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Interface

Revestimento

Substrato

Figura 16 Micrografia do substrato Ti-6Al-4V com o revestimento de
óxido de titânio, com o sinal dos QBSD.

A Figura 17, apresenta em melhor detalhe apenas a superfície do
revestimento, onde nota-se a presença de porosidade e rugosidade por toda
a área superficial, mesmo após polimento, mostrando que o revestimento,
apresenta condições morfológicas para ser utilizado como um biomaterial.
Na Figura 18, temos análise qualitativa da composição química,
através do (EDS), da região mostrada na Figura 17, nota-se a presença dos
elementos Ti e O. Observa-se também um pequeno pico que pode ser do
Ti ou V, em princípio o V, não deveria estar presente, mas devido à limitação
da técnica, supõe-se estar ocorrendo uma sobreposição de linhas Ti(kβ),
com o V(kα), que possuem os seguintes valores de energia de emissão
4.931 e 4.949 eV, respectivamente.
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Figura 17 - Micrográfia do revestimento (óxido de titânio), com o sinal
SE1, mostrando o aspecto morfológico deste biomaterial.

Ti O

Ti V

Figura 18 - Análise de EDS, abrangendo todo o campo visual
da Figura 17, para os elementos presentes no Revestimento.
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Nas Figuras 19 e 20, apresenta-se a análise qualitativa da
composição química do revestimento, utilizando-se do (WDS).
Na Figura 19, ilustrando a análise de WDS, a região espectral, onde
houve sobreposição das linhas do Ti e O no EDS entre (0,2 e 0,6 KeV),
mostra com uma maior resolução as linhas do Ti(lα,β) e O(kα), que estão
situadas numa freqüência de 0,454 e 0,523 KeV respectivamente. O sinal
mais intenso deve-se ao Ti.

Figura 19 - Análise de WDS do Revestimento, mostrando a presente
dos elementos químicos Ti(lα
α,β
β) e O(kα
α), sob a Figura 17.
Na Figura 20, a análise de WDS, na região espectral, onde há
sobreposição das linhas do Ti e V no EDS (entre 4,0 e 5,1 KeV), mostra com
maior resolução as linhas do Ti(kα), Ti(kβ) e V(kα), que estão situadas numa
freqüência de 4.508, 4.931 e 4.949 KeV respectivamente. Observa-se que
os sinais para o Ti(kβ) e V(kα), são muito pequenos quase no limite de
detecção da técnica.
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Figura 20 Análise de WDX do Revestimento, mostrando a presença dos
elementos químicos Ti(kα
α), Ti(kβ
β) e V(kα
α), sob a Figura 17.
Analisando-se a Figura 20, não há evidências claras que o pico em
torno de 4,9 KeV, seja devido ao Ti ou V ou ambos.

A Figura 21, apresenta em maior detalhe a superfície do substrato,
onde nota-se um certa rugosidade por toda a área superficial, mostra que o
substrato, favorece a interação com o revestimento, para que ocorra os
processo de fixação e integração ao substrato.
A seguir na Figura 22, a análise de EDS, qualitativa, mostra a
presença dos elementos químicos que compõem o substrato. Verifica-se que
a análise de EDS, está coerente com a análise química, Tabela VII,
identificando-se os elementos Al, Ti e V, principalmente.
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Figura 21 - Micrografia do substrato (liga Ti-6Al-4V), com o sinal do
elétrons

secundários,

mostrando

o

aspecto

morfológico

deste

biomaterial.
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Figura 22 - Análise de EDS do Substrato, mostrando a presença
dos elementos químicos; sob à Figura 21.
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Na Figura 23 a 26, tem-se o mapeamento elementar na região da
interface dos elementos O, Al, Ti e V, respectivamente.

A Figura 23-a, imagem referência (que é a mesma imagem da Figura
15), foi usada como base para a aquisição do mapeamento dos elementos
O, Al, Ti e V, assim ela se fará presente em todas as imagens dos elementos
analisados.
Na Figura 23-b, imagem, onde através do sinal de raio-X, apresentase o sinal pontual para a linha O(kα), observa-se, a sua presença de modo
mais concentrado no revestimento, o que era de se esperar, pois o mesmo é
composto de TiO2; nota-se também a presença bem menos acentuada deste
elemento na região interfacial do substrato, mostrando ou que deve ter
ocorrido um processo de difusão deste elemento para dentro do substrato,
ou devido a formação espontânea e inevitável do óxido de titânio.

Revestimento

Substrato

a

b

Figura 23 – Mapeamento Elementar, (a) imagem referência mostrando o
revestimento/substrato, (b) imagem da linha O(kα
α), mostrando sua
região preferencial de concentração.
Na Figura 24, apresenta-se sinais pontuais para o Al(kα), observa-se,
a presença de maior concentração no substrato do que no revestimento, o
que é coerente com a análise química, Tabela VII. Verifica-se que existem
regiões na interface entre o revestimento e o substrato, nas quais tem-se
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uma alta concentração deste elemento. Há também evidências da presença
deste elemento no revestimento.

Revestimento

Substrato

Figura 24 – Mapeamento Elementar, da linha Al(kα
α), mostrando sua
região preferencial de concentração.

Na Figura 25, imagem, apresenta-se sinais pontuais para a Ti(kα),
observa-se, a sua presença, tanto no revestimento, quanto no substrato e
em maior concentração, o que vem a confirmar que este elemento é o
principal componente deste biomaterial.

