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A liga Ti-6Al-4V é comumente utilizada pela indústria do segmento biomédico, pois apresenta excelente biocompatibilidade e boas propriedades

mecânicas específicas. No entanto, devido a liberação dos íons alumínio e vanádio no corpo humano, esse material está associado aos efeitos

citotóxicos como reações inflamatórias, rejeições e consequentemente intervenções cirúrgicas. Com o intuito de solucionar este problema,

revestimentos híbridos a base de percursores alcóxidos têm sido utilizados, uma vez que, estes filmes não apresenta toxicidade e são biocompatíveis

com o corpo humano. Neste contexto, o objetivo do trabalho é analisar o comportamento dos filmes híbridos perante a variação do pH em 3, 4 e 5,

aplicados sobre a liga Ti-6Al-4V. As amostras foram caracterizadas quanto ao seu comportamento morfológico, físico-químico, mecânico e

eletroquímico. Os resultados mostraram que a solução hidrolisada de pH 4 apresentou a formação de um filme denso, uniforme, aderente e

hidrofóbico, conferindo em um melhor desempenho anticorrosivo.
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A Figura 1 apresenta as micrografias obtidas por FEG para os

quatro diferentes sistemas de pH.
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Os resultados obtidos sugerem que a manutenção da solução

hidrolisada em pH 4 favorece a taxa de hidrólise, resultando em um

melhor desempenho anticorrosivo. Os resultados de FEG,

aderência e ângulo de contato, indicam para esse mesmo sistema a

formação de um filme uniforme, aderente e hidrofóbico, o que

diminui a taxa de corrosão. Os resultados de OCP indicaram,

potenciais de corrosão menos ativos para esse sistema. Os

diagramas de Bode obtidos pelo ensaio de EIE indicaram um filme

mais resistivo. Pode-se concluir que a LTi-pH4 caracterizou-se

como sendo o melhor sistema, em relação aos LTi-pH3 e 5,

viabilizando a utilização deste revestimento sobre Ti-6Al-4V.

Preparação do substrato 

Os substratos de Ti-6Al-4V foram 
desengraxados. 

Após foram lavados com acetona, 
enxaguados com água deionizada e 

imersas em banho ultrassônico em acetona 
e álcool etílico, permanecendo por 15min 

em cada banho. 

Em seguida, as amostras foram lavadas 
com água destilada e secas ao ar frio.  

Posteriormente as amostras foram 
submetidos ao tratamento alcalino com 

hidróxido de sódio onde foram imersas em 
uma solução de NaOH 0,01M por 3min

Preparação dos 
revestimentos híbridos

O revestimento utilizado foi obtido por 
meio do processo sol-gel. 

O sol foi preparado através da mistura do 
etanol com os alcóxidos obtendo-se uma 

solução com pH na faixa de 6,0 a 6,5. 

Para os testes os valores de pH foram 
ajustados com ácido acético para os 

valores de 3,0; 4,0 e 5,0 com ácido acético. 

Para a aplicação do sol na superfície 
metálica foi utilizado o método de dip-

coating. Onde as amostras permaneceram 
imersas na solução sol por 5 min e a 

velocidade de retirada foi de 10cm.min-1 

As amostras permaneceram a temperatura 
ambiente (25ºC) por 45min e após foram 

curadas em forno a 90ºC  por 1h, 
finalizando o processo.

Figura 1. FEG para os quatros sistemas, com aumento de 5K; (a) LTi-pH3; (b) 

LTi-pH4; (c) LTi-pH5; (d) LTiSR.  

A Figura 2 apresenta micrografias obtidas por FEG para a análise

de aderência para todos os sistemas.

Figura 2. Micrografias dos ensaios de aderência para todos os sistemas de pH: (a) 

LTi-pH3 com aumento de 500x; (b) LTi-pH4 aumento de 1k; (c) LTi-pH5 com 

aumento de 500x. 

A Figura 3 mostra os resultados da análise de ângulo de contato

para todos os sistemas e a Figura 4 apresenta os resultados

obtidos para a análise de OCP para todos os sistemas.

Figura 3. Ângulo de contato de todos os 

sistemas. 

Figura 4. Curvas do potencial de

circuito aberto sob diferentes

valores de pH.

Os diagramas de Bode, obtidos na análise de EIE são apresentados

na Figura 5.

Figura 5. Diagramas de Bode obtidos nos ensaios de impedância para todos os

sistemas. (a1) Diagrama de Bode ângulo para 24 horas de imersão; (a2) Diagrama de

Bode log|Z| para 24 horas de imersão (b1) Diagrama de Bode ângulo para 528 horas

de imersão; (b2) Diagrama de Bode log|Z| para 528 horas de imersão.
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