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RESUMO 
Novas ligas de titânio tem sido desenvolvidas com o intuito de se obter materiais 
com melhores propriedades para aplicação como biomaterial e as ligas do sistema 
Ti-Zr estão entre aquelas mais promissoras. O objetivo deste trabalho é analisar a 
influência da concentração de zircônio na microestrutura e dureza das ligas Ti-5Zr, 
Ti-10Zr e Ti-15Zr. Após a fusão a arco-voltaico, as amostras foram submetidas à 
análise química de composição e de gases, e caracterizadas por meio de medidas 
de densidade, microscopia óptica, difração de raios X e dureza Vickers. Os 
resultados obtidos apontaram uma microestrutura formada pela fase alfa (hexagonal 
compacta) e aumento da dureza. 
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INTRODUÇÃO 
As ligas de titânio têm sido amplamente utilizadas como biomateriais, 

principalmente como próteses ortopédicas e implantes odontológicos em razão de 

sua excelente resistência à corrosão, propriedades mecânicas e biocompatibilidade. 

Porém o titânio na sua forma elementar possui um módulo de elasticidade que é 

cerca de 2 a 4 vezes maior que o osso humano, podendo provocar um desconforto 

ao paciente. A formação de ligas de titânio tem o objetivo de desenvolver materiais 

com melhores propriedades para a utilização como implantes e que possam ser 

usados por mais tempo(1).  

A liga Ti-6Al-4V (% em peso) havia sido apontada como uma boa alternativa 

para aplicação como próteses ortopédicas, porém houve relatos de que os íons de 

vanádio e alumínio podem gerar problemas neurológicos, como mal de Alzheimer, e 

reações adversas nos tecidos em longo prazo. Assim houve a necessidade do 

desenvolvimento de novas ligas de titânio(2,3). 
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O titânio apresenta uma transformação alotrópica por volta de 883 ºC, 

mudando da fase α (hexagonal compacta) para a fase β (cúbica de corpo centrado). 

Porém a adição de elementos de liga pode alterar a temperatura desta transição (β 

transus), sendo classificados em estabilizadores α ou β. As ligas de titânio são 

classificadas de acordo com sua microestrutura à temperatura ambiente. De acordo 

com a proporção de fase presente no material, as ligas podem ser do tipo α, quase 

α, α+β, quase β e ligas β. As propriedades mecânicas dessas ligas estão 

diretamente relacionadas com a sua microestrutura(4).  

Dentre as ligas de titânio utilizadas como biomaterial, as ligas do tipo α+β e β 

são as mais utilizadas, pois possuem módulo de elasticidade relativamente baixo 

(quando comparado com o aço inoxidável e ligas Ti-6Al-4V) e melhor resistência 

mecânica e à fadiga. As ligas do tipo α são caracterizadas por possuírem uma boa 

resistência à corrosão e tenacidade, e por apresentarem um módulo de elasticidade 

maior que as ligas do tipo β. Mesmo com suas limitações, as ligas do tipo α ainda 

são propícias para a aplicação como implantes em algumas áreas do corpo. As 

principais utilizações encontram-se na área odontológica, pois atuam em uma região 

do corpo com intenso trabalho mecânico e em contato com diferentes substâncias 

corrosivas(1,5). 

O zircônio é considerado um elemento neutro quando adicionado em solução 

sólida com o titânio, pois possui uma transformação alotrópica com uma temperatura 

de transição de fase semelhante. O elemento possui grande solubilidade em ambas 

as fases cristalinas do titânio, podendo formar ligas em várias proporções, além de 

aumentar a resistência mecânica e de corrosão. A adição do zircônio pode também 

diminuir a temperatura de fusão do titânio, o que pode baratear os custos para 

fundição e forjamento(3). 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a microestrutura e a dureza, das ligas 

do sistema Ti-Zr, com concentrações em peso de 5%, 10% e 15%.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
As ligas foram preparadas a partir de barras cilíndricas de titânio (99,7% de 

pureza) e folhas de zircônio (99,8% de pureza) comercialmente puro, adquiridos da 

Aldrich Inc. As amostras foram produzidas em um forno a arco voltaico, com cadinho 

de cobre refrigerado à água, atmosfera de gás inerte de argônio e eletrodo não 
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consumível de tungstênio. Para garantir a homogeneidade do material, o lingote foi 

refundido por cinco vezes dentro da câmara.  

Para analisar a qualidade das ligas foi realizada análise da composição 

química, por espectrometria de emissão ótica (equipamento SpectromaXx), e análise 

de gases, por diferença de termocondutividade, com equipamento da LECO TC-400. 

As medidas de densidade foram obtidas pelo método de Arquimedes, com a 

utilização de uma balança analítica e do kit de determinação de densidade.  

