,4x) (CORTES et al., 2005). 
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Pierre et al. (2006) recobriram compósitos de Al2O3 tenacificada com ZrO2 (ZTA) 

usando duas etapas. Na etapa 1, os substratos foram imersos em solução de SBF juntamente 

com solução de silicato de sódio (SS) por 7 dias. Após esse período, os substratos foram 

lavados em água destilada e deionizada, e secos a temperatura ambiente. Na etapa 2, os 

substratos foram re-imersos em solução de SBF 1,5x mais concentrada por 6 dias. Os 

resultados mostraram que o método utilizado promoveu a formação de uma camada uniforme 

de HA carbonatada sobre a superfície dos substratos (PIERRI et al., 2006). 

Faga et al. (2012) recobriram compósitos de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente com 

soluções de ácido fosfórico (H3PO4) e hidróxido de sódio (NaOH) usando concentrações, 

temperaturas, e tempos distintos. Os substratos tratados foram então imersos em solução de 

SBF 1,5x mais concentrada por 14 e 28 dias. Os resultados obtidos demonstraram que 

somente as superfícies dos substratos tratados com solução de H3PO4 foram recobertas por 

uma camada de fosfatos de cálcio (FAGA et al., 2012). 

Santos et al. (2017) recobriram nanocompósitos de Al2O3/5 %volZrO2 tratados 

superficialmente usando diferentes soluções de ácido nítrico (HNO3) 5 mol/L, H3PO4 5 

mol/L, e NaOH 15 mol/L. Os substratos tratados foram imersos em solução de SBF 5,0x mais 

concentrada por 7, 14, e 21 dias. Os prévios tratamentos realizados contribuíram na formação 

de fosfatos de cálcio. Além disso, os autores observaram que as fases formadas variaram em 

função do prévio tratamento superficial realizado, sugerindo a possibilidade de controlar a 

razão TCP/HA (SANTOS et al., 2017). 

Santos et al. (2018) também recobriram nanocompósitos de Al2O3/5 %volZrO2 tratados 

superficialmente usando plasma frio com diferentes atmosferas gasosas de N2, H2, e O2. Os 

substratos tratados foram imersos em solução de SBF 5,0x mais concentrada por 14 dias.  

Nesse estudo, os autores observaram que a quantidade de fosfatos de cálcio formados foi 

1000x superior se comparada às superfícies tratadas quimicamente no mesmo período. Além 

disso, uma melhora considerável na adesão dos fosfatos de cálcio sobre as superfícies tratadas 

também foi observada (SANTOS et al., 2018). 

Dessa forma, a realização de tratamentos superficiais químicos e/ou físicos como etapa 

que antecede o método de recobrimento biomimético é uma interessante e promissora 

alternativa para melhorar a bioatividade do substrato. 
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3.5. Tratamentos superficiais de biomateriais 

As propriedades superficiais dos biomateriais, como composição química, energia, 

hidrofilicidade, rugosidade, entre outras, desempenham papel importante durante os processos 

de interação entre o biomaterial e o tecido hospedeiro (WU et al., 2011; SHON et al., 2014). 

Diferentes estudos relatam que o comportamento celular pode ser afetado por modificações 

realizadas nessas propriedades superficiais (LIN et al., 2014; KULKARNI et al., 2015; 

FELLER et al., 2015; ANTONIAC et al., 2016; HUANG et al., 2016; CARVALHO et al., 

2018; BALDIN, 2018). 

Dessa forma, modificações nas superfícies de compósitos e nanocompósitos cerâmicos 

de Al2O3/ZrO2 vem sendo realizadas, visando melhorar sua interação quando implantados 

(FAGA et al., 2012; DEHESTANI et al., 2012; JOHN et al., 2015; LI et al., 2016; 

DEHESTANI et al., 2017; SANTOS et al., 2017; SANTOS et al., 2018). Alguns exemplos de 

tais modificações incluem recobrimentos com fosfatos de cálcio (LIN et al., 2015; SILVA et 

al., 2018; SILVA et al., 2019), implantação de íons (SIOSHANSI, TOBIN, 1996; ZHAO et 

al., 1999; MURPHY et al., 2004), tratamentos químicos com soluções ácidas e alcalinas 

(UCHIDA et al., 2002; FAGA et al., 2012; SANTOS et al., 2017; SARTORI et al., 2018), 

texturização a laser de femtossegundos (AGUIAR et al., 2016; CARVALHO et al., 2018) e 

tratamentos por plasma frio (SANTOS et al., 2018; SANTOS et al., 2020). Dentre essas 

modificações, o tratamento por plasma frio vem se destacando. 

 

3.5.1. Tratamento por plasma 

Os estudos sobre o plasma foram iniciados por Irving Langmuir, físico-químico e 

ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1932, enquanto analisava descargas elétricas em 

gases (BARBOSA, 2011). Langmuir associou a maneira que o fluido eletrificado carregava 

elétrons e íons durante uma descarga elétrica, ao modo que o plasma sanguíneo carrega os 

glóbulos brancos e vermelhos na corrente sanguínea (FITZPATRICK, 2014; CORREÂ, 

2018). 

O termo “plasma”, também conhecido como “descarga elétrica", “descarga gasosa” ou 

"descarga luminescente", se aplica a um gás que contêm espécies neutras e eletricamente 

carregadas, como elétrons, íons positivos, íons negativos, átomos, e moléculas (ALVES Jr., 

2001). 

Num processo artificial, o plasma pode ser produzido quando um volume de gás é 

introduzido em um sistema fechado e submetido à baixa pressão, conforme esquema 

representativo mostrado na Figura 3.9 (SAGÁS, 2016; CORREÂ, 2018). A partir da 



39 

 

aplicação de uma diferença de potencial entre dois eletrodos (ânodo (positivo) e cátodo 

(negativo)), um campo elétrico é gerado promovendo o deslocamento dos íons e elétrons 

presentes na massa do gás. Esses elétrons, ao colidirem com átomos e moléculas do gás, 

transferem a energia cinética recebida, gerando mais íons de átomos e moléculas, e mais 

elétrons livres, conforme mostrado na Equação 3.2 (ALVES Jr., 2001; ARAÚJO FILHO, 

2013; BRAZ, 2014). 

 

𝑒− +  𝐺0 →  𝐺+ + 2𝑒−                                                 (3.2) 

 

onde: 

𝐺0 = átomo ou molécula do gás no estado fundamental; 

𝐺+ = íon do gás; 

𝑒−= elétron do gás. 

Como resultado, os dois elétrons disponíveis continuam o processo em cascata. Assim, 

o gás se torna ionizado gerando o movimento de cargas elétricas entre os eletrodos (ALVES 

Jr., 2001; ARAÚJO FILHO, 2013; BRAZ, 2014). 

 

Figura 3.9 – Representação esquemática do processo de formação do plasma em uma câmara 

de reação. 

 

Fonte: Adaptado de SAGÁS, 2016; CORREÂ, 2018. 
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De acordo com Alves Júnior (2001), um parâmetro importante do plasma é o seu grau 

de ionização, ou seja, relação entre a quantidade de espécies originalmente neutras que foram 

ionizadas (ALVES Jr., 2001). Dessa forma, na escala própria do plasma, o mesmo pode ser 

caracterizado pelo seu grau de ionização. Ressalta-se, no entanto que, na física do plasma, a 

temperatura é dada em unidades de energia (eV); assim, o termo temperatura se refere ao 

produto (kT) (SAGÁS, 2016). Para um plasma, com um grau de ionização muito menor que a 

unidade, é dito como fracamente ionizado, ou ainda pode ser denominado como plasma frio 

(ALVES Jr. 2001; ESPINOZA, 2003). Além disso, as características do plasma se diferem 

pelos átomos e moléculas constituintes, densidade e energia (SILVA, 2013). 

Bárdos e Baránková (2010) relatam ainda que a pressão também é um parâmetro que 

pode influenciar no processo de formação do plasma. Segundo esses autores, a uma dada 

temperatura do gás, a pressão define a densidade total das partículas de gás e, 

consequentemente, a frequência de colisão entre as espécies geradas no plasma. Quanto maior 

a pressão do gás, maior a frequência de colisão, e, portanto, maior a probabilidade das 

partículas atingirem o equilíbrio termodinâmico, ou seja, o estado fundamental (BÁRDOS, 

BARÁNKOVÁ, 2010). Nesse sentido, diferentes reações, apresentadas na Tabela 3.2, podem 

ser causadas por meio dessas colisões, e consequentemente promover a formação de espécies 

ativas no plasma (REMOR, 2010). 
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Tabela 3.2 – Reações de colisão entre elétrons, espécies neutras, átomos, e moléculas 

presentes no plasma. 

Nome Reação Descrição 

Ionização 𝑒− +  𝐴2 →  𝐴2
+ + 2𝑒− 

Os elétrons energéticos ionizam 

espécies neutras por meio da liberação 

de um elétron. 

Excitação 
𝑒− +  𝐴2 → 𝐴2

∗ + 𝑒− Os elétrons energéticos excitam átomos 

e moléculas. 𝑒− + 𝐴 → 𝐴∗ + 𝑒− 

Desexcitação 
𝑒− +  𝐴2

∗ → 𝐴2 + 𝑒−

+ ℎ𝑣 

Os átomos e moléculas excitadas 

emitem radiação ao retornarem ao seu 

estado fundamental. 

Dissociação 𝑒− + 𝐴2 →  2𝐴 + 𝑒− 

A colisão dos elétrons com as moléculas 

levam a sua dissociação sem a formação 

de íons. 

União 

dissociativa 
𝑒− + 𝐴2 →  𝐴− + 𝐴 

Íons negativos são formados quando os 

elétrons livres se ligam as espécies 

neutras.  

Ionização 

dissociativa 
𝑒− + 𝐴2 →  𝐴+ + 𝐴− + 𝑒 

Formação de íons por meio de 

dissociação. 

Dissociação 

Penning 
𝑀∗ + 𝐴2 →  2𝐴 + 𝑀 

As espécies metaestáveis dissociam as 

espécies neutras. 

Ionização 

Penning 
𝑀∗ + 𝐴 →  𝐴+ + 𝑀 + 𝑒− 

As espécies metaestáveis ionizam as 

espécies neutras. 

Ionização 

elétron-

metaestável 

𝑒− + 𝐴∗  → 2𝑒− + 𝐴+ 
Os átomos metaestáveis são ionizados 

por meio da colisão com elétrons. 

Troca de carga 𝐴+ + 𝐵 → 𝐵+ + 𝐴  
A carga de um íon é transferida para 

uma espécie por meio de colisão. 

Recombinação 

de íons 
𝐴− + 𝐴+  → 𝐴𝐵 

Dois íons se recombinam formando 

uma molécula. 

Recombinação 

elétron-íon 
𝑒− +  𝐴2

+ + 𝑀 → 𝐴2 + 𝑀 
O plasma perde partículas carregadas 

pela recombinação de cargas opostas. 

Recombinação 

íon-íon 

𝐴+ +  𝐵− + 𝑀 → 𝐴𝐵

+ 𝑀 

A recombinação de dois íons ocorre em 

uma colisão de três corpos (parede do 

reator). 

Fonte: FRIDMAN 2008; NEHRA; KUMAR; DWIVEDI, 2008; CASTRO 2013; NISHIME 

2015. 

 

Nesse sentido, diferentes processos de interação entre as espécies formadas no plasma e 

a superfície do substrato em tratamento podem ocorrer, e consequentemente, influenciar em 

suas propriedades químicas, físicas, entre outras.  No entanto, essa interação é dependente dos 
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parâmetros utilizados no plasma como: tipo, fluxo e pressão dos gases; tensão e corrente 

elétricas (contínua ou pulsada); tempo de tratamento; e material do substrato (ARAÚJO 

FILHO, 2013). A Figura 3.10 apresenta os diferentes eventos que podem ocorrer durante a 

interação íon/superfície. 

 

Figura 3.10 – Representação esquemática das interações do plasma com a superfície. 

 

Fonte: Adaptado de CHAPMAN, 1980; RICKERBY, MATTHEWS, 1991; SOUZA, 2006; 

REMOR, 2010. 
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do plasma atingirem uma determinada região do substrato em tratamento.  Já o processo físico 

é atribuído aos impactos dos íons formados na descarga que são forçosamente endereçados à 

superfície devido ao campo elétrico originado da diferença de potencial entre os eletrodos. 

Dessa forma, os dois processos podem acontecer simultaneamente, pois a erosão da superfície 

é motivada pelo ataque químico da molécula e/ou átomo reativo combinada com o sputtering 

por bombardeamento iônico, que resultam no arrancamento de átomos superficiais, como por 

exemplo, substratos metálicos (ALVES Jr., 2001; BARBOSA, 2011, DAUDT, 2012). 

Nesse sentido, compreender o que realmente ocorre na superfície do substrato durante o 

processo de interação do plasma não é uma tarefa fácil. De acordo com Czerwiec et al. 

(2008), quatro processos podem ser considerados em processos termoquímicos auxiliados por 

plasma: sputtering, adsorção, reação superficial e difusão (SOUZA, 2006). 

Íons colidindo com os átomos da superfície, transferem momento, podendo arrancar um 

ou mais átomos. Esse evento é denominado de sputtering (AHMED, 1987; WALKOWICZ, 

2003; SOUZA, 2006; CAMPOS, 2009).  

Os átomos arrancados da superfície podem reagir com espécies do plasma, formando 

compostos que serão em seguida redepositados na superfície. Como geralmente esses 

compostos primários são metaestáveis, eles difundem na superfície do substrato, reagem com 

átomos da superfície, produzindo compostos mais estáveis. Os átomos excedentes difundem 

para o interior do substrato (AHMED, 1987; WALKOWICZ, 2003; SOUZA, 2006; 

CAMPOS, 2009). 

Para um substrato dielétrico (óxido) como, por exemplo, a alumina, a interação plasma - 

superfície acontece de uma maneira diferente. A descarga geralmente pode ser produzida 

parcialmente pela diferença de potencial entre o ânodo e o porta-amostras (cátodo). Íons da 

atmosfera presentes bombardearão o porta-amostras, aquecendo-o até a temperatura de 

trabalho. A interação do substrato com espécies do plasma ocorrerá na temperatura de 

trabalho, onde íons de H2
+
 e H

+
 reduzirão óxidos na superfície e, na sequência, espécies de N2 

e/ou O2 reagirão com a superfície do dielétrico, formando nitretos e óxidos. Por outro lado, 

poderá ocorrer também a descarga por barreira dielétrica. Nesse caso, micro descargas serão 

geradas quando a rigidez dielétrica é rompida. Espécies redutoras como o H
+
 reduzirá os 

óxidos presentes no substrato. Por outro lado, mas com menor intensidade, íons pesados como 

o N
+
 serão acelerados para a superfície do substrato, bombardeando-a e causando sputtering, 

podendo dissociar os óxidos. Esses dois eventos são responsáveis pela produção de partículas 

metálicas da amostra. Quando as mesmas ficam expostas à atmosfera do plasma, novos 

compostos serão formados dependendo da composição do plasma. 
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3.5.2. Relação plasma e mistura de gases na modificação de superfícies 

Parâmetros que apresentam grande significância no processo a plasma e que são cruciais 

na seleção de propriedades adquiridas são os tipos e a proporção dos gases utilizados no 

plasma frio (WAGATSUMA, 2001; KARAKAN et al. 2003; TRENCZEK-ZAJAC et al., 

2009). 

Dessa forma, o número de publicações que relacionam modificações superficiais de 

sólidos por plasma com elementos químicos presentes nos gases que compõe a atmosfera do 

plasma (TAMAKI, 2000; ASAHI, 2007; DAUDT, 2012) vêm sendo exploradas. Há anos 

ideias estão sendo divulgadas com o intuito de descrever com maior precisão as interações do 

plasma com a superfície e de que forma estas interações estão relacionadas com as 

propriedades superficiais obtidas no sólido (ASAHI, 2007; DAUDT, 2012). 

O gás Ar é utilizado por ser um gás com conhecido poder de sputtering, ou seja, possui 

facilidade em arrancar os átomos da superfície de sólidos. O N2 é utilizado para promover a 

reação para formação dos compostos. O H2 é utilizado para redução dos óxidos presentes na 

superfície e na atmosfera do plasma (TAMAKI, 2000; MISHRA, 2003; MUBARACK ALI, 

2010). 

Mishra (2003) e Mubarak Ali (2010) estudaram a influência da atmosfera do plasma 

durante a nitretação no comportamento do Ti e suas ligas. Para isso, utilizaram o gás de N2 

puro, mistura dos gases de N2 e H2, mistura dos gases N2 e Ar, e misturas dos três gases em 

proporções de fluxos diferentes. A adição do gás H2 no gás de N2 aumentou a eficiência em 

termos de solubilidade do gás N2 no Ti, ou seja, a taxa de nitretação. Por outro lado, a adição 

do gás Ar na mistura N2-H2 reduziu a solubilidade do gás N2 (MISHRA, 2003; MUBARAK 

ALI 2010). 

Braz (2014) observou que existe uma dependência da dissociação das espécies do gás 

de N2 com o aumento da pressão de trabalho (0,02 – 0,4 mbar) em diferentes proporções 

desse gás (5 a 95 %) em plasma de Ar. Estes resultados demonstram que a dissociação 

aumenta com o aumento da pressão de trabalho até um ponto ótimo para a geração de 

espécies ativas, diminuindo com o continuo aumento da mesma. Esse valor ótimo é elevado 

de acordo com o aumento da quantidade do gás Ar que ocasiona a maior ionização das 

moléculas de N2. O decaimento ocorre devido à mudança da concentração de elétrons 

energéticos com o aumento da pressão de trabalho, como consequência da diminuição do livre 

caminho médio. A mistura que obteve melhores resultados na modificação das propriedades 

superficiais do titânio foi a de 95 % de Ar e 5 % de N2 (BRAZ, 2014). 
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A mistura de três gases no plasma vem tendo grande utilização atualmente e é 

considerada como complexa pela comunidade científica. Misturas dos gases metano (CH4), 

N2 e Ar têm sido utilizados na formação de carbonitretos de Ti para aplicações tribológicas 

(ROCHA, 2012). A mistura dos gases de N2, H2, e Ar são utilizados no tratamento de peças e 

deposição de filmes finos de nitretos de Ti por gaiola catódica (DAUDT, 2012). No caso da 

mistura dos gases de N2, O2 e Ar em processos de esterilização, descontaminação, 

fotocatálise, entre outros (BRAZ, 2014). 

A aplicação de técnicas baseadas em plasma é bastante diversificada, e exemplos de 

aplicações incluem limpeza/esterilização, recobrimento, e modificação química/física 

superficial de um substrato. Nesse sentido, diferentes exemplos são descritos na literatura, 

incluindo a modificação superficial de biomateriais, dispositivos para substituição total de 

articulações e ossos artificiais, implantes dentários, entre outros (ZHAO et al., 2011; VON 

WOEDTKE et al., 2013; VALVERDE et al., 2013; WANG et al., 2014; SHON et al., 2014; 

WU et al., 2015; SEKER et al., 2016; BALKENHOL et al., 2017; NISHIME ET al., 2017; 

TABARI et al., 2017). 

