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RESUMO 
Os arcabouços são suportes porosos nos quais são colocadas células teciduais junto com 
fatores de crescimento, para facilitar e/ou permitir o crescimento do tecido. Para cumprir 
essa função o scaffold deve possuir propriedades como biocompatibilidade, alta porosidade 
e tamanho e formato de poros adequado para permitir o crescimento de tecidos e grande 
área superficial, para que haja vascularização. Neste trabalho suportes porosos 
tridimensionais de liga de Ti foram produzidos através da compactação e sinterização por 
plasma de pós de Ti, Nb2O5 e Sn a fim de obter peças com tamanho e distribuição de poros 
diferentes e interconectividade. As amostras foram caracterizadas por microscopia ótica, 
microscopia eletrônica de varredura e análise de imagem. Durante estas caracterizações 
dividiu-se as amostras em duas regiões borda e núcleo. Testes de absorção também foram 
realizados. As amostras apresentaram porosidades diferenciadas na borda (30,54% a 
66,83%) e no núcleo (7,44% a 58,80%). Os tamanhos de poros encontrados nas amostras 
variaram de menor que 10 µm e acima de 150 µm. As amostras apresentaram superfície 
mais porosa do que o núcleo. Além disso, conseguiu-se obter poros de tamanhos que 
segundo a literatura proporcionam o crescimento fibrovascular, formação de osteóide e 
crescimento ósseo. 
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STUDY OF POROSITY OF SCAFFOLDS OF Ti-Sn-Nb2O5 FOR BIOMEDICAL 
APPLICATION  

 
RESUMO 
The scaffolds are porous structures three-dimensional, where tissue cells are placed 
together with growth factors to facilitate and / or allow tissue growth. The growth of cells 
in porous supports three-dimensional (scaffolds) has become increasingly active in tissue 
engineering. It guides cell growth, synthesizes an extracellular matrix and other biological 
molecules and facilitates the formation of functional tissues and organs. To fulfill this 
function, the scaffold must possess properties such as biocompatibility, high porosity, pore 
size suitable to allow tissue growth and large surface area to allow for vascularization. In 
this paper, scaffolds of Ti alloys were produced by compacting and sintering process of 
powders of Ti, Sn and Nb2O5 in order to obtain parts with size and pore distribution 
different and interconnectivity. The samples were characterized by optical microscopy, 
scanning electron microscopy and image analysis. During these characterizations, the 
samples were divided into two regions, edge and core. Absorption tests also were 
conducted in the samples. The samples showed different porosities at the edge (30.54% to 
66.83%) and core (7.44% to 58.80%). The pore sizes found in the samples ranged from 
less than 10µm and above 150 µm. In this work, the scaffolds were obtained with porosity 
variations between edge and core. The samples showed more porous surface than the core. 
Moreover, we managed to obtain pore sizes according to the literature that provides the 
fibrovascular growth, formation of osteoid and growth bone. 
Mesma formatação do RESUMO original. 
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INTRODUÇÃO 
Arcabouços de titânio têm sido usados para facilitar e/ou permitir o crescimento ósseo na 
estrutura porosa. Este crescimento ósseo fornece uma forte interação entre o implante e o 
tecido ósseo. Os poros devem ser preferencialmente interligados tridimensionalmente para 
fornecer espaço suficiente para a fixação e proliferação de tecido ósseo novo e para 
facilitar o transporte de fluidos pelo material. Estas estruturas porosas têm muitas 
aplicações que vão desde próteses de quadril acetabular, implantes dentários, discos 
invertebrais [1]. 

 
Entretanto o uso de titânio (Ti) puro, para a produção desses arcabouços torna esse artefato 
caro e, consequentemente, inacessível a uma ampla camada da população. Por isso o Ti 
tem sido utilizado em associação com outros elementos como zircônia (Zr), estanho (Sn) e 
nióbio (Nb). Dentre as ligas de maior destaque tem-se a de Ti-Sn-Nb por apresentar 
excelente biocompatibilidade. Essas ligas devem ser biocompatíveis, possuir alta 
resistência mecânica, baixo módulo de elasticidade, pois o elevado módulo de elasticidade 
pode causar degeneração óssea [2].   
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Uma técnica que tem mostrado resultados significantes para a produção desses arcabouços 
é a sinterização por plasma. Trabalhos realizados revelaram que amostras sinterizadas por 
plasma apresentam gradiente de porosidade entre a superfície em contato com o plasma e o 
núcleo das amostras [3]. Neste trabalho arcabouços de ligas de titânio (Ti-Sn-Nb2O5) 
foram produzidos a partir da sinterização por plasma, com a finalidade de obter um 
material com uma superfície porosa e um núcleo denso, sem a necessidade de usar 
esparçantes para a formação dos poros, a fim de utiliza-los como biomaterial. 
 
 

MATERIAIS	  E	  MÉTODOS	  

Os seguintes materiais, titânio (Ti-90 e 80), estanho (Sn-5, 10 e 15) e óxido de nióbio 
(Nb2O5-5, 10 e 15) (% em peso) na forma de pó, foram usados na preparação dos 
arcabouços de ligas de Ti (Tab. 1). 

