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RESUMO
BRAZ, D.C. Modificação de superfícies de titânio tratadas por plasma de Ar - N2 O2 visando aplicações biomédicas. Natal, 2014. Tese de doutorado. 107 f. Centro de
Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós – Graduação em Ciência e Engenharia de
Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
A utilização de materiais biomédicos tendo como constituinte os nitretos, óxidos e
oxinitretos de titânio vem crescendo devido às suas propriedades biocompatíveis. Sendo
assim, superfícies de titânio foram tratadas termoquimicamente em atmosferas de
plasma contendo misturas de Ar - N2 - O2 e estudada a influência das diferentes
superfícies sobre a resposta da adesão e agregação plaquetária. Foi verificado por
análises de difração de raios-X com incidência rasante (GIXRD) e espectroscopia micro
Raman a presença de nitretos, oxinitretos e óxidos de titânio, obtendo assim, diferentes
propriedades em cada superfície. No caso da rugosidade, as amostras tratadas somente
com argônio e nitrogênio foram as que apresentaram maior valor, sendo que o processo
de sputtering provocado por esses dois gases ocasionou menores valores nos ensaios de
nanodureza. A inserção do O2 na mistura do plasma de Ar - N2 elevou os valores de
dureza e diminuiu os de rugosidade. Desta forma, a formação da camada de óxido
elevou a dureza e protegeu a superfície contra o sputtering das partículas do plasma. Na
análise de ângulo de contato com a água e plasma sanguíneo, apesar de todas
apresentarem caráter hidrofílico, houve uma diminuição no valor do ângulo para
amostras tratadas com Ar - N2 e Ar - O2, em comparação com as tradadas com Ar - N2 O2, devido à formação de oxinitretos. Com respeito aos ensaios de adesão e agregação
plaquetária, verificou-se que nas atmosferas contendo menor concentração de argônio a
distância média entre as plaquetas foi menor para amostras nitretadas e oxidadas quando
comparadas com as amostras oxinitretadas. Para o grupo com maior concentração de
argônio, as amostras nitretadas além de apresentarem menores distâncias médias entre
as plaquetas, verificou-se maior tamanho de agregado plaquetário e formação de
filopódios indicando o início da formação de trombos na superfície do material. Fato
que não ocorreu para as amostras oxinitretadas, devido às características de alto valor de
ângulo de contato e menor valor de rugosidade apresentados.
Palavras-Chave: Espectroscopia de emissão óptica; tratamento termoquímico por
plasma; oxinitretos de titânio; adesão plaquetária; hemocompatibilidade.

ABSTRACT
BRAZ, D.C. Modification of titanium surfaces treated by plasma Ar - N2 - O2
targeting biomedical applications. Natal, 2014. Doctorate thesis. 107 f. Centro de
Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós – Graduação em Ciência e Engenharia de
Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
The use of biomedical materials having as constituent nitrides, oxides and oxynitrides of
titanium is increasing due to the biocompatible properties that they exhibit. Thus,
titanium surfaces were thermochemically treated in atmospheres containing plasma
mixtures of Ar - N2 - O2 and studied the influence of different surfaces on the response
of platelet adhesion and aggregation. It has been found by analysis of X-ray diffraction
with grazing incidence (GIXRD) and micro Raman spectroscopy for the presence
nitrides, oxynitrides and titanium oxides, thus obtaining different properties on each
surface. In the case of roughness, the samples treated only with argon and nitrogen
showed the highest value, and the process of sputtering caused by these two gases
resulted in lower values of nanohardness tests. The insertion of the O2 plasma in the
mixture of Ar - N2 increased hardness values and decreased roughness. Thus, the
formation of the oxide layer increased the surface hardness and protected against
sputtering of plasma particles. In the analysis of the contact angle with water and blood
plasma, although all resulted hydrophilic character, there was a decrease in the value of
the angle for the samples treated with Ar - N2 and Ar - O2, compared with treated with
Ar - N2 - O2, due to the formation and characteristics of oxynitrides. With respect to the
tests of platelet adhesion and aggregation, it has been found that in atmospheres
containing lower argon concentration the average distance between the platelets was
lower for nitrided and oxidized samples when compared to samples oxynitrided. For the
group with the highest concentration of argon, the nitrided samples besides having
shorter average distances between the platelets, there was increased platelet aggregate
size and formation of filopodia indicating the onset of thrombus formation on the
surface of the material. Which did not occur for oxynitrided samples, due to the
characteristics of higher value of contact angle and lower roughness values presented.
Keywords: Optical emission spectroscopy; thermochemical treatment by plasma;
titanium oxynitride; platelet adhesion; hemocompatibility.
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Capítulo 1
Introdução

1. INTRODUÇÃO
A aplicação de materiais metálicos, poliméricos ou cerâmicos vem sendo
amplamente utilizada no setor biomédico. Dentre os vários tipos de materiais
biomédicos utilizados pela comunidade científica o titânio tem grande utilização devido
às suas excelentes propriedades tais como, elevada biocompatibilidade, resistência à
corrosão, baixa densidade. Essas propriedades o colocam a frente de outros metais e
ligas. O titânio possui, ainda, uma grande afinidade química com elementos formadores
de soluções sólidas tais como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, o que
ocasiona um ampla mudança em suas propriedades superficiais (JOSHI, 2006). No
entanto, ainda existem complicações biológicas que impedem a aplicação dos mesmos
quando se trata das características hemocompatíveis, tais como o desenvolvimento de
infecções e tromboses (KIM, 2003).
O processamento de materiais por plasma se torna uma técnica de grande
importância na modificação de superfícies de titânio, já que a mesma pode promover a
formação de diferentes compostos dependendo da atmosfera dos gases do plasma. Para
tanto, parâmetros do plasma como características e fluxos dos gases utilizados, cinética,
energia do sistema, pressão de trabalho, voltagem aplicada, corrente elétrica, potência
entre outros estão sendo bastante usados em pesquisas científicas atualmente
(BARBOSA, 2007, 2011; BRAZ et al., 2012; SAKAMOTO, 2013; HOSSEINI, 2013).
Os 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 de gases
utilizados no plasma. Cada gás ira promover no plasma diferentes características que
irão ocasionar na obtenção de propriedades diversificadas no material tratado
(WAGATSUMA, 2001; KARAKAN, et.al. 2003, TRENCZEK, et.al. 2009).
Estudos revelam que a utilização de parâmetros como a produção de
determinadas espécies ativas no plasma são pontos que estão sendo caracterizados como
importantes para a obtenção de melhores propriedades superficiais. Espécies como N2+
(391.4 nm), N2+ (427.6 nm), N2 (337.0 nm), por exemplo, são conhecidas na literatura
por serem importantes na obtenção de diferentes propriedades (NAVEED et.al, 2006).
Logo, conhecendo a atmosfera do plasma que está tratando uma determinada amostra,
pode-se de certa forma, ter uma perspectiva de como pode se comportar as propriedades
superficiais a serem obtidas (BRAZ et al., 2012).
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Os compostos de nitreto e óxido de titânio são bastante conhecidos na
comunidade científica devido a sua gama de propriedades. As características do TiN
como alta dureza e resistência ao desgaste, estabilidade química em meios agressivos
como ácidos e básicos, condutividade elétrica e térmica satisfatória engrandecem seu
uso comercial. O TiN é, também, bastante utilizado por ser quimicamente inerte e por
possuir características como biocompatibilidade, boas propriedades dielétricas,
excelente absorção no espectro ultravioleta, alta estabilidade (GUO, 2005; LANDMAN,
2012, FELTRIN, 2013). Mesmo com essa grande quantidade de propriedades oriundas
da modificação superficial do titânio, compostos de TiNxOy com estequiometria
intermediária estão sendo estudados devido a atuação do N como dopante do TiO2,
ocasionando a modificação de algumas propriedades superficiais do material sendo esta
dependente da razão nitrogênio/oxigênio (NUNES, et.al. 2003). Estes revestimentos
podem possuir diversas propriedades, dentre elas elétricas, ópticas, mecânicas, e
estabilidade térmica e podem ser utilizadas em janelas inteligentes, células solares,
revestimentos resistentes ao desgaste, entre outros (RAWAL, et.al. 2012). Os três
compostos citados têm grande aplicação na área biomédica, cada um com uma
característica peculiar.
Na área de biomateriais, o estudo da resposta biológica de células sanguíneas
quando em contato com um determinado material implantado é considerado importante
devido a estas células serem as primeiras a entrarem em contato com o material. A partir
desse contato, ocorre uma série de etapas complexas tais como a adsorção de proteínas,
adesão e ativação plaquetária, e finalmente a formação de uma rede de fibrina, onde as
células osteogênicas, por exemplo, irão se depositar e se proliferar. Estas células irão
interagir não diretamente como a superfície do implante, mas sim com a camada
modificada pela adesão de células sanguíneas (LIU, 2004; BRANDÂO, 2010). Este
estudo é importante, pois as plaquetas podem acelerar essa sequência de etapas e de
acordo com a função do material a ser implantado, tais como um implante dentário ou
um stent, pode trazer resultados negativos ao paciente (GORANSSON, 2003).
O presente trabalho tem como objetivo principal, a modificação de superfícies
de titânio, através do tratamento termoquímico a plasma, com o intuito de relacionar as
propriedades superficiais obtidas sobre a resposta da adesão e agregação plaquetária.
Para tanto, são citados como objetivos específicos, a análise do comportamento das
espécies do plasma em diferentes misturas dos gases argônio, nitrogênio e oxigênio;
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utilizar e verificar a influência dessa mistura de gases na modificação superficial do
titânio e por fim o estudo in “vitro” da adesão e agregação plaquetária realizados em
superfícies de titânio.
Visando um melhor entendimento, este trabalho é dividido em 5 capítulos. No
capítulo 2 é apresentada uma abordagem sobre os fundamentos do plasma, relacionando
o comportamento do mesmo em diferentes misturas dos gases Ar, N2 e O2, e sua
importância no processo de modificação de superfície. Ainda nesse capítulo é
apresentado o titânio e seus compostos seguidos dos conhecimentos sobre biomateriais,
hemocompatibilidade e a descrição do papel das plaquetas no processo de coagulação.
No capítulo 3 são descritos os materiais utilizados, juntamente com a metodologia das 3
etapas realizadas no presente trabalho. No capítulo 4, são apresentados os resultados e
discussões oriundos da execução da metodologia citada no capitulo 3 e, por fim, o
capítulo 5 trata das conclusões sobre o trabalho apresentado.

Capítulo 2
Revisão Bibliográfica

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Fundamentos do plasma
O termo “plasma” pode ser conceituado como um volume gasoso eletricamente
neutro, onde possui partículas como moléculas neutras, radicais e elétrons livres,
átomos, estas em estado excitado ou ionizado, interagindo química e fisicamente entre
si. No plasma o número de partículas com cargas positivas e negativas são iguais, sendo
que qualquer desbalanceamento de cargas ocasiona o surgimento de campos elétricos
que tendem a restaurar o equilíbrio.
Artificialmente, o plasma pode ser produzido em um sistema hermeticamente
fechado a baixa pressão, aplicando uma diferença de potencial entre dois eletrodos onde
promove a aceleração de elétrons livres durante o percurso. Esta aceleração provoca o
aumento de energia cinética dos elétrons, que podem colidir com partículas neutras,
transferindo energia e liberando mais elétrons. Estes são também influenciados pelo
campo elétrico e colidindo com outras partículas neutras o que promove a ionização do
gás num processo em cascata que estabelece um equilíbrio dinâmico característico do
plasma que pode ser representado pela seguinte equação:
e- + Go → G+ + 2 e-

(1)

Onde Go representa a partícula no estado fundamental, G+ o íon do gás ionizado
e e- o elétron.
Devido a esse processo em cascata, ocorre a formação de novas cargas gerando
uma corrente elétrica que varia com a ddp entre os eletrodos, como mostrado na figura
1.
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Figura 1 – Curva característica da tensão versus corrente numa descarga elétrica em
gases.

Fonte: Adaptado de ALVES JUNIOR, 2001.

Na curva, a região abnormal ou anômala, também chamada, é bastante utilizada
em diversos processos a baixa pressão, como no tratamento termoquímico por ser mais
eficiente e proporcionar um tratamento superficial mais uniforme. Nesta região, um
aumento da tensão aplicada ocasiona um aumento da corrente, isso em pressão
constante. A uniformidade e eficácia do tratamento ocorrem devido à densidade de
corrente ser alta e uniforme em grande área do cátodo (ALVES JUNIOR, 2001). É
observada também, a ocorrência de espaços luminosos e escuros que apresentam
diferentes distribuições de potencial, corrente e cargas (figura 2).
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Figura 2 – Perfil visual do plasma em regime abnormal que retrata as regiões da bainha
e luminescência catódica.

Fonte: Adaptado de BARBOSA, 2011.