Ressalta-se ainda que a potencialidade do tratamento por plasma é extremamente ampla 

e conhecida, principalmente na modificação de superfícies metálicas, e poliméricas. No 

entanto, modificações em superfícies cerâmicas, em especial nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 

ainda são pouco explorado na literatura. Dessa forma, o maior incentivo do presente estudo é 

avaliar como o plasma frio influencia as propriedades superficiais do nanocompósito e como 

contribui na formação de fosfatos de cálcio sobre a sua superfície. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A Figura 4.1 apresenta de forma resumida um diagrama dos métodos utilizados na 

preparação, conformação, tratamento superficial por plasma frio, recobrimento biomimético e 

caracterização dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2. 

 

Figura 4.1 (Continua) – Diagrama da metodologia utilizada ao decorrer do trabalho. 
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Figura 4.1 (Continua) – Diagrama dos métodos utilizados ao decorrer do trabalho. 
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Figura 4.1(Continuação) – Diagrama dos métodos utilizados ao decorrer do trabalho. 
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Os materiais e métodos utilizados durante todo o trabalho são apresentados a seguir. 

Para facilitar a compreensão, a mesma foi dividida em três etapas principais: obtenção dos 

corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2, tratamento superficial por plasma frio e 

recobrimento biomimético. Por fim, são apresentadas as técnicas usadas nas caracterizações 

dos corpos de prova antes e após a realização do tratamento e recobrimento superficial. 

 

4.1. Preparação dos pós de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 

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

(Al2O3/ZrO2) foram utilizados pós-comerciais de Al2O3 AKP-53 (com pureza de 99,9 % e 

tamanho médio de partículas de 0,2 µm) (SUMITOMO CHEMICAL, 2020), e pós de ZrO2 

parcialmente estabilizada com 3,0 % em mol de ítria (com pureza de 99,9 % e tamanho médio 

de partículas de 50,0 nm) (NANOSTRUCTURED MATERIALS INC., 2020). O 

processamento utilizado para a obtenção dos pós de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 foi baseado em 

estudos anteriores realizados pelo grupo de pesquisa onde esse projeto está inserido 

(CHINELATTO et al., 2014; OJAIMI et al., 2015; SANTOS, 2016). 

Para isso, uma suspensão de Al2O3 foi preparada em moinho de bolas convencional 

usando uma relação de bola/material 5:1, em meio alcoólico contendo 0,2 % em peso de 

defloculante ácido 4-aminobenzóico (PABA) por 1h. Em seguida, 0,5 % em peso de ácido 

oleico foi adicionado, e a suspensão foi novamente levada ao moinho por mais 2 h. 

Simultaneamente uma suspensão de ZrO2 também foi preparada no mesmo moinho, usando 

uma relação de bola/material 4:1, em meio alcoólico contendo 0,5 % em peso de PABA, por 

12 h (CHINELATTO et al., 2014; OJAIMI et al., 2015). Parte dessas suspensões foi 

reservada. 

Para mistura das suspensões de Al2O3 e ZrO2, a suspensão de ZrO2 foi adicionada na 

proporção de 5 % em volume, por gotejamento à suspensão de Al2O3 (mantida sob agitação). 

A suspensão de Al2O3/ZrO2 foi levada ao moinho de bolas por 10 h. Após, 0,5 % em peso de 

ácido oleico foi adicionado a suspensão, e a mesma foi novamente levada ao moinho por 

mais  2 h. Por fim, as suspensões de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 foram secas à temperatura 

ambiente sob fluxo de ar quente e os pós passados em peneira de malha 80 mesh (SANTOS, 

2016). 

 

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

Os pós de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 foram conformados em formato cilíndrico de 

8 mm de diâmetro e 4 mm de altura, por prensagem uniaxial à 50 MPa em prensa hidráulica 
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manual (Marcon, modelo MPH-10), seguido por prensagem isostática a frio à 200 MPa em 

prensa isostática (AIP, modelo CP-360).  

Para a eliminação dos resíduos orgânicos incorporados durante o processo de 

preparação dos pós, os corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 foram calcinados a 

400 °C por 1 h em forno mufla (EDG 3PS, modelo 7000) com taxa de aquecimento de 

1 
o
C/min. Na sequência, a sinterização foi realizada em dois patamares de temperatura, sendo 

o primeiro a 1050 ºC por 1 h e o segundo a 1500 ºC por 2 h em forno de sinterização 

convencional (MAITEC, modelo FE50RD) com taxa de aquecimento de 10 °C/min 

(SANTOS, 2016). A adoção de um patamar de sinterização anterior ao início da densificação 

de um material cerâmico (1050 ºC) proporciona diminuição e homogeneização nos tamanhos 

de grãos. Dessa forma, os parâmetros de sinterização utilizados visam uma maior densificação 

com menor crescimento de grãos dos corpos de prova (CHINELLATO et al., 2012; 

CHINELLATO et al., 2014). 

 

4.3. Tratamento superficial por plasma frio dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e 

Al2O3/ZrO2 

Na realização do tratamento superficial por plasma frio dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 foi utilizado um equipamento desenvolvido em laboratório (LabPlasma, 

UFERSA), conforme apresentado na Figura 4.2. Para melhor analisar a influência das 

diferentes condições de tratamento por plasma frio na superfície dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2, os corpos de prova de Al2O3 e ZrO2 também foram submetidos as mesmas 

condições de tratamento superficial para posterior comparação com os de corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2. 
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Figura 4.2 – Representação esquemática do equipamento utilizado no tratamento superficial 

por plasma frio dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2. 

 

Fonte: Adaptado de BARBOSA, 2011, DAUDT 2012, VITORIANO, 2015, MORAIS, 2017. 

 

O equipamento é composto por uma câmara de vácuo de aço inoxidável, em formato 

cilíndrico, com 32,00 cm x 50,00 cm (diâmetro x altura), com as paredes aterradas e potencial 

positivo (ânodo). O porta amostras é um disco de titânio, catodicamente polarizado, com 

12,00 cm x 1,20 cm (diâmetro x espessura), e está localizado no interior do reator sobre o 

flange inferior (Figura 4.2). Nesse aparato há uma câmara de reação (Figura 4.2a), uma fonte 

de alimentação elétrica (Figura 4.2b), um sensor de pressão (Figura 4.2c) e um medidor de 

pressão (Figura 4.2d). No flange inferior do reator estão à saída para bomba de vácuo (Figura 

4e) e a entrada para gases (Figura 4.2f). Na parte central, está localizado um eletrodo catódico 

contendo um termopar (Figura 4.2g) para medida de temperatura do porta amostras. Os fluxos 
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gasosos foram controlados por controladores de fluxo (MKS, modelo 247) (DAUDT, 2012; 

VITORIANO, 2015; MORAIS, 2017).  

Os corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 foram expostos a atmosferas de 

plasma contendo gases de 𝑁2, 𝐻2 e 𝑂2. Diferentes proporções de fluxos dos gases de 𝑁2 e 𝑂2 

foram utilizadas, enquanto o fluxo do gás de 𝐻2 foi mantido em 50 %. O fluxo total foi 

mantido em 20 sccm e a pressão total em 2,0 mbar. Os valores de tensão e corrente elétrica 

foram ajustados para manter a temperatura de tratamento igual a 400 
o
C. Durante o 

tratamento, dois tipos de pulsos quadrados de tensão, denominados como I e II, foram 

estudados. Nesse sentido, os valores de tensão foram ajustados para manter a razão ton:toff 

igual a 100:50  µs (pulso I) e 50:100 µs (pulso II), respectivamente. A Tabela 4.1 apresenta as 

nomenclaturas e respectivas condições de tratamento dos corpos de prova. 

 

Tabela 4.1  – Fluxos dos gases de N2, H2 e O2, tensão e corrente elétrica utilizados nos 

tratamento superficial por plasma frio dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2. 

Composições gasosas 

(pulsos I e II) 

𝑁2   

(%) 

𝐻2   

(%) 

𝑂2   

(%) 

Tensão elétrica 

(V) 

Corrente elétrica 

(A) 

5N5H 50 50 - 722 0,43 

4N5H1O 40 50 10 634 0,48 

 3N5H2O 30 50 20 677 0,55 

2N5H3O 20 50 30 655 0,45 

1N5H4O 10 50 40 667 0,40 

5H5O - 50 50 799 0,43 

Fonte: Própria autoria. 

 

4.4. Recobrimento biomimético dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 

Para a realização do recobrimento biomimético, os corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não 

tratado e tratados por plasma frio foram imersos em solução de SBF durante 14 dias, segundo 

o método proposto por Barrere et al. (BARRERE et al., 2002). A escolha do período de 

recobrimento utilizado foi baseada em estudos realizados por Santos et al. 2018 (SANTOS et 

al., 2018). De acordo com esses autores, o período de 14 dias de imersão se mostrou adequado 

para promover a formação de uma camada homogênea de fosfatos de cálcio sobre a superfície 

do nanocompósito de Al2O3/ZrO2. 
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A solução de SBF 5,0x foi preparada de acordo com as concentrações (g/L) dos 

reagentes mostrados na Tabela 4.2. Para isso, diferentes reagentes como, cloreto de sódio 

(NaCl), cloreto de magnésio (MgCl2), cloreto de cálcio (CaCl2), fosfato de sódio bifásico 

heptahidratado (Na2HPO4) e carbonato de sódio anidro (NaHCO3) foram utilizados. A 

concentração dos reagentes da solução de SBF utilizada é 5,0 vezes maior do que a solução 

originalmente proposta por Abe et al. (ABE, KOKUBO, YAMAMURO, 1990). O pH da 

solução foi ajustado para 6,10 com ácido clorídrico (HCl 1 mol/L) a temperatura ambiente. 

Por fim, a solução de SBF foi acondicionada em frasco de polietileno e mantida em 

refrigeração. Salienta-se, que a solução de SBF tem validade máxima de 30 dias (LOBO, 

2011). 

 

Tabela 4.2 – Concentração (g/L) dos reagentes usados no preparo da solução de SBF 5,0x. 

Reagentes NaCl MgCl2 CaCl2 Na2HPO4 NaHCO3 

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

Fonte: Adaptado de BARRERE et al., 2002. 

 

O volume adequado para a imersão dos corpos de prova na solução de SBF 5,0x foi 

calculado de acordo com a Equação 4.1 (ISO FDIS 23.317, 2005): 

 

10

Sa
Vs                                                                    (4.1) 

onde: 

Vs = volume da solução de SBF (mm
3
); 

Sa = área superficial do corpo de prova (mm
2
); 

 

Os corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados por plasma frio foram então 

imersos em 50 mL de solução de SBF 5,0x durante o período de 14 dias (BARRERE et al., 

2002). O recobrimento biomimético de cada corpo de prova foi realizado individualmente em 

frascos de polipropileno em incubadora refrigerada de bancada (Marconi, modelo MA420) a 

36,5 °C e sob agitação de 60 rpm. Após esse período de imersão, os corpos de prova 

recobertos foram retirados da solução de SBF, lavados em água destilada, secos à temperatura 

ambiente e armazenados em dessecador por 72 h. 
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4.5. Caracterizações dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 

As caracterizações dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 foram realizadas 

em duas etapas, como mostrado na Tabela 4.3. A etapa I refere-se às caracterizações 

realizadas nos corpos de prova antes e após o tratamento superficial por plasma frio. Já a 

etapa II refere-se às caracterizações realizadas nos corpos de prova após o recobrimento 

biomimético. 

Tabela 4.3 – Caracterizações dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 antes e após o 

recobrimento biomimético. 

Caracterizações 
Etapas 

I II 

* Densidades (D.V) e (D.A) x  

MEV x x 

DRX x x 

Microscopia confocal x  

Ângulo de contato x  

Energia superficial x  

OES x  

XPS x  

FTIR x x 

*Caracterização realizada antes do tratamento superficial por plasma frio. 

Fonte: Própria autoria. 

 

4.5.1. Densidade a verde (D.V) 

Antes da sinterização, a densidade a verde (D.V) dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 foi 

calculada geometricamente, de acordo com a Equação 4.2 (ASTM C373-88, 2006). Para isso, 

foi utilizada a quantidade (n) de dez corpos de prova (n =10): 

 

v

m


 
                                                                 (4.2) 

onde:  

m = massa do corpo de prova em (g); 

v = volume do corpo de prova em (cm
3
), obtido a partir da medida de suas dimensões; 
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Em seguida, a porcentagem da densidade teórica (% DT) foi determinada a partir da 

Equação 4.3 (ASTM C373-88, 2006), que relaciona a densidade do corpo de prova com a 

densidade teórica (% DT): 

t

DT



%

 

x 100                                                   (4.3) 

 

onde: 

δ = densidade a verde (g/cm
3
); 

δt = densidade teórica (
1

𝛿𝑡
=  

𝑋𝐴

𝜌𝐴
+  

𝑋𝐵

𝜌𝐵
),                                                                               (4.4) 

XA e XB = porcentagem do material sólido A e B, respectivamente; 

ρA e ρB = densidade do material sólido A e B, respectivamente; 

 

Para isso, o valor de densidade teórica (% DT) usada para a Al2O3 foi de 3,98 g/cm
3
 

(SUMITOMO CHEMICAL, 2020), enquanto o valor da densidade teórica para a ZrO2 foi de 

5,84 g/cm
3
 (NANOSTRUCTURED MATERIALS Inc., 2020). 

 

4.5.2. Densidade aparente (D.A) 

Após a sinterização, a densidade aparente (D.A) dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 

(n= 10) foi calculada de acordo com a Equação 4.5 (ASTM C373-88, 2006) segundo o 

Princípio de Arquimedes. Para isso, os corpos de prova sem tratamento superficial por plasma 

foram imersos em água destilada por 24 h em temperatura ambiente e em seguida, realizadas 

as medidas das massas úmidas e imersas. Já para as medidas de massas secas, os corpos de 

prova foram mantidos em estufa durante 24 h a 100 ºC e posteriormente realizada as medidas. 

 

𝐷𝐴 = (
𝑀𝑠

𝑀𝑢−𝑀𝑖
) 𝜌𝑎                                                       (4.5) 

onde: 

Ms = massa seca dos corpos de prova (g); 

Mu = massa úmida dos corpos de prova após permanência em água durante 24 h (g); 

Mi = massa dos corpos de prova imersos em água (g); 

ρa = densidade da água na temperatura de trabalho (g/cm
3
). 

Os valores de densidade aparente calculados também foram apresentados como 

percentual da densidade teórica (% DT). 
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4.5.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A caracterização microestrutural dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 sem tratamento por 

plasma frio foi realizada na superfície polida. 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. Após essa etapa, para revelar os 

contornos de grãos, os corpos de prova foram tratados termicamente a 1450 
o
C por 10 min, 

com taxa de aquecimento de 10 
o
C/min. 

Após o tratamento térmico, os corpos de prova 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 de alta resolução (Philips, modelo XL-30 FEG). 

A análise microestrutural usando MEV (Hitachi, modelo TM 3000) também foi 

realizada após o recobrimento biomimético para avaliar a camada de fosfatos de cálcio 

formada sobre as superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2. Nesse caso, as superfícies 

não precisaram ser recobertas, devido ao tipo de feixe de elétrons usado no microscópio. 

 

4.5.4. Difratometria de raios-X (DRX)  

As fases cristalográficas dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 sem tratamento superficial 

por plasma frio foram caracterizadas por  DRX usando passo de 0,20 no intervalo entre 20,0 º 

e 60,0 º, utilizando um difratômetro de raios-X (Rigaku, modelo Miniflex 600). Os corpos de 

prova de Al2O3 e ZrO2 também foram analisados por DRX para posterior comparação com os 

difratogramas de Al2O3/ZrO2. 

As fases de fosfatos de cálcio formadas sobre as superfícies dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 (não tratado e tratados por plasma frio) após o recobrimento biomimético também 

foram caracterizados por DRX usando passo de 0,20 no intervalo entre 30,0 º e 36,0 º. A 

escolha do intervalo utilizado para identificar as fases de fosfatos de cálcio formadas sobre as 

superfícies dos corpos de prova foi baseada em estudos anteriores realizados (SANTOS et al., 

2017; SANTOS et al., 2018). Segundo esses autores, esse intervalo apresenta maior 

incidência de formação dos picos característicos dos fosfatos de cálcio. 

Os difratogramas de raios-X obtidos após o recobrimento biomimético, foram tratados 

matematicamente a fim de quantificar o percentual das fases de fosfatos de cálcio formadas 

nas condições estudadas. Os dados foram tratados para correção de linha de base e obtenção 

da segunda derivada. Durante os processos de tratamento matemático foram utilizados, 

sempre que necessário, os filtros de suavização Savitzky-Golay. O ajuste da linha de base e a 

normalização foram feitos utilizando como referência a célula correspondente ao pico com 
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maior intensidade, que se encontra em 35,18 º (pico da Al2O3). Em seguida, curvas analíticas 

deconvoluídas foram obtidas usando uma função Gaussiana (R
2
 > 0,99). Os tratamentos 

matemáticos foram realizados no software Origin (ORIGINLAB, 2020). As curvas 

deconvoluídas foram então caracterizadas segundo os índices de Miller (hkl) padrões para as 

diferentes fases dos fosfatos de cálcio e identificados segundo a base de dados da Joint 

Commitee for Powder Diffraction Studies – JCPDS (JCPDS, 2003). 

As correlações entre as diferentes fases dos fosfatos de cálcio observadas por DRX 

foram analisadas pelos coeficientes de correlação de Pearson (r) (valores de significância 

estatística menor que 0,05). 

 

4.5.5. Espectroscopia de emissão óptica (OES) 

A interação das espécies ativas do plasma com os grupos funcionais superficiais dos 

corpos de prova de Al2O3/ZrO2 foi analisada usando um espectrômetro de emissão óptica, 

OES (Ocean Optics, modelo USB 4000). Para cada condição de tratamento, os espectros 

foram obtidos com uma resolução óptica de 0,3 a 10 nm. Os espectros de OES foram tratados 

matematicamente, usando filtros Savitzky-Golay, para correção da linha de base. Após isso, a 

intensidade relativa dos picos das espécies do plasma foi normalizada pela soma das áreas 

absolutas dos picos atribuídos às espécies atômicas α-hidrogênio (𝐻𝛼) em 656  nm e β-

hidrogênio (𝐻𝛽) em 486 nm. Esses picos foram escolhidos, pois o gás 𝐻2 foi mantido em 

proporção constante durante o fluxo. Em seguida, curvas analíticas de deconvolução foram 

obtidas usando função Gaussiana (𝑅2 > 0,99). Os tratamentos matemáticos foram realizados 

no software Origin. Os espectros de OES foram então analisados a partir da intensidade 

relativa dos picos das espécies do plasma e identificados segundo o banco de dados de 

transição atômica do National Institute of Standards and Technology – NIST (NIST, 2020). 