Revestimento

Substrato

Figura 25 – Mapeamento Elementar, da linha Ti(kα
α), mostrando sua
região preferencial de concentração.
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Na Figura 26, imagem, apresenta sinais pontuais para o V(kα),
observa-se, que a presença deste é preferencialmente no substrato,
notamos ainda que na região do revestimento e interface ele está presente
de uma maneira homogênea revestindo toda a área observada, dando
indício de difusão.

Revestimento

Substrato

Figura 26 – Mapeamento Elementar, da linha V(kα
α), mostrando sua
região preferencial de concentração.

Pelas análises pontuais de EDS (mapeamento elementar), temos um
indicio muito forte de estar ocorrendo difusão dos elementos químicos, tanto
do substrato para o revestimento, como o vanádio, e do revestimento para o
substrato, como o oxigênio, que vem sugerir a presença de interação
(ligação) química entre o substrato e o revestimento.
Outro fato interessante é a grande presença do alumínio na
interface, que pode ser explicado, pelo gradiente de temperatura do
processo de aspersão térmica. A idéia se baseia no fato do Al apresentar
baixo ponto de fusão fundindo-se próximo a superfície durante o processo
de deposição e consequentemente formando o Al2O3 na interface.
A Figura 27 mostra, a micrografia do revestimento/substrato, com
aumento=6000x. Foi realizado, uma análise, por EDS, em linha, no sentido
longitudinal sobre a linha demarcada na figura, com comprimento de 44,00
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µm. Os elementos O(kα), Al(kα), Ti(kα) e V(kα), foram quantificados,
utilizando-se os sinais de raios-X.

Revestimento

Substrato

44,00µ
µm

Interface

Figura 27 - Micrografia do substrato (Ti-6Al-4V), com o
revestimento de (TiO2), mostrando uma linha no sentido
longitudinal (44 µm), onde realizou-se as análises de varredura
em linha.
Nas Figuras 28 a 31, estão apresentados os espectros dos elementos
químicos em estudo, mostrando o perfil da análise semi-quantitativa da
varredura em linha por EDS, (Figura 27), que se inicia no revestimento,
passa pela interface e terminando no substrato (Liga Ti-6Al-4V).

No modulo varredura em linha, o feixe é varrido ao longo de um vetor
da amostra, numa direção pré-estabelecida. O sinal gerado, é varrido e
usado para uma varredura horizontal, no computador. A resultante deste
sincronismo, da linha varrida na amostra e no computador produz uma
correspondência um a um, entre uma série de pontos no espaço visual da
tela.
A linha varrida é um tipo simples de sobreposição da imagem em
duas dimensões no MEV.
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As varreduras em linha, são muito usadas para diagnóstico de
trabalhos, onde o sinal da sonda necessita atravessar falhas de fraturas,
podendo ainda ser usada para mostrar mudanças de pequenos sinais que
podem ser facilmente detectadas, na modulação Y e são perceptíveis, na
conversão da área da imagem com a intensidade modulada [45].

Na figura 28, observa-se os perfis da análise de varredura em linha do
oxigênio com os seguintes resultados:
Na análise por EDS, Figura 28, empregando-se a técnica de
varredura em linha, observa-se que o teor de oxigênio no revestimento
(TiO2) é alto, enquanto que no substrato é bem menor (decréscimo da ordem
de 2x).
Na região interfacial revestimento/substrato observa-se que a
quantidade de oxigênio diminui suavemente, seguindo um decréscimo do
tipo exponencial. Isto sugere que houve difusão deste elemento do
revestimento para o substrato durante o processo de deposição do TiO2.
Esta observação está coerente com o mapeamento elementar
mostrado na Figura 23-b. Outro fato que colabora com evidencia que houve
difusão de oxigênio para o substrato reside na avaliação semi-quatitativa de
oxigênio na região interfacial da liga, que é da ordem de 40%, enquanto que
pela análise do substrato na ausência do depósito foi detectado um teor de
oxigênio da ordem de 0,05% (ver Tabela VII).
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Figura 28 – Análise do perfil da Varredura em linha do
Deposito, Interface e Revestimento da Região mostrada na
Figura 27, para o elemento Oxigênio.
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Na Figura 29, observa-se os perfis da análise de varredura em linha
do alumínio com os seguintes resultados:

Na análise por EDS, Figura 29, empregando-se a técnica de
varredura em linha, observa-se que o teor de alumínio; por apresentar alta
reatividade com o oxigênio, tende a formar o Al2O3, conforme descrito por
Dake e Lad [35], provavelmente uma boa parte do Al que se difundiu ficou
retido na região de interface exibindo um pico no perfil de concentração,
devido ao contra-fluxo de oxigênio o que explicaria as altas intensidades de
difração dos picos obtidos, nesta região, que vem a confirmar o mapeamento
elementar deste elemento, da Figura 24.
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Figura 29 – Análise do perfil da Varredura em linha do
Deposito, Interface e Revestimento da Região mostrada na
Figura 27, para o elemento Alumínio.
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Na Figura 30 observa-se os perfis da análise de varredura em linha do
titânio com os seguintes resultados:
Na análise por EDS, Figura 30, empregando-se a técnica de
varredura em linha, observa-se que o teor de titânio; a diferença entre os
patamares do substrato e o depósito, é relativamente pequeno, quando
comparado ao Al e V, indicando que o Ti, é o principal componente do
substrato e depósito, como também verificado na análise química, notandose, aqui também, um declive suave entre os patamares, parecendo que há
difusão deste elemento na região interfacial.
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Figura 30 – Análise do perfil da Varredura em linha do
Deposito, Interface e Revestimento da Região mostrada na
Figura 27, para o elemento Titânio.
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Na Figura 31 observa-se os perfis da análise de varredura em linha do
vanádio com os seguintes resultados:

Na análise por EDS, Figura 31, empregando-se a técnica de
varredura em linha, observa-se uma rampa suave, entre o revestimento e o
substrato, o que é um indicativo de estar havendo significativa difusão do
vanádio, do substrato para o revestimento, o que de modo qualitativo, está
mostrado na Figura 26. Isto indica que o V, está homogeneamente
espalhado pelo revestimento.
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Figura 31 – Análise do perfil da Varredura em linha do
Deposito, Interface e Revestimento da Região mostrada na
Figura 27, para o elemento Vanádio.
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As análises em linhas de EDS, (perfil de concentração), surgem
indícios de que há um processo de interdifusão de espécies químicas, como
por exemplo o oxigênio que apresenta três regiões distintas de
concentração: revestimento, interface e substrato, respectivamente do mais
ao menos concentrado.
O perfil de concentração do alumínio, também não é muito diferente
do perfil de concentração do oxigênio, a não ser pela grande concentração
deste elemento na interface, segundo Dake e Lad [35], o alumínio, possui
alta afinidade pelo oxigênio, formando Al2O3, este fato explicaria as
diferenças de concentração do alumínio entre interface e substrato, onde
tudo leva a crer que, o alumínio tende a se difundir para o revestimento, mas
grande parte fica retido na interface na forma de Al2O3
O perfil de concentração do vanádio, é surpreendente, pois essa espécie
química, está presente quase que homogeneamente em todo revestimento
observado (analisado), com um patamar suave entre substrato e
revestimento. Uma possível explicação para a presença do vanádio em toda
a extensão do revestimento pode ser devido à tendência deste elemento
interagir pouco com o oxigênio [23], tendendo a difundir do substrato para o
revestimento, não formando óxido na região de interface, o que de modo
qualitativo, está mostrado na Figura 26.
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Revestimento

Figura 32 - Micrografia do substrato Ti-6Al-4V

com o

revestimento de óxido de titânio, que mostra os 60 pontos onde
realizou-se, as análises pontuais de EDS.

Realizou-se também análises pontuais quantitativas de EDS, na
região da interface, substrato/revestimento, para se verificar semiquantitativamente, a variação numérica de concentração dos elementos, ali
presentes.
Para isto foram realizadas análises pontuais, alinhadas em 10 pontos
eqüidistantes

horizontalmente

e

6

pontos,

também

eqüidistantes

verticalmente, totalizando uma matriz de 60 pontos, como ilustrado na Figura
32, com aumento=6000x. A distância entre os pontos de cada linha foi de
aproximadamente 4,0 µm, e determinou-se as médias destes pontos de
modo

que

representassem

estatisticamente

o

comportamento

da

concentração dos elementos analisados na região de interface.
A Tabela VIII, apresenta-se os resultados desta análise pontual e a
média com o respectivo desvio padrão dos pontos e na Tabela IX,
apresenta-se as médias dos resultados do percentual atômico das
microanálises, realizadas através do EDS.
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por

EDS

do

substrato/revestimento para uma matriz de 60 pontos.
Elem.

O
Al
Ti
V

Substrato

39,92
5,35
53,08
1,64

Elem.

42,28
4,06
50,06
3,57
Substrato

Linha 0
Interface

Revestimento

43,09 37,85 73,37 72,49 69,30 71,42 72,68 71,43
5,02 4,23 0,02 0,72 0,01 0,00 0,02 0,15
50,71 53,96 26,05 26,25 30,21 28,49 26,83 27,69
1,18 3,96 0,55 0,53 0,38 0,01 0,48 0,74
Linha 1
Interface

Revestimento

O

39,12

39,42

43,36 42,92 74,72 83,75 72,42 70,77 70,77 69,94

Al
Ti
V

5,46
52,85
2,57

4,83
53,77
1,98

5,15 4,90 0,24 0,11 0,16 0,07 0,00 0,25
49,89 50,54 24,60 15,88 26,93 28,98 28,90 29,41
1,60 1,65 0,44 0,25 0,49 0,18 0,18 0,40

Elem.

Substrato

Linha 2
Interface

Revestimento

O

40,40

44,31

44,08 41,95 81,45 72,81 70,39 68,22 71,87 69,94

Al
Ti
V

5,14
52,92
1,54

5,16
49,12
1,41

5,39 5,21 0,18 0,00 0,02 3,15 0,15 0,33
49,33 51,04 18,09 26,95 29,01 27,99 27,66 29,68
1,20 1,80 0,28 0,38 0,57 0,64 0,33 0,41

Elem.

Substrato

Linha 3
Interface

Revestimento

O

40,66

39,09

43,62 44,17 84,05 69,53 72,01 84,01 83,52 71,46

Al
Ti
V

4,36
51,39
3,59

5,53
53,25
2,13

5,19 5,40 0,04 0,00 0,15 0,04 0,00 0,06
49,68 49,08 15,62 30,01 27,21 15,72 16,20 27,82
1,51 1,35 0,28 0,51 0,63 0,24 0,32 0,66

Elem.

