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Introdução
A técnica de anodização eletroquímica tem sido
muito estudada nos últimos anos para melhorar as
propriedades superficiais do titânio comercialmente
puro (Ti-cp), muito utilizado em implantes
ortopédicos e odontológicos¹. Contudo, no que diz
respeito a ligas de titânio², ainda pouco se sabe
sobre como as fases α ou β interferem nos
mecanismos de crescimento dos filmes de óxido
anódicos, bem como nas suas diferentes
características de superfície.

Objetivos
Analisar a influência do molibdênio (fase β) sobre
filmes de óxido anódicos produzidos em ligas Ti15Zr-xMo (x = 0, 5, 10 e 15%p.).

Material e Métodos
Os lingotes foram produzidos em um forno a arcovoltaico com atmosfera controlada de argônio. Após
a fusão, foi realizada uma observação da estrutura e
microestrutura por DRX e MEV, respectivamente. Já
a superfície das ligas foi modificada pela técnica de
anodização eletroquímica, utilizando-se os seguintes
parâmetros: corrente limitada em 2,5 A, voltagem de
300 V, período de 1 minuto e eletrólito composto por
acetato de cálcio e β-glicerofosfato de sódio. As
propriedades topográficas (tamanho e formato de
poro) dos diferentes filmes de óxido anódicos foram
verificadas por meio de MEV e um programa de
análise de imagem (ImageJ), enquanto que sua
composição química foi obtida por EDS.

Resultados e Discussão
Tanto nas micrografias quanto nos difratogramas de
raios X das ligas brutas de fusão foram
identificadas: fase martensítica α’ na Ti-15Zr, fase
martensítica α’’ e fase β na Ti-15Zr-5Mo e apenas
fase β a partir de 10% em peso de molibdênio,
comprovando a ação β-estabilizadora desse
elemento. A Fig. 1 mostra que foram formados
diversos microporos nas superfícies tratadas por
anodização. Essas estruturas variaram bastante de
tamanho em todas as ligas biofuncionalizadas, mas
foram sensíveis quanto à concentração de
molibdênio. Observa-se que o aumento desse
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elemento provocou uma diminuição (não linear) no
tamanho médio dos poros, desde (2,02 ± 1,43) μm²
para a liga Ti-15Zr até (0,87 ± 0,66) μm² para a Ti15Zr-15Mo.
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Figura 1. Comportamento do tamanho dos poros em
função da porcentagem de molibdênio.
Já o formato médio dos poros e a relação atômica
de Ca/P incorporada nas superfícies modificadas
não se alteraram muito em função da %p. de Mo,
sendo formados poros elípticos no geral (Fig. 2) e a
relação ficando dentro do intervalo de 2,77 e 2,29
(Fig. 3).

Figura 2. Formato dos
poros em função do
molibdênio.

Figura 3. Relação Ca/P
incorporada em função
do molibdênio.

Conclusões
O molibdênio (fase β) apresentou maior influência
no tamanho médio dos microporos criados sobre as
superfícies das ligas de titânio, em comparação às
características de formato e composição química.
Os filmes com diferentes tamanhos de poro serão
submetidos a testes biológicos e tribológicos.
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