 

4.5.6. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

A caracterização química dos grupos funcionais superficiais dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 antes e após o tratamento por plasma frio foi realizada por FTIR. Os corpos de 

prova de Al2O3 e ZrO2 também foram submetidos as mesmas condições de tratamento 

superficial para posterior comparação com os de Al2O3/ZrO2. 

Os grupos funcionais superficiais dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2  

não tratado e tratados por plasma frio foram caracterizados por FTIR, na região entre 400 e 

1000 cm
-1

, utilizando um espectrômetro de infravermelho (Bruker, modelo Vertex 70, e 
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acessório de reflectância difusa, DRIFT). Para cada corpo de prova, 32 espectros foram 

obtidos com uma resolução de 4 cm
-1

. 

Os grupos funcionais das fases de fosfatos de cálcio formadas sobre as superfícies dos 

corpos de prova de Al2O3/ZrO2 (não tratado e tratados por plasma frio) após o recobrimento 

biomimético, também foram caracterizadas por FTIR na região entre 1000 e 1650 cm
-1

. A 

escolha da região utilizada para identificar os grupos funcionais dos fosfatos de cálcio 

formados sobre as superfícies dos corpos de prova foi baseada em estudos anteriores 

realizados (GADALETA et al., 1996; PENEL et al., 1999; KOUTSOPOULOS, 2002; 

SARKAR et al., 2007; CARRODEGUAS, AZA 2011; BERZINA-CIMDINA, 

BORODAJENKO 2012; SELVAM et al., 2013; KARTHIK et al., 2013; KOLMAS et al., 

2015; AMIRSALARI, SHAYESTEH, 2015). Segundo esses autores, essa região apresenta 

maior incidência de formação das bandas de absorção características dos fosfatos de cálcio. 

Os espectros de FTIR obtidos foram tratados matematicamente, usando filtros de 

Savitzky-Golay, para o ajuste da linha de base e obtenção de segundas derivadas. A banda de 

absorção em 445 cm
-1

 (atribuída à vibração de estiramento do grupo funcional Al-O (𝜐𝐴𝑙−𝑂)) 

foi utilizada para normalização dos espectros. Após isso, curvas analíticas de deconvolução de 

todos os espectros foram obtidas usando função Gaussiana (𝑅2 > 0,99). Os tratamentos 

matemáticos foram realizados no software Origin. 

Os resultados obtidos usando as técnicas de OES e FTIR foram determinantes para a 

escolha do melhor pulso e fluxos gasosos utilizados no tratamento superficial dos corpos de 

prova de Al2O3/ZrO2. Em função desses resultados optou-se por continuar as caracterizações 

dos corpos de prova usando pulso II e tratados com diferentes fluxos dos gases de 𝑁2 e 𝑂2. 

 

4.5.7. Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) 

A caracterização quantitativa superficial da composição química dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados por plasma frio foi realizada em um espectrômetro de XPS 

(Thermo Scientific, modelo K-Alpha). Para isso, os corpos de prova foram limpos, a fim de 

remover impurezas presentes na superfície. Em seguida, os corpos de prova foram expostos a 

radiação Al (𝐾𝛼) e a pressão de base da câmara foi mantida durante as análises em níveis 

inferiores a 10
-5 

Pa. O analisador foi operado a uma energia de passagem (energia mínima dos 

elétrons que atingem o detector) de 0,025 eV para o espectro exploratório  e de 20 eV para o 

espectro detalhado (Al2p , N1s, O1s e Zr3d). O deslocamento dos picos de energia de ligação do 

espectro do XPS, o qual ocorre devido ao carregamento elétrico do corpo de prova, foi 
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corrigido utilizando como base o componente padrão carbono (C1s) (285,0 eV). A análise e o 

ajuste dos picos foram realizados utilizando o software Avantage. 

 

4.5.8. Microscopia confocal 

A rugosidade média da superfície dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e 

tratados por plasma frio foi medida usando um microscópio confocal a laser (Olympus, 

modelo LEXT-OLS4100). Para cada condição de tratamento, três corpos de prova (n = 3) 

foram utilizados. Os valores de rugosidade média da superfície foram calculados a partir de 

quatro regiões de cada corpo de prova. 

 

4.5.9. Ângulo de contato  

A molhabilidade superficial dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados 

por plasma frio foi avaliada pela medida do ângulo de contato utilizando o método da gota 

séssil. Para as medidas, um tensiômetro óptico (Attension, modelo Theta Lite, acoplado a uma 

câmera micro CCD, OneAttension) foi usado. Uma gota de solução de SBF e uma gota de 

água deionizada (10 µL) foram depositadas separadamente sobre a superfície dos corpos de 

prova com o auxilio de uma microseringa. As medidas do ângulo de contato foram realizadas 

em condição ambiente de temperatura (~25 ºC). As imagens da gota de solução de SBF e da 

gota de água deionizada na superfície dos corpos de prova foram capturadas no intervalo entre 

1 e 100 s. O ângulo de contato foi medido usando o software OneAttension with drop profile 

fitting (Young-Laplace). Para cada condição de tratamento, dez corpos de prova (n = 10) 

foram utilizados. Além disso, as medidas do ângulo de contato foram realizadas em 

triplicatas. O ângulo de contato foi determinado de acordo o modelo de Young-Laplace 

mostrado na Equação 4.6 (EID, PAINTH, SOMMERS, 2018). 

 

𝛾𝑆𝐺 = 𝛾𝑆𝐿 +  𝛾𝐿𝐺 . 𝑐𝑜𝑠𝜃                                                (4.6) 

 

onde: 

𝛾𝑆𝐺 = tensão superficial na interface sólido/gás; 

𝛾𝑆𝐿 = tensão superficial na interface sólido/ líquido; 

𝛾𝐿𝐺  = tensão superficial na interface líquido/gás; 

cosθ = cosseno do ângulo de contato; 
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4.5.10. Energia superficial 

A medida da tensão superficial dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e 

tratados por plasma frio também foi avaliada pela medida do ângulo de contato utilizando o 

método da gota séssil. Para as medidas, um tensiômetro automático (Dataphysics Germany, 

modelo OCA 15-plus acoplado a uma câmera USB 3, SCA) foi usado. Uma gota de solução 

de SBF e uma gota de glicerina (4 µL) foram depositadas separadamente sobre a superfície 

dos corpos de prova com o auxilio de uma microseringa. As imagens da gota de solução de 

SBF e da gota de glicerina na superfície dos corpos de prova foram capturadas no tempo de 

100 s. As medidas do ângulo de contato e tensão superficial foram realizadas em condição 

ambiente de temperatura (~25 ºC). O ângulo de contato foi medido usando o software SCA 

with drop profile fitting (Young-Laplace). Para cada condição de tratamento, dez corpos de 

prova (n = 10) foram utilizados. As medidas do ângulo de contato foram realizadas em 

triplicatas.  

Os valores do ângulo de contato obtidos foram então utilizados para calcular a energia 

superficial dos corpos de prova segundo o modelo de Fowkes mostrado nas Equações 4.7 e 

4.8 (FOWKES, 1964). 

𝛾𝑠 = 𝛾𝑠
𝑑 +  𝛾𝑠

𝑝
                                                (4.7) 

 

1+𝑐𝑜𝑠𝜃

2
.

𝛾𝑙

√𝛾𝑙
𝑑 = √𝛾𝑠

𝑝
.√

𝛾𝑙
𝑝

𝛾𝑙
𝑑 +  √𝛾𝑠

𝑑                                         (4.8) 

onde: 

𝛾𝑠 = energia superficial do substrato; 

𝛾𝑠
𝑑 = componente dispersiva do substrato; 

𝛾𝑠
𝑝
= componente polar do substrato; 

𝛾𝑙 = tensão superficial do líquido (mJ/m
2
); 

𝛾𝑙
𝑝
= componente polar do líquido (mJ/m

2
); 

𝛾𝑙
𝑑 = componente dispersiva do líquido (mJ/m

2
); 

cosθ = cosseno do ângulo de contato. 

Os valores de tensão superficial e dos componentes polares (𝛾𝑙
𝑝) e dispersivos (𝛾𝑙

𝑑) dos 

líquidos utilizados para calcular a energia superficial dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 são 

apresentados na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Parâmetros de tensão superficial (𝜸𝒍), componentes polares (𝜸𝒍
𝒑
) e componentes 

dispersivos (𝜸𝒍
𝒅) dos líquidos utilizados para determinar a energia superficial dos corpos de 

prova de Al2O3/ZrO2. 

Líquido 𝛾𝑙(mJ/m
2
) 𝛾𝑙

𝑝
(mJ/m

2
) 𝛾𝑙

𝑑(mJ/m
2
) 

Glicerol 63,40  26,20  37,20 

Solução de 

SBF 
67,15 38,45 28,70 

Fonte: FOWKES, 1964; AGUIAR, 2013. 

 

4.6. Adesão do recobrimento biomimético superficial 

A adesão entre a camada de fosfatos de cálcio formada e a superfície dos corpos de 

prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados por plasma frio (exceto a composição gasosa 

3N5H2O) foi avaliada pelo teste de micro scratch test. Para isso, um tribômetro (Hysitron, 

modelo Ti950), equipado com uma ponta cono-esférica com 10 µm de diâmetro foi utilizado. 

A velocidade de carregamento utilizada foi de 15 mN/min, o comprimento da trilha foi de 

150 µm, e a carga foi mantida constante durante todo o ensaio. Durante o teste a espessura da 

camada foi medida por perfilometria, que calcula a diferença de altura no ponto onde a 

mesma sofreu danos e/ou se desprendeu totalmente da superfície. Assim, recobrimentos muito 

espessos (> 100 μm) não podem ser analisados, uma vez que a razão entre o diâmetro da 

ponta e a espessura da camada precisa ser maior que 2 para garantir que o corpo de prova 

sofra deformações suficientes para promover o destacamento da camada. Por este motivo, o 

micro scratch test não pode ser realizado na superfície dos corpos de prova tratados com a 

composição 3N5H2O. A identificação do ponto em que ocorreu a primeira falha na trilha foi 

realizada por MEV (Hitachi, modelo TM 3000). 

 

4.7. Ensaios biológicos 

A citotoxicidade dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados por plasma 

frio (não recobertos e recobertos), foi avaliada pelo método de quantificação indireto, 

utilizando o teste de brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5difeniltetrazólio (MTT) (ISO 

10993-5, 2009; ISO 10993-12, 2005). 

A linhagem celular utilizada foi de células-tronco mesenquimais do tecido adiposo de 

coelho (CTMTACs). Para isso, as CTMTACs foram cultivadas em meio de cultura comercial 

alpha modified eagle’s medium (α-MEM), suplementado com 10 % de soro fetal bovino 

(SFB), 1 % de glutamina, 1 % aminoácido não essencial, 1 % penicilina/estreptomicina e 
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anfotericina. O cultivo celular das CTMTACs foi realizado em estufa (Thermo Scientif, 

modelo 310) a 37,5 ºC, umidificada com 5 % de dióxido de carbono (CO2) por 48 h. O 

acompanhamento do desenvolvimento celular das CTMTACs foi realizado a cada 24h usando 

um microscópio óptico invertido (Analítica, modelo TCM400). 

A avaliação da viabilidade das CTMTACs na presença dos corpos de prova foi 

realizada usando o teste por MTT. Para isso, os corpos de prova previamente preparados 

(pesados e esterilizados a 121 ºC/2 h) foram imersos em 10 mL de α-MEM suplementado 

com 10 % de soro fetal bovino por 24 h. O sobrenadante foi separado e incubado com 3.10
4
 

células previamente cultivadas em placas de 96 poços, durante 48 h em triplicatas. Como 

controle negativo foram utilizadas as CTMTACs em cultivo normal, ou seja, sem a presença 

dos corpos de prova. E como controle positivo as CTMTACs na presença dos corpos de prova 

e dimetilsulfóxido (DMSO). Após 24 h de incubação, o meio foi removido e a placa com as 

células lavada com tampão fosfato-salino (PBS) e adicionada a solução MTT (0,5 mg/mL) em 

cada poço juntamente com meio α-MEM (sem soro) na proporção de 1:5. As células foram 

incubadas durante 2 h a 37,5 
o
C. Em seguida, a solução MTT foi descartada e os cristais de 

formazana formados foram dissolvidos com 0,3 mL de isopropanol puro para análise (P.A).  

A absorbância da solução nos poços de cultivo foi mensurada por espectroscopia na 

região do UV-visível (em 570 nm) usando um espectrômetro ultravioleta visível (BMG 

Labtech, modelo FluoOstar Omega). A quantificação foi realizada segundo o valor médio de 

absorbância dos corpos de prova e controles, sendo subtraído o branco (medida do poço 

contendo apenas as CTMTACs). Por fim, a viabilidade celular foi avaliada considerando o 

controle positivo como 100 % de células viáveis. 

Os resultados obtidos durante os testes in vitro foram analisados estatisticamente usando 

a análise de variância (ANOVA) e pelo teste de Tukey como post hoc teste Newman Keuls, 

utilizando o programa GraphPad Prism versão 6.00 para Windows, GraphPad Software, San 

Diego California USA, Copyright
©

. Para os testes estatísticos, o grupo controle positivo foi 

comparado aos demais grupos, com valores de significância estatística menor que 0,05. 

 

4.8. Análises estatísticas 

Com o objetivo de verificar se se existe influência significativa do tratamento por 

plasma frio na superfície dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2, e na formação de fosfatos de 

cálcio foram utilizados dois métodos distintos de análise estatística: Coeficiente de correlação 

de Pearson e Análise de agrupamento. O procedimento foi utilizado para verificar se tais 

efeitos realmente existem. As correlações de Pearson foram realizadas usando o software 
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Origin (ORIGINLAB, 2020). Enquanto os dendrogramas apresentados no presente trabalho 

foram obtidos usando um algoritmo de ligação completa e medida de distância do coeficiente 

de correlação absoluto. Os tratamentos estatísticos foram realizados no software Minitab 19 

(MINITAB, 2020). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos a partir das caracterizações dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e 

Al2O3/ZrO2 são apresentados a seguir. Para facilitar a compreensão, os mesmos foram 

divididos em três etapas: caracterização dos corpos de prova (1) antes e (2) após a realização 

do tratamento superficial por plasma frio, e (3) após o recobrimento biomimético. 

 

5.1. Caracterização dos corpos de prova antes do tratamento superficial por plasma frio 

A seguir serão apresentados os resultados referentes as caracterizações físicas e 

microestruturais dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 antes de serem submetidos 

ao tratamento superficial por plasma frio. Essas caracterizações têm por finalidade avaliar se o 

processamento utilizado para a obtenção dos corpos de prova foi realizado corretamente, uma 

vez que, suas propriedades mecânicas podem ser afetadas. 

 

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

Os valores médios e desvio padrão, apresentados em %DT de D.V e D.A, dos corpos de 

prova de Al2O3/ZrO2 obtidos foram de 59,45 ± 0,31 % e 97,56 ± 0,49 %, respectivamente. De 

maneira geral, os corpos de prova apresentam valores elevados de densidade, sugerindo um 

bom empacotamento das partículas e consolidação do material durante os processos de 

conformação e sinterização (SILVA, 2011; OJAIMI, 2014; SANTOS, 2016). 

 

5.1.2. Difratometria de raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A Figura 5.1 apresenta difratogramas obtidos por DRX, no intervalo entre 20,0 e 60,0 º 

dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2. Esse intervalo apresenta os picos 

principais das fases da α-Al2O3 e da ZrO2 tetragonal (JCPDS, 2003). É possível observar 

somente a presença das fases da α-Al2O3 e ZrO2 tetragonal nos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2. Além disso, conforme o esperado, os picos referentes à fase de α-Al2O3 

apresentaram maior intensidade, indicando que esta fase é predominante. 
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Figura 5.1– Difratogramas obtidos por DRX dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e 

Al2O3/ZrO2. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

A Figura 5.2 apresenta uma micrografia obtida por MEV da superfície polida e atacada 

termicamente do corpo de prova de Al2O3/ZrO2 antes de ser submetido ao tratamento 

superficial por plasma frio. É possível observar que as inclusões nanométricas de ZrO2 

(regiões mais claras) estão bem dispersas na matriz de Al2O3 (regiões mais escuras). As 

inclusões de ZrO2 nessas posições favorecem o efeito pinning nos contornos de grãos da 

matriz, inibindo assim o seu crescimento (SANTOS et al., 2017). Além disso, é possível 

observar uma microestrutura densa, e mínima presença de espaços intersticiais vazios ou 

poros, demonstrando que estão de acordo com os resultados de D.A obtidos. 
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Figura 5.2 – Micrografia obtida por MEV do corpo de prova de Al2O3/ZrO2. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

5.2. Caracterização dos corpos de prova após o tratamento superficial por plasma frio 

A seguir serão apresentados os resultados referentes às caracterizações realizadas nas 

superfícies dos corpos de prova de Al2O3, ZrO2 e Al2O3/ZrO2 após serem submetidos ao 

tratamento por plasma frio, usando diferentes proporções dos fluxos de gases de N2 e O2, e 

fluxo constante de 50 % de H2 e dois tipos de pulsos quadrados de tensão, denominados como 

I e II. As caracterizações realizadas têm por finalidade compreender melhor como ocorre o 

processo de interação entre as espécies geradas pela descarga de gás do plasma e os grupos 

funcionais presentes nas superfícies desses corpos de prova. 

 

5.2.1. Espectroscopia de emissão ótica (OES) 

As Figuras 5.3 (a) e (b) apresentam, respectivamente, os espectros de OES, na região 

entre 200 e 900 nm, das espécies ativas do plasma formadas sobre as superfícies dos corpos 

de prova de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente por plasma frio usando os pulsos I e II. Um 

exemplo das curvas deconvoluídas dos espectros de OES, na mesma região espectral, da 

composição gasosa 4N5H1O e usando o pulso II está apresentado na Figura 5.4. Esse 

intervalo espectral é característico somente dos picos referentes às espécies ativas do plasma 

na superfície do corpo de prova. As atribuições dos picos nessa região foram realizadas 

segundo o NIST (NIST, 2020). 
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Figura 5.3 – Espectros de OES dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente 

por plasma frio usando (a) pulso I e (b) pulso II. 

   

Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 5.4 – Curvas deconvoluídas dos espectros de OES dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 

tratados superficialmente por plasma frio usando a composição gasosa 4N5H1O e pulso II. 

 

Fonte: Própria autoria. 

