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Muitos tratamentos de superfícies têm sido empregados sobre o titânio com o intuito de otimizar suas propriedades superficiais para fins de 

otimização do processo de osseointegração. Neste contexto, esses tratamentos incluem processos como jateamento, ataque ácido, oxidação anódica, 

recobrimento com camada de materiais biocompatíveis e técnicas de deposição de vapor de plasma. O objetivo deste estudo é a obtenção de 

nanotubos de dióxido de titânio (TiO2) por oxidação anódica sobre substrato de Ti. As amostras foram caracterizadas eletroquimicamente, 

morfologicamente e hidrofobicamente. Os resultados indicam que a formação dos nanotubos ocorreu de forma uniforme sobre o filme de óxido de 

titânio e que mesmo apresentou caráter hidrofílico, possibilitando o crescimento celular e melhorando o processo de osseointegração.  

METODOLOGIA 
O processo experimental foi desenvolvido seguindo a organização 

indicada no fluxograma da Figura 1. 

Figura 1.  Fluxograma descritivo do processo experimental. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÕES 
O desempenho das amostras nos ensaios de polarização 

potenciodinâmica demonstra que o material com recobrimento 

nanoestruturado exibe uma elevada resistência à corrosão em meio 

salino, provando ser um material seguro para implantação. Dessa 

forma, conclui-se que o processo descrito é eficiente no 

desenvolvimento de superfícies de nanotubos de óxido de titânio, com 

características morfológicas, de resistência à corrosão e hidrofílicas que 

indicariam seu uso como material implantável. 
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Figura 2. Micrografias obtidas 

ao MEV das amostras 

anodizadas em 20V, sem 

agitação, nas concentrações de 

HF e tempo de anodização 

(AM1 E AM6). 

 

Figura 3. Micrografias obtidas por MEV das amostras 

anodizadas por 30min, sem agitação em eletrólito de 

0,15%HF, nas condições: 10SA-10V e 20SA-20V. 

 

Figura 4. MEV-FEG anodizada em 1M 

H3PO4 + 0,15%HF, 10V, 30min, sem 

agitação. 

 

Tabela 1. Valores de rugosidade obtidos.  

 

Amostra 
Ra 

(nm) 

Ry 

(nm) 

Rz 

(nm) 

1 6,3 62,9 30,4 

2 9,4 74,7 36,8 

Média 7,8 68,8 33,6 
Figura 6. AFM tridimensional e de topo da amostra. 

 

 

Figura 5. Micrografia por MEV da média dos 

diâmetros dos nanotubos analisados. 

 

 

Figura 8. Curvas de polarização das 

amostras de Ti c.p.  

 

Tabela 2. Extrapolação das retas de Tafel. 

 

 

 

Amostra Ecorr 

(V) 
Icorr 

(µ.A/cm2) 
Nanotubos -0,46 -8,5 
Ti c.p. não 

anodizado 
-0,59 -6,6 

Ti anodizado 

barreira 
-0,27 -10 

A Figura 2 mostra a morfologia das amostras de titânio anodizadas em 

1M H3PO4 com várias concentrações de HF. Com o aumento da 

concentração de HF (0,15% p/v), os tubos parecem melhor definidos.  

Observa-se na Figura 3 a variação de 100 nm (diâmetro externo) até 50 

nm (diâmetro interno) no tamanho dos poros formados em 10V e em 

20V. A Figura 4 mostra a micrografia da amostra anodizada nas 

condições de nanotubo. 
 

Na Figura 5, os nanotubos foram 

medidos em amostras anodizadas 

de acordo com as imagens MEV-

FEG, com 60 medidas de diâmetro 

nas amostras. O diâmetro médio 

obtido oscilou entre 61 nm e 76 

nm. 

A rugosidade das amostras anodizadas foram realizadas por 

Microscopia de Força Atômica (MFA), e os resultados estão 

representados na Figura 6. Os parâmetros Ra, Ry e Rz coletados para as 

amostras estão indicados na Tabela 1. 

 

A figura 7 apresenta os resultados 

do ensaio de molhabilidade pelo 

método da gota sessil das amostras 

anodizadas na condição de 

nanotubos. 

 

Na figura 8 estão representadas as curvas de polarização das amostras e 

na tabela 2 é apresentado a extrapolação das retas de Tafel. 

 

Substrato 

Ti c.p. 

Anodização:  

20V, 30/60min, sem 

agitação, +1M H3PO4 Determinação da 

concentração de HF 

- 0,10% HF 
- 0,15% HF 
- 0,16% HF 
- 0,18% HF 
- 0,20% HF 
- 0,22% HF 
- 0,25% HF 
- 0,30% HF 
- 0,40% HF 

Anodização:  

30min, HF 0,15% + 1M 

H3PO4, sem agitação  

Anodização:  

30min, HF 0,15% + 1M 

H3PO4, com agitação  

 1V    5V    10V   15V   20V 

Determinação da 

tensão de anodização 

 1V    5V    10V   15V   20V 

Anodização:  

 10V, 30min, HF 0,15% + 

1M H3PO4, sem agitação  Caracterização 

 dos resultados 

- MEV – FEG 
- Diâmetro 
- AFM 
- Ângulo de  contato 
- Polarização 

Figura 7. Imagem e valores de ângulo de 

contato obtido em três áreas distintas da 

amostra anodizada. 

 

 

 