Substrato

Linha 4
Interface

Revestimento

O

39,60

40,03

42,54 44,97 71,75 74,71 72,93 72,93 71,40 83,63

Al
Ti
V

5,40
52,45
2,55

5,59
53,06
1,32

5,44 5,90 0,15 0,12 0,09 0,00 0,03 0,00
50,91 47,88 27,78 24,82 26,84 26,72 27,66 16,08
1,12 1,24 0,32 0,35 0,14 0,43 0,91 0,31

Elem.

Substrato

Linha 5
Interface

Revestimento

O

41,93

41,73

39,13 42,46 83,64 70,15 73,41 75,33 72,36 73,72

Al
Ti
V

4,65
50,93
2,48

5,38
51,19
1,70

5,35 4,53 0,00 0,23 0,18 0,00 0,04 0,02
53,68 50,75 16,07 28,92 25,70 24,44 27,24 25,68
1,85 2,27 0,31 0,70 0,71 0,23 0,37 0,58
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Tabela IX – Medias dos resultados do percentual atômico das
microanálises, realizadas através do EDS.
Elem.

Substrato

Média
Interface

Revestimento

O

40,27

41,14

42,63 42,38 78,16 73,90 71,74 73,78 73,79 73,35

Al
Ti
V

11,27
44,43
2,40

5,09
51,74
2,01

5,25 5,02 0,10 0,19 0,10 0,54 0,04 0,13
50,70 50,54 21,36 25,47 27,65 25,39 25,74 26,06
1,41 2,04 0,36 0,45 0,48 0,28 0,43 0,51

Elem.

Substrato

Desv.
Interface

Revestimento

O

0,725

1,63

1,201 1,657 4,883 3,548 1,265 3,926 3,242 3,547

Al
Ti
V

0,37
0,74
0,536

0,431
1,618
0,554

0,136 0,475 0,085 0,185 0,061 0,868 0,036 0,108
1,066 1,375 4,775 3,414 1,306 3,54 3,182 3,453
0,243 0,713 0,087 0,126 0,151 0,164 0,175 0,143

As Figuras 33 e 34, apresentam os gráficos das médias das
concentrações dos elementos O, Al, Ti e V, na região de interface, onde o
eixo das abscissas representa a posição dos 10 pontos e o eixo das
ordenadas representa as concentrações dos elementos.
nestas Figuras que:

Observa-se
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(a) Oxigênio: A concentração que é alta no lado do revestimento é
compatível com o composto TiO2 (± 70%), e sofre uma queda na região
de interface e permanece em uma concentração que é metade do
revestimento, sendo ainda relativamente alta na região do substrato,
resultado que está de acordo com o mapeamento elementar deste
elemento, Figura 23-b, e o perfil de concentração da Figura 28. No lado
substrato a concentração de oxigênio é mais compatível com o TiO. É
curioso observar que a concentração de O, é da ordem de 40%
compatível com o limite de absorbilidade deste em Ti [24], como foi
previamente discutido na secção 2.4, item Oxídos de Titânio.

(b) Titânio: A concentração do titânio no lado do revestimento, é compátivel
com TiO2 e no lado do substrato é compátivel com o TiO, este
comportamento já era esperado, pois no substrato, o Ti é o principal
componente e no revestimento, o Ti está presente com o O.

Interface
80
75

Concentração (at% )

70

Substrato

65

Revestim ento

60
55

O
Ti

50
45
40
35
30
25
20
0

2

4

6

8

10

Pontos de Análise EDS
Figura 33 – Gráfico das médias do O e do Ti, resultantes das
microanálises, através do EDS.
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(c) Alumínio: A concentração do alumínio, sofre uma ligeiro aumento quando
analisado do revestimento para o substrato. O seu teor no revestimento
em relação ao O e Ti é muito inferior, entretanto este elemento está
presente em baixas concentração por toda a extensão do revestimento.

(d) Vanádio: Da mesma forma que o alumínio, o vanádio sofre ligeiro
aumento e o seu teor no revestimento em relação ao O e Ti é muito
inferior, mas a sua concentração é maior que o Al e também está
homogeneamente espalhado pelo revestimento.

12

Concentração (at%)

10

Substrato Interface

Revestimento

8

Al
V

6

4

2

0
0

2

4

6

8

10

Pontos de Análise EDS
Figura 34 – Gráfico das médias do Al e do V, resultantes das
microanálises, através do EDS.
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4.4. Difratometria de Raios-X

Na Figura 35, estão apresentados os difratogramas das amostras: pó
TiO2 (a), substrato sem revestimento (b) e substrato com revestimento (c).
No pó estão presentes as reflexões do dióxido de titânio TiO2 na
forma de rutilo que corresponde à ficha n° 34-0180 [47]. O diagrama do
substrato sem depósito e com depósito, apresenta uma mistura de reflexões
de elementos puro (Ti, Al), intermetálicos (AlTi; Al3Ti, TiO; TiO2; Ti9Al23) e
liga (Al3Ti0,8V0,2), principalmente; na faixa de ângulo de Bragg, que
compreende 2 θ entre 38,4 à 40,1, com fichas n° 05-0678, 37-1449, 12-
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c
40

50

60

70

Ângulo de Bragg, 2θ (grau)
Figura 35 - Difratogramas do Pó-TiO2, substrato (Ti-6Al-4V) sem
deposição e com deposição.
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A presença do TiO2 no diagrama (a) é total, mostrando que o material
é homogêneo, resultado que vem a confirmar a análise química da tabela
VIII.