200 300 400 500 600 700 800 900

a) Pulso I

N
2

N
2

N
2

+

N
2

+

H
H

H

H
O O

 comprimento de onda (nm)

5N5H

4N5H1O

3N5H2O

2N5H3O

1N5H4O

5H5O

200 300 400 500 600 700 800 900

b) Pulso II

N
2

N
2

N
2

+

N
2

+

H

H
H

H
O

O

comprimento de onda (nm)

200 300 400 500 600 700 800 900

N
2

N
2

+

H


H
 O

H


H


N
2

+

N
2

comprimento de onda (nm)



67 

 

Os picos observados em ~337 e 353 nm (Figuras 5.3 (a) e (b)) podem ser atribuídos a 

espécie molecular N2 (QAYYUM et al., 2005; NEHRA et al., 2008). Enquanto os picos em 

~391 e 427 nm podem ser associados a espécie iônica N2
+
 (QAYYUM et al., 2007). Já os 

picos em ~486 e 529 nm e em ~588 e 656 nm correspondem as espécies atômicas Hβ e Hα, 

respectivamente (MÉNDEZ et al., 2006; YOON et al., 2008). Por fim, o pico observado em 

~777 nm pode ser relacionado a espécie atômica O (KRSTULOVIC et al., 2006).  

De maneira geral, variações nas intensidades luminosas dos picos atribuídos as espécies 

ativas dos gases de N2, H2 e O2 foram observadas em todas as composições gasosas. Para o 

pulso I, a condição 5N5H foi a que apresentou maior intensidade de pico N2
+
 

comparativamente ao pico de N2, enquanto para o pulso II o máximo aconteceu em 

4N5H1O.Para uma atmosfera com pressão constante, a intensidade luminosa do comprimento 

de onda correspondente àquela espécie, depende da concentração, taxa de colisão e de 

recombinação da mesma (ALVES JÚNIOR, 2001).  

Por outro lado, quando se compara as duas espécies atômicas Hα e Hβ, a intensidade 

luminosa do pico de Hα é maior se comparado à intensidade do pico de Hβ em ambas as 

condições (pulsos I e II). Esse comportamento pode ser explicado pela emissão de radiação 

em números de onda mais próximos das espécies N2
+
 (391 nm) e Hβ (486 nm). Enquanto que 

a espécie Hα (656 nm) emite radiação em números de onda mais afastados. Além disso, o 

aumento do número de colisões de maior energia pode aumentar a frequência da radiação de 

emissão de N2
+
 e Hβ, uma vez que essas espécies emitem fótons mais energéticos do que a 

espécie atômica Hα (HIROHATA et al., 2001; IVKOVIC et al. 2004; MÉNDEZ et al. 2006; 

SHARMA, SAIKIA 2008). 

Méndez et al. (2006) sugerem ainda que a presença de moléculas de H2 na descarga 

luminescente tem implicações diretas na energia envolvida no processo de excitação e 

ionização de suas espécies ativas (MÉNDEZ et al., 2006). De acordo com os mesmos autores, 

outro fator que também pode contribuir para o aumento da intensidade luminosa das espécies 

ativas do gás N2 é a pressão parcial. Segundo eles, menores quantidades de elétrons livres se 

encontram em pressões parciais menores de um determinado gás, provocando maior 

luminosidade (MÉNDEZ et al., 2006). Esse comportamento pode ser explicado pela maior 

força Coulombiana necessária para extrair elétrons nessa situação. Dessa forma, para alcançar 

a corrente elétrica de trabalho de 0,40 a 0,45 A, a tensão elétrica deve ser aumentada. 

Consequentemente, portadores de carga que sofrem influência desse maior campo elétrico 

gerado, sobretudo os elétrons, adquirem maior energia cinética, promovendo colisões com 

energia suficiente para excitar átomos, moléculas, e íons presentes no plasma. Essas colisões 
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de maior energia explicam o brilho mais intenso da descarga de N2 quando pressões parciais 

são menores (QAYYUM et al., 2005). 

A intensidade luminosa das espécies ativas do gás O2 foi menor se comparado às 

espécies dos gases N2 e H2 em todas as composições gasosas (exceto 5H5O). Segundo Itikawa 

(2009), a taxa de dissociação das moléculas de O2 é menor que a taxa de dissociação das 

moléculas de N2. Nesse sentido, a menor intensidade das espécies ativas provenientes do gás 

O2 pode estar associada ao seu potencial de dissociação (ITIKAWA, 2009). 

Dessa forma, as mudanças observadas nas intensidades luminosas das espécies ativas 

N2, N2
+
, Hα, Hβ e O formadas sobre as superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 (Figura 

5.3 (a) e (b)) podem estar associadas tanto ao potencial de ionização dos gases de N2, H2 e O2 

quanto à variação de tensão e correntes elétricas (HIROHATA et al., 2001; GOLUBOVSKY 

et al. 2002; QAYYUM et al. 2005). 

As Figuras 5.5 (a) e (b) apresentam, respectivamente, os gráficos das áreas absolutas 

totais sob as curvas deconvoluídas dos espectros de OES, na região entre 200 e 900 nm, das 

espécies ativas do plasma formadas sobre as superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 

tratados superficialmente por plasma frio usando os pulsos I e II. 
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Figura 5.5 – Áreas0 absolutas totais sob as curvas deconvoluídas dos espectros de OES das 

espécies ativas do plasma formadas nas superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 

tratados superficialmente por plasma frio usando (a) pulso I e (b) pulso II. 

 

  
Fonte: Própria autoria. 
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De maneira geral, e independentemente do pulso utilizado, a área absoluta total dos 

picos atribuídos às espécies N2
+
 foi consideravelmente maior do que das espécies N2 sobre as 

superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2, exceto na composição gasosa 5H5O. Segundo 

Qayyam et al. (2005) e Nehra et al. (2008), a espécie N2 (𝐶3𝐼𝐼𝑢) pode ser formada pela 

excitação direta do impacto de elétrons (com energias acima do limiar de excitação) do estado 

fundamental de N2 (𝑋 1Σ𝑔
+), conforme Equação 5.1 (QAYYUM et al., 2005; NEHRA et al., 

2008). 

 

𝑁2(𝑋1Σ𝑔
+)𝜈=0 + 𝑒 (𝐸˃ 11.1 𝑒𝑉) →  𝑁2(𝐶3𝐼𝐼𝑢)𝜈′=0 + e                            (5.1) 

                                                              

Já a espécie N2
+
 (𝐵2Σ𝑢

+) geralmente é formada pela dissociação da molécula de N2, que 

ocorre em dois estágios: (i) excitação direta dos elétrons, conforme apresentado na Equação 

5.2 (QAYYUM et al. 2007). 

 

𝑁2(𝑋1Σ𝑔
+)𝜈=0 + 𝑒 (𝐸˃ 18,7 𝑒𝑉) → 𝑁2

+(𝐵2Σ𝑢
+)𝜈′=0 + 2e                          (5.2) 

 

ou (ii) via ionização por impacto de elétrons da molécula de N2 e, em seguida, subsequente 

excitação de impacto de elétrons do íon molecular, conforme apresentado nas Equações 5.3 e 

5.4 (QAYYUM et al. 2007). 

 

𝑁2(𝑋1Σ𝑔
+)𝜈=0 + 𝑒 (𝐸˃ 15,6 𝑒𝑉) → 𝑁2

+(𝑋2Σ𝑔
+)𝜈′=0 + 2e                      (5.3) 

𝑁2
+(𝑋2Σ𝑔

+)𝜈=0 + 𝑒 (𝐸˃ 3,1 𝑒𝑉) → 𝑁2
+(𝐵2Σ𝑢

+)𝜈′=0 + e                      (5.4) 

 

Méndez et al. (2006) e Yoon et al. (2008) relatam que as espécies ativas do gás H2 são 

formadas, em diferentes estágios, como por exemplo, excitação vibracional e desexcitação por 

colisões de elétrons ou pela associação de dois átomos de hidrogênio, conforme apresentado 

nas Equações 5.5 e 5.6 (MÉNDEZ et al., 2006; YOON et al., 2008). 

 

𝑒 + 𝐻2 (𝑋1Σ𝑔
+)𝜈  ⇌ 𝑒 + 𝐻2 (𝑋1Σ𝑔

+)𝑤                                  (5.5) 

𝐻2 (𝑋1Σ𝑔
+)𝜈+1 + 𝐻2 (𝑋1Σ𝑔

+)𝑤  ⇌  𝐻2 (𝑋1Σ𝑔
+)𝜈 + 𝐻2 (𝑋1Σ𝑔

+)𝑤+1       (5.6) 

 

De acordo com as linhas espectrais de Balmer (SKOOG et al., 2006), as espécies ativas 

do gás H2 podem ainda ser designadas como Hα para n igual a três (𝑛 = 3 → 2) e Hβ para n 
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igual quatro (𝑛 = 4 → 2), conforme mostrado nas Equações 5.7 e 5.8. As linhas espectrais de 

Balmer correspondem às transições de níveis superiores de energia com n igual ou superior a 

três, para o nível inferior n igual a dois do átomo de hidrogênio. (SOUZA CORRÊA, 2009; 

SILVA, 2013). 

 

𝑒 +  𝐻2 → 𝑒 + 𝐻 + 𝐻 + ℎ𝑣               (𝑛 = 3 → 2) Hα                  (5.7) 

𝑒 +  𝐻2 → 𝑒 + 𝐻 + 𝐻 + ℎ𝑣                (𝑛 = 4 → 2) Hβ                  (5.8) 

 

 

A espécie O é formada principalmente pela dissociação das moléculas de O2, sem a 

formação de íons, conforme mostrado na Equação 5.9 (KRSTULOVIC et al., 2006). 

  

𝑒 +  𝑂2  → 2𝑂 + 𝑒                                                              (5.9) 

 

Em todas as composições gasosas estudadas, a área absoluta total dos picos atribuídos 

às espécies N2 e N2
+
 foi significativamente maior do que a área absoluta total dos picos 

atribuídos às espécies Hα, Hβ e O. Esse fato indica que há maior quantidade das espécies 

ativas provenientes do gás N2 do que espécies ativas provenientes do gás H2 ou O2 nas 

superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2. Nesse sentido, nas condições estudadas (pulso 

I e II), sugere-se que o gás N2 pode ser o responsável principal pelas modificações químicas 

nas superfícies dos corpos de prova. 

 

5.2.2. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

As Figuras 5.6 (a) e (b) apresentam, respectivamente, os espectros de FTIR, na região 

entre 400 e 1000 cm
-1

, dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente por 

plasma frio usando os pulsos I e II.  
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Figura 5.6 – Espectros de absorbância de FTIR dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados 

superficialmente por plasma frio usando (a) pulso I e (b) pulso II. 

 

 

 
Fonte: Própria autoria. 
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Para melhor análise dos espectros de FTIR dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2, 

espectros dos corpos de prova de Al2O3 e ZrO2 submetidos as mesmas condições de 

tratamento superficial por plasma frio usando os pulsos I e II foram obtidos. Assim, a partir 

desses espectros foi possível identificar as bandas de absorção características dos grupos 

funcionais Al-O e Zr-O. Dessa forma, os espectros de FTIR dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 foram analisados e as suas bandas de absorção atribuídas de acordo com as 

bandas observadas nos espectros de Al2O3 e ZrO2. 

As Figuras 5.7 (a) e (b) apresentam, respectivamente, um exemplo das curvas 

deconvoluídas dos espectros de FTIR, na região entre 400 e 1000 cm
-1

, dos corpos de prova 

de Al2O3 e ZrO2 tratados com a composição 4N5H1O e usando os pulsos I e II. 

 

Figura 5.7 – Curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR dos corpos de prova de Al2O3 e 

ZrO2 tratados superficialmente por plasma frio com a composição gasosa 4N5H1O usando (a) 

pulso I e (b) pulso  II. 

                 
 

                       
Fonte: Própria autoria. 
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A Tabela 5.1 apresenta as atribuições das bandas de absorção, na região entre 400 e 

1000 cm
-1

, dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente por plasma frio 

usando o pulso I e o pulso II. As atribuições das bandas de absorção dos corpos de prova 

foram realizadas segundo observado nas bandas deconvoluídas dos espectros dos corpos de 

prova de Al2O3 e ZrO2 na região espectral estudada. 

 

Tabela 5.1 – Atribuições das bandas de absorção (cm
-1

) observadas nos espectros de FTIR 

dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente por plasma  frio usando o pulso 

I e pulso II. 

Pulso I Pulso II Atribuições Referências 

412 412 

𝜗𝑍𝑟−𝑂 

(SAHU, RAO 2000) 

544 430, 544 * 

- 566 (CAVALU et al. 2014a) 

586  586 (CAVALU et al. 2014b) 

608 608, 649 (VITANOV et al. 2014) 

- 681, 688 (VITANOV et al. 2014) 

716 716 * 

727, 736 - * 

447 447 𝛿𝑍𝑟−𝑂−𝑍𝑟 (PRAKASHBABU et al. 2014) 

496 496 𝜗𝑎Zr−O
 (MANIVASAKAN et al.2013) 

427, 443 427, 443 

𝜗𝐴𝑙−𝑂 

* 

461, 468 461, 468  * 

474, 478 474, 478 * 

492 492 (BOUMAZA et al. 2009; SHEN et al. 2012) 

533, 574 533, 574 (MEHER et al. 2005) 

622 622 (LOGHMAN-ESTARKI et al. 2016) 

637,643 637, 643 (PENG et al. 2011) 

666 666 (FAVARO et al. 2010) 

- 673 (AMIRSALARI, SAYESTEH 2015) 

- 705 * 

- 720 (FAVARO et al. 2010) 

- 768  (SHAHIEN et al. 2013) 

781 781 (YELTEN et al. 2012) 

794, 835 794, 835 (YELTEN et al. 2012) 

844, 856 844, 856 (MEHER et al. 2005) 

887, 893 887, 893 * 

911 911, 918 * 

930, 947 930, 941 * 

953 953 (YELTEN et al. 2012) 

453, 481 453, 481 
𝜗𝑀𝑒−𝑂  

* 

653 653, 744 * 

𝜗 = vibração de estiramento; 𝜗a = vibração de estiramento assimétrico;  𝛿 = vibração de deformação 

angular; 𝜗Me = vibração de estiramento metal (Me = Zr ou Al). 

*bandas de absorção não encontradas na literatura. 

Fonte: Própria autoria. 
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Nos espectros de FTIR dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados tanto pelo pulso I 

quanto pelo pulso II,  bandas de absorção em ~412, 430, 544, 566, 586, 608, 649, 681, 688, 

716, 727, e 736 cm
-1

 atribuídas a vibração de estiramento do grupo funcional Zr-O (𝜗𝑍𝑟−𝑂) 

são observadas. Já a banda em ~447 cm
-1

 é atribuída a vibração de deformação angular do 

grupo funcional Zr-O-Zr (𝛿Zr−O−Zr). Uma banda resultante da vibração de estiramento 

assimétrico do grupo funcional Zr-O (𝜗𝑎Zr−O
) é observada em ~496 cm

-1
. As bandas 

associadas à vibração de estiramento do grupo funcional Al-O (𝜗Al−O) são: ~427, 443, 461, 

468, 474, 478, 492, 533, 574, 622, 637, 643, 666, 673, 705, 720, 768, 781, 794, 835, 844, 856, 

887, 893, 911, 918, 930, 941, 947, 953 cm
-1

. 

As bandas de absorção em ~453, 481, 653 e 744 cm
-1

 foram observadas tanto nos 

espectros dos corpos de prova de Al2O3 quanto nos espectros da ZrO2. Por essa razão, essas 

bandas foram atribuídas tanto a vibração de estiramento Me-O do grupo Al-O quanto a 

vibração de estiramento Me-O do grupo funcional Zr-O (𝜗𝑀𝑒−𝑂). 

As Figuras 5.8 (a) e (b) apresentam, respectivamente, os gráficos das áreas absolutas 

totais das bandas de absorção atribuídas aos grupos funcionais da Al2O3, ZrO2 e MexOy. Essas 

áreas foram obtidas dos espectros de FTIR, na região entre 400 e 1000 cm
-1

, dos corpos de 

prova de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente por plasma frio usando os pulsos I e II. 
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Figura 5.8 – Área absoluta total dos grupos funcionais da Al2O3, ZrO2 e MexOy (obtidas por 

FTIR) dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente por plasma frio usando 

(a) pulso I e (b) pulso II. 

 

 

Fonte: Própria autoria. 
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outro lado, foi possível observar que tanto os grupos funcionais da Al2O3 quanto os da ZrO2 

foram afetados pelo tratamento superficial, conforme mostrado na (Figura 5.8 (b)). No 

entanto, os grupos funcionais atribuídos a ZrO2 (presente em menor quantidade) foram mais 

influenciados pelo tratamento se comparados aos grupos funcionais da Al2O3. Esse 

comportamento pode ser claramente observado nos corpos de prova tratados pelo pulso II 

(Figura 5.8b). Isso é bastante interessante, pois se esperava uma maior influência da Al2O3, 

uma vez que se encontra em maior quantidade. Além disso, os resultados observados nesse 

estudo estão de acordo com o observado em outros tipos de tratamentos realizados em corpos 

de prova de Al2O3/ZrO2, como por exemplo, tratamentos químicos. Uchida et al. (2002), Faga 

et al. (2012) e Santos et al. (2017) realizaram tratamentos superficiais em compósitos e 

nanocompósitos de Al2O3/ZrO2 usando ácido fosfórico (H3PO4). Os resultados obtidos 

demonstraram que os grupos funcionais da ZrO2 foram mais influenciados pelo tratamento 

químico do que os grupos funcionais da Al2O3 (UCHIDA et al., 2002; FAGA et al. 2012; 

SANTOS et al., 2017). 

Outra característica importante observada foi em relação ao tipo de pulso utilizado 

durante o tratamento. Segundo o coeficiente de Pearson, não existe nenhuma correlação entre 

a variação dos gases de N2 e O2 e as áreas absolutas atribuídas aos grupos funcionais 

superficiais dos corpos de prova tratados pelo pulso I. Por outro lado, existe uma forte 

correlação entre gases/grupos funcionais da ZrO2 (𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑟𝑂2/𝑁2 = 0,87; 

𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑟𝑂2/𝑂2 = - 0,87). Esse fato sugere que as composições gasosas utilizadas não são 

as únicas responsáveis pelas modificações nos grupos funcionais presentes nas superfícies dos 

corpos de prova de Al2O3/ZrO2. Além disso, pode-se observar que os grupos funcionais da 

ZrO2 foram mais afetados pela variação do N2 na composição usando o pulso II do que os 

grupos funcionais da Al2O3. Ressalta-se que apesar das espécies ativas do gás O2 estarem em 

menor quantidade, elas são suficientes para modificar os grupos funcionais da ZrO2. 