A análise microestrutural foi obtida por meio de medidas de difração de raios X 

e microscopia óptica. O padrão de difração foi obtido utilizando um difratômetro 

Rigaku D/Max 2100/PC, pelo método do pó, com radiação monocromática Cu-Kα 

(λ=1,544 Ǻ) e velocidade de varredura de 2 º/min. A determinação dos parâmetros 

de rede e análise quantitativa de fases foi realizada pelo método de Rietveld, 

utilizando o programa GSAS®. A microscopia óptica foi realizada com solução de 

ataque de 5% de HF, 10% de HN e 85% de água. As micrografias foram obtidas em 

um microscópio Olympus BX51M, com ampliações de 1000x. Os ensaios de dureza 

foram realizados em um microdurômetro Shimadzu (modelo HMV-2), com a 

aplicação de uma carga de 20 g (1,961 N) por 60 segundos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As Tab. 1 e 2 apresentam os resultados da análise da composição química e 

de gases, com valores expressos em porcentagem de massa, para as ligas 

produzidas. 

Tab. 1 – Análise da composição química. 

 
Zr 

(%p) 
Mo 

(%p) 
Al 

(%p) 
Cr 

(%p) 
Fe 

(%p) 
Mn 

(%p) 
Ni 

(%p) 
Si 

(%p) 
Ti 
 

Ti-5Zr 4,89 <0,001 <0,001 0,010 0,029 <0,001 0,009 - bal. 
Ti-10Zr 9,76 <0,001 0,006 0,009 0,030 <0,001 0,008 - bal. 
Ti-15Zr 15,60 - 0,092 <0,005 0,042 <0,001 <0,005 0,057 bal. 
 

Tab. 2 – Análise de gases. 

 
O 

(%p) 
N 

(%p) 
Ti-5Zr 0,304 0,013 
Ti-10Zr 0,294 0,010 
Ti-15Zr 0,227 0,005 

 

Os resultados da Tab. 1 mostram que o elemento substitucional está próximo 

das concentrações estipuladas e que as impurezas metálicas, provenientes do 
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processamento industrial dos elementos precursores e do processo de fusão, estão 

em quantidades desprezíveis. Juntamente com os resultados da análise de gases da 

Tab. 2, que exibe a baixa quantidade de intersticiais, indicam que as amostras 

produzidas possuem boa qualidade. 

A Fig. 1 exibe o gráfico comparativo dos valores de densidade para o Ti cp e as 

ligas do sistema Ti-Zr. Os valores teóricos foram obtidos de acordo a estequiometria 

de cada elemento(5).  

É possível observar que a adição do soluto promoveu uma tendência de 

aumento da densidade, sendo relacionado principalmente com a grande diferença 

da densidade dos elementos constituintes (4,51 g/cm3 para o titânio e 6,50 g/cm3 

para o zircônio)(5). Os valores de densidade encontraram-se muito próximos aos 

valores teóricos, sendo também um indicativo da ótima qualidade das amostras 

produzidas. 

A Fig. 2 mostra o gráfico comparativo dos padrões de raios X de acordo com o 

aumento do soluto substitucional. 
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Fig. 1 – Valores de densidade para as 

amostras estudadas neste trabalho. 

Fig. 2 – Gráfico comparativo dos 

padrões de difração de raios X para as 

amostras estudadas neste trabalho. 

 

Nos difratogramas, observa-se a presença de picos relacionados com a fase α 

do titânio, indicando que a adição do soluto não alterou significativamente a 

estrutura cristalina do material. Em razão do zircônio possuir a mesma 

transformação alotrópica do titânio, com temperatura de transição de fase próxima, a 

formação de soluções sólidas não ocasiona mudanças na formação de fases, 
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fazendo com que somente a fase α seja retida(3,8). Há resultados da estabilização da 

fase β, com a adição de zircônio, apenas em sistemas ternários de Ti-Zr-Nb(1). 

A Tab. 3 apresenta os valores dos parâmetros de rede e análise quantitativa de 

fases obtidas pelo método de Rietveld.  

 

Tab. 3 – Parâmetros da estrutura cristalina. 
Amostra Rwp (%) chi**2 a (Ǻ) c (Ǻ) a/c α (%) β (%) 

Ti cp 11,96 1,962 2,9546 4,6890 1,5870 90,083 9,917 
Ti-5Zr 11,50 1,897 2,9618 4,6964 1,5856 99,966 0,004

Ti-10Zr 8,34 1,419 2,9697 4,7054 1,5847 99,986 0,002
Ti-15Zr 10,80 1,607 2,9812 4,7330 1,5876 100,000 1,32 10-4

 

Os resultados do refinamento pelo método de Rietveld mostraram que a adição 

da concentração de soluto distorceu e aumentou os parâmetros da rede cristalina. 