O material apresentava-se na forma de pó, não havendo distorções

nas difrações dos raios-X incidentes.
No substrato sem e com revestimento há uma mistura de reflexões e
distorções, que podem ser explicadas pelos seguintes fatores:
!

Na liga sem revestimento, esperava-se

encontrar a presença

acentuada do Ti_Al_V, mas ocorreu Ti, Al puros e Al3Ti; essa ocorrência
deve-se ao alto teor de Ti cerca de (90% at.), que está de acordo com a
análise da Tabela VIII.
No substrato com revestimento, esperava-se principalmente a
presença de picos de TiO2, que não ocorreu, mas encontram-se picos de Ti
e uma grande presença de TiO, as explicações para este fato são:
!

O deslocamento dos picos e a variação de intensidade podem ser

explicados devido ao processo de fabricação da liga que pode ter sofrido
uma deformação no reticulado cristalino, alterando seu estado morfológico
nos campos α (hcp) e β (ccc).
!

Na liga com revestimento, o tratamento através de aspersão térmica

atinge uma temperatura da ordem de 15000°C [32], o que desencadeia um
processo de atomização e dissociação dos constituintes do TiO2 e ao
atingirem a superfície do substrato, um novo composto se forma (TiO),
predominantemente no lado substrato pela difusão de oxigênio na liga
Ti6Al4V. A formação do TiO é termodinamicamente confirmada pelo valor da
sua entalpia, Tabela X, que é menor que o valor do TiO2, tendendo a se
formar primeiro.

Entretanto, apesar de não se observar claramente a

predominância do TiO2 no difratograma de raios-X, (Figura 35c), não
significa que não houve a formação do TiO2, ver figura 33, acreditamos na
sua presença, mas numa fase (forma) amorfa, não tendo conseguido se
recristalizar, devido a alta velocidade do processo Plasma Spray e da qual o
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DRX, não o detecta, como esperado, e pode ser confirmado pelo resultado
mostrado na Figura 33.

Na Tabela X, têm-se os valores de entalpia de formação do TiO sólido
e do TiO2 sólido.
Tabela X - Entalpia de formação dos óxidos de Titânio [42].

Óxidos

-∆
∆H298 (Kcal/mol-1)

TiO(s)

123,9±0,8

TiO2(s)

225,5±1

Portanto, a dissociação do TiO2 no plasma provavelmente favoreceu a
formação do TiO no revestimento por

dois processos distintos: (1)

recombinação dos átomos de Ti e O no revestimento e (2) difusão do O para
o reticulado cristalino da liga formando a fase não estequiométrica de TiO.

4.5. Ensaio de Dureza

Foram realizados ensaios de dureza nas três regiões identificadas no
material: no substrato, na interface e no revestimento. Os resultados dos
ensaios de dureza do substrato, interface e revestimento são apresentados
na Tabela XI, pode-se observar o aumento em cada uma das regiões e
comparar estes valores de dureza com os materiais odontológicos
apresentados na Tabela XII [1,46].
A dureza no revestimento é superior a do substrato. A interface
apresenta valor menor do que o do substrato, quando era esperado um valor
intermediário e isto se deve as falhas que surgem nesta região. Com estes
resultados pode-se concluir que o revestimento altera de forma significante a
superfície do substrato, em termos de dureza.
Comparando-se

os

valores

de

dureza

encontrados

experimentalmente, da Tabela XI, com valores de dureza de alguns
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materiais usados em restaurações odontológicas, Tabela XII, verifica-se que
a dureza do revestimento é superior a da porcelana e próximo da alumina
sendo também superior ao osso e esmalte.

Tabela XI - Resultados da Dureza do substrato Ti-6Al-4V,
revestimento e interface.
REGIÃO

DUREZA (HV)

SUBSTRATO

370±10

INTERFACE

302±37

REVESTIMENTO

926±89

Tabela XII - Valores típicos de Dureza de alguns materiais
usados em restaurações odontológicas e sistemas reais [1,53].

MATERIAL

DUREZA (HV)

Osso

430

Esmalte

290-408

Dentina

60

Porcelana

611-775

Alumina

1200

Verifica-se que o substrato apresenta dureza menor do que a do osso,
enquanto que o revestimento apresenta dureza superior ao osso, esmalte,
dentina e porcelana.
Em termo de dureza o substrato é apropriado para ser utilizado como
biomaterial, pois não irá promover quando em atividade um processo de
desgaste no osso.
Por outro lado, o revestimento apresenta uma dureza muito elevada
(superior) e tenderá a promover um desgaste no osso, quando implantado.
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Portanto o revestimento, apesar de melhorar a osseointegração, por
promover um área de melhor aderência, em termos de dureza, não é um
material ideal para ser utilizado como implante em partes móveis, pois pode
promover um processo de desgaste, mas em partes fixas não há problemas.
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CAPÍTULO 5

5 - Conclusões

1. O microscópio eletrônico de varredura, é uma ferramenta útil, no estudo
de caracterização de superfícies e interfaces;

2. O TiO2 deposita-se por plasma e promove a formação do TiO no lado do
substrato pela difusão do oxigênio para o mesmo, conforme demostraram
as análises de EDS através do raios-X;

3. As análises por mapeamento elementar, varredura em linha, pontual e o
DRX, mostram que existe do Substrato para o Revestimento, difusão do
Al e V;

4. O Alumínio ficou preferencialmente retido na interface, proporcionando a
formação do Al2O3;
5. A dureza do revestimento foi muito elevada, não sendo compatível com a
dureza do osso.