De acordo com Bredow (2007), durante a nitretação de materiais cerâmicos, como por 

exemplo, ZrO2, pode ocorrer a formação de defeitos. Com isso, supõe-se que dois átomos de 

nitrogênio podem promover a substituição de três átomos de oxigênio intersticiais. Dessa 

forma, para manter a neutralidade da carga, uma vacância de oxigênio geralmente pode ser 

formada (BREDOW, 2007). Segundo esse mesmo autor, diferentes arranjos estáveis de 

vacância de oxigênio e átomos de nitrogênio substitucionais podem ser formados. Contudo, a 

formação desses arranjos dependerá da quantidade de 𝑁2 presente na mistura gasosa 

(BREDOW, 2007). 
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Nesse sentido, sugere-se que durante o tratamento dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2, 

uma atmosfera rica em espécies ativas do gás N2 pode ser formada na vizinhança da 

superfície. Assim como, a formação de estruturas deficientes em oxigênio também pode 

ocorrer, uma vez que são termodinamicamente menos estáveis quando comparadas às 

estruturas que possuem um excesso de oxigênio. Ressalta-se ainda que nos estados 

fundamentais das moléculas de O2 e N2, a ligação dupla do O2 (𝑂 = 𝑂) é mais fraca do que a 

ligação tripla em N2 (𝑁 ≡ 𝑁) (BREDOW, 2007). Nesse sentido, mudanças observadas na 

quantidade dos grupos funcionais da Al2O3 e ZrO2 nas superfícies dos corpos de prova podem 

estar associadas a presença do gás N2, assim como à formação de defeitos intersticiais. 

De modo geral, o tratamento por plasma frio usando diferentes parâmetros, como 

composições gasosas e pulsos, promoveu modificações nos grupos funcionais presentes na 

superfície dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2, conforme observado nas análises de FTIR. 

Ressalta-se, no entanto, que essas modificações foram significativamente menores nos corpos 

de prova tratados usando o pulso I, independentemente da composição gasosa. Dessa forma, o 

pulso II se mostrou como um parâmetro promissor nas modificações da superfície dos corpos 

de prova. Com base nos resultados, optou-se pelo pulso II para dar continuidade aos 

tratamentos realizados. Por este motivo, as caracterizações apresentadas a partir do subitem 

5.2.3 são relacionadas apenas aos corpos de prova tratados com diferentes proporções dos 

fluxos de gases de N2 e O2, e fluxo constante de 50 % de H2, usando somente o pulso II. 

 

5.2.3. Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) 

A Figura 5.9 apresenta os espectros de XPS, na região de energia dos fotoelétrons do 

Al2p, N1s, O1s, e Zr3d, dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados 

superficialmente por plasma frio usando o pulso II. 
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Figura 5.9 – Espectros de XPS na região fotoeletrônica Al2p, N1s, O1s, e Zr3d dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados 

superficialmente por plasma frio usando o pulso II. 

  
Fonte: Própria autoria. 
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De maneira geral, variações nas intensidades dos picos na região fotoeletrônica Al2p, 

N1s, O1s e Zr3d foram observadas nas diferentes condições estudadas. O pico em ~ 287 eV 

atribuído ao componente padrão C1s sugere uma possível contaminação na superfície dos 

corpos de prova de Al2O3/ZrO2 em todas as condições. Levando-se em consideração a 

intensidade relativa dos picos em todos os corpos de prova, o pico atribuído ao componente 

O1s apresentou menor intensidade nos corpos de prova tratados com as composições gasosas 

2N5H3O, 3N5H2O, e 4N5H1O. Por outro lado, no corpo de prova não tratado o pico desse 

componente apresentou maior intensidade. Isso sugere que durante o tratamento por plasma 

frio, existe uma competição entre os processos de redução, sputtering e deposição de 

óxidos/nitretos na superfície dos corpos de prova.  

Além disso, à medida que a proporção dos fluxos de gases de N2 e O2 aumenta ou 

diminui na mistura, modificações na cinética de reação da superfície são promovidas. 

Ressalta-se ainda que as espécies provenientes do gás H2 têm como função principal reduzir 

os óxidos presentes na superfície e/ou na atmosfera do plasma, enquanto as espécies dos gases 

N2 e O2 podem ser absorvidas na superfície da Al ou Zr. No entanto, o N2 também possui 

função redutora, uma vez que pode promover a dissociação do óxido pelo processo de 

sputtering. 

A Tabela 5.2 apresenta as porcentagens atômicas atribuídas aos picos na região de 

energia dos fotoelétrons do Al2p, N1s, O1s, e Zr3d. Essas porcentagens foram obtidas a partir 

dos espectros de XPS deconvoluídos, na região entre 0 e 1400 eV, das superfícies dos corpos 

de Al2O3/ZrO2 nas diferentes condições estudadas. As atribuições dos picos foram realizadas 

segundo a literatura. 
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Tabela 5.2 – Energia de ligação (EL) e percentual atômica (%) na região dos fotoelétrons do Al2p, N1s, O1s, e Zr3d  dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por plasma frio usando o pulso II. 

Região 

Fotoeletrônica 

Condições de tratamento 

5N5H 4N5H1O 3N5H2O 2N5H3O 1N5H4O 5H5O ST 

EL 

(eV) 

(%) 

Atôm. 

EL 

 (eV) 

(%) 

Atôm. 

EL 

 (eV) 

(%) 

Atôm. 

EL 

 (eV) 

(%) 

Atôm. 

EL 

 (eV) 

(%) 

Atôm. 

EL 

 (eV) 

(%) 

Atôm. 

EL 

 (eV) 

(%) 

Atôm. 

N1s 

395 29,7 395 18,4 395 43,5 396 16,2 395 12,7 - - 396 25,7 

397 37,9 397 12,8 - - 399 34,2 399 18,9 399 46,9 399 74,3 

399 32,4 399 14,1 400 56,5 - - 401 59,6 401 22,3 - - 

- - 401 54,7 - - 401 49,5 406 8,9 406 30,8 - - 

O1s 

529 28,7 529 41,3 529 28,0 529 46,2 529 68,6 529 58,3 - - 

530 44,5 530 18,5 530 37,1 530 29,1 530 12,5 530 21,7 530 85,9 

531 22,0 531 24,1 531 24,7 531 18,3 531 16,3 531 10,3 531 5,0 

532 4,8 532 16,1 532 10,2 532 6,5 532 2,7 532 9,7 532 9,3 

Zr3d 
181 62,6 181 55,6 181 63,7 181 71,8 182 73,4 181 73,3 181 61,3 

183 37,4 184 44,4 184 36,3 184 28,2 184 26,6 184 26,7 184 38,7 

Al2p 73 9,6 74 5,5 74 7,0 74 5,8 74 6,3 74 4,9 73 26,2 

Fonte: Própria autoria. 
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No corpo de prova não tratado, o pico observado em ~ 531 eV pode ser associado a 

ZrO2 (BASAHEL et al. 2015), e em ~ 530 eV a Al2O3, enquanto o pico em ~532 eV é 

atribuído ao oxigênio adsorvido (REDDY et al., 2014). Após o tratamento superficial por 

plasma frio, o pico referente à Al2O3 (~ 530 eV) se decompõem, dando origem a um terceiro 

pico em ~ 529 eV, com maior concentração atômica que os demais picos, exceto nos corpos 

de prova tratados com as composições gasosas 3N5H2O e 5N5H. Uma vez que durante o 

tratamento por plasma frio ocorre um processo competitivo de redução dos óxidos pelo H2 e 

reabsorção (pela presença do O2 e/ou N2), sugere-se que o pico em ~ 529 eV esta associado a 

formação de óxidos metaestáveis na superfície dos corpos de prova. Quando apenas os gases 

O2 e H2 estão presentes no fluxo (5H5O), um decréscimo de 85,9 % para 21,7 % no percentual 

atômico do pico em ~ 530 eV é observado. Essa diferença indica que a energia de ligação foi 

distribuída para os picos em ~ 529 e ~ 531 eV. Por outro lado, se o gás N2 é adicionado ao 

fluxo (1cm
3
/min) em substituição a mesma vazão do gás H2 (1N5H4O), verifica-se que o 

percentual atômico do pico em ~ 530 eV diminui para 12,5 %. Para maiores fluxos do gás N2, 

os percentuais atômicos variam entre 44,5 % e 18,5 % para esse mesmo pico. Em todos os 

corpos de prova foi possível observar dois picos relacionados ao componente Zr3d. Segundo a 

literatura picos em ~180 eV pode ser associados a formação de nitreto de zircônio (ZrN) 

(RIZZO et al., 2010; ROMAN et et al., 2011; RIZZO et al., 2012; RTIMI et al., 2013; 

CUBILLOS et al., 2014; FREITAS, 2016). Ma et al. (2015) sugerem ainda que o componente 

Zr3d geralmente varia de fracamente oxidado (~179 eV) para mais oxidado (~ 183 eV) (MA et 

al., 2015). No corpo de prova não tratado, o pico observado em ~ 74 eV no componente Al2p 

pode ser associado a Al2O3 (CAVALU et al., 2014; YANG et al., 2014). Após o tratamento 

superficial por plasma frio, é possível observar que o percentual atômico desse pico diminui 

consideravelmente. 

 

5.2.4. Microscopia confocal 

A Figura 5.10 apresenta os valores de rugosidade média superficial, obtidos por 

microscopia confocal, dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado (ST) e tratados 

superficialmente por plasma frio usando o pulso II. 
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Figura 5.10 – Valores de rugosidade média superficial dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 

não tratado e tratados superficialmente por plasma frio usando pulso II. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Nos corpos de prova tratados, os valores de rugosidade média superficial determinada 

variaram entre 0,051 ± 0,002 µm e 0,065 ± 0,006 µm. Dentre as condições estudadas, os 

corpos de prova tratados com a composição gasosa 5N5H apresentaram maior valor de 

rugosidade média superficial (0,065 ± 0,006 µm). O corpo de prova não tratado apresentou 

valor de rugosidade média superficial igual a 0,047 ± 0,002 µm. Esses resultados sugerem que 

a rugosidade na superfície dos corpos de prova tratados foi ligeiramente afetada, visto que os 

valores de rugosidade não apresentaram variações expressivas. 

Geralmente a rugosidade média superficial está associada ao conjunto de desvios micro 

geométrico, caracterizado pela presença de saliências nas superfícies (BRUNETE, 1988; 

RIBEIRO et al., 2014). Além disso, a presença de defeitos, definidos em termos de 

rugosidade superficial, garante uma adesão mais efetiva quando se idealiza o recobrimento 

superficial do substrato (SANTOS, 2016; SANTOS et al., 2018). Consequentemente, as 

diferenças observadas na rugosidade superficial podem atuar como sítios iniciantes para 

nucleação e posterior crescimento de cristais de fosfatos de cálcio (UCHIDA et al., 2002). 
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5.2.5. Ângulo de contato 

Diferenças na molhabilidade de superfícies lisas e rugosas são observadas, uma vez que, 

a rugosidade afeta diretamente a forma como a superfície pode ser molhada (OLIVEIRA, 

2010). Por exemplo, ângulos de contato menores que 90 ° indicam que o substrato é molhado 

por um líquido polar, ou seja, a superfície apresenta caráter hidrofílico. Por outro lado, 

ângulos de contato maiores que 90 ° indica que o substrato não é molhado pelo líquido polar, 

neste caso a superfície é considerada hidrofóbica (KIMURA et al., 2016). As Figuras 5.11 (a) 

e (b) apresentam, respectivamente, imagens do ângulo de contato de uma gota de água 

deionizada depositada sobre superfície hidrofóbica e hidrofílica usando o método da gota 

séssil estática. 

 

Figura 5.11 – Ângulo de contato característico do método da gota séssil de uma (a) superfície 

hidrofóbica e de uma (b) superfície hidrofílica. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

O ângulo de contato, bem como a tensão superficial de uma gota pode ser determinado 

pelo seu comportamento quando em contato com um líquido e/ou sólido (BERTHIER, 

BRAKKE, 2012). Dessa forma, uma medida quantitativa da afinidade entre a superfície e o 

líquido é obtida (LOPES, 2012). Para isso, geralmente dois ou mais líquidos são utilizados 

(EID, PANTH, SOMMERS, 2018).  

No presente trabalho, os valores de ângulo de contato e tensão superficial foram 

medidos utilizando dois líquidos. A molhabilidade dos corpos de prova foi avaliada usando 

água deionizada e solução de SBF 5,0x. Já a tensão superficial foi determinada usando 

glicerina e solução de SBF 5,0x. 

As Figuras 5.12 (a) e (b) apresentam, respectivamente, os valores de ângulo de contato 

medidos, no intervalo entre 1 e 100 s, das superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não 

tratado (ST) e tratados superficialmente por plasma frio usando o pulso II. A escolha dos dois 

θ

(a) (b)

θ
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intervalos de tempo utilizado foi para avaliar o período de acomodação da gota de água, bem 

como da solução de SBF na superfície dos corpos de prova. É possível observar que para o 

tempo de 1s de análise, a gota de água já atingiu praticamente o equilíbrio, uma vez que em 

100 s, o ângulo de contato não apresentou variações expressivas. No entanto, a gota da 

solução de SBF em 100 s possui valor diferente do obtido no tempo de 1 s, tendendo para 

ângulos de contato, no equilíbrio, menores que o da água deionizada. 

 

Figura 5.12 – Valores dos ângulos de contato medidos (a) com água e (b) com solução de 

SBF 5,0x nos intervalos entre 1 e 100 s das superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 

não tratado e tratados superficialmente por plasma frio usando o pulso II. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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Nas superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 avaliados usando água deionizada, 

os valores de ângulo de contato medidos no tempo de 1 s variaram entre 70,23 ± 0,16 º e 

117,00 ± 0,26 º. Dentre as condições de tratamentos estudadas, os corpos de prova tratados 

com a composição 4N5H1O apresentaram menor valor de ângulo de contato (70,23 ± 0,16 º). 

Enquanto os valores de ângulo de contato determinados nas demais superfícies foram de: 

82,02 ± 0,04 º (2N5H3O), 85,84 ± 1,90 º (3N5H2O), 87,23 ± 0,14 º(5N5H), 94,02 ± 0,37 º 

(5H5O) e 117,00 ± 0,26 º (1N5H4O).  

Já os valores de ângulo de contato determinados no tempo de 100 s para o mesmo 

líquido variaram entre 66,91 ± 1,08 º e 99,04 ± 1,45 º. Além disso, os valores de ângulo 

determinados seguem a mesma ordem de tratamento observada no tempo de 1 s: 66,91 ± 1,08 

º (4N5H1O), 76,67 ± 1,02 º (2N5H3O), 80,57 ± 0,48 º (3N5H2O), 83,04 ± 1,01 º (5N5H), 

91,62 ± 0,46 º (5H5O) e 99,04 ± 1,45 º (1N5H4O). Nas superfícies não tratadas, os valores de 

ângulo de contato variaram entre 96,85 ± 1,43 º (100 s) e 109,50 ± 1,39 º (1 s). 

Nas superfícies dos corpos de prova avaliados usando solução de SBF 5,0x, os valores 

de ângulo de contato medidos no tempo de 1 s variaram entre 61,07 ± 2,96 º e 93,59 ± 1,56 º. 

Sendo que os corpos de prova tratados com a composição gasosa 1N5H4O apresentaram 

menor valor de ângulo de contato (61,07 ± 2,96 º). Os valores de ângulo de contato medidos 

nas demais superfícies foram de: 62,84 ± 0,43 º (3N5H2O), 75,68 ± 1,56 º (5H5O), 85,24 ± 

1,53 º (4N5H1O), 89,10 ± 1,29 º (5N5H) e 93,59 ± 1,56 º (2N5H3O).  

Os valores de ângulo de contato observados no tempo de 100 s para o mesmo líquido 

variaram entre 48,62 ± 1,59 º e 80,92 ± 2,23 º. No entanto, os valores de ângulos obtidos não 

seguem a mesma ordem de tratamento observada no tempo de 1 s: 48,62 ± 1,59 º (1N5H4O), 

54,86 ± 2,01 º (3N5H2O), 55,72 ± 0,17 º (4N5H1O), 65,96 ± 0,50 º (5H5O), 77,95 ± 0,75 º 

(2N5H3O) e 80,92 ± 2,23 º (5N5H). Por fim, nas superfícies não tratadas os ângulos de 

contato variaram entre 54,64 ± 0,93 º (100 s) e 63,36 ± 0, 76 º (1 s). 

De maneira geral, variações nos valores de ângulo de contato na superfície dos corpos 

de prova de Al2O3/ZrO2 foram observadas em todas as condições de tratamento. Ressalta-se, 

no entanto, que dependendo do líquido usado, aumento e/ou diminuição do ângulo de contato 

são observados. Por exemplo, nas superfícies avaliadas com água deionizada e no tempo de 1 

s, os corpos de prova tratados com a composição gasosa 4N5H1O apresentaram menor valor 

de ângulo de contato (70,23 ± 0,16 º) se comparados às superfícies não tratadas (109,50 ± 

1,39 º). No entanto, para o mesmo período e usando solução de SBF 5,0x, esses corpos de 

prova exibiram maior ângulo (85,24 ± 1,53 º) do que as superfícies que não receberam 

tratamento (63,36 ± 0, 76 º). 
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Dessa forma, as mudanças observadas nos valores de ângulos de contato sugerem que a 

superfície dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 possuem afinidade com os líquidos usados 

(SOARES et al., 2013). Segundo Brandão et al. (2010) uma superfície com maior 

molhabilidade, apresenta melhor afinidade por adsorção, o que pode determinar o tipo de 

comportamento dessa superfície, hidrofílica ou hidrofóbica (BRANDÃO et al., 2010). 

Outra característica importante observada foi em relação ao tipo de gás presente na 

composição durante o tratamento. As superfícies tratadas em composições gasosas com N2 e 

O2 apresentaram maior molhabilidade quando o gás N2 está presente em quantidade superior. 

Apesar disso, nenhuma correlação entre a variação dos gases de N2 e O2 e a molhabilidade dos 

corpos de prova foi observada. Assim como, aparentemente, a molhabilidade dos corpos de 

prova tratados não foi afetada pelo sutil aumento de rugosidade (𝑟𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒/𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒= -

0,49). Esse fato sugere que as composições gasosas utilizadas não são as únicas responsáveis 

pelas modificações nos grupos funcionais presentes nas superfícies dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2. De maneira geral, trabalhos publicados na literatura relatam apenas a 

modificação superficial de cerâmicas de ZrO2. Diferentes autores relatam a formação de 

grupos hidrofílicos após a realização de tratamentos superficiais por plasma. Assim, a 

presença de tais grupos polares pode aumentar a energia livre da superfície, e, 

consequentemente, aumentar a molhabilidade da superfície (SILVA et al. 2011; VALVERDE 

et al. 2013; SHON et al. 2014; LOPES et al. 2014; WU et al. 2015; ITO et al. 2016; TABARI 

et al. 2017). 

 

5.2.6. Energia superficial 

Considerando que 100 s foram suficientes para a gota entrar em equilíbrio, foi utilizado 

esse tempo para medir o ângulo de contato (AC) e a energia superficial (ES) dos corpos de 

prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por plasma frio usando o pulso 

II. Para essas medidas, foram utilizados a solução de SBF e glicerol, que são líquidos de 

coordenadas polares e dispersivas conhecidas, e foram baseadas no método da média 

geométrica, desenvolvido por Fowkes (FOWKES, 1964). Os valores dos ângulos de contato e 

energia superficial dos corpos de prova são apresentados na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 – Valores de energia superficial (ES) medidos com solução de SBF 5,0x e 

glicerina no tempo de 100 s das superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e 

tratados superficialmente por plasma frio usando o pulso II. 