A luminescência próxima ao cátodo é denominada de luminescência catódica.
Sua colocação é dependente dos gases utilizados no plasma e do material presente no
cátodo, e juntamente com outras radiações surgem devido ao processo de decaimento
quântico dos elétrons dos átomos presentes excitados pelos impactos das partículas do
plasma. A área entre a região luminescente e o cátodo é escurecida por que os
portadores de cargas necessitam de um livre caminho médio mínimo para obter uma
energia cinética necessária para excitar e ionizar as partículas que estão no estado
fundamental. O livre caminho médio é dependente da pressão, pois os elétrons
secundários, ejetados do cátodo por colisões iônicas, se chocarão com partículas neutras
imediatamente após seu surgimento em pressões altas, ou após percorrerem um
caminho maior, quando a pressão for mais baixa. Sendo assim, o espaço mínimo do
percurso dos elétrons onde não ocorre colisão ionizante a pressões determinadas e
denominado de bainha catódica (ALVES JUNIOR, 2001; KERSTEN et al., 2001).
Na região da bainha concentra-se um elevado gradiente de potencial elétrico da
descarga anômala. Ao chegarem à região de fronteira da bainha, ocorre a aceleração dos
íons em direção à superfície pelo forte campo elétrico, podendo estes colidir com
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moléculas neutras e trocar cargas, formando íons térmicos lentos e espécies neutras
energéticas. A distribuição de íons é dependente da pressão do sistema, pois quanto
mais baixa for pressão, maior é o livre caminho médio, devido ao menor quantidade de
partículas. Isso permite que maior parte dos íons colida diretamente com a superfície
sem que haja a perda de energia através de choques com partículas (KERSTEN et al.,
2001; CHAPMAN, 1980).
Logo após este espaço escuro, existe uma região de alta luminosidade,
denominada de luminescência negativa. É na região caótica e na luminescência
negativa, onde ocorrem os fenômenos de transferência de portadores de carga,
excitações, ionizações, produção de elétrons secundários, sendo arrancados das próprias
partículas do gás e não dos átomos presentes no cátodo (GRILL, 1994).
A figura 3 representa os efeitos resultantes da interação das partículas do plasma
com a superfície de um material condutor. Dentre esses efeitos podem ocorrer a ejeção
de elétrons secundários ou átomos; reflexão de espécies energéticas como íons e
partículas neutras; desorção de espécies adsorvidas; ocorrência de picos térmicos;
recombinação de partículas ejetadas com as espécies do plasma com posterior
redeposição na superfície; implantação de partículas na rede cristalina causando
distorção da mesma. Todos esses efeitos podem ocorrer simultaneamente, sendo que
alguns podem exercer uma função mais característica que os demais e serão
dependentes dos parâmetros utilizados para a produção do plasma (BARBOSA, 2011).
As partículas do plasma podem interagir quimicamente ou fisicamente com um
determinado material. Quando este interage quimicamente com a superfície, devido a
presença de um gás reativo no plasma, ocorrem ligações químicas das partículas desse
gás com as partículas do material a ser modificado. Esse efeito também pode formar
grupos funcionais antes de atingir a superfície da peça em tratamento, o que caracteriza
o processo de deposição ou redeposição. As partículas do plasma interagem fisicamente,
devido a impactos de íons que são direcionados a superfície da peça através da diferença
de potencial entre esta e uma referência positivamente eletrizada (ALVES JUNIOR,
2001; DAUDT, 2012).
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Figura 3 – Representação esquemática dos efeitos promovidos pelas partículas do
plasma quando interagem com a superfície de um material.

Fonte: BARBOSA, 2011.

2.2. Relação plasma e mistura de gases na modificação de superfícies
Atualmente o processo de modificação de superfícies por plasma é utilizado em
escala industrial na modificação de superfícies bem diversificadas como as de metais,
polímeros, cerâmicas, compósitos e suas respectivas subáreas, como biomateriais,
eletrônica, tribologia, entre outras. Isso ocorre devido a características positivas do
plasma como a não utilização de gases nocivos ao ambiente, a diminuição do tempo e
temperatura do tratamento, ocasionando assim a economia de recursos investidos no
processo (ALVES JUNIOR, 2001). Para tanto, parâmetros como características e fluxos
dos gases utilizados, cinética, energia do sistema, pressão de trabalho, tensão aplicada,
corrente elétrica, potência entre outros estão sendo bastante usados em pesquisas
científicas atualmente (KARTHIKEYAN, 2010; SATO, 2012; SAKAMOTO, 2013;
HOSSEINI, 2013).
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. Cada gás ira promover no plasma diferentes características que
irão ocasionar na obtenção de propriedades diversificadas no material tratado
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(WAGATSUMA, 2001; KARAKAN et.al, 2003, TRENCZEK, et.al. 2009). O argônio,
por exemplo, possui a característica de ter uma grande massa atômica, e também de ser
inerte, ou seja, não reagir quimicamente com outras espécies do plasma. Isso promove
ao mesmo a capacidade de ocasionar processos de excitação e ionização de espécies
presentes no plasma, bem como a produção de espécies que são importantes na
obtenção propriedades superficiais no tratamento de um material. Esse processo
quântico é conhecido como efeito penning e ocorre quando um átomo de argônio
excitado atua executando o papel dos elétrons, ou seja, transferindo momento através de
colisões para a partícula, excitando-a e dependendo da energia transferida ionizando-a
(WAGATSUMA, 2001; NAVEED, et.al. 2006; QAYYUM, et.al. 2007).
As características físicas do argônio também ocasionam um efeito bastante
utilizado nos processos a plasma que é o “sputtering”, quando o bombardeamento
superficial pelo argônio promove a ejeção de átomos do material. Isso pode
proporcionar a elevação da rugosidade, tensões e consequentemente, energia livre
superficial, remoção de partículas óxidas aderidas, entre outros (MICHEL, 1995). A
adição de um pequeno percentual de nitrogênio (~ 1%) em um plasma de argônio reduz
a emissão de espécies de argônio meta estáveis devido a transferência de cargas por
reações com moléculas de nitrogênio através de colisões inesláticas. Isso reduz também
a ionização de átomos ejetados por “sputtering” pelos átomos de argônio meta estáveis
(JACKSON, 2003).
Em uma mistura dos gases argônio e nitrogênio, os átomos de argônio
promovem o aumento da produção de espécies ativas de nitrogênio importantes no
processo de nitretação a plasma através do efeito penning e também o aumento da
temperatura de elétrons (QAYYUM, et. al. 2007; SALOUM, et. al. 2008). Existe uma
diferença dos valores de corrente elétrica quando se compara a mistura no plasma de Ar
– N2 e nitrogênio puro. Isto ocorre devido a diferente massa apresentada por estes
átomos, pois como o argônio possui maior massa, o mesmo possui uma menor cinética
de velocidade comparada com átomos mais leves, mesmo que os parâmetros de
temperatura estejam iguais, o que torna a pressão de trabalho menor quanto maior a
pressão parcial do argônio. Este fato é relacionado com o número de elétrons livres
presentes na descarga, o que promove uma maior condução elétrica (BARBOSA, 2007,
2011). Estudos revelam que a utilização de parâmetros como a produção de espécies
ativas no plasma são pontos que estão sendo caracterizados como importantes para a
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obtenção de melhores propriedades superficiais. Espécies de nitrogênio, que emitem em
diferentes comprimentos de onda, tais como N2+ (391.3 nm), N2+ (427.4 nm), N2 (337.1
nm), são conhecidas na literatura por serem importantes na obtenção de diferentes
propriedades (NAVEED, 2006).
Abrar (2013) observou que existe uma dependência da dissociação das espécies
de nitrogênio com o aumento da pressão de trabalho (0.02 – 0.4 mbar) em diferentes
proporções desse gás (5 – 95%) em plasma de argônio. Estes resultados demonstram
que a dissociação aumenta com o aumento da pressão de trabalho até um ponto ótimo
para a geração de espécies ativas e diminui com o continuo aumento da mesma. Esse
valor ótimo é elevado de acordo com o aumento da quantidade do gás argônio que
ocasiona a maior ionização das moléculas de nitrogênio. O decaimento ocorre devido a
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 foi a de 95%
de Ar e 5 % N2.
Karakan et.al.(2003) estudou o efeito de diferentes misturas de gases na
nitretação a plasma do aço AISI 5140 e verificou que a quantidade de argônio em uma
mistura de dois gases deve ser no mínimo de 20% para que seja obtida uma camada de
compostos e dureza superficial considerável.
A mistura dos gases argônio e oxigênio também revelam características
relevantes no processamento de materiais por plasma. Devido a alta eletronegatividade
do oxigênio, este possui a capacidade de capturar elétrons lentos no plasma, ou seja,
elétrons de baixa energia cinética no plasma, estando presentes elétrons rápidos, de
maior energia cinética, o que ocasiona um aumento da temperatura de elétrons e
promove uma maior excitação e ionização das partículas do plasma (BRAZ et al.,
2012). Todos esses efeitos excitam diferentes radicais no plasma a baixa pressão.
A utilização de mistura de 3 gases no plasma vem tendo grande utilização
atualmente e é considerada como complexa pela comunidade científica. Misturas dos
gases CH4, N2 e Ar têm sido utilizados na formação de carbonitretos de titânio para
aplicações tribológicas (ROCHA, 2012). A mistura N2, H2 e Ar é utilizada no
tratamento de peças e deposição de filmes finos de nitretos de titânio por gaiola catódica
(DAUDT, 2012). No caso da mistura de N2, O2 e Ar em processos de esterilização,
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descontaminação, fotocatálise, produção de materiais biomédicos, entre outros
(GOMEZ et. al, 2009).
2.3. Titânio e sua composição
O elemento químico titânio foi descoberto primeiramente pelo químico inglês
William Gregor em 1971, presente em um composto de óxido natural de ferro e titânio
(FeTiO3), no qual foi denominado de Ilmenita, esse nome devido

ao local onde foi

descoberto, os montes Ilmenski, na Russia. Em 1975, esse elemento foi redescoberto
por Heinrich Klaporth, um químico alemão, na forma de Rutilo (TiO2), e nomeado
como titânio, baseado na mitologia grega como um símbolo de poder e força. O titânio é
conhecido como sendo o quarto mais abundante na crosta terrestre sendo excedido
apenas pelo alumínio, ferro e magnésio (JOSHI, 2006; LIU, 2004).
O titânio e suas ligas são bem vistos pela sociedade devido a possuírem
propriedades com vastas aplicações que permitem serem usadas em vários setores
industriais. Algumas dessas propriedades podem ser citadas como a excelente
resistência a corrosão e erosão; baixa densidade, que ocasiona uma alta razão entre
resistência e peso e consequentemente ser mais leve possuir uma estrutura mais forte e
de fácil locomoção; resistência a fadiga e estabilidade em altas temperaturas. Devido a
isso, são amplamente usados na indústria aeroespacial, marítima, em ambientes
corrosivos, em equipamentos desportivos e decorativos e na medicina. O titânio é
quimicamente neutro para o corpo humano e é frequentemente utilizado na área
biomédica para substituir válvulas cardíacas, articulações e ossos (ZHECHEVA, 2005).
Mesmo com uma ampla faixa de propriedades positivas, o titânio tem sido pouco
utilizado em algumas áreas da engenharia mecânica devido a não atender com eficiência
algumas propriedades tais como a baixa resistência ao desgaste abrasivo, alto
coeficiente de atrito e baixa resistência do desgaste por fretting, onde o ultimo é
referente ao desgaste ocasionado pelo movimento oscilatório de pequenas amplitudes
entre duas superfícies. Esse pobre comportamento de desgaste pode ser largamente
superado utilizando diferentes tratamentos e revestimentos de superfície.
Quimicamente o titânio é um dos elementos de transição do grupo IV e do
quarto período da tabela periódica de Mendeleev. Possui numero atômico 24 e peso
atômico 47,9. Por ser um elemento de transição e como característica, possui uma
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configuração eletrônica incompleta sendo para o mesmo apresentada como [Ar] 3d2 4S2,
havendo orbitais livres na terceira camada no orbital d. Essa característica eletrônica
promove uma fácil interação como elementos formadores de soluções sólidas, tais como
hidrogênio, carbono, nitrogênio e principalmente
principal
oxigênio. O último
ltimo citado forma uma
camada natural de óxido com espessura nanométrica sobre a superfície do titânio o que
promove uma maior estabilidade química ao composto. Em relação à estrutura cristalina
se apresenta a temperatura ambiente em hexagonal compacta (HC) denominada de fase
α e acima de 882,5 ºC
C transforma-se
transforma se em cúbica de corpo centrado (CCC) conhecida
como fase β,, podendo ser estabilizadas ou manipuladas a temperatura
temperatura ambiente pela
adição de elementos formadores de liga e também através de tratamentos
termoquímicos, o que pode ocasionar a ampliação das propriedades deste elemento,
como é observado
rvado na figura 4 (LUTJERING, 2003; JOSHI,, 2006; LIU, 2004).
Figura 4 – Ilustração das fases do titânio com seus respectivos parâmetros de rede. Em
a) fase α e b) fase β
(a)

(b)

Fonte: LUTJERING, 2003.

Os elementos de liga ocasionam diferentes influências sobre as propriedades do
titânio. Como por exemplo, o alumínio, vanádio, ferro, cromo, estanho e silício
aumentam o valor do limite de elasticidade e a resistência a tração, sendo que ao mesmo
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tempo, eles diminuem a ductilidade e a tenacidade. O alumínio, zircônio e molibdênio
aumentam a resistência ao calor, enquanto que a resistência a corrosão pode ser
aumentada pelo molibdênio, zircônio, nióbio, tântalo e paládio. Por outro lado,
elementos como carbono, nitrogênio e especialmente oxigênio possuem um forte efeito
estabilizador da fase α e assim aumentam a temperatura de transição da fase α→β,
enquanto o hidrogênio tem um efeito estabilizador da fase β, diminui a temperatura de
transição. Essas características podem ocasionar a formação das duas fases em
diferentes proporções (ZHECHEVA, 2005; JOSHI, 2006).
Tabela 1 – Propriedades físicas do titânio nas CNTP.
PROPRIEDADE

VALOR

Densidade

4.54 g/cm3

Coeficiente de expansão térmica a 20ºC

8.4 x 10-6 K-1

Condutividade elétrica (1/mΩ)

2,34 x 106

Condutividade térmica

19.2 W/mK

Estrutura cristalina

Hexagonal compacta

Temperatura de transição α→β

882,5 ºC (1155.5 K)

Ponto de fusão

1668 ºC (1941K)

Ponto de ebulição

3260 ºC (3533K)

Fonte: Adaptado de JOSHI, 2006.

O titânio comercialmente puro, conhecido como (Ti-cp), possui teores entre 98 e
99,5% de pureza e está disponível em quatro graus de pureza, variando de acordo com
os teores de elementos intersticiais presentes tais como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio,
carbono e ferro. Seu valor é decrescido em função do aumento de elementos em forma
de solução sólida ou precipitados, isso devido ao alto custo de extração, pois é gasto
mais energia para torná-lo mais puro o que é dificultado pela alta afinidade do titânio
com esses elementos.
O titânio também é encontrado na forma de óxido, sendo o mais conhecido o
TiO2. É bastante utilizado por ser quimicamente inerte e por possui características como
biocompatibilidade, boas propriedades dielétricas, excelente absorção no espectro
ultravioleta, alta estabilidade e é aplicado em diferentes áreas industriais tais como
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células solares, purificadores de meio ambiente, biomateriais, camadas protetoras contra
corrosão, nanomateriais, entre outros (LANDMAN, 2012, FELTRIN, 2013).
Dentre os compostos óxidos de titânio existentes, o dióxido de titânio, TiO2,
chama atenção por possuir propriedades importantes cientificamente e industrialmente,
e pode ser encontrado em diferentes estruturas cristalinas, sendo as mais conhecidas a
brookita, anatase e rutilo. A anatase e rutilo cristalizam-se em estruturas tetragonais e a
brookita em cristaliza-se em ortorrômbica.
A fase rutilo, termodinamicamente é a fase mais estável a altas temperaturas,
enquanto que a anatase e brookita são obtidas a temperaturas mais baixas, e esta ultima
é estável em condições específicas de pressão. Devido a essas características, torna o
rutilo e a anatase mais usadas em aplicações tecnológicas e no presente trabalho é
voltada mais atenção para estas. No rutilo e anatase, essas formas alotrópicas consistem
em cristais de TiO6 distorcidos, onde cada átomo de titânio tem como vizinho imediato
seis átomos de oxigênio e estes por suas vez, estão ligados a três átomos de titânio como
é visualizado na figura 4. No caso da brookita, esta apresenta esta mesma coordenação
de átomos, mas cristaliza em uma estrutura ortorrômbica. O que diferencia cada
estrutura cristalina citada são os comprimentos e ângulos das ligações de Ti – O, bem
como os diferentes arranjos formados na formação da rede cristalográfica.
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Figura 5 – Representação das estruturas cristalinas do TiO2: (a) rutilo, (b) anatase e (c)
brookita. Esferas brancas, átomos de titânio; esferas vermelhas átomos de oxigênio.