6. O sistema Ti-6Al-4V/TiO2, é promissor como material de implante, por
permitir uma adesão química e mecânica entre o substrato e o
revestimento;
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nível

de

porosidade

apresentada

no

revestimento

67

deverá

provavelmente favorecer a osseointegração deste com o osso; reduzindo
o tempo necessário de tratamento clínico;
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CAPÍTULO 6

6 - Propostas para Trabalhos Futuros

Estudo da difusão do V, Al e O, na região de interface, através de técnicas
mais sensíveis

Estudar o estado de oxidação das espécies, de óxido de titânio presentes no
sistema, para confirmar a formação de TiO no substrato e TiO2 no
revestimento.

Realizar ensaios mecânicos para a determinar o nível de aderência do
revestimento ao substrato em função da espessura do revestimento.

Estudar a integração do revestimento de óxido de titânio dopado com Al, V
ao organismo humano.

Estudar o efeito das fissuras na resistência do material e a relação deste
efeito com o processo de corrosão.

Estudar o sistema Ti-6Al-4V/TiO2, revestido com cerâmica, como suporte
para restaurações odontológicas.
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CAPÍTULO 8

Apêndice A
Microscopia Eletrônica de Varredura

Em 1897, Thompson demonstrou a existência dos elétrons. Logo no
início de nosso século, foi constatado que um feixe eletrônico pode ser
defletido por um campo magnético.

Essas descobertas levaram ao

desenvolvimento das lentes eletromagnéticas por Busch em 1926. Já em
1924, de Broglie havia proposto que os elétrons tinham um comprimento de
onda muito curto. Este conceito foi demonstrado por Davisson e Germer em
1927. Stintzing, em 1929, elaborou uma descrição teórica do microscópio
eletrônico de varredura (MEV), mas Knoll e Ruska construíram um
microscópio eletrônico de transmissão (MET) primeiro, em 1932.

A

demonstração da teoria do MEV deu-se em 1935, por Knoll, mas foi Van
Ardenne quem construiu a primeira unidade em 1938. No ano seguinte, o
primeiro MET foi comercializado, enquanto que a produção comercial do
MEV só foi iniciada em 1965 pela Cambridge Instrument Co.,Ltd.(EUA).
O MEV consiste basicamente de uma coluna óptico-eletrônica,
câmara para a amostra, sistema de vácuo e controle eletrônico e sistema de
imagem. As imagens no MEV são construídas ponto a ponto, de modo
similar à formação de uma imagem de televisão. Um feixe de elétrons de
alta energia é focalizado num ponto da amostra, o que provoca emissão de
elétrons com grande espalhamento de energia, que são coletados e
amplificados para fornecer um sinal elétrico.

Este sinal é utilizado para

modular a intensidade de um feixe de elétrons num tubo de raios catódicos
(TRC). Para construir a imagem completa, o feixe de elétrons é varrido
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sobre uma área da superfície da amostra enquanto que um feixe no TRC é
varrido sincronicamente sobre um lastro geometricamente similar.
Quando o feixe de elétrons atinge a amostra, suas interações com
a superfície varrida são classificadas em dois grupos. No primeiro grupo,
temos os elétrons retroespalhados: apresentam imagem com menor
resolução que os elétrons secundários; são refletidos principalmente por
colisões elásticas, em uma profundidade entre 300 e 400 Å, indicado para
aumentos de até 2000x.
Na interação inelástica, os elétrons do feixe colidem com os
elétrons dos átomos da amostra e perdem substancial quantidade de
energia para esses átomos. A energia que é transferida para os elétrons
dos átomos da amostra, irá promover sua ionização. Elétrons de baixa
energia (menor que 50 eV) são emitidos como parte desse processo de
ionização dos átomos da amostra e são chamados elétrons secundários,
emergem de uma profundidade entre 100 e 200 Å. Sua emissão depende
sensivelmente da topografia da amostra e apresenta imagem com boa
profundidade de foco para aumentos entre 10 e 100.000x [28,45]. O
ganho de energia pelos átomos da amostra pode, ainda, resultar na
produção de outros tipos de sinais, tais como:

elétrons transmitidos,

elétrons Auger, raios-X e fótons (catodoluminescência), Figura A1.
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Figura A1- Processos de interação possíveis durante a
incidência de um feixe de elétrons em uma amostra sólida [28].
Uma amostra pode ser examinada por qualquer um dos sinais
mencionados, desde que o MEV seja dotado de um detector específico
para o sinal escolhido. Dada a possibilidade de utilização desta variedade
de sinais, o MEV é usado intensivamente como um meio sofisticado de
análise de microestruturas e para localizar e identificar constituintes
químicos em amostras bióticas e abióticas.
Elétrons secundários, retroespalhados e transmitidos, usualmente,
são utilizados para visualização da amostra no MEV.
Para se obter informações sobre a composição das amostras
observadas,

utilizam-se

raios-X,

espectro

de

elétrons

Auger

e

catodoluminescência.
Quando o feixe de elétrons atinge a amostra, ele penetra até certa
profundidade. Essa profundidade é diretamente dependente da magnitude
de sua energia (voltagem aceleradora) e inversamente dependente do
número atômico dos átomos da amostra. A penetração do feixe de elétrons
produz uma excitação dos elétrons dos átomos da amostra. A porção da
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amostra que sofre essa excitação, é chamada zona de excitação como
mostrado na Figura A2.
Do exposto, conclui-se que o aumento da energia do feixe de elétrons
primário faz com que os elétrons penetrem mais profundamente na amostra.
Do mesmo modo, é lógico considerarmos que as inúmeras colisões desses
elétrons dentro da amostra bloqueiam essa penetração.

