
 Morfologia por fonte DC se apresenta em lâminas.

 Morfologia das amostras por RF se encontra na forma de pequenas placas

acumuladas.

 No teste de efluente para as amostras de titânio e prata não foi possível

observar uma redução expressiva da concentração que pudesse comprovar a

ação antibacteriana da prata.

 Nos resultados para as amostras com filmes de titânio e cobre constatou-se

uma diminuição da concentração de bactérias E. coli.

As propriedades de um metal são ampliadas com tratamentos de

superfícies, sendo essas características usadas em biomateriais, inibindo a adesão

indesejada de bactérias. O titânio tem sido muito utilizado para essa função,

devido principalmente a sua biocompatibilidade e excelente resistência à

corrosão. Além desse material, a prata pode ser encontrada na área médica

como agente bactericida, ocasionando mudanças estruturais e morfológicas nas

bactérias e o cobre representa um dos metais mais promissores para aplicações

biomédicas, conhecido como agente metabolizável e por suas propriedades anti-

sépticas.
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Neste trabalho, filmes finos de Ti e Ag e Ti e Cu foram depositados

sobre titânio por magnetron sputtering para futuras aplicações na área

biomédica, visando a atividade bactericida.

Os filmes finos de Ti e Ag e de Ti e Cu foram depositados sobre

titânio por magnetron sputtering (Figura 1) e foram usadas duas fontes

diferentes: uma por corrente contínua (DC) e outra por radiofrequência (RF).

Além disso, utilizou-se uma tensão de BIAS para polarizar o substrato nas

amostras de Ti e Ag. A tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados no processo.

Tabela 1: Parâmetros de deposição de titânio e prata e titânio e cobre.
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Figura 2: Micrografias que mostram a 

morfologia das amostras com filmes finos de 

Ti-Ag por (a) DC magnetron sputtering e (b) 

RF magnetron sputtering

Após a deposição dos filmes de titânio e prata e titânio e cobre foi

feito o teste de efluente, em que as amostras foram cortadas em 4 partes

iguais e colocadas em Erlenmeyers contendo 100 mL de efluente industrial. Em

seguida, os Erlenmeyers foram colocados em uma mesa agitadora por tempos

diferentes para avaliar a ação antibacteriana ao longo do período (Figura 3).

Foram feitos análises no MEV-FEG (microscopia eletrônica de varredura

por emissão de campo) nas amostras com titânio e prata, para observação e

análise das características microestruturais, além de informações sobre a

morfologia e identificação de elementos químicos da amostra (Figura 2).

Figura 3: Concentração de bactérias, em função do tempo de imersão das amostras por (a) DC 

magnetron sputtering e (b) RF magnetron sputtering no efluente industrial
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Figura 1: esquema das deposições de titânio e prata e titânio e cobre

Parâmetros de deposição  Ti-Ag e Ti-Cu

Pressão de base 5,01 x 10⁷mbar

Pressão de trabalho 4,79 x 10³ mbar

Fluxo de argônio 9 sccm

Tempo de deposição de Ti/Ag 90 min

Tempo de deposição de Ti/Cu 60 min

Potência 100 W

Tensão de BIAS para Ti/Ag 500 V

Distância alvo-substrato 60 mm

Titânio