(a)

(b)

Fonte: Adaptado de LANDMAN, 2012.

A distância entre os átomos de titânio apresentam maiores valores na anatase
comparada com o rutilo, enquanto que a distância Ti – O é levemente menor na anatase
(FUJISHIMA, 2008; ZHOU, 2010). A célula unitária do rutilo contém quatro moléculas
de TiO2 enquanto na anatase duas moléculas por célula unitária. Entretanto, a estrutura
da anatase é mais alongada e possui maior volume comparado ao rutilo o que torna a
anatase menos densa.
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Tabela 2 – Propriedades físicas do rutilo, anatase e brookita.
PROPRIEDADE

RUTILO

ANATASE

BROOKITA

Estrutura

Tetragonal

Tetragonal

Ortorrombica

Parâmetros de

a = 0,459

a = 0,378

a = 0,918

rede

c = 0,296

c = 0,951

b = 0,545

cristalina

c = 0,524
Densidade
específica (g.cm3
)
Dureza (Mohs)

4,13

3,79

3,99

6,5

5

5,75

Índice de refração

3

2,5

2,6

Energia do band
gap (eV)

3,02

3,20

2,96

Fonte: Adaptado de (LANDMAN, 2012; FELTRIN, 2013).

Como observado na tabela 2, as variações presentes nas diferentes estruturas
cristalinas do TiO2, podem ocasionar diferentes propriedades físico – químicas. Como
por exemplo, a densidade citada anteriormente, devido ao rutilo exibir menor distância
inter-atômica na direção C. Outra propriedade que pode ser citada e é de grande
utilidade tanto na área científica quanto na indústria é a propriedade fotocatalítica
observada pela energia do gap, sendo esta tendo grande uso em semicondutores de
células solares e janelas inteligentes, por exemplo (VIANA, 2010; GALLO, 2010).
A utilização do TiO2 na área de fotocatálise tem grande uso primeiro por possuir
uma eficácia na oxidação a temperatura ambiente de produtos orgânicos nocivos e
segundo pela capacidade de conversão de energia solar. Essas características ocasionam
seu uso como purificador de água e do ar, bactericida, fungicida, agente esterilizador
entre outros. Essa característica fotocatalítica pode ser usada para promover o caráter
hidrofílico do material quando um feixe de radiação eletromagnética é incidido sobre o
mesmo, onde podem ser citadas como exemplo as janelas auto – limpantes.
De acordo com a tabela 2, a anatase possui uma maior eficiência que o rutilo por
ter um valor de energia do gap maior (3,20 eV) comparado com o rutilo (3,02 eV). Isso
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contribui para que a recombinação elétron/lacuna ocorra com menor probabilidade. Esse
fato pode ser relacionado devido à anatase possuir um maior número de sítios reduzidos
Ti3+ que o rutilo formado pela dos sítios Ti4+ pelos elétrons gerados. Com isso a
velocidade de recombinação elétron/lacuna é diminuída, aumentando a probabilidade de
existirem mais lacunas disponíveis para que haja a formação de um determinado tipo de
radical.
O titânio também é conhecido por formar nitretos e estes fazem parte do grupo
de materiais refratários que possuem elevado ponto de fusão, possuem alta dureza e
diferente do TiO2 fazem parte classe de materiais supercondutores. Os nitretos de titânio
possuem ligações metálicas entre os átomos de titânio (Ti – Ti) e ligações covalentes
entre o titânio e nitrogênio (Ti – N) e são formados diferentes composições de nitretos
de acordo com o percentual de átomos de nitrogênio presentes na rede cristalina do
titânio. Estes a temperatura ambiente possuem uma grande faixa do percentual de
nitrogênio, podendo variar de 33% at.N (TiN0,43) a valores acima de 52% at.N (TiN 1,08)
onde atinge uma composição estequiométrica. Dentre as fases cristalinas conhecidas
desse composto podem ser citados a

Ɛ

– Ti2N com estrutura tetragonal, δ – TiNx com

estrutura cúbica de face centrada como apresentadas na figura 6.
Figura 6 – Diagrama de fases do TiN.

Fonte: BELL; 1986.
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Assim como os óxidos de titânio, os nitretos de titânio também possuem uma
vasta utilização tanto na área científica como na indústria. Um dos primeiros usos desse
composto foi no revestimento de ferramentas de corte com o intuito de modificar suas
propriedades superficiais tais como dureza, resistência a abrasão, prolongando a vida
útil da peça (PENG, 2003; GUO, 2005). As características como alta dureza e
resistência ao desgaste, estabilidade química em meios agressivos como ácidos e
básicos, condutividade elétrica e térmica satisfatória engrandecem seu uso comercial
(Tabela 3). Sendo importante ressaltar que as propriedades são dependentes da
concentração de nitrogênio na rede do titânio, obtendo melhores propriedades quando é
formada a fase estequiométrica δ – TiN.
Tabela 3 – Propriedades físicas TiN.
Propriedade

Valor

Densidade

5.22 g/cm3

Condutividade térmica

19.0 W/mK

Dureza (Vickers)

2300 Kg/mm2

Ponto de fusão

2930°C (3203K)

Resistividade elétrica

25 µΩ.cm

Modulo de elasticidade

600 GPa

Fonte: Adaptado de JOSHI, 2006.

Atualmente, compostos de TiNxOy com estequiometria intermediária
estão sendo estudados devido a atuação do N como dopante do TiO2, ocasionando a
modificação de algumas propriedades superficiais do material sendo esta dependente da
razão nitrogênio/oxigênio (NUNES, et.al. 2003). Estes revestimentos possuem muitas
aplicações dentre elas as propriedades elétricas, ópticas, mecânicas, e estabilidade
térmica e podem ser utilizadas em janelas inteligentes, células solares, revestimentos
resistentes ao desgaste, entre outros.
No entanto, diferentes abordagens da formação de oxinitretos têm sido
propostas. Dentre estas podem ser citadas a inserção de elementos interticiais sem
alterar a estrutura original do composto, como a dopagem com nitrogênio no TiO2, com
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um percentual baixo de nitrogênio, conservando assim, a fase de óxido e/ou a dopagem
com oxigênio no TiN, com baixo percentual de oxigênio, conservando a fase de nitreto.
Dentre as técnicas para produção desses compostos pode ser citados o PECVD,
evaporação por feixe de elétrons, aminação redutiva, método sol – gel, oxidação do TiN
e/ou a nitretação do TiO2 ou ambos por tratamento termoquímico em atmosferas dos
gases apropriadas, como Ar, N2 e O2, implantação iônica do nitrogênio no TiO2, e
magnetron sputtering reativo. Este ultimo tem uma grande vantagem pelo fluxo dos
gases pode ser controlado com precisão o que pode determinar o teor de nitrogênio e
oxigênio em filmes de oxinitreto (TRENCZEK, 2009; RAWAL, et.al. 2012).
A dopagem do TiO2 surgiu da necessidade de melhorar a absorção de fótons na
região do visível diminuindo o valor do band gap característico do composto através da
inserção (dopagem) de alguns elementos químicos em sua estrutura cristalina. Asahi
(2001) foi um dos primeiros pesquisadores a realizar um trabalho voltado a discussão do
favorecimento da absorção de fótons na região do visível pela dopagem do TiO2. Neste,
foi calculado a densidade de estados entra a banda de condução e banda de Valencia
desse composto, inserindo substitucionalmente elementos não metálicos como C, S, N,
por exemplo. Foi observado que o N obteve melhor resultado, pois o estado N2p
contribui para diminuir o valor da banda proibida do material através da sobreposição
com o estado O2p (Figura 7).
Figura 7 – Diminuição entre a banda de valência e condução através da dopagem do
nitrogênio no TiO2.

Fonte: Adaptado de MORAES, 2011 Apud YANG, 2007.
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Lee (2010) detalhou a estrutura atômica do N – TiO2 através de cálculos e
esquematizou a rede, como mostrada na figura 8 abaixo. Quando um átomo de
nitrogênio é inserido na rede cristalina do TiO2, o comprimento da ligação Ti – O na
rede pode ser variada, como existe diferença entre o raio iônico e a eletronegatividade
entre o nitrogênio e o oxigênio podem deformar o balanço local constituído pelo Ti – O.
Neste trabalho foi calculado o valor das ligações quando um nitrogênio atômico foi
colocado no lugar de um sitio de oxigênio formando o N – TiO2 substitucional, e um
nitrogênio atômico foi ligado com um átomo de oxigênio o N – TiO2 intersticial. A
média do valor das ligações para o TiO2, N – TiO2 substitucional e o N – TiO2
intersticial foram 1.950 Ǻ, 1.952 Ǻ e 1.961 Ǻ, respectivamente. O maior valor do
comprimento da ligação Ti – O observada no N – TiO2 intersticial indica que existe uma
forte tensão energética local. As mudanças na energia local pode afetar a força constante
da ligação, no qual influencia na frequência de vibração da rede.

Figura 8 – Modelo estrutural da anatase. (a) TiO2; (b) TiO2 com nitrogênio
substitucional e (c) TiO2 com nitrogênio intersticial.

Fonte: LEE; 2010.
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2.4. Biomateriais e hemocompatibilidade
O campo dos biomateriais teve seu reconhecimento após a primeira reunião
realizada na Universidade de Clemson, Carolina do Sul em 1969 e continua a receber
grande atenção a partir dessa data. Os biomateriais são materiais naturais ou artificiais,
utilizados na fabricação de implantes ou estruturas com a função de substituir a
estrutura biológica deteriorada e assim restaurando sua forma e função. Estes podem ser
utilizados em diferentes partes do corpo, e como exemplos podem ser citados válvulas
artificiais para o coração, stens em vasos sanguíneos, implantes de substituição de
ombros, joelhos, quadris, cotovelos, entre outros. Dentre os citados, o número de
implantes utilizados na coluna vertebral, quadril e joelho possuem maior uso (PARK,
2003; GEETHA, 2009).
A biocompatibilidade é uma característica fundamental no conhecimento de
materiais implantáveis, devendo estes atenderem a determinados requisitos, para o qual
foram designados como por exemplo, não liberar materiais indesejáveis que provoquem
reações alérgicas ou inflamatórias. Quando um material é implantado no corpo pode
ocorrer a adsorção de proteínas e esse comportamento pode influenciar positivamente
no comportamento das células, tais como adesão, proliferação e diferenciação. Esse fato
pode não o caracterizar como um corpo estranho para o organismo. Quando se refere a
implantes articulares, propriedades como energia superficial e a capacidade de aderir a
glicoproteínas presentes no líquido sinoavial influenciam na biotribologia do implante.
Estas proteínas aderidas terão importância na diminuição do atrito entre as articulações
(LIU, 2004; HAUERT, 2008; BRANDÂO, 2010).
A hemocompatibilidade, ou seja, a compatibilidade de um material em relação a
células sanguíneas é um dos fatores fundamentais de um biomaterial que pode
determinar o sucesso do mesmo quando em contato com o corpo humano. O estudo da
interação das células sanguíneas com o material implantado é importante por que a
superfície do implante entra em contato primeiro com as células sanguíneas, ocorrendo
uma série de etapas complexas tais como a adesão de proteínas como fibrinogênio,
ativação e adesão de plaquetas, e finalmente forma uma rede de fibrina, onde as células
osteogênicas, por exemplo, irão se depositar e se proliferar. Estas células irão interagir
não diretamente como a superfície do implante, mas sim com a camada modificada pela
adsorção de células sanguíneas (LIU, 2004; BRANDÂO, 2010).
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Diferentes tipos de materiais, como metálicos, poliméricos e cerâmicos tem sido
bastante utilizados na área de biomateriais. No entanto, ainda existem complicações
biológicas que impedem a aplicação dos mesmos quando se trata das características
hemocompatíveis tais como a infecção e trombose. Dependendo da aplicação, a
formação de trombos em uma superfície pode ser um ponto negativo em relação ao
material implantado (KIM, 1996, 2003). Dispositivos que possuem contato direto com o
sangue tais como membranas de hemodiálise, vasos sanguíneos artificiais, stents,
biossensores, devem possuir uma compatibilidade sanguínea elevada. Ou seja, evitar a
ocorrência de agregação dessas células sobre a superfície desses materiais, o que
caracteriza a formação de trombos. Estes podem minimizar a função do implante
momentaneamente, como também a falha completa do mesmo. Outro efeito que pode
ocorrer é o risco de embolia, ou seja, e obstrução de um vaso pelo deslocamento de um
trombo, que pode resultar no falecimento do paciente (RIEDEL, 2012).
As interações entre o sangue e o material são constituídas de um processo
complexo entre a adsorção das proteínas até a formação do trombo, e o entendimento do
mesmo pode ocasionar no sucesso do implante (ZHANG, 2008). Um dos pontos
bastante estudados no campo científico é como ocorre a formação do trombo, sendo que
as plaquetas são a chave para o entendimento desse processo. As plaquetas podem
acelerar uma sequencia de etapas que é conhecido como processo de coagulação
sanguínea. A formação de fibrinogênio é importante para a adesão plaquetária e dessa
forma uma baixa adsorção de fibrinogênio e consequentemente baixa adesão de
plaquetas são consideradas essenciais para uma melhor compatibilidade sanguínea
(GORBET, 2004; YAHYAPOUR, 2004). O estudo da ativação e adesão das plaquetas
durante a primeira hora de contato é bastante estudado devido a ser o tempo ideal para a
ocorrência desses processos (GORANSSON, 2003).
Windecker (2012) et al, realizou estudos em stents de aço inoxidável
implantados em suínos. Foi verificado que superfícies de stents de aço inoxidável
quando recobertos com filmes de oxinitretos de titânio, são mais hemocompatíveis, ou
seja, possui uma menor formação de agregados plaquetários, quando comparadas com o
aço inoxidável. Esta diminuiu a formação de fibrinogênio e a diminuição de plaquetas
aderidas sobre a superfície do stent quando revestidas com filmes de oxinitretos de
titânio. Este efeito foi relacionado com o alto potencial eletroquímico do aço inoxidável,
que promove a troca de elétrons com as proteínas do meio biológico, tais como o
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fibrinogênio, favorecendo assim a aderência plaquetária e a formação de trombos.
Comparando com os oxinitretos de titânio, estes possuem um baixo potencial
eletroquímico, tornando-o biologicamente inerte e impedindo possíveis reações com o
meio biológico. Estas características fazem desse composto um excelente candidato a
um material biocompatível.
2.4.1. Plaquetas e o processo de coagulação
As plaquetas são fragmentos de células gigantes chamados megacariócitos
(células da medula óssea), e possuem um tempo de vida em torno de 10 dias. São
conhecidas por serem as menores células do sangue e possuírem forma de pequenos
discos achatados, sem núcleo, diâmetro médio de 1,5 µ, espessura de 0,5 a 1 µ quando
não ativadas e tem fundamental importância no processo de coagulação sanguínea
(QUEIROZ, 2003). De uma forma geral, quando há algum dano do endotélio de um
vaso sanguíneo, ocorre a ativação das plaquetas, seguidas da adesão e aglutinação umas
nas outras, juntamente liberando substâncias que ativam outras plaquetas e promovem a
formação de grumos plaquetários interrompendo assim a perda sanguínea.
Apesar de não possuírem núcleo, as plaquetas são células altamente organizadas
e possuem uma grande quantidade de organelas, como por exemplos três tipos de
grânulos que possuem morfologias diferentes e estocam armazenam diferentes tipos de
constituintes, são eles os grânulos alfa (α- grânulos) e os grânulos densos. Os grânulos
alfa possuem em sua constituição moléculas de adesão importantes para as interações
entre as plaquetas, células sanguíneas e tecidos, contendo também fatores mitogênicos
(crescimento), proteínas plasmáticas e fatores relevantes para a coagulação e fibrinólise
(degradação do coágulo). No caso dos grânulos densos, possuem íons bivalentes e
pequenas moléculas não protéticas, como o difosfato de adenosina (ADP), o trifosfato
de adenosina (ATP), serotonina e pirofosfato, que são secretadas para recrutar outras
plaquetas e exercem funções na amplificação da ativação e agregação plaquetária
(RENDU E BROHARD-BOHN, 2001; SOUZA, 2006). As principais funções das
plaquetas são citadas na tabela 4.
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Tabela 4 – Principais propriedades das plaquetas.
Propriedades hemostáticas das plaquetas
1. Adesividade
2. Agregação
3. Difusão
4. Liberação de serotonina
5. Produção do fator III plaquetário
6. Liberação do fator IV plaquetário
7. Retração do coágulo
Fonte: Adaptado de SOUZA, 2006.