Isto ocorre em razão do maior raio atômico do zircônio (0,1616 nm) comparado ao 

titânio (0,1475 nm), que quando inserido substitucionalmente na rede cristalina do 

titânio, ocasiona um aumento dos parâmetros de rede(5), distorcendo-a. A adição 

causou um aumento de até 0,7 % no parâmetro a e de 0,5 % no parâmetro c. A 

presença do elemento substitucional, juntamente com a distorção da rede cristalina, 

pode alterar o movimento de discordâncias, afetando diretamente as propriedades 

mecânicas(6). É possível observar ainda, que a análise quantitativa de fase confirmou 

a predominância de fase α no material produzido. As ligas do tipo α são 

reconhecidas por possuírem um bom nível de resistência mecânica e apresentar boa 

tenacidade, sendo propriedades propícias para a utilização em implantes 

ortodônticos(3). 

A Fig. 3 exibe as micrografias ópticas, na forma bruta de fusão, do Ti cp e das 

ligas produzidas com ampliação de 1000x. Nas micrografias apresentadas é 

possível observar uma estrutura de agulhas e ripas típicas da fase α do titânio. A 

adição do soluto substitucional promoveu a retenção da fase α, como pode ser 

observado pela melhor formação desta estrutura com o aumento do soluto(7). As 

disposições disformes dessas estruturas são relacionadas ao processo de fusão, 

pois o lingote é submetido á diferentes gradientes de resfriamento no interior do 

forno. Ho e colaboradores(3) observaram a mesma estrutura na liga Ti-10Zr, porém 

com a adição de pequenas quantidades de molibdênio, cromo e ferro, houve o 

aparecimento de finas camadas de martensita na forma de agulhas. 
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Fig. 3 – Micrografias das amostras estudadas: (a) Ti cp, (b) Ti-5Zr, (c) Ti-10Zr e (d) 
Ti-15Zr, estudadas neste trabalho. 

 

Os valores de dureza Vickers das amostras estudadas, juntamente com os 

resultados encontrados na literatura, são apresentados na Fig. 4. 
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Fig. 4 – Valores comparativos de dureza para as ligas do sistema Ti-Zr estudadas 

neste trabalho. 

 

O gráfico da dureza em função da concentração de zircônio mostra uma 

tendência de aumento da dureza de acordo com a adição do soluto. Contudo, os 

resultados mostram que este aumento da dureza não assume uma forma linear(3,8). 

O aumento da dureza está relacionado à formação de fase α, que é caracterizada 

por uma estrutura mais compacta e rígida do que a fase β(8). Os valores de dureza 

encontrados da literatura para este sistema de ligas, mostram que a formação de 
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soluções sólidas com estes elementos proporciona materiais com maior nível de 

dureza em relação aos elementos precursores. Um biomaterial com elevada dureza 

é recomendado principalmente na utilização de implantes ortodônticos, por ser uma 

região de intenso trabalho mecânico(3). 

 

CONCLUSÕES 
As análises de composição e de gases, juntamente com as medidas de 

densidade mostraram que as amostras produzidas apresentam boa qualidade, com 

baixo nível de impurezas. Os difratogramas das amostras apresentaram padrões 

característicos da fase α, mostrando que o soluto não alterou a estrutura cristalina. O 

refinamento de Rietveld comprovou a fase α, apresentando parâmetros de rede 

distorcidos, devido ao zircônio como substitucional na matriz metálica do titânio. Por 

meio da microscopia óptica, pôde ser observada a estrutura de agulhas típicas da 

fase α, corroborando com o resultado anterior. O teste de dureza mostrou que a 

adição do soluto aumentou a dureza do material. Os resultados mostram que as 

ligas possuem potencial para aplicação como implantes odontológicos. 
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EFFECT OF SUBSTITUTIONAL ELEMENT IN THE MICROSTRUCTURE AND 
HARDNESS OF Ti-Zr SYSTEM ALLOYS USED AS BIOMATERIAL 

 
 

ABSTRACT 
 

New titanium alloys had been developed with the aim of obtaining materials with 
improved properties for application as biomaterial, and alloys of the Ti-Zr system are 
among those most promising. The objective of this study is to analyze the influence 
of the zirconium concentration on microstructure and hardness of the Ti-5Zr, Ti-10Zr 
and Ti-15Zr alloys. After arc-melting melting, the samples were analyzed by chemical 
and gas composition, and characterized by density measurements, optical 
microscopy, x-ray diffraction and hardness. The results showed a microstructure 
formed by alpha phase (hexagonal close-packed structure) and increased of 
hardness. 
 
 
Keywords: titanium alloys, microstructure, hardness, biomaterial. 
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