Condições de 

tratamento 

Ângulo de contato (θ º) Energia superficial (mN/m) 

SBF Glicerina SBF Glicerina 

5N5H 80,92 84,97 31,74 32,82 

4N5H1O 65,96 78,81 30,31 33,61 

3N5H2O 55,72 85,01 33,56 38,42 

2N5H3O 54,86 53,78 30,04 32,43 

1N5H4O 77,95 82,52 24,09 30,06 

5H5O 48,62 60,91 23,79 25,53 

ST 54,64 52,56 29,89 23,65 

Fonte: Própria autoria. 

 

Nas superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 avaliados usando solução de SBF 

5,0x, os valores de energia superficial medidos variaram entre 23,79 mN/m e 31,74 mN/m. Os 

corpos de prova tratados com a composição 1N5H4O apresentaram menor valor de energia 

superficial (24,09 mN/m). Enquanto os valores de energia superficial determinado nas demais 

superfícies foram superiores ao valor do corpo não tratado. 

Nas superfícies dos corpos de prova avaliados usando glicerina, os valores de energia 

superficial medido variaram entre 23,65 mN/m e 38,42 mN/m. Os corpos de prova tratados 

com a composição 5H5O apresentaram menor valor de energia superficial (25,53 mN/m). No 

corpo de prova não tratado o valor de energia superficial observado foi de 23,65 mN/m. 

De maneira geral, variações nos valores de energia superficial dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 foram observados em todas as condições de tratamento. Pode-se observar ainda 

na Tabela 5.3, que conforme aumenta à quantidade do fluxo do gás N2, a energia de superfície 

também aumenta. Esse fato corrobora com o que já foi observado anteriormente na análise de 

OES e FTIR, sugerindo que o N2 pode ser o principal responsável pelas modificações na 

superfície dos corpos de prova.  

De acordo com Hao, et al. (2005) quanto maior a energia superficial, maior a tendência 

de adsorção química de átomos e moléculas na superfície do substrato. Isto ocorre devido ao 
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fato de que quanto maior a energia por unidade de superfície do substrato cerâmico, maior é a 

possibilidade de surgirem reações superficiais (HAO et al., 2005). 

Além disso, é preciso levar em consideração a fundamentação envolvida nas medidas de 

ângulo de contato. Segundo Wenzel (1936) uma superfície ideal deve apresentar natureza lisa, 

plana, quimicamente homogênea, inerte e estável nas condições medidas (WENZEL, 1936). 

No entanto, as superfícies dos materiais sólidos, como por exemplo, os cerâmicos não são 

perfeitas. Nesse sentido, alterações locais podem ocorrer e consequentemente afetar a energia 

superficial do substrato. Dessa forma, diferentes valores de ângulo de contato de uma 

condição de equilíbrio para cada região do substrato podem ser obtidos. Por este motivo, 

foram realizadas três medidas durante a análise, sendo adotadas triplicatas para cada condição 

de tratamento (ZHAO et al., 2005).  

De acordo com os resultados obtidos para os ângulos de contato medidos, em ambos os 

líquidos (solução de SBF e glicerina), todos os corpos de prova de Al2O3/ZrO2 apresentam 

caráter hidrofílico. Isso sugere que a fase líquida tem a capacidade de aderir e se espalhar de 

forma espontânea, sobre a superfície desses corpos de prova. Assim, os valores de energia 

superficial medido usando solução de SBF pode sugerir uma maior interação da superfície dos 

corpos de prova em meio biológico (RIBEIRO et al., 2014b). Além disso, esse 

comportamento também sugere que a hidrofilicidade pode estar associada à presença de 

grupos funcionais na superfície que favorecerem a reatividade na interface do substrato. Por 

exemplo, a HA apresenta maior afinidade química em superfície mais hidrofílica se 

comparada aos fosfatos tricálcicos (α-TCP e β-TCP). Esse fato pode estar relacionado à 

presença do grupo funcional OH na sua estrutura que favorece a reatividade na superfície e, 

sobretudo na molhabilidade (REDEY et al., 2000; AMARAL et al., 2002; RIBEIRO et al., 

2014b). 

 

5.2.7. Análises estatísticas 

Os dados obtidos a partir das diferentes técnicas utilizadas para caracterizar os corpos 

de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por plasma frio foram 

analisados estatisticamente usando o método da análise de grupo. 

A Figura 5.13 apresenta um dendrograma obtido a partir de diferentes variáveis usando 

um algoritmo de ligação completa e medida de distância do coeficiente de correlação 

absoluto. 
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Figura 5.13 – Dendrograma obtido a partir de diferentes variáveis obtidos por meio do 

algoritmo de ligação completa e medida da distância do coeficiente de correlação absoluto. 
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Fonte: Própria autoria. 

 

A partir do dendrograma da Figura 5.13, é possível observar um primeiro grupo 

formado por três variáveis: espécies ativas N2 e N2
+
, e energia superficial (ES). As espécies 

ativas N2 e N2
+ 

apresentam similaridade significativa entre si (95,49 %); e espécies ativas N2 e 

N2
+ 

com energia superficial usando glicerina (83,07 %). O segundo grupo é formado por duas 

variáveis: espécie ativa Hα com Al2p com similaridade de 90,91 %. Esse fato sugere que há 

uma relação entre as espécies ativas do gás H2 com os grupos funcionais da Al2O3. Por fim, 

são observados dois grupos formados por duas variáveis: gás N2 com a ZrO2; e o gás O2 com a 

energia superficial usando solução de SBF. Valores de similaridade consideráveis foram 

observados entre o gás N2 e a ZrO2 (95,38 %). Isso indica que há uma relação entre as 

espécies ativas do gás N2, assim como a sua variação no fluxo, e os grupos funcionais da 

ZrO2. Enquanto a relação entre o gás O2 e a energia superficial foi igual a 75,81 %, sugerindo 

que a energia superficial é mais influenciada pelo gás O2. 

 

5.3. Caracterização dos corpos de prova após o recobrimento biomimético 

A seguir serão apresentados os resultados referentes às caracterizações realizadas nas 

superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados por plasma frio usando 

diferentes proporções dos fluxos de gases de N2 e O2, e fluxo constante de 50 % de H2 (pulso 

II), após recobrimento biomimético com solução de SBF 5,0x por 14 dias. Em 2018, Santos et 

al. verificaram que esse período é o suficiente para promover a formação de fosfatos de cálcio 
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sobre a superfície do nanocompósito de Al2O3/ZrO2 tratado por plasma frio (SANTOS et al., 

2018). As caracterizações realizadas têm por finalidade compreender como a interação entre 

as espécies ativas geradas pela descarga de gás no plasma na superfície desses corpos de 

prova contribui para a formação dos fosfatos de cálcio. 

  

5.3.1. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

A Figura 5.14 apresenta os espectros de FTIR, na região entre 1000 e 1650 cm
-1

, dos 

corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por plasma frio usando 

diferentes composições gasosas, e recobertos biomimeticamente. 

 

  



92 

 

Figura 5.14 – Espectros de absorbância de FTIR dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não 

tratado e tratados superficialmente por plasma frio e recobertos biomimeticamente. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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A Figura 5.15 apresenta um exemplo das curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR, 

na região entre 1000 e 1650 cm
-1

, do corpo de prova de Al2O3/ZrO2 tratado com a composição 

gasosa 3N5H2O e recobertos biomimeticamente. As curvas deconvoluídas das demais 

condições de tratamento estão apresentadas no Anexo A. 

 

Figura 5.15 – Curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR do corpo de prova de Al2O3/ZrO2 

tratado superficialmente por plasma frio com a composição gasosa 3N5H2O e recoberto 

biomimeticamente. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

A Tabela 5.4 apresenta as áreas absolutas totais das bandas de absorção atribuídas aos 

grupos funcionais dos fosfatos de cálcio. Essas áreas foram obtidas a partir dos espectros de 

FTIR, na região entre 1000 e 1650 cm
-1

, dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 nas diferentes 

condições estudadas. As atribuições das bandas de absorção dos fosfatos de cálcio foram 

realizadas segundo a literatura na região espectral estudada. 
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Tabela 5.4 (Continua) – Área absoluta sob as curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR das superfícies recobertas dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 na região dos fosfatos de cálcio e suas atribuições. 

Posição  

das bandas 

(cm
-1

) 

Atribuições Referências 

Condições de tratamento – Área absoluta (10
3
) 

5N5H 4N5H1O 3N5H2O 2N5H3O 1N5H4O 5H5O ST 

1017-1019 𝜗1𝑃𝑂4
3− (BERZINA-CIMDINA, 

BORODAJENKO, 2012) 
- - 0,95 - 0,38 1,12 115,85 x 10

-2
 

1020-1028 𝜗3𝑃𝑂4
3− em HA 

não 

estequiométrica 

(FOWLER et al., 1993, 

GADALETA et al., 1996; 

KOUTSOPOULOS, 2002)  

- 6,68 2,66 2,14 1,19 2,49 10,35 x 10
-2

 

1101-1106 2,05 2,46 - - 0,27 0,04 0,64 x 10
-2

 

1110-1119 0,62 0,94 0,38 0,99 0,11 0,33 4,31 x 10
-2

 

1031-1039 
𝜗3𝑃𝑂4

3−  

(FOWLER et al., 1993; 

SAUER et al., 1994; 

GADALETA et al., 1996; 

AZA et al., 1997) 

6,49 3,74 - 1,72 0,95 7,69 19,75 x 10
-2

 

1050-1059 - 5,38 - 3,54 2,35 2,16 - 

1040-1049 𝜗3𝑃𝑂4
3− em β-TCP (BERZINA-CIMDINA, 

BORODAJENKO, 2012) 
6,37 8,57 13,25 - 2,35 4,09 23,06 x 10

-2
 

1060-1068 𝜗3𝑃𝑂4
3− em α-TCP 

(CARRODEGUAS, AZA, 

2011; KOLMAS et al., 

2015) 
4,05 3,06 4,30 1,03 - 4,96 22,47 x 10

-2
 

1070-1078 𝜗3𝑎𝑃𝑂4
3−  (KOUTSOPOULOS, 2002) 3,41 1,52 1,67 0,39 0,46 - 1,88 x 10

-2
 

1081-1089 
𝜗3𝐻𝑃𝑂4

2− (FOWLER  et al., 1993; 

KOUTSOPOULOS, 2002) 

0,62 5,10 2,19 0,34 0,63 1,67 14,18 x 10
-2

 

1191-1196 6,25 7,65 - - 9,07 29,08 214,92 x 10
-2

 

1201-1208 - 1,46 38,41 - 23,64 - - 

1095-1099 𝜗3𝐻𝑃𝑂4
2− em HA 

não 

estequiométrica 

(REY et al., 1991; 

KOUTSOPOULOS, 2002; 

APARECIDA et al., 2009) 

1,10 1,46 1,90 0,80 - - 2,13 x 10
-2

 

1149-1155 - - - 1,81 2,81 4,93 11,75 x 10
-2

 

1160-1178, 

1188 
𝜗1𝑃𝑂4

3− em HA (FOWLER et al., 1993; 

BADDIEL, BERRY, 1996) 
4,74 15,31 10,08 54,85 15,63 26,56 133,35 x 10

-2
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Tabela 5.4 (Conclusão) – Área absoluta sob as curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR das superfícies recobertas dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 na região dos fosfatos de cálcio e suas atribuições. 

Posição 

das bandas 

 (cm
-1

) 

Atribuições Referências 

Condições de tratamento – Área absoluta (10
3
) 

5N5H 4N5H1O 3N5H2O 2N5H3O 1N5H4O 5H5O ST 

1211-1217 𝛿𝑃𝑂4
3−em 

ligações de 

hidrogênio 

(BAILEY, HOLT, 1989; 

KOUTSOPOULOS, 2002) 

- 1,37 - 35,25 - - 93,64 x 10
-2

 

1222-1244 18,74 26,57 10,12 1,03 8,54 44,22 166,01 x 10
-2

 

1253-1399 𝛿𝑃𝑂4
3− 

(FOWLER, MORENO, 

BROWN, 1966) 
226,85 239,98 285,69 233,84 80,63 115,85 18,01 x 10

-2
 

1403-1417 
𝜗3𝐶𝑂3

2− em HA 

carbonatada 

(BERZINA-CIMDINA, 

BORODAJENKO, 2012; 

TRIPATHI et al., 2015)  
3,25 - - 1,54 2,21 0,72 - 

1421-1424 𝜗𝑠𝐶𝑂3
2− (BERZINA-CIMDINA, 

BORODAJENKO, 2012) 
6,65 - - 6,42 - - 5,24 x 10

-2
 

1432-1543 

𝛿𝐶𝑂3
2− em HA 

carbonatada  

do tipo B 

(KOUTSOPOULOS, 2002; 

BERZINA-CIMDINA, 

BORODAJENKO, 2012; 

TRIPATHI et al., 2015) 

92,02 88,18 85,63 55,47 12,19 36,24 472,93 x 10
-2

 

1550-1598 

𝛿𝐶𝑂3
2− em HA 

carbonatada  

do tipo A 

(GARCIA et al., 1997; 

KOUTSOPOULOS, 2002; 

BERZINA-CIMDINA, 

BORODAJENKO, 2012) 

90,77 38,28 48,69 60,62 2,99 20,03 328,40 x 10
-2

 

1601-1627 
𝛿𝐶𝑂3

2− em HA 

carbonatada 

(BERZINA-CIMDINA, 

BORODAJENKO, 2012) 
13,19 11,86 22,80 9,91 1,10 6,94 59,16 x 10

-2
 

𝜗 = vibração de estiramento; 𝜗a = vibração de estiramento assimétrico; 𝜗s = vibração de estiramento simétrico;  𝛿 = vibração de deformação angular; 

Fonte: Própria autoria. 
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Nos espectros de FTIR dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados, as 

bandas de absorção observadas em ~ 1017 - 1019 cm
-1

 são atribuídas a vibração de 

estiramento do grupo funcional fosfato (𝜗1𝑃𝑂4
3−). Enquanto a vibração de estiramento 

triplamente degenerado (𝜗3𝑃𝑂4
3−) associado a esse grupo funcional é observado em ~ 1031 - 

1039 e em ~ 1050 - 1059 cm
-1

. Bandas resultantes da vibração de estiramento triplamente 

degenerado do grupo funcional fosfato (𝜗3𝑃𝑂4
3−) na HA não estequiométrica são observadas 

em ~ 1020 - 1028, ~ 1101 - 1106, e em ~ 1110 - 1119 cm
-1

. As bandas de absorção em ~ 1040 

- 1049 cm
-1

 indicam a presença do grupo funcional 𝜗3𝑃𝑂4
3− na fase β-TCP. Por sua vez, as 

bandas em ~ 1060 - 1068 cm
-1

 podem ser atribuídas a esse grupo funcional na fase α-TCP. Já 

a vibração de estiramento assimétrico triplamente degenerado do grupo funcional PO4
3-

 

(𝜗3𝑎𝑃𝑂4
3−) está associada as bandas em ~ 1070 - 1078 cm

-1
. Bandas em ~ 1081 - 1089, ~ 1191 

- 1196, e ~ 1201 - 1208 cm
-1

 são atribuídas ao grupo funcional hidrogenofosfato (𝜗3𝐻𝑃𝑂4
2−).  

Enquanto em ~ 1095 - 1099 e em ~ 1149 - 1155 cm
-1 

são observadas bandas atribuídas a esse 

grupo na HA não estequiométrica. As bandas em ~ 1160 - 1178 e em ~ 1188 cm
-1 

indicam a 

presença da vibração de estiramento do grupo funcional PO4
3- 

na HA (𝜗1𝑃𝑂4
3−). A vibração de 

deformação angular do grupo funcional PO4
3-

 (𝛿𝑃𝑂4
3−) é observada em ~ 1253 - 1399 cm

-1
. 

Em ~ 1211 - 1217 e em ~ 1222 - 1244 cm
-1 

são observadas bandas associadas a vibração de 

deformação angular do grupo 𝛿𝑃𝑂4
3−  em ligações de hidrogênio. Já as bandas em ~ 1403 - 

1417 cm
-1 

são atribuídas a vibração de estiramento triplamente degenerado do grupo funcional 

CO3
2-

 (𝜗3𝐶𝑂3
2−) na HA carbonatada. Bandas resultantes da vibração de estiramento simétrico 

do grupo funcional CO3
2-

 (𝜗𝑠𝐶𝑂3
2−) são observadas em ~ 1421 - 1424 cm

-1
. As bandas em ~ 

1432 - 1543 e em ~ 1550 - 1598 cm
-1

 indicam a vibração de deformação angular do grupo 

funcional CO3
2-

 (𝛿𝐶𝑂3
2−) na HA carbonatada do tipo B e A, respectivamente. Por fim, as 

bandas em ~ 1601 - 1627 cm
-1 

são atribuídas a vibração de deformação angular do grupo 

funcional CO3
2-

 (𝛿𝐶𝑂3
2−) na HA carbonatada. 

As áreas absolutas do grupo funcional PO4
3-

, das bandas em ~ 1017 - 1019, em ~ 1031 - 

1039, e em ~ 1060 - 1068 cm
-1

 na fase α-TCP foi maior nos corpos de prova tratados com 

5H5O. Enquanto as áreas absolutas atribuídas ao mesmo grupo funcional, das bandas em ~ 

1050 - 1059 cm
-1

 e em ~ 1070 - 1078 cm
-1

 foi maior nos corpos de prova tratados com as 

composições gasosas 4N5H1O e 5N5H. Já as áreas atribuídas ao grupo funcional PO4
3- 

na 

fase β-TCP em ~ 1040 - 1049 cm
-1

 foi consideravelmente maior nos corpos de prova tratados 
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com a composição gasosa 3N5H2O. Ressalta-se ainda que as superfícies tratadas com essa 

mesma composição gasosa também apresentaram maior área absoluta atribuída ao grupo 

funcional HPO4
2-

 nas bandas em ~ 1201 - 1208 cm
-1

. As maiores áreas atribuídas aos grupos 

funcionais HPO4
2-

 (~ 1095 - 1099 cm
-1

) e PO4
3- 

(~ 1020 - 1028 cm
-1

) presentes na HA não 

estequiométrica foram observados nos corpos de prova tratados com a composição gasosa 

4N5H1O. Enquanto os corpos de prova tratados com a composição gasosa 2N5H3O 

apresentaram maiores áreas do grupo funcional PO4
3-

 na HA (~ 1160 - 1178 cm
-1

). Por outro 

lado, as áreas atribuídas ao grupo PO4
3-

 (~ 1211 - 1217 e ~ 1222 - 1244 cm
-1

) foram maiores 

nos corpos de prova tratados com as composições gasosas 2N5H3O e 5H5O. Já as áreas 

atribuídas ao mesmo grupo funcional (~ 1253 - 1399 cm
-1

) foram consideravelmente maiores 

nos corpos de prova tratados com a composição gasosa 3N5H2O. As áreas atribuídas ao 

grupo funcional CO3
2-

 na HA (~ 1403 - 1417 e ~ 1421 - 1424 cm
-1

), e na HA carbonatada dos 

tipos B e A (~ 1432 - 1543 e ~ 1550 - 1598 cm
-1

) foram maiores nos corpos de prova tratados 

com a composição gasosa 5N5H. Por fim, as áreas atribuídas ao grupo funcional CO3
2-

 na HA 

carbonatada (~ 1601 - 1627 cm
-1

) foi maior nos corpos de prova tratados com a composição 

gasosa 3N5H2O. 