A adesividade faz com que a plaqueta tenha a capacidade de se aderir a um vaso
lesionado ou a qualquer outra superfície diferente do endotélio normal. Essa
propriedade faz com que as plaquetas possam se aderir umas sobre as outras, formando
assim os grumos ou agregados plaquetários que é inicio de um futuro coágulo. A
serotonina quando liberada, estimula a adesividade e a aglutinação. Os fatores
plaquetários III e IV participam das reações da cascata da coagulação, que será
explicado posteriormente. Ainda há a participação em conjunto das plaquetas em
conjunto com a fibrina na formação do coágulo (SOUZA, 2006).
Park (2001) estudou o comportamento das plaquetas em contato com superfícies
de titânio comercialmente puro com quatro tipos de acabamentos superficiais, sendo
estes atacadas com ácido clorídrico e sulfúrico; preparadas metalograficamente com
lixas de carbeto de silício e granulometria de 320 Mesh; usinadas; e polidas. O resultado
dos ensaios de adesão plaquetária com essas superfícies ocasionaram uma relação direta
com rugosidade da superfície. As superfícies que apresentaram maior valor de
rugosidade obtiveram maior adesão e agregação plaquetária, como mostrado na figura
9.
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Figura 9 – MEV de plaquetas após a interação com superfícies de titânio com diferentes
acabamentos. (a) com ataque ácido, (b) lixada, (c) usinada e (d) polida. Escala = 6 µm.

Fonte: PARK, 2001.

Para que a plaqueta possa aderir a uma determinada superfície, eles passam pelo
processo de ativação, onde sua morfologia é alterada, passando de um formato discoide
para um formato com emissão de longas extensões dentríticas, chamadas de filopódios,
sendo estes cruciais no processo de adesão. Na figura 10c, estes são indicados pelas
setas vermelhas. É a partir da alteração da morfologia da plaqueta que dá início ao
processo de formação do coágulo.
Quando a plaqueta entra em contato com a superfície de um material
implantado, por exemplo, e este for caracterizado por ser um material trombogênico, o
processo de ativação plaquetária terá inicio e irá ocorrer em quatro etapas sucessivas.
Primeiro a alteração da forma da plaqueta (figura 10); em segundo a agregação
primária, onde formam pequenos aglomerados que podem ser desfeitos; em terceiro a
agregação secundária, onde são formados agregados que não se desfazem, ou seja,
irreversíveis; e em quarto a liberação do conteúdo granular (SOUZA, 2006).
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Figura 10 – MEV da plaqueta em formato discoide (A), Ativada e aderida (B), após a
secreção do conteúdo granular (C).
(C)

Fonte: COSTA, 2008.

Estudos mais recentes tem procurado implementar de novas técnicas utilizadas
na área das ciências exatas com o intuito de facilitar na análise morfológica das
plaquetas, em materiais que irão entrar em contato com o sangue. Dentre estas técnicas,
a microscopia de força atômica vem sendo bastante,
bastante por ser
er uma técnica não destrutiva
e fornecer informações em escala nanométrica. Karagkiozaki et al., (2009) estudou o
comportamento das plaquetas em contato com superfícies de nitreto de titânio e
observou que as plaquetas apresentaram a formação de filipódios e agregação
plaquetária. Através da técnica de MFA, o mesmo conseguiu realizar a medida da
morfologia da plaqueta, fornecendo informações confiáveis sobre altura, espraiamento e
presença de filopóides.

Capítulo 3
Materiais e métodos

3.0 MATERIAIS E MÉTODOS

A realização do presente trabalho baseia-se em 3 etapas, sendo: primeiro,
diagnóstico das espécies do plasma e tratamento termoquímico; segundo, a
caracterização das amostras e terceiro, o ensaio biológico de aderência plaquetária
(Figura 11).
Figura 11 – Fluxograma das etapas realizadas no presente trabalho.

Etapa 1
Diagnóstico do
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Etapa 2
Preparação
metalográfica

Tratamento termoquímico e
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Etapa 3
Ensaios
biológicos

Caracterização do
comportamento das
plaquetas por MEV
e MFA.
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3.1. Sistema de OES e tratamento termoquímico
A primeira etapa foi a realização do diagnóstico do plasma por espectroscopia de
emissão óptica (OES) em uma mistura dos gases argônio, nitrogênio e oxigênio em
diferentes proporções de fluxo. Esta teve como intuito verificar as espécies químicas
formadas nessa mistura e observar como as intensidades das espécies selecionadas se
comportam com as variações das concentrações dos gases.
A figura 12 apresenta o sistema utilizado para a obtenção dos espectros de OES,
qual consiste de um espectrômetro de emissão Acton Sprectrapo 2500i com
comprimento focal de 500 mm, com resolução espectral mínima de 0,05 nm e uma rede
de difração de 1200 linhas/mm. Este possui um detector, um fotodiodo de silício de 10
mm de diâmetro com resposta óptica entre 200 a 1200 nm. Em conjunto também foi
utilizado um espectrógrafo ocean optics USB 4000 com resolução óptica de 0,3 a 10
nm, comprimento focal de 42 nm de entrada e 62 nm de saída e resposta óptica entre
200 – 1100 nm. Este possui em detector Toshiba TCD1304AP série CCD linear. Ambos
equipamentos possuem uma fibra óptica que são posicionadas diretamente na janela de
quartzo do reator captando a luz emitida, como pode ser observado na figura 12.
Figura 12 – Sistema utilizado na obtenção dos espectros de OES e no tratamento
termoquímico do titânio.

Fonte: Adaptado de BARBOSA, 2011.
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O diagnóstico do plasma foi importante para detectar as espécies ativas presentes
na mistura, e determinar quais espécies se destacam em termos de intensidade frente as
demais. As espécies foram selecionadas com base nos seguintes critérios: (1) baixo
valor de energia de ativação, (2) a não sobreposição entre as linhas provenientes de
diferentes espécies, (3) ampla utilização em estudos onde se mostraram importantes
para a modificação de superfícies (SHARMA, 2008; SALOUM E NADDAF, 2008;
BARBOSA, 2011; BRAZ et al., 2012). Cada espectro foi obtido para faixas de
comprimento de onda entre 330 e 930 nm, sempre com um passo de 0.2 nm. As
espécies
(391,4

ativas
),

selecionadas
(427,6

corresponderam

as

seguintes:

(337,0

),

), O (777,4 nm), O (844,6 nm) e Ar (750,2 nm). A tabela

5 organiza as mesmas por ordem crescente dos valores de comprimentos de onda. Os
picos referentes às espécies identificadas foram comparados com os valores encontrados
no banco de dados disponível na página eletrônica do National Institute of Standards
and Technology - NIST (http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html) e
em um livro de banco de dados (PEARSE, 1976).
Tabela 5 – Espécies atômicas, radicais, moleculares e iônicas identificadas por suas
respectivas transições.
Espécie

Tipo

Transição

λ (nm)

N2

Molécula

C3IIu–B3IIg (0–0)

337.0

2

391,4

N2

+

Íon molecular

N2

+

Íon molecular

+

3

B Σu – X

Σg+

(0–0)

---------------3s 3p5(2P°1/2)4p –
3s23p5(2P°1/2)4s
2s22p3(4S°)3p –
2s22p3(4S°)3s
3p 3P – 3s 3S

Energia de
ativação (ev)
11,1

427,6

3,1
------------------

750,2

13,48

777,4
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Fonte: PEARSE, 1976; CLAY, 1996.

O tratamento das amostras foi realizado em um sistema desenvolvido no próprio
LabPlasma – laboratório de processamento de materiais por plasma - UFRN. O presente
equipamento consiste em uma câmara de vácuo, sistema de exaustão, sistema de
alimentação de gases, fonte de tensão DC e sensores eletrônicos. Na figura 13 é
apresentado o esquema do equipamento de plasma montado no Labplasma. Este
consiste em um tubo de aço inoxidável com diâmetro de 0,3 m e 0,4 m de altura,
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resultando em um volume útil de 0,12 m3. As extremidades desse tubo são fechadas por
flanges de aço inoxidável, vedadas por gaxetas de viton com perfil “L”. O flange
inferior dispõe de conexões para o sensor de pressão, entrada de gás e saída para da
bomba de vácuo. O porta amostras, que também é o eletrodo potencialmente negativo
tem inserido no seu centro um termopar cromel–alumel para monitoramento indireto da
temperatura. Toda carcaça do reator está conectada ao terminal positivo da fonte de
tensão devidamente aterrado. Todo o processo pode ser observado por meio de uma
janela lateral.
Figura 13 – Representação esquemática do reator a plasma utilizado no tratamento
termoquímico.

Fonte: Adaptado de BARBOSA, 2011.

A mistura de gases foi realizada de tal forma que a soma de seus fluxos sempre
fosse igual a 20 sccm. Este fluxo total deve-se ao fato de esta ser a capacidade máxima
dos fluxímetros utilizados. Dois grupos de tratamento foram utilizados no presente
trabalho. No primeiro foi fixado um fluxo de 5 sccm de argônio e o segundo o fluxo
fixado foi de 10 sccm de argônio. Utilizou-se para representar o grupo de menor fluxo
de argônio a letra B e para o de maior fluxo de argônio, a letra A. As letras N e O
representam os gases nitrogênio e oxigênio. Em cada letra utilizada para representação
dos gases (B, A, N e O), em subscrito é informado o fluxo do gás utilizado e em
sobrescrito é informado o percentual de cada gás na mistura (tabela 6).
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Tabela 6 – Condições utilizadas no tratamento termoquímico junto com o percentual de
cada gás.
Condição
%

%

!"

Porcentagem individual (%)
N2

Ar

O2

(%)

Fluxo

(%)

Fluxo

(%)

Fluxo

Percentual

(sccm)

Percentual

(sccm)

Percentual

(sccm)

25

5

75

15

0

0

25

5

60

12

15

3

25

5

45

9

30

6

25

5

30

6

45

9

25

5

15

3

60

12

25

5

0

0

75

15

50

10

50

10

0

0

50

10

40

8

10

2

50

10

30

6

20

4

50

10

20

4

30

6

50

10

10

2

40

8

50

10

0

0

50

10

!"