Naturalmente,

amostras com átomos de elevado número atômico, terão mais partículas
disponíveis para bloquear a penetração do feixe primário, que amostras com
baixo número atômico. O uso de uma alta voltagem aceleradora sobre uma
amostra, constituído por elementos de baixo número atômico, resultaria
numa penetração mais profunda do feixe de elétrons primários.

Figura A2 - Interação do feixe de elétrons com a amostra e as
profundidades típicas de escape [28].

A microscopia eletrônica de varredura (MEV), possibilita a
observação e registro de imagens tridimensionais de uma amostra a ser
examinada, quando a amostra é irradiada com a emissão de um fino feixe
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de elétrons primários. Superfícies finas seriam atravessadas por feixe de
elétrons.

A imagem formada seria composta pelo sinal (elétrons

secundários) emitidos pela superfície fina da amostra e pela superfície do
suporte onde ele foi fixado.

Uma voltagem aceleradora alta demais

poderá ainda, ter outra conseqüência:

o feixe de elétrons primário

penetrará profundamente, abaixo da superfície, aumentando a zona de
excitação primária em profundidade e diâmetro.

Isso resulta em uma

perda de detalhes estruturais da superfície observada, dada ao aumento
na geração adicional de sinais. A voltagem aceleradora, portanto, é um
dos fatores de grande importância para a resolução em MEV. Além disso,
salienta-se o fato de que alta voltagem aceleradora pode ser danosa para
amostras delicadas, pois pode promover seu aquecimento.

Uma

conseqüência comum, nesse caso, é o aparecimento de rachaduras na
superfície da amostra, sendo que este problema pode também ter outras
causas [14,18,19].
Espectrometria por Dispersão de Energia (EDS) e por Dispersão de
Comprimento de Onda (WDS) [45].
Dois tipos de espectrometria por raios-X são utilizados: por
dispersão de energia e por dispersão por comprimento de onda, já
tradicionalmente referidos como EDS e WDS, respectivamente.
O espectrômetro EDS trabalha sobre o princípio de que a energia
de um fóton (E) está relacionada com a freqüência da onda
eletromagnética/raios-X (ν), pela relação E = hν, onde h é a constante de
Planck. A equação de Moseley, ν1/2 α Z pode ser formulada em termos
de energia como, (E/h)1/2 = Z.C e portanto a medida da energia de um
fóton identifica o elemento considerado na relação, C é uma constante e Z
o numero atômico do elemento X.
Fótons de energias correspondentes a todo o espectro de raios-X
atingem o detector do EDS quase simultaneamente e o processo de
medida deve ser rápido, possibilitando analisar todos os comprimento de
onda também de modo simultâneo.

Os pulsos de voltagens são
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transferidos a um analisador multicanal, que possui da ordem de 1000
canais, cada um correspondendo a uma faixa de voltagem. Quando um
pulso de voltagem atinge o detector, ele é alocado ao canal apropriado ao
seu valor e o analisador armazena todo o espectro, que pode ser obtido
em segundos ou minutos.
Num espectrômetro por WDS a separação de raios-X de vários
níveis de energia é obtida utilizando-se a natureza de onda dos fótons,
através do fenômeno de difração. A lei de Bragg fornece a relação entre
o comprimento de onda de raios-X, λ, e o ângulo crítico, θ, na qual ocorre
interferência construtiva, ou seja, nλ = 2dsenθ, onde n é um número
inteiro e d o espaçamento interplanar da família de planos difratados.
A principal limitação do espectrômetro WDS está relacionada à
natureza do processo de difração. Diferentes ordens de difração podem
aparecer para um único comprimento de onda de raios-X, com um pico
principal gerando uma série de picos em outras posições angulares do
difratômetro, que podem ser associados a outros elementos em baixas
concentrações.
Os sistemas EDS e WDS podem ser considerados basicamente
complementares. O EDS possibilita a observação do espectro inteiro de
raios-X de modo simultâneo, o que permite a análise qualitativa rápida
dos constituintes principais, enquanto que o WDS deve ser varrido
mecanicamente na faixa de comprimento de onda, sendo necessária a
troca de vários cristais para cobrir a mesma faixa de energia como o EDS,
o que é uma operação bastante demorada. Para a análise de elementos
leves, tanto o WDS como o EDS têm condições de detectar raios-X de
elementos de número atômico até 5. Entretanto a resolução superior do
WDS torna-o mais adequado para trabalhos nesta região da tabela
periódica porque os elementos mais pesados (Z>20) produzem raios-X
das famílias L ou M que freqüentemente interferem com as linhas K dos
elementos leves. Após uma análise qualitativa de uma amostra com o
EDS, geralmente é necessário utilizar o WDS para determinar se alguns
dos picos de constituintes menores ou em traços, de interesse, estão
contidos nas vizinhanças dos picos dos constituintes principais [18].
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A resolução dos espectrômetros é limitada pelo espectro contínuo
de raios-X, Tabela A1. A definição do limite de detecção é bastante difícil,
uma vez que é baseada na interpretação de parâmetros estatísticos.
Entretanto, para elementos com Z>10 sob condições analíticas típicas, a
menor quantidade que pode ser detectada varia entre 10 e 100 ppm para
o WDS.
Tabela A1 – Características das técnicas EDS e WDS, na análise química
de micro-regiões [28].