Segundo Kokubo et al. (2009) e Berzina-Cimdina e Borodajenko (2012), geralmente o 

grupo funcional HPO4
2-

 é proveniente de fases termodinamicamente menos estáveis durante o 

processo de formação dos fosfatos de cálcio sobre a superfície do substrato. Assim, a presença 

dessas fases é importante, pois, ao sofrerem hidrólise, podem levar a formação de HA 

(KOKUBO et al., 2009; BERZINA-CIMDINA; BORODAJENKO, 2012). Além disso, os 

grupos funcionais PO4
3- 

e HPO4
2-

 são considerados como cálcios ortofosfatos, e nos sistemas 

biológicos são encontrados principalmente na parte mineral óssea e dos dentes (NETO, 2009; 

SARTORI, 2019). 

A HA sintética é similar à apatita carbonatada biológica, e pode apresentar em sua 

composição entre 6 a 9 % em peso de íons CO3
2-

, que podem ser substituídos em sua estrutura 

(ELLIOT et al., 1991; LIN et al., 2001; THAMARAISELVI et al., 2004; HUANG et al., 

2016; LINDAHL et al., 2012; TSURU et al., 2017; SARTORI, 2019). Nesse sentido, a 

presença do grupo funcional CO3
2-

 sugere a formação de HA carbonatada, e confirmado pelas 

bandas de absorção desses grupos funcionais nos espectros de FTIR dos corpos de prova e 

apresentadas na Tabela 5.4.  

No entanto, o que irá determinar a formação da HA é o tipo de íon substituído em sua 

estrutura cristalina. Por exemplo, quando as substituições iônicas ocorrem pela troca de íons 

OH
- 

por CO3
2-

, a HA carbonatada é denominada como A (~ 1550 - 1598 cm
-1

). Se as 
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substituições ocorrem pela troca de íons PO4
3-

 por CO3
2-

, a HA formada é denominada como 

B (~1432 - 1543 cm
-1

) (BERZINA-CIMDINA; BORODAJENKO, 2012). 

Em todas as composições gasosas estudadas, a área absoluta total dos grupos funcionais 

PO4
3-

, HPO4
2-

, e CO3
2-

 atribuídos à fase da HA foi significativamente maior do que a área 

absoluta total desses grupos nas fases α-TCP e β-TCP. Esse fato sugere que há maior 

quantidade de fosfatos provenientes da fase HA do que fosfatos provenientes das fases α-TCP 

ou β-TCP nas superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2. 

As fases α-TCP e β-TCP apresentam um importante papel durante o processo de 

biomineralização óssea, favorecendo o crescimento do novo osso (ELLIOT, 1994). Ressalta-

se que essas fases exibem a mesma habilidade de osteocondução, contudo a α- TCP apresenta 

maior bioatividade, devido ao seu arranjo estrutural. Por outro lado, a β-TCP permite 

substituições iônicas, sem alterar essencialmente sua estrutura, de forma a estabilizá-la (XIN 

et al., 2005). A HA também favorece a troca entre íons de sua estrutura com o meio biológico 

(LIN et al., 2001). 

Além disso, pode-se observar que a quantidade de fosfatos de cálcio formados sobre as 

superfícies foi consideravelmente maior nos corpos de prova tratados. Por exemplo, nos 

tratados com a composição gasosa 1N5H4O, a quantidade de fosfatos de cálcio formada foi 

5000 vezes maior do que na superfície do corpo de prova não tratado. Por outro lado, os 

tratados com a composição gasosa 5H5O apresentaram 8000 vezes mais fosfatos de cálcio 

formados sobre a sua superfície se comparado ao que não foi tratado. Enquanto os tratados 

com as composições gasosas 2N5H3O, 4N5H3O, e 5N5H apresentaram em torno de 13000 

vezes a quantidade de fosfatos formados do que na superfície do corpo de prova não tratado. 

Por fim, os tratados com a composição gasosa 3N5H2O apresentaram em torno de 15000 

vezes fosfatos de cálcio do que o não tratado. 

 

5.3.2. Difratometria de raios-X (DRX)  

A Figura 5.16 apresenta os difratogramas de DRX, no intervalo entre 30,0 e 36,0 º, das 

superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por 

plasma frio usando diferentes composições gasosas, e recobertos biomimeticamente. Um 

exemplo das curvas deconvoluídas dos difratogramas de DRX, no mesmo intervalo, do corpo 

de prova tratado com a composição gasosa 3N5H2O é apresentado na Figura 5.17. As curvas 

deconvoluídas das demais condições de tratamento estão apresentadas no Anexo B.  
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Figura 5.16 – Difratogramas de DRX dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e 

tratados superficialmente por plasma frio e recobertos biomimeticamente. 

 
Fonte: Própria autoria. 

 

Figura 5.17 – Curvas deconvoluídas dos difratogramas de DRX do corpo de prova de 

Al2O3/ZrO2 tratado superficialmente por plasma frio com a composição gasosa 3N5H2O e 

recoberto biomimeticamente. 

 

Fonte: Própria autoria. 
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A Tabela 5.5 apresenta as áreas percentuais sob as curvas deconvoluídas dos picos 

atribuídos as fases de fosfatos de cálcio. Essas áreas foram obtidas a partir dos difratogramas 

de DRX, no intervalo entre 30,0 e 36,0 º, dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 nas diferentes 

condições estudadas. As atribuições das fases de fosfatos de cálcio formadas foram realizadas 

segundo o JCPDS (JCPDS, 2003). 

 

Tabela 5.5 – Área percentual (%) sob as curvas deconvoluídas dos difratogramas de DRX das 

superfícies recobertas dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 na região dos fosfatos de cálcio e 

suas atribuições. 

Índice 

de 

Miller 

Atribuições 

Condições de tratamento – Área percentual (%) 

5N5H 4N5H1O 3N5H2O 2N5H3O 1N5H4O 5H5O ST 

(511) α-TCP 3,27 2,74 5,41 15,13 22,22 4,67 4,25 

(211) 
HA 

52,36 37,49 28,19 46,78 46,53 43,01 47,33 

(112) 16,23 35,74 50,87 16,60 8,86 17,66 14,23 

(128) β-TCP 28,15 24,04 15,53 21,50 22,39 34,66 34,19 

a 
Índice de Miller de reflexão segundo as fichas padrões JCPDS n

o
: 09-348; 09-169; 09-432 e 73-1731. 

Fonte: Própria autoria. 

 

Nos difratogramas de DRX (Figura 5.16) de todos os corpos de prova de Al2O3/ZrO2, 

foi possível observar a formação de apenas três fases de fosfatos: -TCP no plano (511), -

TCP no plano (128), e HA nos planos (211 e 112). Além disso, variações nas áreas 

percentuais dessas fases de fosfatos foram observadas em todas as condições. Por exemplo, os 

corpos de prova tratados com a composição gasosa 1N5H4O apresentaram maior quantidade 

da fase -TCP sobre as superfícies (22,22 %) se comparados aos tratados com a composição 

gasosa 4N5H1O (2,74 %). No corpo de prova não tratado, o percentual de formação da fase 

-TCP foi igual a 3,27 %. Já a fase -TCP foi observada em maior quantidade nas superfícies 

dos corpos de prova tratados com a composição gasosa 5H5O (34,66 %). Os corpos de prova 

tratados com a composição gasosa 3N5H2O exibiram menor percentual de formação dessa 

fase (15,35 %) se comparados ao corpo de prova que não foi tratado (34,19 %). Por outro 

lado, uma quantidade significativa da fase de HA foi observada sobre as superfícies dos 

corpos de prova tratados com essa mesma composição gasosa (79,06 %). 

De maneira geral, a formação da fase β-TCP foi consideravelmente maior do que a fase 

α-TCP sobre as superfícies dos corpos de prova. Isso é bastante interessante, pois a fase β-



101 

 

TCP é obtida somente pelo tratamento térmico da fase α-TCP (THAMARAISELVI et al., 

2004). Quando a razão molar entre Mg
2+

 e Ca
2+

 é maior do que 0,05, substituições iônicas 

entre os dois íons ocorrem na estrutura da fase β-TCP. Este tipo de substituição iônica 

favorece a formação de β-Mg-TCP (LEGEROS, 1991, ELLIOT et al., 1994). 

Consequentemente, nas condições estudadas, a formação da fase β-TCP pode ter sido 

favorecida pela alta razão Mg
2+

/Ca
2+

 (0,83) presente na solução de SBF 5,0 x utilizada. 

Além disso, a formação de diferentes fases de fosfato de cálcio na superfície pode estar 

associada à sua solubilidade. Os fosfatos tricálcicos (α-TCP e β-TCP) possuem maior 

solubilidade se comparados a HA (CHOW, 1991). Ressalta-se ainda que o α-TCP e β-TCP 

são considerados fases precursoras da HA (ELLIOT et al., 1994). Portanto, a hidrólise de α-

TCP e β-TCP podem ser responsáveis pela formação dessa fase (LIN et al., 2001).  

Outra característica importante a ser considerada é a afinidade química entre os fosfatos 

de cálcio e a superfície do corpo de prova. Por exemplo, a HA apresenta maior afinidade em 

uma superfície mais hidrofílica, por isso, essa fase foi observada em maior quantidade, 

conforme apresentado na Tabela 5.3. Isso sugere que a maior quantidade da fase HA formada 

sobre as superfícies dos corpos de prova tratados com as composições gasosas 3N5H2O, 

4N5H1O, e 5N5H pode estar associada ao caráter hidrofílico apresentado por essas 

superfícies. 

A Figura 5.18 apresenta a área total dos fosfatos de cálcio 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 de Al2O3/ZrO2. O gráfico 

menor apresenta uma ampliação da área total e parcial dos fosfatos de cálcio formados sobre a 

superfície do corpo de prova não tratado. 
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Figura 5.18 – Áreas absolutas totais dos fosfatos de cálcio formados (obtidas pelos espectros 

de FTIR) e parcial de cada fase (obtidas pelas áreas percentuais dos difratogramas de DRX) 

dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por plasma frio e 

recobertos biomimeticamente. 

 

O gráfico menor apresenta uma ampliação da área total e parcial dos fosfatos de cálcio formados sobre a 

superfície do corpo de prova não tratado. 

Fonte: Própria autoria. 

 

A partir da Figura 5.18, foi possível observar que o tratamento por plasma frio 

contribuiu significativamente para a formação de fosfatos de cálcio sobre as superfícies dos 

corpos de prova de Al2O3/ZrO2. Quando comparada as composições com apenas dois gases 

no fluxo (5N5H e 5H5O), os corpos de prova tratados com 5N5H apresentaram maior 

quantidade de fosfatos de cálcio do que os tratados com 5H5O. Apesar das quantidades das 

espécies ativas do gás O2 ser menor do que as espécies ativas do gás N2 formado (Figura 

5.5b), as espécies do gás O2 também promoveram mudanças nas superfícies, favorecendo a 

formação de fosfatos de cálcio. Dentre as composições gasosas usando três gases no fluxo, os 

corpos de prova tratados com 3N5H2O apresentaram maior quantidade de fosfatos de cálcio 

sobre as suas superfícies. Por outro lado, os corpos de prova tratados com a composição 

gasosa 1N5H4O exibiram menor quantidade de fosfatos de cálcio formados se comparados 

aos tratados com as demais composições gasosas. Isso sugere que à medida que o gás N2 

diminui no fluxo, o tratamento perde eficiência para promover modificações nas superfícies 
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dos corpos de prova, devido ao processo de competição que se inicia entre o N2 e O2 na 

atmosfera do plasma. 

Ressalta-se ainda que a variação na quantidade das fases α-TCP, β-TCP, e HA 

influenciam na quantidade total de fosfatos de cálcio formados sobre as superfícies dos corpos 

de prova. Segundo o coeficiente de Pearson, quanto maior a quantidade das fases β-TCP e 

HA, maior a quantidade de fosfatos de cálcio formados sobre as superfícies dos corpos de 

prova (𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 βTCP/á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑜  = 0,86 e 𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 HA/á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑜 = 

0,98). No entanto, nenhuma influência da fase α-TCP na formação dos fosfatos de cálcio foi 

observada. 

De acordo com Ribeiro et al. (2014), em meio biológico a fase β-TCP favorece o 

processo de hidratação, além de promover maior difusão de água durante a interação do 

biomaterial com o tecido hospedeiro. No entanto, esse comportamento dificulta a deposição 

de proteínas de adesão o que pode justificar o mecanismo diferenciado de dissolução em meio 

biológico. Por outro lado, a HA apresenta maior facilidade de adsorção proteica, fator 

determinante para o seu comportamento bioativo (RIBEIRO et al., 2014b).  

Nesse sentido, quando comparada a outras cerâmicas a base de fosfatos de cálcio, a HA 

e o β-TCP são considerados potenciais substitutos ósseos em razão de suas propriedades de 

dissolução, HA não reabsorvível, e β-TCP reabsorvível (MAIA, 2009; SANTOS, 2016). 

A Figura 5.19 apresenta um dendrograma obtido a partir de diferentes variáveis: áreas 

absolutas dos fosfatos de cálcio, fases HA, α-TCP, e β-TCP usando um algoritmo de ligação 

completa e medida de distância do coeficiente de correlação absoluto. Nesse gráfico é 

possível observar o nível de similaridade entre as variáveis e o seu número de grupos. 

A similaridade para os grupos unidos em cada passo corrobora com o que foi observado 

nas correlações de Pearson. A partir do dendrograma, há dois grupos com similaridade 

significativa formados na partição final: fosfatos de cálcio total com HA (98,40 %); e β-TCP 

com fosfato de cálcio e HA (79,57 %). Não há similaridade significativa entre α-TCP e as 

demais variáveis (18,89 %), sugerindo que as fases β-TCP e HA são determinantes na 

formação dos fosfatos de cálcio sobre os corpos de prova de Al2O3/ZrO2. 
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Figura 5.19 – Dendrograma obtido a partir de quatro variáveis: quantidade de fosfatos de 

cálcio formados, quantidade das fases α-TCP, β-TCP, e HA obtidos por meio do algoritmo de 

ligação completa e medida da distância do coeficiente de correlação absoluto. 
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Fonte: Própria autoria.  

 

5.3.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A Figura 5.20 apresenta micrografias obtidas por MEV da superfície dos corpos de 

prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por plasma frio usando diferentes 

composições gasosas, e recobertos biomimeticamente. 
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Figura 5.20 – Micrografias obtidas por MEV da superfície dos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 não tratado  e tratados superficialmente por plasma frio e recobertos 

biomimeticamente. 

  

  

  

            
Os círculos indicam as regiões na superfície do corpo de prova que não foram recobertas pela camada de fosfatos 

de cálcio formada. As setas identificam as regiões na superfície do corpo de prova em que ocorreu a 

sobreposição da camada de fosfatos de cálcio. 

Fonte: Própria autoria. 
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De maneira geral, o tratamento por plasma frio contribuiu para a formação de fosfatos 

de cálcio sobre as superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2. Em todas as condições 

gasosas estudadas, as superfícies foram recobertas pela camada de fosfatos de cálcio. 

Ressalta-se ainda que nos corpos de prova tratados com as composições gasosas 1N5H4O, 

2N5H3O, e 5H5O, foi possível observar ainda a sobreposição de camadas sobre as suas 

superfícies (identificadas por setas), conforme mostrado na Figura 5.20. Apesar disso, a 

quantidade de fosfatos de cálcio formados sobre as superfícies tratadas com a composição 

gasosa 1N5H4O foi muito menor se comparada às demais composições gasosas. Por outro 

lado, no corpo de prova não tratado, houve regiões na superfície (indicadas por círculos) que 

não foram recobertas pela camada de fosfatos de cálcio formada. 

Pela morfologia da camada de fosfatos de cálcio formada sobre a superfície dos corpos 

de prova (Figura 5.20), pode-se observar ainda que os glóbulos são constituídos de um arranjo 

de camadas sobrepostas. Wu e Nancollas (1996) sugerem que durante o processo de 

precipitação de uma fase sólida a partir de uma solução, como por exemplo, SBF, existe uma 

competição entre as etapas de nucleação e crescimento dos glóbulos. A ocorrência dessas 

etapas, em diferentes estados de saturação pode determinar o tamanho e o formato do glóbulo 

(WU, NANCOLLAS, 1996b). Ribeiro (2003) e Legeros et al. (2006) relatam ainda que o 

período de incubação é outro fator que também pode influenciar na morfologia dos glóbulos 

de fosfatos (RIBEIRO, C., 2003; LEGEROS et al., 2006). 

 

5.4. Adesão do recobrimento biomimético na superfície dos corpos de prova 

A Figura 5.21 apresenta os valores de carga crítica (Lcn) obtidos pelo micro scratch test 

das superfícies dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por 

plasma frio usando diferentes composições gasosas (exceto 3N5H2O), e recobertos 

biomimeticamente durante 14 dias. Devido ao tamanho da ponta do riscador utilizada no 

equipamento e a espessura da camada formada na superfície dos corpos de prova tratados com 

essa composição gasosa, medida por perfilometria, não foi possível realizar o teste. 
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Figura 5.21 – Valores de carga crítica (Lcn) dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e 

tratados superficialmente por plasma frio e recobertos biomimeticamente. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Nos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados, os valores de carga crítica variaram entre 

8,1 e 15 μN. Dentre as condições analisadas, os tratados com a composição gasosa 4N5H1O 

apresentaram maior valor de carga crítica (15 μN). Enquanto os valores carga crítica 

determinados nas demais condições foram iguais a 8,1 μN (5N5H), 8,2 μN (2N5H3O), 8,9 μN 

(1N5H4O), e 9,2 μN (5H5O). No corpo de prova que não recebeu tratamento, o valor de 

carga crítica foi de 8,3 μN. 

De modo geral, os corpos de prova tratados apresentaram valores de carga crítica 

maiores do que o corpo de prova não tratado, exceto as composições gasosas 5N5H e 

2N5H3O. Quanto maior o valor de carga crítica, maior é a adesão da camada de fosfatos de 

cálcio sobre a superfície do corpo de prova. Destaca-se que o tratamento por plasma frio com 

a composição gasosa 4N5H1O apresentou maior valor de carga crítica entre a superfície do 

substrato/fosfato. 