A temperatura, pressão e tempo para cada condição foi de 500 ºC, 1 mbar e 20
min, respectivamente. A tabela 6 descreve os fluxos utilizados juntamente com a
porcentagem de cada gás. Primeiramente, a temperatura foi elevada até 500 ºC com a
utilização de 20 sccm Ar e ao estabilizar foi inserido os fluxos da mistura
a 1 mbar. Ao estabilizar esses parâmetros foram obtidos espectros a cada 5
minutos em um total de 20 minutos. Após esse tempo, a condição foi modificada para
e com os parâmetros estabilizados são obtidos os demais espectros. O
tempo de intervalo entre as condições foi de 10 minutos, o que garantia que os fluxos
estavam estabilizados. Essa metodologia foi feita para cada condição da tabela 6 e todas
sendo realizadas simultaneamente para obtenção de uma maior confiança nos
resultados. As condições 5 Ar e 10 Ar, ou seja, baixo (B) e alto (A) teor de argônio,
foram utilizadas para verificar como as espécies se comportariam com a variação de
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fluxo, principalmente do Ar que exibe propriedades importantes ao processo tais como
excitação e ionização de partículas e sputtering, para o qual é bastante utilizada nos
processos a plasma.
A partir dos dados obtidos através dos espectros, foram construídas curvas de
intensidades das espécies citadas na tabela 5 em função do aumento e diminuição do
fluxo dos gases oxigênio e nitrogênio. Estas curvas tem a função de evidenciar
alterações nas intensidades das espécies quando a proporção dos fluxos dos gases é
variada, o que promove mudanças nos parâmetros do plasma. Para tanto, foi realizada
uma normalização onde os espectros coletados foram multiplicados por um fator que
igualasse o valor da intensidade dos picos associados ao Ar (750,2 nm). Logo, todas as
demais espécies analisadas possuem valores de intensidade referente a linha de emissão
do argônio.
Em trabalhos anteriores foi observado que as espécies do plasma apresentam
diferentes comportamentos quando a proporção de uma mistura de gases é alterada
(BRAZ, 2010; BARBOSA, 2011; NUNES FILHO, 2011; ROCHA, 2012; DAUDT,
2012). Para facilitar na observação das espécies, foi adicionada a cada gráfico das
curvas de intensidades, uma linha de tendência (em vermelho) que servirá para
acompanhar o comportamento das espécies que não seguem uma tendência linear de
elevação ou decaimento de suas intensidades.
Na segunda etapa foi realizado o tratamento termoquímico nas condições de 500
ºC, 1 mbar e 2 horas. As condições de temperatura e pressão foram iguais as do
diagnóstico de plasma, como forma de manter os parâmetros mais próximos possíveis.
O diagnóstico de plasma e a construção das curvas de intensidades também foram
realizados durante o tratamento termoquímico. Cada espectro era obtido ao longo do
tratamento a cada 30 minutos. O diagnóstico foi realizado sem e com amostras para
verificar se ocorrem alterações no comportamento do plasma nos dois ambientes. Ao
fim desse processo foi realizada a caracterização das amostras que será informada
posteriormente.
Em relação às amostras, foram utilizados discos de titânio cp (Grau II), medindo
15 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura. Antes do tratamento a plasma, as mesmas
foram preparadas metalograficamente através de lixamento com lixas de carbeto de
silício com granulometria 220, 360, 400, 600, 1200, 1500 e 2000 MESH. Após o
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lixamento, foi realizado o polimento com solução composta de peróxido de hidrogênio
(60%) e sílica coloidal (40%) com um pano de polimento OP-CHEM durante 30
minutos. Antes das amostras serem inseridas no reator a plasma, foram limpas através
de agitação ultrasônica em 3 banhos de soluções diferentes. A primeira foi utilizada
detergente enzimático, seguido de álcool etílico absoluto e por fim água destilada,
permanecendo por um tempo de 10 minutos em cada líquido.
3.2. Espectroscopia micro Raman
As análises de espectroscopia Ramam foram realizadas no Complexo de
Laboratórios Multiusuários (C-LABMU) da Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG, utilizando um feixe incidente de He – Ne com comprimento de onda de 532 nm
com uma potencia de 20 mW. As imagens foram adquiridas usando uma lente objetiva
com magnificação de 50 x, onde foram expostas ao laser por um tempo de 50 segundos
e com uma faixa de aquisição entre 49 e 700 cm-1. O programa utilizado para a
deconvolução dos espectros foi o MagicPlot Student 2.0.1. As bandas foram
pesquisadas a partir de dados da literatura.
3.3. Difração de Raios – X com incidência rasante (GIXRD)
As análises foram realizadas no LMCMat – Laboratório Multiusuário de
Caracterização de Materiais, da Unesp – Campus Experimental de Sorocaba. As
medidas de difração foram realizadas com raios–X de ângulo rasante de 1º usando um
difratometro (XRD) Panalytical X’Pert Powder, radiação Cu Kα com uma varredura 2θ
de 25,0 a 45,0º, com passo de 0,050º e tempo de contagem de 2 segundos. A
profundidade referente a incidência rasante de 1º é aproximadamente de 500 nm
(LIMA, 2010). O programa utilizado para a deconvolução dos difratogramas foi o
MagicPlot Student 2.0.1. A identificação das fases foi realizada com auxílio do
programa Match, com base no banco de dados American Mineralogist Crystal Structure
Database (AMCSD), Crystallography Open Database (COD) e dados obtidos na
literatura.
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3.4. Nanodureza
Os testes de nanodureza foram realizados no Laboratório de Propriedades
Nanomecânicas (LabNano) da Universidade Federal do Paraná – UFPR, utilizando-se
um Nanoindenter XPTM da MTS System. Foi utilizado um indentador com ponta
piramidal Berkovich para medir a dureza usando cargas de 0,8 mN, 1,6 mN, 3.2 mN,
6.3 mN, 12,5 mN, 25 mN, 50 mN, 100 mN, 200 mN e 400 mN. Foram feitas 9
indentações em cada amostra.
3.5. Microscopia de força atômica (MFA)
As análises de microscopia de força atômica foram realizadas no Núcleo de
Estudos em Petróleo e Gás Natural – NEPGN da Universidade Federal do Rio grande
do Norte – UFRN. A topografia e os valores de rugosidade foram analisados por um
microscópio de força atômica SPM 9600 (Shimadzu, Japão) em modo dinâmico,
equipado com um scanner de variação máxima de 30 µm na direção x e y e 5 µm na
direção z. Os perfis de rugosidade avaliados foram a rugosidade média quadratica (Rq),
altura máxima média do perfil (Rz), altura máxima do perfil do pico (Rp) e altura
máxima do perfil do vale (Rv). As imagens foram obtidas em um tamanho de 5x5 µm
com uma resolução de 256x256 pontos. Foi utilizada a razão Rp/Rz que informa a
relação dos picos e vales presentes na superfície.
3.6. Ângulo de contato
O ângulo de contato foi determinado usando o método da gota séssil. Usou-se o
aparelho de molhabilidade desenvolvido no LabPlasma - Laboratório de processamento
de materiais por plasma da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Foi
utilizado como líquido a água destilada e o plasma sanguíneo obtido da centrifugação
do plasma rico em plaquetas. O ângulo de contato foi medido em 3 discos de cada
superfície oxinitretada e polida, com o auxílio de uma pipeta graduada, 20 µL da
solução foi gotejada sobre cada disco. Fotografias foram obtidas em diferentes tempos
até a completa relaxação da gota (60 segundos), utilizando-se um programa de captação
de imagens Pinnacle Studio 9.0.
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3.7. Teste de adesão plaquetária
Os ensaios de aderência plaquetária foram realizados no BIOPOL – Laboratório
de Biotecnologia e Polímeros naturais, localizado no CB – Centro de Biociências da
UFRN. Os discos de titânio, distribuídos em triplicadas tanto para as amostras não
tratadas e tratadas, foram esterilizados em altoclave por 1 hora e meia a 120ºC antes dos
ensaios biológicos. Foi utilizada uma bolsa de plasma humano rico em plaquetas doado
pelo Hemocentro do Rio grande do Norte - HEMONORTE para a realização deste
experimento. Para tanto, o plasma rico em plaquetas foi distribuído em tubos de fundo
cônico de 15 mL e os mesmo foram centrifugados a uma velocidade de 1500 rpm.
Destes foi retirado o concentrado de plaquetas e feita a contagem das mesmas. A partir
daí foi realizada uma diluição para que em 1 mL de plasma existisse 8 x 107 plaquetas.
As amostras de titânio foram distribuídas em placas de 12 poços e foram colocadas
imersas em 1 mL de plasma com a quantidade de plaquetas determinada. As amostras
foram incubadas em uma estufa durante 1,5 horas. Após incubação, foram fixadas com
uma solução de glutaraldeído 2,5% durante 1 hora e levadas para as análises de MEV e
AFM. Cada etapa foi realizada em um ambiente estéril de uma câmara de fluxo laminar.
Para avaliar a adesão plaquetária foram realizadas análises de MEV e MFA. A
preparação das amostras para as análises de MEV foi realizada no Laboratório de
Investigação de Polissacarídeos Sulfatados- LIPS da Universidade Federal do Paraná –
UFPR e foi iniciado após a fixação com glutaraideído. Inicialmente, as amostras foram
lavadas com tampão cacodilato de sódio 0,1 M (pH 7,2 a 7,4) e posteriormente pósfixadas, com tetróxido de ósmio 1% por 1 hora. Concluído esse tempo, as amostras
foram lavadas novamente com tampão cacodilato. As amostras foram desidratadas por
10 minutos nas seguintes proporções de etanol: 30%, 50%, 70%, e 100%. Seguido a
desidratação, as amostras foram submetidas ao ponto crítico no aparelho Balzers CPD
010 e metalizadas com ouro no aparelho Balzers SCD 030. Após foram analisadas em
um microscópio eletrônico de varredura TESCAM, modelo Vega 3. O ponto crítico e as
análises de MEV foram realizadas no Centro de Microscopia Eletrônica (CME) da
Universidade Federal do Paraná – UFPR.
Para as análises de MFA das amostras com material biológico, foi utilizado o
mesmo equipamento mencionado no item 3.6. Dessa forma, foram utilizadas amostras
metalizadas e analisadas por modo contato, o que ocasionou a aquisição das imagens em
um menor tempo. Após essa análise, foram obtidos os parâmetros de distância média
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entre as plaquetas e o diâmetro médio das plaquetas através da ferramenta de análise de
partículas presente no software do equipamento de MFA.
3.8. Análise estatística
A análise estatística foi realizada através do teste da ANOVA, que mede a
variabilidade entre os resultados. Também foi realizado o teste de t-student que avalia a
significância estatística para < 0,05.

Capítulo 4
Resultados e
Discussão

4.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentadas as 3 etapas realizadas no presente trabalho,
iniciando pela caracterização da mistura dos gases presentes no plasma para os grupos B
e A, tanto para o plasma nos ambientes sem amostra e com amostra, seguida da
caracterização das amostra de titânio tratadas por estes respectivos fluxos e por último o
comportamento de plaquetas humanas relacionado com cada tipo de superfície tratada.
4.1. Caracterização das espécies do plasma
4.1.1. Espectroscopia de emissão óptica (OES)
A figura 14 apresenta um espectro típico da mistura dos gases argônio,
nitrogênio e oxigênio, que é similar aos espectros das diferentes condições utilizadas,
diferenciando somente pelas intensidades luminosas. Na mesma pode ser observada a
presença de picos referentes às espécies ativas dos gases utilizados, mostrados na tabela
5. Observa-se uma grande quantidade de diferentes espécies nessa mistura gasosa,
demonstrando uma cinética complexa devido à ocorrência de inúmeras reações
químicas e físicas.
Figura 14 – Espectro obtido da mistura de plasma
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Na figura 15 é apresentado o espectro obtido no processo de limpeza que é
realizado anteriormente ao tratamento das amostras com o intuito de retirar
contaminantes presentes na superfície. O mesmo é realizado com os gases Ar e H2, onde
é observada a presença das espécies referentes a esses gases e também de espécies de
nitrogênio oriundas da atmosfera residual presente no reator. A presença do radical OHindica a retirada de óxidos presentes na superfície que foram bombardeados e ejetados
pelo Ar através da transferência de momento, reagindo assim com o H presente no
plasma formando o radical citado, o que ocasiona a formação de H2O, posteriormente
esta é retirada do reator através da bomba de vácuo.
Figura 15 – Espectro obtido do processo de limpeza com os gases Ar – H2.
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A partir das intensidades obtidas pelos espectros de cada tratamento foi possível
construir os perfis da intensidade de cada espécie em função do fluxo de O2 adicionado
a mistura de Ar e N2. A figura 16 mostra o perfil das intensidades das espécies
selecionadas para o grupo com baixo teor de argônio (grupo B) com variação do fluxo
de oxigênio e nitrogênio, nos ambientes sem e com amostra. Ao acompanhar a linha de
tendência (em vermelho), pode-se observar de uma forma geral que em cada gráfico
ocorre um esperado decaimento ou elevação, aproximadamente linear, das intensidades
luminescentes de acordo com a diminuição do fluxo do respectivo gás. Esse fato não é
seguido pela espécie N2 (337.6 nm), pois apresenta um perfil de intensidades fora da
linha de tendência, com elevação e decaimento com a variação do fluxo dos gases
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(figura 16a e 16c). Pode ser chamada atenção para a condição

, que ocasiona

uma elevação das intensidades das espécies iônicas, no ambiente com amostra, isso
ocorrendo mesmo com a diminuição do fluxo de nitrogênio (figura 16c). As espécies de
oxigênio apresentaram mesmo comportamento linear no ambiente sem amostra e no
ambiente com amostra. Na condição

, a espécie O (777.4 nm) apresenta

também uma elevação de intensidade, fugindo da linha de tendência (figura 16d).
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Figura 16 – Perfil das intensidades luminescentes em função da adição do gás O2 a
mistura do plasma para o grupo B, nos ambientes sem e com amostra. (a) Espécies de
moleculares de nitrogênio sem amostra; (b) espécies atômicas de oxigênio e hidrogênio
sem amostra; (c) Espécies de moleculares de nitrogênio com amostra; (d) espécies
atômicas de oxigênio com amostra.
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No grupo com alto teor de argônio (grupo A) é verificado, acompanhando a
linha de tendência, o mesmo comportamento de decaimento para as espécies de
nitrogênio com a variação do fluxo (figura 17a e 17c). Observasse que na condição
, ocorre uma elevação desses valores de intensidades para as espécies de nitrogênio
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molecular e iônica N2 (391.6 nm), similar ao comportamento observado no grupo B. Para

as espécies de oxigênio ocorre uma elevação dos valores com o aumento do fluxo de
oxigênio, seguindo a linha de tendência (17b e 17d).