REGIÃO SELECIONÁVEL:
DIÂMETRO
PROFUNDIDADE
ELEMENTOS ANALISÁVEIS
(N°° ATÔMICO)
LIMITE DE DETECÇÃO
(% ATÔMICA)

ANÁLISE POR
COMPRIMENTO DE ONDA
(WDS)

ANÁLISE DE ENERGIA
DISPERSIVA (EDS)

Maior 1 – 2 µm
Maior 2 µm

Maior 1 – 2 µm
Maior 2 µm

Maior 5

Maior 11

≅ 0,01

≅ 0,1

O emprego do EDS e WDS, foram realizados com auxílio do
respectivos espectrometros acoplados ao microscópio eletrônico, já citados
anteriormente no item 3.5.2.
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Apêndice B
Difratometria de Raios-X
Os métodos de difração (difração de raios-X, difração de nêutrons e
difração de elétrons) são de grande importância na análise micro estrutural.
Estes métodos fornecem informações sobre a natureza e os parâmetros do
reticulado, assim como detalhes a respeito do tamanho, da perfeição e da
orientação dos cristais.
A difração de raios-X possibilitou o estudo de detalhes do reticulado
cristalino, o qual tem dimensões da ordem de Ângstroms (a radiografia
detecta defeitos da ordem de até 0,1 mm), colocando

à disposição de

pesquisadores e engenheiros de materiais uma técnica poderosa [28].

Direção do Feixe Difratado (lei de Bragg)

Se um feixe de raios-X com uma dada freqüência incidir sobre um
átomo isolado, elétrons deste átomo serão excitados e vibrarão com a
freqüência do feixe incidente. Estes elétrons vibrando emitirão raios-X em
todas as direções com a mesma freqüência do feixe incidente. Em outras
palavras, o átomo isolado espalha o feixe incidente de raios-X em todas as
direções. Por outro lado, quando os átomos estão regularmente espaçados
em um reticulado cristalino e a radiação incidente tem comprimento de onda
de ordem deste espaçamento, ocorrerá interferência construtiva em certas
direções e interferência destrutiva em outras.
A Figura B1 mostra um feixe monocromático de raios-X, com
comprimento de onda λ, incidindo com um ângulo θ em um conjunto de
planos cristalinos com espaçamento d.
Só ocorrerá reflexão, isto é, interferência construtiva, se a distância
extra percorrida por cada feixe for um múltiplo inteiro de λ. Por exemplo, o
feixe difratado pelo segundo plano de átomos percorre uma distância PO +
OQ a mais do que o feixe difratado pelo primeiro plano de átomos.
condição para que ocorra interferência construtiva é:

A
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na qual, n = 1, 2, 3, 4, . . .

Esta equação é conhecida como lei de Bragg e os ângulos θ para os
quais ocorre difração são chamados ângulos de Bragg.

Figura B1 - Difração de raios-X por um cristal [28,51].
Esta equação é conhecida como lei de Bragg e os ângulos θ para os
quais ocorre difração são chamados ângulos de Bragg.
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Apêndice C

Ensaio de Dureza
Dureza é uma propriedade de conceituação difícil. Pode ser
interpretada

tecnologicamente

como

a

resistência

à

deformação

permanente, ou a resistência à penetração.
Não existe relação definida entre dureza e resistência ao corte ou ao
desgaste, devido a falta de homogeneidade dos materiais que podem ter
constituintes diversos [36]. A resistência ao desgaste, ou a abrasão, podem
ser grosseiramente avaliadas pela dureza de um metal ou liga metálica; em
geral, alta dureza é indicativa de resistência à abrasão e ao desgaste
elevados.
Pode se dividir o ensaio de dureza em três tipos principais, que
dependem da maneira pela qual o ensaio é conduzido [29], são eles:

-por penetração;
-por choque;
-por risco.

O teste mais usado é o de penetração estática, no qual uma esfera,
na forma de cone de diamante ou pirâmide é forçada para dentro de um
material testado. A relação entre a carga e a área da profundidade dão a
medida de dureza. Deste tipo são os testes de Rockwell, Brinell, Knopp e
Vickers [30].
O número de dureza Vickers (HV) é a razão da força aplicada pelo
penetrador com a superfície de área de penetração. Na prática se calcula a
área a partir de medidas microscópicas da longitude da diagonal da
impressão. A equação que define a dureza Vickers é então:

Dureza Vickers = 2P sen (θ/2)
2

L

=

1,854P
L2
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na qual:
P = carga aplicada em kgf ou N
L= medida da longitude das diagonais em mm.
θ = ângulo formado pelas faces opostas da pirâmide de diamante = 136°.
Como P é dado em kgf ou N, e L em mm, a dimensão da dureza Vickers é
N mm-2 ou kgf mm-2.
O ensaio de dureza Vickers tem uma aceitação muito grande no
trabalho de investigação porque para só uma carga, basta só uma escala de
dureza para indicar desde os metais muito

brandos com 5 HV, até os

duríssimos com 1500 HV [31].

As principais vantagens do método Vickers são:
a) escala contínua;
b) impressões pequenas que não inutilizam a peça;
c) grande precisão de medida;
d) deformação nula do penetrador;
e) existência de apenas uma escala de dureza;
f) aplicação para toda a gama de dureza encontrada nos diversos materiais;
g) aplicação em pequenas espessuras de material, podendo portanto medir
também durezas superficiais.