Além disso, o tipo de mecanismo de ruptura observado na trilha formada pela ponta do 

riscador na camada de fosfatos de cálcio formada sobre as superfícies dos corpos de prova 

pode ser classificado em dois tipos: falha coesiva ou adesiva, conforme indicado na Figura 

5.21. Geralmente após o micro scratch test na superfície, tanto as tensões residuais quanto as 
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tensões induzidas devido à flexão podem permanecer na camada do recobrimento em torno do 

risco, ou seja, nas bordas. Dessa forma, quando a tensão acumulada na borda do risco excede 

um valor crítico, uma falha coesiva pode ocorrer no recobrimento. Por outro lado, se a tensão 

de compressão for atingida à frente da ponta do riscador, a falha resultante é adesiva. 

Ressalta-se ainda que as falhas coesiva e adesiva também podem ocorrer simultaneamente 

(LARA, 2012; CHAVES FILHO, 2017). 

A Figura 5.22 apresenta micrografias obtidas por MEV da camada de fosfatos de cálcio 

formada sobre as superfícies dos corpos de prova tratados com as composições gasosas 

4N5H1O e 5N5H, mostrando respectivamente, falhas coesiva e adesiva. 

 

Figura 5.22 – Micrografia obtida por MEV da superfície dos corpos de prova tratados 

superficialmente por plasma frio com as composições gasosas 4N5H1O e 5N5H e recobertos 

biomimeticamente. 

 
A linha retangular pontilhada na superfície do corpo de prova tratado com a composição gasosa 4N5H1O mostra 

a região em que ocorreu a falha coesiva formada na camada de fosfatos de cálcio. A linha circular pontilhada na 

superfície do corpo de prova tratado com a composição gasosa 5N5H identifica a região em que ocorreu a falha 

adesiva na camada de fosfatos de cálcio. 

Fonte: Própria autoria. 
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A partir da Figura 5.22, foi possível observar que as falhas coesivas ocorrem ao longo 

da espessura do recobrimento, mantendo a camada aderida ao substrato, conforme destacado 

na superfície do corpo de prova tratado com a composição gasosa 4N5H1O. Por outro lado, as 

falhas adesivas são relacionadas a uma baixa adesão do recobrimento ao substrato. Esse tipo 

de falha é caracterizado principalmente pelo desprendimento total da camada e exposição do 

substrato, como indicado na superfície do corpo de prova tratado com a composição gasosa 

5N5H. De acordo com os valores de carga crítica observados no gráfico da Figura 5.21, 

sugere-se que as superfícies tratadas com a composição gasosa 2N5H3O, assim como a não 

tratada apresentam falhas adesivas. Enquanto nas superfícies tratadas com as composições 

gasosas 1N5H4O e 5H5O apresentam falhas do tipo coesivas.  

Outra característica importante observada foi em relação à influência das fases α-TCP, 

β-TCP, e HA na adesão dos fosfatos de cálcio a superfície dos corpos de prova. Segundo o 

coeficiente de Pearson, não há correlação entre a variação das áreas parciais das fases de 

fosfatos formadas e a adesão. Isso indica que não há influência dessas fases sobre a adesão 

dos fosfatos de cálcio a superfície dos corpos de prova tratados. 

A Figura 5.23 apresenta um dendrograma obtido a partir de cinco variáveis: áreas 

absolutas dos fosfatos de cálcio, fases α-TCP, β-TCP, HA, e Lcn usando um algoritmo de 

ligação completa e medida de distância do coeficiente de correlação absoluto. 

A baixa similaridade para os grupos em cada passo também corrobora com o que foi 

observado nas correlações de Pearson. Não há similaridade significativa entre α-TCP e Lcn 

(18,94 %) ou entre α-TCP com as demais variáveis (14,91 %). Esse fato sugere que as 

diferentes fases de fosfatos de cálcio não apresentam influência significativa no processo de 

adesão sobre a superfície dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2. 
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Figura 5.23 – Dendrograma obtido a partir de cinco variáveis: quantidade de fosfatos de 

cálcio formados, e quantidade das fases α-TCP, β-TCP, HA, e Lcn obtidos por meio do 

algoritmo de ligação completa e medida da distância do coeficiente de correlação absoluto. 
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Fonte: Própria autoria. 

 

5.5. Ensaios biológicos dos corpos de prova 

Os resultados referentes ao teste de citotoxicidade realizado nos corpos de prova de 

Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por plasma frio usando diferentes 

composições gasosas, e recobertos e não recobertos biomimeticamente durante 14 dias são 

apresentados na Figura 5.24. É apresentado o percentual de viabilidade celular das CTMTACs 

obtidos pelo teste por MTT, após 72h de cultivo na presença dos corpos de prova. 
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Figura 5.24 – Percentual de viabilidade celular das CTMTACs após 72h de cultivo dos 

corpos de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por plasma frio 

recobertos e não recobertos. 

 

 

*Para os testes estatísticos, o grupo controle positivo foi comparado aos demais grupos, com valores de 

significância estatística menor que 0,05. 
Fonte: Própria autoria. 
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De maneira geral foi possível observar que o corpo de prova não tratado e os tratados 

superficialmente por plasma frio usando diferentes composições gasosas (recobertos e não 

recobertos) apresentaram valores de viabilidade celular acima de 90 %. Esses valores sugerem 

que os corpos de prova apresentam biocompatibilidade (BOSE, TARAFDER, 2010; 

WEBLER  et al., 2014; BEN-NISSAN, 2014; ANTONIAC, 2016; SANTOS, 2016). Dessa 

forma, independentemente da composição gasosa usada durante o tratamento, ausência de 

toxicidade foi observada em todas as condições avaliadas. 

 

5.6. Considerações Gerais 

Os dados obtidos a partir das diferentes técnicas utilizadas para caracterizar os corpos 

de prova de Al2O3/ZrO2 não tratado e tratados superficialmente por plasma frio (não recoberto 

e recobertos) foram analisados estatisticamente. Para tal, foram utilizados dois métodos 

distintos: correlação de Pearson e análise de grupo. 

A partir do coeficiente de Pearson, foi possível verificar que há uma forte correlação 

entre as espécies ativas do gás N2 com os grupos funcionais da ZrO2 

(𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑟𝑂2/𝑁2 0,81). Observou-se também uma forte correlação entre a espécie ativa 

N2
+
 e esses mesmos grupos funcionais (𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑟𝑂2/𝑁2

+ = 0,87). Outra correlação 

observada foi entre a espécie ativa N2
+
 e a molhabilidade medida usando água 

(𝑟𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒/𝑁2
+ = -0,86). Além disso, observou-se ainda uma correlação entre as espécies 

ativas N2 e N2
+ 

com a energia superficial medida usando solução de SBF 

(𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑁2
= 0,83; e 𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑁2

+= 0,88). Por outro lado, uma forte 

correlação também foi observada entre as espécies ativas do gás H2 com os grupos funcionais 

da Al2O3 (𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙2𝑂3/𝐻𝛼 = -0,91 e 𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙2𝑂3/𝐻𝛽 = - 0,90). Todas as correlações 

observadas entre essas variáveis sugerem maior interação das espécies ativas provenientes dos 

gases N2 e H2 com os grupos funcionais da Al2O3 e ZrO2 presentes na superfície dos corpos de 

prova. 

Observou-se ainda a correlação entre as espécies ativas N2 e N2
+ 

e a quantidade de 

fosfatos de cálcio formados sobre a superfície dos corpos de prova 

(𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑜/𝑁2
= 0,77; e 𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜𝑠/𝑁2

+ = 0,82). Além de uma 

forte correlação entre a espécie N2
+ 

e a área percentual da fase HA (𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 HA/𝑁2
+ = 

0,83). Pode-se então considerar que a formação dos fosfatos de cálcio, assim como o 

percentual da fase HA também foi influenciada pelas espécies ativas do gás N2. Além disso, 

uma correlação entre as espécies ativa Hα e Hβ com a quantidade de fosfatos formados 
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também foi observada (𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑜/𝐻2
= 0,83). Assim como correlação entre 

a espécie ativa Hβ e as áreas percentuais das fases β-TCP e HA (𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 βTCP/𝐻𝑏 = 0,85; e 

𝑟á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 βTCP/𝐻𝑏 = 0,77). Essas correlações sugerem que a formação das fases β-TCP e 

HA também foram influenciadas pelas espécies ativas dos gases N2 e H2. 

Outra correlação entre a espécie ativa N2
+
 e a molhabilidade usando água foi observada 

(𝑟𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒/𝑁2
+= - 0,85). Além disso, correlação foi também observada entre a 

molhabilidade usando água e a quantidade de fosfatos de cálcio formados sobre a superfície 

dos corpos de prova (𝑟𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒/á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜𝑠 = - 0,81). Pode-se observar ainda uma 

forte correlação entre a molhabilidade e a fase HA (𝑟𝑚𝑜𝑙ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒/á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜𝑠 = -

0,82). Isso indica que tanto os fosfatos de cálcio formados quanto a HA apresentam caráter 

hidrofílico, sugerindo que os corpos de prova recobertos apresentam capacidade de interagir 

em meio biológico, favorecendo o processo de mineralização e osseointegração. 

Observou-se também a correlação entre as espécies ativas do gás N2
 
e a energia 

superficial usando solução de SBF e glicerina (𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑁2
= 0,84; e 

𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑁2
+ = 0,89). Outra correlação observada foi entre a energia superficial 

usando solução de SBF e a quantidade de fosfatos de cálcio formados 

(𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑁2
= 0,83). Observou-se ainda a correlação entre a energia superficial e a 

fase HA (𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝐻𝐴 = 0,88). Outras duas correlações entre a energia superficial 

usando solução de SBF e o gás N2 (𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑁2
= 0,83), e entre os gases N2 e O2 e a 

glicerina também foram observados (𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑁2
= 0,88; e 𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑁2

=

 - 0,75). As correlações observadas entre essas variáveis sugerem que a energia superficial dos 

corpos de prova foi afetada tanto pela presença das espécies ativas provenientes do gás N2 

quanto pelas espécies ativas do gás H2. 

A Figura 5.25 apresenta um dendrograma obtido a partir de diferentes variáveis: áreas 

usando um algoritmo de ligação completa e medida de distância do coeficiente de correlação 

absoluto. 
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Figura 5.25 – Dendrograma obtido a partir de diferentes variáveis obtidos por meio do algoritmo de ligação completa e medida da distância do 

coeficiente de correlação absoluto. 
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A partir do dendrograma da Figura 5.25 é possível observar um grupo formado por 

quatro variáveis: espécies ativas N2 e N2
+
, grupos funcionais da ZrO2, e o ângulo de contato 

usando água. Esse grupo apresenta similaridade significativa entre si: espécies ativas N2 e N2
+ 

(95,49 %); espécies ativas N2 e N2
+
 com os grupos funcionais da ZrO2 (80,64 %); e entre os 

grupos funcionais ZrO2 e o ângulo de contato (72,14 %). A similaridade para os grupos em 

cada passo corrobora com o que foi observado nas correlações de Pearson. Esse fato sugere 

que as espécies ativas do gás N2 apresentam influência significativa nas modificações 

químicas observadas nos grupos funcionais da ZrO2 dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2. 

O segundo grupo é formado cinco variáveis: energia superficial usando glicerina, HA, 

fosfatos de cálcio total, grupos funcionais ZrO2, e variação percentual do gás N2. A 

similaridade observada entre a energia superficial e a fase HA foi igual a 83,69 %; enquanto a 

similaridade entre a fase HA e os fosfatos de cálcio total foi de 98,40 %; e entre os grupos 

funcionais ZrO2 e o gás N2 foi igual a 95,38 %. Isso indica que a quantidade de fosfatos pode 

ter sido favorecida tanto pelos grupos funcionais da ZrO2 quanto pela fase HA. 

Um terceiro grupo formado por dois grupos de variáveis: espécie ativa Hα e grupos 

funcionais da Al2O3; e espécie ativa Hβ com a fase β-TCP. Esse grupo apresenta similaridade 

significativa entre si: espécie ativa Hα com os grupos funcionais da Al2O3 (90,91 %); e 

espécie ativa Hβ com a fase β-TCP (84,93 %). A similaridade observada entre essas variáveis 

sugerem maior interação das espécies ativas provenientes do gás H2 com os grupos funcionais 

da Al2O3, bem como favorecem a formação da fase β-TCP. 

Por fim, um quarto grupo formado por dois grupos de variáveis também foi observado: 

citotoxicidade das superfícies não recobertas, grupos funcionais da Al2O3, energia superficial 

usando solução de SBF, e variação do gás O2. A similaridade observada entre as variáveis foi: 

citotoxicidade com os grupos funcionais da Al2O3 (75,41 %); e energia superficial com a 

variação do gás O2 (75,81 %). Esse fato sugere que a citotoxicidade na superfície dos corpos 

de prova sem tratamento é mais influenciada pelos grupos funcionais da Al2O3. Enquanto a 

similaridade observada entre o gás O2 e a energia superficial sugere que é mais influenciada 

pela presença desse gás. Nas demais variáveis não foi observada similaridade significativa. 

Ressalta-se ainda que todas as similaridades observadas para esses grupos estão de acordo 

com as correlações de Pearson realizadas. 

De maneira geral, os resultados aqui apresentados sugerem que o prévio tratamento 

superficial por plasma frio contribui tanto para aumentar a molhabilidade quanto para 

promover alterações químicas nos grupos funcionais presentes nas superfícies dos 

nanocompósitos de Al2O3/ZrO2. 
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Além disso, os resultados também mostraram que o tratamento por plasma frio favorece 

a formação de fosfatos de cálcio na superfície do nanocompósito. Independentemente da 

composição gasosa usada, apenas três fases de fosfatos de cálcio foram identificadas: -TCP, 

-TCP, e HA. Dentre as diferentes condições estudadas, destacam-se as superfícies que foram 

tratadas superficialmente por plasma frio usando as composições gasosas: 3N5H2O, 

4N5H1O, e 5N5H. Esse fato corrobora com o que foi observado na Figura 5.18, de que o 

tratamento por plasma frio com menor quantidade de N2 na composição é menos efetivo para 

promover alterações na superfície dos corpos de prova. Assim, pode-se sugerir que os grupos 

funcionais da ZrO2 são os responsáveis pela formação dos fosfatos de cálcio na superfície dos 

corpos de prova. 

Ressalta-se ainda que os testes por MTT apresentaram valores acima de 90 % de 

viabilidade celular sobre as superfícies tratadas e recobertas. Dessa forma, os resultados aqui 

apresentados sugerem que o tratamento superficial por plasma frio é uma interessante e 

promissora alternativa para melhorar a bioatividade do nanocompósito de Al2O3/ZrO2. 
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6. CONCLUSÕES 

Baseado no que se verificou nos resultados obtidos durante o desenvolvimento do 

trabalho, pode-se concluir que: 

 O tratamento por plasma frio influenciou mais nas características superficiais 

químicas do que alterações na rugosidade superficial do nanocompósito de 

Al2O3/5 %vol. ZrO2; 

 Os grupos funcionais atribuídos a Al2O3 e a ZrO2 foram afetados pelo tratamento 

superficial, independentemente da atmosfera de plasma utilizada. No entanto, os 

grupos funcionais da ZrO2 foram mais influenciados pelo tratamento superficial 

se comparados aos grupos funcionais da Al2O3; 

 O gás N2 promoveu maiores alterações químicas nos grupos funcionais da ZrO2 

devido à maior quantidade de espécies ativas desse gás formada nas superfícies 

do nanocompósito. Ressalta-se que, apesar das espécies ativas do gás O2 estarem 

em menor quantidade na superfície do nanocompósito, também pode promover 

modificações químicas nos grupos funcionais tanto da Al2O3 quanto da ZrO2. 

 Os nanocompósitos tratados em misturas gasosas com maior proporção do gás 

N2 apresentaram maior molhabilidade, sugerindo maior caráter hidrofílico nas 

suas superfícies; 

 O tratamento por plasma frio favoreceu a formação de maior quantidade de 

fosfatos de cálcio sobre a superfície do nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2; 

 Independentemente da composição gasosa usada no tratamento por plasma frio, 

foi observada a formação de apenas três fases de fosfatos de cálcio sobre a 

superfície do nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2: -TCP, -TCP, e HA; 

 Na camada de fosfatos de cálcio formada sobre a superfície do nanocompósito 

de Al2O3/5 %vol. ZrO2, as fases  -TCP, e HA foram observadas em maior 

quantidade ; 

 A quantidade de fosfatos de cálcio formados nas superfícies dos nanocompósitos 

tratados com as composições gasosas: 3N5H2O, 4N5H1O, e 5N5H foram 

significativamente maiores se comparados às demais composições gasosas; 

 Os ensaios in vitro de viabilidade celular mostraram a não citotoxicidade do 

nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2. 
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7. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros têm-se: 

  Estudar a composição química superficial do nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2 

por espectroscopia de fotoelétrons por raios-X (XPS), utilizando como padrão, o 

nanocompósito sem prévio tratamento superficial, além daqueles submetidos ao 

tratamento por plasma frio. Dessa forma, poderiam ser avaliados separadamente os 

efeitos provocados pelo tratamento na superfície. 

 Testar e implementar metodologias de avaliação da citotoxicidade in vitro em Al2O3/5 

%vol. ZrO2 tratado superficialmente por plasma frio e recoberto com fosfatos de 

cálcio, de acordo com as normas da ISO 10993-5 e ISO 10993-3 (2009);  

 Analisar modificações químicas e morfológicas superficiais do nanocompósito de 

Al2O3/5 %vol. ZrO2 tratado superficialmente por plasma frio e recoberto, após 

exposição às condições fisiológicas; 

 Realizar estudos sobre o comportamento metabólico e morfológico das células 

expostas ao nanocompósito de Al2O3/5 %vol. ZrO2 tratado superficialmente por 

plasma frio e recoberto com fosfatos de cálcio; 

 Avaliar a toxicidade, citotoxicidade, e mutagenicidade do nanocompósito de Al2O3/5 

%vol. ZrO2  tratado superficialmente por plasma frio e recoberto com fosfatos de 

cálcio, pelo método do Allium cepa. 
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ANEXO A – Curvas deconvoluídas dos espectros de FTIR dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente por plasma frio usando 

diferentes composições gasosas e recobertos biomimeticamente 

 
Fonte: Própria autoria. 
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ANEXO B – Curvas deconvoluídas dos difratogramas de DRX dos corpos de prova de Al2O3/ZrO2 tratados superficialmente por plasma frio e 

recobertos biomimeticamente 

 
Fonte: Própria autoria. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

31,2 31,8 32,4 33,0 33,6
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

 i
n

te
n

s
id

a
d

e
 (

x
1
0

5
)

 

 

5N5H

 

 

4N5H1O

 

  

 

2N5H3O

3N5H2O

 

 

 

 

 i
n

te
n

s
id

a
d

e
 (

x
1
0

5
)

  

 

 

1N5H4O

  

 

ST

5H5O

 

 

 i
n

te
n

s
id

a
d

e
 (

x
1
0

5
)

 

2