Figura 17 – Perfil das intensidades luminescentes em função da adição do gás O2 a
mistura do plasma para o grupo A, sem e com amostra (a) Espécies de moleculares de
nitrogênio sem amostra; (b) espécies atômicas de oxigênio e hidrogênio sem amostra;
(c) Espécies de moleculares de nitrogênio com amostra; (d) espécies atômicas de
oxigênio com amostra.
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Algumas características do plasma são importantes para explicarem esse tipo de
comportamento das espécies na mistura dos gases argônio e nitrogênio, argônio
nitrogênio e oxigênio e argônio e oxigênio. Primeiramente, é citado o efeito penning
que ocorre quando o Ar apresenta a característica de excitar ou ionizar partículas do
plasma, semelhante à função dos elétrons, através da transferência de momento
(QUAYUM, 2007; BARBOSA, 2011). Esse efeito pode ser citado, pois como o
percentual do argônio é diferente nos dois grupos, pôde comprovar as características
citadas anteriormente. Outro efeito importante que ocorre nessa mistura de gases é o
fato de o oxigênio possuir uma alta afinidade eletrônica que ocasiona a captura de
elétrons “lentos”, de baixa energia, deixando livres os elétrons rápidos, de alta energia,
o que favorece o aumento da energia cinética média de elétrons (SIRGHI, 2004; BRAZ
et al., 2012). Esse fato pode contribuir para a excitação não só de uma espécie
particular, mas de todo conjunto de partículas presentes no plasma. O livre caminho
médio das partículas do plasma não é um fator que possa ser considerado crucial, pois a
soma dos gases presentes na mistura é alterada para que o fluxo total da respectiva
mistura seja sempre igual a 20 sccm. Primeiramente, em relação ao argônio, este é
mantido constante nos grupos de baixo e alto teor do mesmo. Em segundo, quando
ocorre uma alteração dos fluxos entre os gases N2 e O2, os mesmo apresentam
características de raio atômico e massa molecular aproximada o que promovem
condições de cinética similares.
Nas figuras 16c e 17c é observada uma diferença entre os dois grupos, onde no
grupo A, a espécie iônica N2+ (391.6 nm) apresenta valores superiores quando
comparada com a mesma espécie no grupo B. Esse fato pode dar destaque ao efeito
penning, pois com uma maior quantidade de argônio, este excita e ioniza as moléculas
de nitrogênio com maior intensidade (QUAYUM, 2007; BARBOSA, 2011).
Outra diferença observada é o fato de a espécie molecular de nitrogênio ser mais
característica no ambiente sem amostra quando comparada com o ambiente com
amostras nos grupos de baixo e alto teor de argônio. Neste último ambiente, observa-se
que as espécies iônicas apresentam valores de intensidade superior (figuras 16a e 16c;
17a e 17c). Como as misturas dos gases no plasma são as mesmas, o que pode ser
evidenciado é o fato de as espécies estarem adsorvidas na superfície das amostras de
titânio, visto que a única diferença entre os dois é esta. Logo estas espécies podem estar
sendo removidas da superfície do titânio através do efeito de sputtering ocasionado
tanto pelo argônio como também pelo próprio nitrogênio.
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Nos grupos B e A é observada uma característica importante. A tendência das
espécies apresentarem uma queda de suas intensidades com a diminuição do respectivo
fluxo não é respeitado para as condições

e

no ambiente com

amostra (16c e 17c). Nestas, a elevação da intensidade ocorre mesmo com uma
quantidade de gás nitrogênio inferior ao oxigênio, o que reforça a importância de se
trabalhar com a análise das espécies do plasma e não somente com a variação dos fluxos
(BARBOSA, 2011, BRAZ et al., 2012; DAUDT, 2012; ROCHA, 2012). Esse
comportamento pode ser explicado pelo efeito conjunto da quantidade de elétrons
rápidos, ocasionados pela eletronegatividade do oxigênio, juntamente com o efeito
penning oriundo do argônio.

4.2. Caracterização das amostras tratadas termoquímicamente
4.2.1. Espectroscopia Micro Raman
A espectroscopia micro-Raman é uma técnica de espalhamento inelástico de
fótons que proporciona em um curto tempo a obtenção da informação química e
estrutural de compostos tanto orgânicos ou inorgânicos, através da detecção de modos
vibracionais desses compostos. A assinatura de cada modo vibracional, ou banda, é
distinta fazendo esta técnica segura para a caracterização dos compostos de titânio
formados no tratamento a plasma, visto que os mesmos apresentam diferentes formas
cristalinas. A importância do uso dessa técnica é devido as informações oriundas dos
compostos serem de aproximadamente em torno de 25 nm de profundidade, o que
fornece dados de quais compostos estarão diretamente em interação com o material
biológico, como no caso do presente trabalho. Trabalhos anteriores demonstraram que
mesmo utilizando análises de GIXRD rasante, não foi possível verificar a presença da
fase anatase (BRAZ, 2010). Sendo assim, pode-se afirmar que o tratamento a plasma
forme essa fase somente superficialmente.
A variação de intensidade verificada para cada tratamento ocorre devido à
mudança de refletividade e do coeficiente de absorção de luz na amostra, o que está
diretamente ligado à estequiometria do composto.
Na figura 18 são apresentados os espectros Raman da amostra padrão e das
condições

,

,

e

. Nestes podem ser observados espectros

bastante distintos, desde o padrão que não apresenta nenhum modo de vibração
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característico do titânio, até as amostras nitretadas e oxidadas com picos característicos,
sendo as mesmas similares tanto para o grupo B quanto o grupo A.
Figura 18 – Espectro Raman das amostras tratadas do grupo B e A. (a) Amostra
padrão,
,
; (b) Amostra padrão,
,
.
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Os óxidos de anatase e rutilo são visíveis entre a faixa de 140 e 650 cm-1,
respectivamente, sendo os da anatase são 144 cm-1 (Eg), 197 cm-1(Eg), 397 cm-1 (B1g),
518 cm-1 (B1g) e ao rutilo 144 cm-1 (B1g), 228 cm, 448 cm-1 (Eg), 610 cm-1 (A1g). Os
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picos referentes ao TiN são observados em 200 cm-1, 310 cm-1, cm-1 e 552 cm-1 (Eg).
Cada banda citada, nem sempre é observada de forma direta no espectro, e para uma
melhor visualização foi realizada a deconvolução de alguns dos espectros com o intuito
de verificar a presença de picos característicos dos tratamentos selecionados, como pode
ser observado nas figuras 19 e 20. A tabela 7 apresenta os números de onda obtidos no
presente trabalho, juntamente com a área das bandas selecionadas de seus respectivos
compostos. Os números de onda selecionados por serem mais característicos para o
composto, de acordo com a literatura (SENTHILNATHAN, 2010; LEE, 2012;
SURMACKI, 2013).
Tabela 7 – Dados dos números de onda das bandas obtidas no presente trabalho
e da literatura, juntamente com a área da curva obtida (SENTHILNATHAN, 2010;
CHEN, 1994).
Tratamento

Números de onda
-1

(cm )

Área da curva
obtida

Números de
onda (cm-1)
(Literatura)

(u. a)
537,33 (TO – TiN)

7835,607

540 (TO – TiN)

617,23 (Rutilo)

18032,070

613 (Rutilo)

393,28 (Anatase)

7569,166

397 (Anatase)

616,34 (Rutilo)

3078,879

613 (Rutilo)

396,33 (Anatase)

5783,275

397 (Anatase)

615,34 (Rutilo)

14381,205

613 (Rutilo)

415,41 (Anatase)

17671,993

397 (Anatase)

542,97 (TO – TiN)

9970,787

540 (TO – TiN)

617,35 (Rutilo)

14058,726

613 (Rutilo)

396,33 (Anatase)

9184,326

397 (Anatase)

617,71 (Rutilo)

13200,021

613 (Rutilo)

401,17 (Anatase)

9342,899

397 (Anatase)

615,34 (Rutilo)

16737,013

613 (Rutilo)

415,31 (Anatase)

5717,436

397 (Anatase)
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De acordo com a tabela 7 o primeiro ponto a ser chamada à atenção é referente
aos tratamentos

e

, para a banda em aproximadamente 540 cm-1, que

apesar de ambos apresentarem os mesmos gases é observado para um valor de área
7835,607 comparado com 9970,7875, respectivamente. Esse fato indica que a condição
pode ocasionar uma melhor estabilidade na formação da camada de nitreto.
Nestes dois fluxos citados, também é observado em 200 cm-1 (TA), 310 cm-1 (LA), 400
cm-1 (2A) e 552 cm-1 (TO) a presença das bandas ligadas ao TiN. Esses modos
vibracionais são referentes as bandas acústicas e ópticas. As bandas acústicas (TA e LA)
são referentes a vibração de átomos de titânio com vacâncias de nitrogênio vizinhas e a
bandas óptica (TO) é determinadas pela vibração de átomos de nitrogênio vizinhos de
vacâncias na sub-rede metálica do titânio. Com o aumento da concentração de
nitrogênio na rede do titânio aumenta a relação das bandas ópticas, por isso a mesma foi
selecionada na medida da área da curva.
É possível observar que mesmo o menor fluxo de O2 adicionado à mistura do
plasma promove a formação de fases de óxidos referente a anatase e rutilo, o que ocorre
devido à facilidade de reação do titânio com o oxigênio na formação de óxidos. Todas
as amostras tratadas com o plasma contendo oxigênio ocorreram a formação das fases
anatase e rutilo, em diferentes proporções, sendo esta última considerada a fase mais
estável dos óxidos de titânio. Fato que pode ocasionar diferentes mudanças em algumas
propriedades superficiais. A diferença dos modos vibracionais para anatase e rutilo é
devido às estruturas cristalinas dos mesmos. Enquanto o rutilo possui duas moléculas de
TiO2 por célula unitária, a anatase possui 4 moléculas, sendo esta ultima mais alongada,
o que promove diferentes modos vibracionais. As diferenças de alargamento e
intensidade das bandas podem estar relacionadas também com o tamanho de partículas e
poros presentes na superfície (CHOI, 2005).
Como a mistura de gases do plasma contém N2 e O2 é importante abordar que
além das bandas citadas anteriormente, também pode ocorrer a dopagem do nitrogênio
sobre o TiO2, representado por N-TiO2. A análise de Raman pode informar a formação
deste em comparação com a anatase, ambos são observados em picos próximos e quase
idênticos, sendo que sua identificação pode ser realizada através de pequenos
deslocamentos (SURMACKI, 2013). Estes são causados pelos diferentes tamanhos
cristalinos da anatase e do N-TiO2. A formação da ligação do O – Ti – N em N-TiO2 não
conduz a qualquer nova banda Raman, o que está relacionado com pequenas mudanças
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nos modoss vibracionais do Raman devido à substituição
bstituição parcial do O pelo N e como o
mesmo apresenta raio atômico próximo ao do O não promove uma mudança mais
brusca (SENTHILNATHAN, 2010; LEE, 2012). A fácil dopagem que ocorre do N na
anatase e não no rutilo, pode ser referente a primeira citada apresentar fase hexagonal
em comparação com o rutilo que é corpo centrado o que apresenta mais facilidade para
empacotamento de átomos. As bandas da anatase e N-dopado
N dopado exibem vibrações Raman
em torno de 146, 199, 400, 519 e 636 cm-1, ou seja, semelhantes entre
ntre si.
Figura 19 – Deconvolução dos espectros Raman para o grupo B.. (a)
; (c)
, (d)
.

(a)

(c)

(b)

(d)

, (b)
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Figura 20 – Deconvolução dos espectros Raman para o grupo 10 Ar. (a)
, (c)
, (d)
.

(a)

(c)

(b)

(d)

, (b)
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4.2.2. Difração de raios X em ângulo rasante (GIXRD)
A técnica de GIXRD foi utilizada com o intuito de complementar a análise de
Raman. A mesma é importante devido a pequena profundidade do perfil de difusão
ocorrido no tratamento, quando comparada com a configuração Bragg – Brenttano.
Como o perfil é pequeno, o caminho do feixe deve ser rasante, atingindo menores
profundidades, o que fornece mais informações sobre a camada formada. A
profundidade referente a incidência rasante de 1º é aproximadamente de 500 nm
(LIMA, 2010), sendo assim o GIXRD fornece informações de maior profundidade,
comparado com o Raman, que atinge aproximadamente 25 nm.
As figuras 21 e 22 apresentam os difratogramas do GIXRD para as amostras
padrão e tratadas com baixo e alto teor de argônio, grupo B e A, respectivamente. Em
ambos é observado, a partir da amostra padrão, um deslocamento bem característico nas
amostras tratadas devido a inserção de átomos intersticiais, como o N e o O, que
penetram na rede cristalina do titânio formando soluções sólidas e ocasionando o
deslocamento desses picos. Além desse comportamento, também é verificado o
alargamento dos picos presentes devido à sobreposição de novas fases formadas,
conforme pode ser constado pelas análises de Raman.

Figura 21 – Difratograma do GIXRD para as amostras tratadas pelo grupo B.
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Figura 22 – Difratograma do GIXRD para as amostras tratadas pelo grupo A.

Ti
50

50

Ti

Ti

A10 N10
50 40 10

A10N8 O2

50 30 20

A10N6 O4

50 20 30

Intensidade (u. a)

A10N4 O6

50 10 40

A10N2 O8
50 50

A10O10

Padrão

25

30

35

40

45

2θ ( º )

A figura 23 apresenta os difratogramas dos GIXRD com a deconvolução dos
picos para as amostras de quatro condições do grupo B. O processo de deconvolução é
importante, primeiro porque, a mistura de gases do plasma promove diferentes fases
cristalinas que promovem o alargamento ou deslocamento dos picos do titânio. E
segundo, a presença de dois elementos intersticiais com raios atômicos pequenos e
semelhantes dificulta a identificação dos picos observados. Nota-se que na figura 23a, a
condição

apresenta as fases de nitreto TiN e TiN0.26. Na análise de Raman

também é possível observar compostos de nitreto, concluindo que estes podem estar
presentes tanto a 25 nm quanto a 500 nm de profundidade.
Para os demais tratamentos do grupo B, quando é adicionado oxigênio à mistura
como no caso da condição

, surge a fase de óxido Ti6O e não é constatada a

fase TiN, somente a fase TiN0.26. Na condição

ocorre o surgimento da fase

rutilo (TiO2) e também o surgimento da fase TiN. O esperado era que essa fase não
surgisse nessa condição, devido à diminuição do fluxo de nitrogênio. Esse fato pode ser
explicado baseado na correlação do comportamento das espécies do plasma apresentado
na figura 15c, no qual foi constatado que a intensidade das espécies de nitrogênio sofre
uma elevação em seus valores e esta condição pode ter causado a formação da fase de
nitreto presente. Na condição

é verificada a formação de fases de óxido

oriundas da utilização somente do gás oxigênio. Quando é adicionado o gás oxigênio na
mistura do plasma de argônio e nitrogênio, não é observada a presença da fase de
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anatase a profundidade de aproximadamente 500 nm, como verificado mais
superficialmente no Raman próximo de 25 nm. Concluindo que essa fase seja formada
só superficialmente. Como comentado anteriormente, a célula unitária do rutilo contém
quatro moléculas de TiO2 e da anatase duas moléculas por célula unitária, sendo o rutilo
mais estável que a anatase. O fato da formação desta ultima em menores profundidades
pode ser explicado pelas condições de sputtering do plasma, que ocasionou a ejeção dos
átomos de oxigênio do rutilo estabilizando assim a fase anatase (FUJISHIMA, 2008;
ZHOU, 2010). Com o aumento da profundidade e a difusão do oxigênio propicia um
ambiente mais estável para a formação do rutilo.
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Figura 23 – Difratogramas das amostras tratadas do grupo B. (a)
, (c)
, (d)
.

