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A deposição de filmes finos vem sendo extensamente utilizada na melhoria das propriedades de diversos materiais da indústria biomédica, sejam elas propriedades

mecânicas, físico-químicas, ópticas, tribológicas, entre outras. Para sua aplicação na indústria é imprescindível que estes filmes possuam uma adesão satisfatória ao substrato e

para isso faz-se necessário conhecer as características físico-químicas da matriz de deposição. Impurezas na superfície, camadas de contaminação e de passivação representam

os principais problemas para a boa interação química entre substrato e revestimento. Desta forma o etching é utilizado como pré-tratamento, tendo como propósito a remoção

das camadas de óxidos e contaminantes. O objetivo deste trabalho é a análise da eficiência do etching ex situ de hidrogênio e argônio em substrato de titânio metálico afim de

torna-lo mais adequado para deposição de filmes finos sobre a sua superfície.
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Conclui-se que ao se submeter as amostras de titânio ao tratamento à plasma de etching

obteve-se uma alteração em sua superfície, tornando-a mais hidrofílicas, característica desejada

por ser aceita como um fator que além de ocasionar a remoção de contaminantes , também

melhora a adesão dos filmes finos depositados.

Como próxima etapa as amostras serão analisadas mais profundamente na questão do

modificação de sua rugosidade pós tratamento e posteriormente serão depositados filmes de

hidroxiapatita afim de se comprovar a melhoria da adesão do filme advinda do etching da

superfície do titânio e aumentar sua biocompatibilidade.

de hidrogênio (Hydrogen ratio) e a Potência (Power) utilizadas.
(D) Através da análise estatística dos resultados, pode-se analisar quais as
variáveis apresentavam uma maior relevância na modificação da superfície do
titânio. É possível observar, no diagrama de Pareto, que a Potência -
Power(X3)- utilizada no tratamento e a união da Potência com concentração
do gás Hidrogênio – X1*X3 – são os fatores que mais influenciaram no
aumento da molhabilidade das amostras.

Foi analisada a possibilidade
de que a modificação da
superfície se desse em função
do vácuo na câmara, porém
como pode ser visto na figura
(2), submeter a amostra
somente ao vácuo não torna a
amostra hidrofílica, como
ocorre na figura (1)
correspondente a AMOSTRA 6
submetida ao processo de
etching. Todas amostras
tratadas mostraram-se
hidrofílicas.

Parâmetros obtidos através do planejamento
fatorial realizado, utilizados nos processos de etching
nas amostras de titânio e as massas iniciais e finais
(pós tratamento) para cada uma das amostras.

(A) Superfície de resposta
referente a variação do ângulo
de contato (Contact Angle) em
relação ao Tempo (Time) e a
Potência (Power) utilizadas.
(B) Superfície de resposta
referente a variação do ângulo
de contato (Contact Angle) em
relação ao tempo (Time) e a
proporção de hidrogênio
(Hydrogen ratio) utilizadas.
(C) Superfície de resposta
referente a variação do angulo
ângulo de contato (Contact
Angle) em relação à proporção