 
Tabela 1 - Composição das amostras 

Nomenclatura  Símbolos Composição em peso 
Amostra 1  A1 90%Ti – 5%Sn – 5%Nb2O5 
Amostra 2  A2 80%Ti – 15%Sn – 5%Nb2O5 
Amostra 3  A3 80%Ti – 5%Sn – 15%Nb2O5 
Amostra 4  A4 80%Ti – 10%Sn – 10%Nb2O5 

 
 
Para o processo de sinterização, os pós foram misturados e compactados. Em seguida a 
etapa de sinterização foi realizada a 900ºC durante 2 horas sob atmosfera de argônio (Ar) e 
hidrogênio (H2) e pressão de 6mbar. O reator de plasma para a sinterização das amostras de 
liga de Ti consiste em uma câmara de vidro borossilicato com formato cilíndrico, 
possuindo dois eletrodos nas extremidades. A câmara é equipada com termopar, bomba de 
vácuo, sensor de pressão, fonte de corrente contínua e o sistema de alimentação de gases.  
No processo de sinterização foi utilizada a configuração de cátodo oco, no qual as amostras 
ficaram posicionadas, entre os cátodos, aumentando assim a eficiência do tratamento. O 
modelo do cátodo oco usado no trabalho é um anteparo de forma circular de 35 mm de 
diâmetro suspenso por um tripé. 
 
As amostras após serem sinterizadas foram submetidas ao processo metalográfico de 
lixamento e polimento (solução de sílica coloidal com peróxido de hidrogênio). Para 
análise de imagens foi utilizado o microscópio OLYMPUS BX60M, equipado com uma 
câmera de aquisição de imagem. As imagens foram analisadas com auxilio do software 
Image Pro Plus 6.0.O calculo da porcentagem de porosidade foi realizado da seguinte 
forma: primeiro a imagem foi dividida em duas regiões de análise – borda e núcleo – em 
seguida foi calculado a porosidade em cada uma dessas regiões. A soma da área porosa 
total foi dividida pela área total da região analisada e multiplicada por 100 para obtenção 
de valores em porcentagem. Além disso, foi possível observar a presença ou não de 
interconectividade dos poros, para isto utilizou-se um microscópio eletrônico de varredura 
Philips XL-30-ESEM (MEV). 
 
Quanto ao ensaio de absorção este foi baseado na técnica da gota séssil, calculando o 
tempo necessário para absorção total da gota (20µl). 
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RESULTADOS	  E	  DISCUSSÃO	  

Amostras tratadas por plasma apresentaram diferentes graus de porosidade para as 
diferentes composições. A amostra A1 apresentou uma camada superficial com alta 
porosidade (56,42%) denominada de camada porosa ou zona de bombardeamento (ZAB), 
onde ocorre o maior bombardeamento das partículas com o material, depois dessa camada 
há uma diminuição da porosidade. Em relação ao núcleo este, apresenta-se mais denso com 
porosidade de 7,44%, formando assim um material de superfície porosa e um núcleo mais 
compacto (Figura 1). 

 
Na amostra A2 assim como na amostra A1 a superfície está mais porosa do que o núcleo. 
Entretanto ouve uma diminuição na quantidade de Ti e um aumento do Sn, isso resultou 
em um material com uma porosidade mais homogênea na superfície do material (30,54%) 
e um aumento da porosidade no núcleo da amostra (18,23%) em relação à A1 (Figura 2). 
Comparando a amostra 2 com a amostra A3 a quantidade de Ti permaneceu a mesma, mas 
houve uma diminuição da quantidade de Sn e aumento da quantidade de Nb2O5, com isso o 
material apresentou uma alta porosidade tanto na superfície (66,83%) como no núcleo 
(58,80%) (Figura 3). 
 
Para a amostra A4 a quantidade de Ti permaneceu a mesma em relação à amostra A2 e 
amostra A3, mas a quantidade de Sn e Nb2O5 foram modificadas. Isso resultou em 
amostras com pouca diferença de porosidade entre a superfície e o núcleo (Figura 4).  
 

   
                                           (a)                            (b) 
Figura 1: (a) imagem da borda da A1, a área sinalizada pela barra vermelha, é 

denominada de ZAB, na área sinalizada pela barra verde à porosidade 
encontrada foi de 18, 13%, (b) núcleo da amostra 

 

                            
                                          (a)                                 (b) 
Figura 2: (a) amostra A2, a área sinalizada pela barra vermelha é a ZAB, (b) 

núcleo da amostra. 
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Figura 3: (a) borda da amostra, (b) observa-se o núcleo. 

 

   
                                                      (a)                                 (b) 

Figura 4: (a) borda da amostra 4, (b) o núcleo. 
 
Através do MEV foi possível verificar se existia interconectividade entre os poros 
existentes nas amostras. Tanto na amostra A1 como na amostra A2 foi possível confirmar a 
interconectividade entre os poros (Figura 5).  
 

   
Figura 5: (a) amostra A1, visão interna do poro, (b) tamanho de poro que favorece 

crescimento tecidual – amostra A1, (c) amostra A2, visão interna do poro. 
 

Nas amostras A3 e A4 também houve a formação de poros, entretanto observou-se que 
muito dos poros formandos eram por conta da não sinterabilidade completa das partículas 
em função da grande concentração de óxido de nióbio e a baixa concentração de estanho. 
 
Nos ensaios de absorção observou-se que as amostras A3 e A4 absorveram em menor 
tempo do que as amostras A1 e A2. Sendo que a amostra A2 foi a que levou mais tempo 
para absorver, devido a uma capa que formou na superfície da amostra. 
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Figura 6: Gráfico de absorção de água. 
 
 

CONCLUSÃO	  

As amostras que apresentaram maior concentração de óxido de nióbio e baixa 
concentração de titânio e estanho apresentaram também  maior porosidade e baixa 
sinterabilidade. A porosidade e a interconectividade dos poros nas amostras é importante, 
pois permitir o ancoramento mecânico do biomaterial no local a ser implantado e parece 
promover o crescimento celular, bem como induzir as células a produzirem componentes 
da matriz extracelular.  
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