(a)

(c)

, (b)

(b)

(d)

A figura 24 apresenta os difratogramas dos GIXRD com a deconvolução
deconvoluç dos
picos para as amostras das quatro condições do grupo A. Neste, quando comparamos a
condição

com a condição

pode ser observado que naa primeira não ocorre a

formação da fase TiN somente a TiN0.26. Uma explicação para esse fato pode estar

relacionado com a não formação desta fase a profundidade de análise do GIXRD. Visto
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que a uma menor profundidade a análise de Raman indica a formação de compostos de
nitretos superiores aos do grupo B.
As condições

e

apresentaram tanto fases de nitreto

quanto de óxidos, seguido de fases de óxidos para a condição

. E similar ao

grupo B, não ocorreu a formação da fase anatase. Fazendo uma comparação entre os
grupos B e A, nas condições

,

é observada a presença das fases

TiN e rutilo somente na segunda condição citada. Mais uma vez podemos fazer uma
relação com a elevação das intensidades das espécies na condição

, pois

mesmo possuindo uma menor quantidade de nitrogênio, há a formação da fase TiN. No
caso das condições do grupo A, citadas no inicio do parágrafo, ambas promovem a
formação das fases TiN e rutilo. Podendo chamar atenção a capacidade da maior
quantidade de argônio ter excitado e ionizado os gases nitrogênio e oxigênio.
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Figura 24 – Difratogramas das amostras tratadas do grupo A. (a)
, (c)
, (d)
.

(a)

(b)

(c)

(d)

, (b)

4.2.3. Análises de nanodureza
n
Os ensaios de nanodureza (tabela 8) revelaram um comportamento interessante
em relação ao perfil de profundidade em todas as amostras dos dois grupos, sendo
possível observar características de dureza e também a de um perfil difusivo. Para a
amostra
ostra padrão é observado um valor inicial em torno de 3,29 GPa e a partir de ~ 1,6
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GPa se estabiliza com o aumento da carga utilizada, ou seja, com o aumento da
profundidade. O valor inicial 3,29 GPa é característico das tensões causadas pelos
encrustamentos de partículas ocasionados pelo processo de polimento.
Tabela 8 – Dureza superficial da amostra padrão e das amostras tratadas dos
grupos B e A.
Condição

Dureza inicial (GPa)

Dureza final (GPa)

Padrão

3,29

1,81

3,79

1,76

10,79

1,71

10,58

1,79

11,11

1,79

8,96

1,78

11,84

1,82

4,07

1,86

10,70

1,75

13,11

1,8

9,53

1,76

10,86

1,78

11,1

1,77

A maioria das amostras tratadas apresentaram valores de dureza semelhantes,
com exceção das condições

e

que não obtiveram valor de dureza

esperado. Esses valores de dureza apresentados não condizem com os valores citados na
literatura onde foram realizados tratamentos similares de nitretação a plasma, que
resultaram em uma dureza em torno de 18 GPa (SOUZA, 2006). Estes valores de dureza
podem variar de acordo com os parâmetros de tratamento como tempo, concentração
dos gases no plasma, tensão aplicada, potencia entre outros (SAKAMOTO, 2013;
HOSSEINI, 2013). Os perfis de dureza versus profundidade apresentaram-se superior
ao da amostra sem tratamento, com exceção do tratamento

, e decaindo com o

aumento da carga até em torno de 600 nm no máximo. Após essa profundidade todas as
amostras apresentaram valores similares ao da amostra sem tratamento. Concluindo que
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durante a análise de dureza, a ponta atingiu o substrato e o perfil difusivo que
proporcionou a elevação dos valores de dureza, ocorreu até essa profundidade como
observado na figura 25.
Figura 25 – Perfil de dureza das amostras tratadas até 3600 nm de profundidade. (a)
Grupo B; (b) Grupo A.
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De acordo com a figura 26 o tratamento

(b)

apresentou um valor de dureza

inicial de 1,74 Gpa sendo elevado até um máximo 2,65 Gpa e a partir de 160 nm de
profundidade retorna ao comportamento da amostra padrão. O fluxo utilizado possui
somente 2 gases, Ar e N2, e nesse caso pode-se relacionar o Ar ao processo de
spputering na superfície durante o tratamento e evitando que o nitrogênio se difundisse
na superfície do titânio, promovendo um valor de dureza abaixo do esperado. Apesar
das análises de Raman apresentarem a presença de bandas referentes ao TiN e a análise
de GIXRD ter comprovado a presença de fases de nitreto, esta pode ter ocorrido em
uma espessura mínima que não ocasionou a dureza esperada.
No entanto, com a inserção do gás oxigênio na mistura do plasma no tratamento
, ocorre uma elevação do valor de dureza para 10, 79 GPa seguindo o perfil
difusivo apresentado anteriormente. A presença do gás O2 na mistura pode ter
ocasionado o seguinte efeito: como a reatividade do O2 é maior em comparação com a
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do N2 pode-se afirmar que o O2 promove uma forma de proteção contra o
bombardeamento dos átomos de Ar.
Figura 26 – Perfil de dureza das amostras do grupo B até 400 nm de profundidade.
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Figura 27 – Perfil de dureza das amostras do grupo A até 400 nm de profundidade.
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Na figura 27 observa-se que o tratamento com

apresentou um valor de

dureza baixo comparado com os demais valores desse grupo. Similar ao

o valor

de dureza foi abaixo do esperado, mas em comparação com este grupo, o

obteve

um valor superior iniciando com 4,08 GPa, tendo um máximo de 5,22 GPa até ~125 nm
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e um decaimento até o valor da amostra padrão (tabela 7). Essa diferença é resultante
das condições de mistura do plasma, onde a maior quantidade de N2 no grupo B não
promoveu uma maior dureza comparada com o grupo A, mas sim uma proporção
específica da mistura de gases, que determinou as características do plasma ocasionando
esse aumento de dureza. Visto que ambos os gases possuem a característica de
promover sputtering na superfície de um metal, a condição

apresentou um maior

perfil difusivo, e assim elevando o valor de dureza observado a uma maior profundidade
em relação a condição

. Esse fato pode ser confirmado pelas análises de Raman,

onde é observado na tabela 7, que o valor da área da banda TO do TiN apresenta um
maior valor para a condição

. Apesar de no GIXRD, na profundidade de

aproximadamente 500 nm, a fase TiN não ser constatada, pode-se prever que nesta condição de
tratamento essa fase tenha sido formada a profundidade menores.

Com a adição do O2 na mistura, tratamento

, novamente é observado

o aumento da dureza, neste caso para 10,71 GPa, seguindo as mesmas explicações dadas
para o grupo B. O tratamento

apresentou um comportamento diferente em

relação aos demais, um valor inicial de 12 GPa e elevando para 13,11 GPa , decaindo
com o aumento da carga e igualando ao valor da amostra sem tratamento. Esse valor
citado foi o maior entre os dois grupos e estando fora dos valores da barra de erro, sendo
que os demais fluxos apresentaram valores aproximados. Fazendo uma comparação
com os tratamentos onde estão presentes somente dois gases, como por exemplo,
e

, era esperado ocorrer também a diminuição da dureza no segundo

citado devido a existência de somente dois gases. Isso comprova que a reatividade do
O2 com o titânio está contribuindo para a elevação da dureza.
4.2.4. Microscopia de força atômica (MFA)
Anterior ao tratamento, como mencionado no capítulo 3, as amostras foram
preparadas metalograficamente a fim de manterem uma rugosidade padrão. A figura 28
mostra a imagem topográfica da amostra padrão usada como referência em todas as
demais análises. Primeiramente é possível observar a ausência de deformações oriundas
do processo de lixamento e polimento, o que comprova que o processo utilizado
promove um baixo valor de rugosidade para a superfície, o que não ocorre em alguns
polimentos químicos existentes.

Resultados e Discussão________________________________________________________________76

Todas as amostras tratadas pelos grupos B e A apresentaram valores de
rugosidade superiores ao da amostra padrão, devido a efeitos das colisões dos átomos
presentes, principalmente Ar, e também reativos oriundos das espécies de N2 e O2
(figuras 37 e 38). É importante salientar que a utilização da configuração planar também
promove esse aumento, onde esses efeitos ocorrem diretamente na amostra.
Figura 28 – Imagem topográfica da amostra padrão: (a) Imagem 3D, (b) Imagem 2 D.

(a)

(b)

Nas figuras 29 e 33 observam-se as amostras tratadas nas condições

e

com a presença de pequenos grãos distribuídos sobre a superfície, onde as
mesmas foram altamente bombardeadas, obtendo o maior valor de Rq para ambas as
condições. Fato que é comprovado pelo valor de rugosidade nas figuras 37 e 38. Esse
fato pode ser explicado primeiramente pela presença dos gases Ar e N2, pois ambos
possuem a característica de promover sputtering na superfície elevando o valor da Rq.
Uma comparação com a análise de dureza pode ser referida, visto que ambos as
condições obtiveram menor valor de dureza nos respectivos grupos. Na condição
o valor de Rq é maior comparado com o valor de Rq para a condição

. Isto

pode ter ocorrido devido ao argônio e nitrogênio não ter permitido a difusão do
nitrogênio, como foi visto na análise de dureza. Outro ponto a ser relacionado é o fato
de quando o nanoidentador entra em contato com uma superfície com rugosidade alta,
este pode atingir um pico e o mesmo romper por não possuir resistência mecânica
lateral. Diminuindo assim o valor da medida. Na condição

, como dito
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anteriormente, é observado um menor valor de Rq o que indica uma menor taxa de
sputtering, e consequentemente maior valor de dureza, como observado.
Com a inserção de O2 no plasma, ocorre a estabilização nos valores, onde pode
ser relacionado pela capacidade desse gás formar uma camada de óxido no titânio
devido a sua reatividade ser superior à do N à temperatura fornecida no tratamento
(figura 36 e 37). Esta pode ocasionar uma espécie de proteção contra as colisões
efetuadas pelos demais gases do plasma e, consequentemente, permitindo uma maior
difusão para o oxigênio. Nas figuras 32 e 33 observam-se imagens das amostras tratadas
com

e

, onde nota-se observada a presença de pequenos poros

espalhados na superfície indicando áreas no qual a camada de óxido não foi formada por
completo. Esse fato que complementa o fato de espécies de argônio e nitrogênio
atuarem no processo de sputtering e as de oxigênio no processo de deposição.
Figura 29 – Imagem topográfica da amostra tratada em
Imagem 2 D.

(a)

: (a) Imagem 3D, (b)

(b)
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Figura 30 – Imagem topográfica da amostra tratada em
Imagem 2 D.

(a)

: (a) Imagem 3D, (b)

(b)

Figura 31 – Imagem topográfica da amostra tratada em
Imagem 2 D.

(a)

: (a) Imagem 3D, (b)

(b)
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Figura 32 – Imagem topográfica da amostra tratada em
Imagem 2 D.

(a)

: (a) Imagem 3D, (b)

(b)

Figura 33 – Imagem topográfica da amostra tratada em
Imagem 2 D.

(a)

: (a) Imagem 3D, (b)

(b)
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Figura 34 – Imagem topográfica da amostra tratada em
Imagem 2 D.

(a)

: (a) Imagem 3D, (b)

(b)

Figura 35 – Imagem topográfica da amostra tratada em
Imagem 2 D.

(a)

: (a) Imagem 3D, (b)

(b)
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Figura 36 – Imagem topográfica da amostra tratada em
Imagem 2 D.

(a)

: (a) Imagem 3D, (b)

(b)

Nas figuras 37 e 38 são observadas a elevação do valor de Rq em ambos os
grupos e também uma tendência a estabilização dos valores de rugosidade quando
adicionado oxigênio ao tratamento a plasma, devido a fatores explicados anteriormente.
Para o fluxo

o valor de Rq é superior ao fluxo

, onde é importante

chamar atenção para o seguinte fato: na formação da camada do O2 durante o
tratamento, existem pontos onde a mesma ainda não está formada e nestes ainda ocorre
o sputtering dos átomos de Ar e N2. Esse comportamento ocasiona a transferência de
átomos para pontos superficiais formando picos mais altos em relação aos vales que são
representados pelas áreas claras na figura 36.
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Figura 37– Gráfico do perfil da rugosidade média quadrática (Rq) da amostra padrão e
do grupo B em função do fluxo de O2.
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Figura 38 – Gráfico do perfil da rugosidade média quadrática (Rq) da amostra padrão e
do grupo A em função do fluxo de O2.
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As figuras 39 e 40 apresentam a razão Rp/Rz, para os grupos B e A,
respectivamente, que fornece como as superfícies se comportam em relação a sua
geometria, podendo apresentar picos arredondados ou pontiagudos. Os mesmo irão ser
identificados da seguinte forma: valores menores que 0,5 indicam uma superfície com
picos arredondados e valores maiores que 0,5 picos pontiagudos. Primeiramente a
amostra padrão possui um valor superior dessa razão, apesar dela possuir menor valor
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de Rq, isso ocorre devido a mesma possuir valor superior de Rp em relação a Rv. Para o
grupo B esses valores foram superiores ou bem próximos a 0,5, como nos fluxos
e

, com razão 0,49, com um destaque para o tratamento com

que obteve valores superiores para essa razão, apresentando valores de Rv
menor e Rp maior. Nesse ponto, observando a figura 15c, no presente fluxo, as espécies
apresentam elevação das intensidades, o que pode ter promovido uma maior energia
cinética do sistema e elevação da razão Rp/Rz.

Figura 39 – Gráfico da razão Rp/Rz ara o grupo B.
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Em relação ao grupo A, os tratamentos com 2 gases apresentaram maiores
valores da razão Rp/Rz. No fluxo com Ar e N2 devido ao processo de sputtering ser
mais eficaz ocasionando a formação de mais picos e para o Ar e O2 pode-se relacionar
com a explicação dada anteriormente sobre a formação da camada de O2 na figura 36.
Esses dois fatos promovem o aumento da razão Rp/Rz.
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Figura 40 – Gráfico da razão Rp/Rz ara o grupo A.
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4.2.5. Ensaio de molhabilidade

O ensaio de ângulo de contato foi realizado tanto para a água quanto para o
plasma sanguíneo, para com isso verificar qual amostra se adéqua mais ao
comportamento das plaquetas, sendo este ultimo possui uma grande quantidade de água
em sua composição. Primeiramente, as análises de ângulo de contato da água para os
grupos B e A apresentaram resultados similares quanto ao perfil dos valores
relacionados com o aumento do fluxo de O2, e diferentes quanto aos valores de ângulo
quando comparados. A amostra padrão apresentou valor de ângulo em torno de 66,3º,
sendo superior quando comparada aos valores obtidos nas amostras tratadas, ou seja, o
tratamento aumentou a capacidade das amostras de interagir com a água. Na figura 41 é
apresentado os valores de ângulo para as amostras do grupo B, observando que o fluxo
possui um menor valor de ângulo de contato (19,44º). Duas características
importantes podem ser comparadas: primeiro a presença de fases de nitreto de titânio,
observadas através do Raman e GIXRD, possuem características hidrofílicas e segundo
que essa superfície de acordo com as figuras 37 e 38 possuírem maior valor de Rq com
mais irregularidades na superfície. A junção dessas propriedades pode favorecer esse
comportamento devido à presença de um composto que possui afinidade com a água e
uma maior área superficial para ocasionar o espalhamento da água (GRIGOROV,
2011).
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Com a presença do O2 na mistura do plasma ocorre uma elevação do ângulo até
um ponto máximo (entre as amostras tratadas) referente ao fluxo

seguindo

valores constantes. Seria esperado um crescimento linear do ângulo com o aumento do
fluxo de O2 no tratamento devido a formação do TiO2 apresentar valores de ângulo
maiores comparado ao TiN. Mas é observado um comportamento diferente, que pode
estar relacionado com consequente formação de uma superfície pela dopagem do
nitrogênio na fase de TiO2, formando o N-TiO2, como abordado no Raman, pois de
acordo com a literatura esse composto apresenta um valor de ângulo mais elevado
comparado com o TiN (RAWAL, et.al. 2012). A diminuição dos valores de rugosidade
com a adição de O2 na mistura do plasma, como observado nas figuras 37 e 38, também
pode justificar esse fato. A junção dessas duas propriedades ocasiona a elevação do
ângulo.
Figura 41 – Análise do ângulo de contato para as amostras do grupo B.
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Figura 42 – Análise do ângulo de contato para as amostras do grupo A.
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O grupo A (figura 42), como comentado anteriormente apresentou o mesmo
perfil, mas com valores diferentes de ângulo para a água do grupo B. Todos os
tratamentos obtiveram valores menores de ângulo, quando comparados a amostra
padrão, mas com maior proximidade de valores referentes à mesma. A amostra tratada
com

também apresentou menor ângulo entre todas as medições (41,92º), mas

com valor superior ao grupo B tratado somente com Ar e N2. O mesmo comportamento
de aumento do ângulo é observado quando é adicionado O2 na mistura do plasma até
um ápice, e pode-se dizer, seguido de uma constância nos valores devido ao aumento da
barra de erro. O fato de o grupo A apresentar valores maiores para a mistura dos 3
gases, pode estar relacionado com a maior eficiência do processo na formação de NTiO2.
4.3. Caracterização dos ensaios biológicos
4.3.1. Ensaios de molhabilidade com plasma sanguíneo
Similar ao comportamento da água entre os grupos B e A, o comportamento do
plasma sanguineo apresentou uma a mesma tendência para as amostras tratadas. No
caso do grupo B, uma elevação em 9 sccm de O2 e breve decaimento com o aumento do
fluxo de O2. A partir dessa informação, pode-se obter uma previsão de como as
plaquetas se comportariam quando em contato com as superfícies de titânio. A diferença
é que a elevação ocorre no fluxo de 9 sccm e valores maiores de O2 possuem valores
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similares ao da amostra sem tratamento, no qual será verificada se há interferência
quando verificado o ensaio biológico (figura 43).
Figura 43 – Ângulo de contato para o soro e água das amostras do grupo B.
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Figura 44 – Ângulo de contato para o soro e água das amostras do grupo A.
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Para os valores de ângulo para o soro, houve novamente uma tendência para
menor ângulo de contato para o fluxo

, como ocorreu para o grupo B, e com a

adição de O2 promoveu a elevação do valor do ângulo, com 2 pontos superiores em 2 e
6 sccm e indicando uma menor interação do soro com as superfícies oxidadas (figura
44).
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4.3.2. Ensaios de adesão plaquetária
Os ensaios de aderência plaquetária realizados nas diferentes superfícies tratadas
puderam confirmar o uso destas amostras, em diferentes aplicações, tais como implante
dentário ou um stent. Isso devido ao comportamento distinto entre os tratamentos
utilizados. Para caracterizar o comportamento das plaquetas em cada superfície, foram
utilizados três parâmetros: aspecto visual do tamanho do aglomerado plaquetário, a
distância média entre as plaquetas e o diâmetro médio das plaquetas. A figura 45
apresenta o MEV da amostra padrão com um aglomerado de plaquetas. Nesta também
pode ser observada uma célula chamada de leucócito, destacada pelo circulo em
vermelho, que é caracterizada por ter um maior tamanho comparado com as plaquetas, e
não será considerada no presente trabalho. De uma forma geral, o aglomerado, indicado
pela seta vermelha, possui um tamanho médio de 12,34 x 7,45 µ com algumas plaquetas
emitindo filopódios.
Figura 45 – Aglomerado de plaquetas na amostra padrão.

A distância média entre plaquetas foi o segundo parâmetro usado para
caracterizar o comportamento das plaquetas. Na figura 46 pode-se observar a variação
da distância entre as plaquetas com o aumento do fluxo de O2. As plaquetas mais
próximas entre si acusam uma maior indicação para a formação de trombos (figura 46).
Sendo assim nas amostras tratadas com

e a

, as plaquetas

apresentaram menor distância média, ou seja, maior proximidade entre si. Um ponto a
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ser chamada atenção é o fato de na condição

as plaquetas apresentaram uma

maior distancia média. Esta característica pode estar ligada ao maior ângulo do grupo,
ou seja, ser menos hidrofílica, ter baixo valor de rugosidade e assim, ser um ponto
positivo para a não formação de trombos.
Uma informação que pode ser inserida nesse raciocínio é o fato de o valor do
ângulo de contato do plasma sanguíneo na condição

ter sido maior e

compará-lo com o valor da distância média para
o valor similar a condição

, onde a barra de erro coloca

. A figura 47 (d) reforça essa afirmação, pois o

tamanho do trombo (indicado pelas setas vermelhas) verificado é menor, comparado aos
demais, e observam-se também apenas algumas plaquetas unidas. Não foi possível
realizar a medida de altura dos aglomerados, embora a mesma fornecesse mais
informações sobre o tamanho do trombo, mas visualmente em algumas imagens pode-se
observar que as plaquetas estão posicionadas apenas lateralmente umas as outras e não
sobrepostas como é mostrado na figura 47 (d) e 47 (a), respectivamente. Relacionando
agora a rugosidade com a distância média, se compararmos a amostra padrão e a
que apresentaram valores extremamente diferentes, não se pode afirmar que essa
propriedade é influente no comportamento das plaquetas. Não só comparado com o
padrão, mas as amostras tratadas com os 3 gases possuem valores de Rq baixos e
similares, mas diferenças nos valores de distância média.
Figura 46 – Distância média entre as plaquetas para o grupo B.
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Figura 47 – Micrografias eletrônicas de varredura de aglomerados
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Figura 48 – Distância média entre as plaquetas para o grupo A.
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Para as amostras do grupo A, primeiramente é observado que o valor que
apresentou maior de ângulo de contato das amostras tratadas também, como no grupo B,
obteve maior distância média, no qual podemos referenciar que as plaquetas são bem
sensíveis a mudança de comportamento quando o ângulo de contato é maior. Um ponto
que foi diferente em relação ao grupo B foi referente aos tratamentos com 2 gases. Em
primeiro o
amostra padrão e

que apresentou menor distância média em comparação com a
que apresentou valores de maior distância média em relação

ao grupo anterior. Todas as amostras com a presença de O2 apresentaram valores
superiores ao da amostra padrão e a 10 sccm de N2 (figuras 46 e 48).
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Figura 49 – Micrografias eletrônicas de varredura de aglomerados de plaquetas nas
amostras do grupo A.. (a)
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O diâmetro médio das plaquetas confirmou os resultados da distância média e
tamanho de aglomerado. A figura 50 apresenta o gráfico do diâmetro médio das
plaquetas em contato com as superfícies do grupo B. Através deste, pode-se
pode
observar
um valor
or constante com a variação das superfícies modificadas em cada
ca condição,
podendo ser chamada atenção para a condição

. Esta, apesar de o valor estar

próximo da barra de erro das demais condições, pode-se
pode se observar uma elevação dos
valores de diâmetro para esta condição.
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Figura 50 – Diâmetro médio das plaquetas para o grupo B.
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Na figura 51, é apresentado o diâmetro médio das plaquetas do grupo A. Nesta é
observada uma diferença quando comparado com o grupo B. Primeiramente em relação
ao valor para a condição

que possui um valor médio de 4 microns e

acompanhando o comportamento do aglomerado e da distância média entre plaquetas. O
diâmetro das plaquetas nas demais condições foi aproximadamente igual. Esse
comportamento é característico ao de um material trombogênico.

Figura 51 – Diâmetro médio das plaquetas para o grupo A.
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As figuras 52 a 54 apresentam as imagens de MFA das plaquetas em uma área
de 5 x 5 microns. É possível observar que tanto para o tratamento

e

que

a plaqueta apresenta
resenta um comportamento de espraiamento,
espraiamento, com a presença de filopódios
(setas vermelhas) indicando o início do processo de agregação e característica de uma
plaqueta ativada. Para as amostras tratadas com a presença de oxigênio, observa-se
observa uma
característica de uma plaqueta não ativada, ou seja, de um material não trombogênico.
Figura 52 – Imagens de MFA das plaquetas na amostra padrão.
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Figura 53 – Imagens de MFA das plaquetas nas
na amostras do grupo B. (a)
; (c)
, (d)
.

(a)

(b)

(c))

(d)

, (b)
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Figura 54 – Imagens de MFA das plaquetas das amostras grupo A. (a)
, (c)
, (d)
.

(a)

(b)

(c))

(d)

, (b)

As figuras 55 e 56 apresentam
apresentam uma relação entre as propriedades físico-químicas
físico
das diferentes superfícies tratadas com as propriedades biológicas obtidas. Observa-se
Observa
uma maior formação de aglomerado onde há a presença dos compostos de nitrogênio,
menor molhabilidade e maior rugosidade. Apesar de a rugosidade interferir, na amostra
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padrão mesmo não possuir alta rugosidade, ocorreu a formação de aglomerados e maior
distancia média entre as plaquetas. Logo não se deve observar somente um parâmetro,
mas sim um conjunto de propriedades de superfície.
Essas características podem direcionar o uso dessas superfícies para diferentes
aplicações. No caso das condições

e

, suas características indicam o uso em

implantes dentários, por exemplo, dando uma maior indicação para ultima condição citada,
devido a menor distância média entre plaquetas, maior diâmetro médio e maior formação de
agregados. Essas características são importantes, pois indicam uma maior adesão de plaquetas e
favorece a formação de trombos de fibrina, que garante uma maior estabilidade no crescimento
de células osteoblásticas. No caso das condições que promoveram a formação de compostos de
óxidos de titânio, podem ser indicados para uso em materiais como stents, que necessitam que
não haja a agregação plaquetária em sua superfície. Podendo chamar atenção para as condições

pois apresentaram maior distância média entre as plaquetas e

e

menor formação de trombos.
Figura 55 – Gráfico das propriedades físico-químicas versus propriedades biológicas
para o grupo B.
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Figura 56 – Gráfico das propriedades físico-químicas versus propriedades biológicas
para o grupo A.
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Capítulo 5
Conclusões

5. CONCLUSÕES
Através dos resultados obtidos na caracterização do plasma, das amostras
tratadas e no ensaio de aderência plaquetária pode-se concluir que:
•

O tratamento termoquímico por plasma em diferentes proporções dos gases Ar,
N2 e O2 pode produzir superfícies com características diversificadas e
consequentemente com amplas aplicações na área biomédica;

•

O estudo do plasma constatou que a presença de uma maior quantidade de
argônio, no caso do grupo A influencia a formação de espécies iônicas de
nitrogênio;

•

A rugosidade das amostras tratadas com Ar e N2 foram elevadas quando
comparadas com amostras tratadas com a presença de O2, sendo constatada a
formação da camada óxida, e verificou indiretamente um efeito de sputtering do
nitrogênio e deposição do oxigênio;

•

O efeito de sputtering ocasionado nas amostras tratadas com Ar e N2 promoveu
a diminuição dos valores de dureza. De forma contrária, as amostras tratadas
com a presença de O2 no plasma obtiveram valores superiores, o que comprova
que a formação da camada de óxido protege a superfície do sputtering das
espécies do plasma;

•

Em relação ao de ângulo de contato com a água, apesar de todas as amostras
apresentarem caráter hidrofílico, houve a variação do ângulo com a adição de
oxigênio no plasma. As amostras tratadas com Ar e N2 e Ar e O2 apresentaram
menores valores de ângulo de contato e valores superiores para as amostras
tratadas com a mistura dos três gases.

•

O ângulo de contato para o soro do plasma sanguíneo apresentou a mesma
tendência das medidas para a água;

•

Os ensaios de adesão plaquetária demonstraram que as plaquetas se comportam
de forma diferente em cada superfície, sendo sensíveis às características do
ângulo de contato, pois para os maiores valores de θ notou-se valores de maior
distância média entre as plaquetas;

•

A condição

foi a que apresentou maior característica de um material

trombogênico, pois apresentou maior diâmetro médio, menor distância média entre as
plaquetas e maior formação de agregados;
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•

As amostras que apresentaram fases de óxidos de titânio apresentaram maior
distância média e menor formação de agregados, caracterizando uma superfície
não trombogênica.
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