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RESUMO 
 

Uma liga ternária a base de Mg-Zn-Ca foi estudada devido a sua biocompatibilidade, 
propriedades mecânicas elevadas, módulo elástico próximo ao do osso e taxa de 
corrosão menor que do elemento magnésio puro. As condições experimentais 
utilizadas possibilitaram a obtenção de uma liga ternária amorfa Mg70Zn28Ca2 pela 
fusão de ligas binárias eutéticas (Mg-Zn e Mg-Ca), as quais foram obtidas a partir de 
elementos puros em um forno de indução em atmosfera de argônio. A caracterização 
da liga envolveu análise química quantitativa, difração de raios-X (DRX), microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e calorimetria diferencial exploratória (DSC). Os 
resultados obtidos indicaram que a composição real ficou bem próxima da nominal, 
com presença de amorfo até 1,3 mm de espessura. O ensaio mecânico de 
compressão convencional foi realizado em amostras cilíndricas com 3 mm de 
diâmetro em uma máquina do tipo Instron, obtendo-se resistência mecânica à 
compressão acima de 400 MPa. 
 
Palavras-chave: ligas de magnésio; implante bioabsorvível; liga amorfa; biomaterial. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Hoje em dia, para a consolidação de fraturas ósseas, são utilizadas placas 

retas ou anguladas ou hastes intramedulares, em aço inoxidável ou ligas de titânio, 

cuja função é de prover suporte mecânico ao osso durante sua restauração, 

processo que dura de algumas semanas a meses, dependendo da extensão da 

fratura e do paciente. [1] Após a consolidação da fratura, esses componentes 

perdem sua função e tem que/deveriam ser retirados. Devido a pós-operatórios 

complicados no caso de pessoas de idade e custos, essas peças, muitas vezes, não 

são retiradas.  

Para finalidades biomédicas, ligas de MgZnCa são as mais aceitas pela 

literatura como um potencial implante bioabsorvível devido à falta de efeitos 

adversos que comprometam a saúde do paciente. [2] O zinco e o cálcio são 

elementos necessários para várias funções no corpo humano [3, 4], sendo que o 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

6035



zinco é comumente utilizado para propósitos clínicos e sua adição resulta em 

melhoria nas propriedades mecânicas através do refinamento de grãos. Além disso, 

a adição de zinco estimula a cicatrização da fratura, reduz a perda óssea e melhora 

a mineração do osso. [5]  O cálcio por sua vez, é um dos elementos de liga mais 

promissores e biocompatíveis para o magnésio. É o mineral mais abundante do 

corpo humano e tem papel fundamental na formação do osso. [6] Aumenta a 

tendência de formação de amorfo (TFA) nas ligas binárias, seguindo as regras 

empíricas de Inoue [7] e também melhora o refinamento dos grãos. [8]  

Em relação às ligas convencionais, as ligas amorfas tem potencial para 

apresentar propriedades mecânicas muito superiores (limite de escoamento e de 

resistência), módulo elástico similar (em torno de 40GPa, o que é muito importante 

para evitar o problema de “stress shielding” [9] e acelerar o processo de restauração 

óssea) e pode ter uma resistência à corrosão mais elevada, que é o principal 

problema das ligas convencionais, que se degradam antes da completa restauração 

da fratura. Além disso, seria desejável uma resistência mecânica mais elevada 

(limites de escoamento e de resistência).  

Assim, tendo em vista a importância de ligas amorfas à base de magnésio com 

adições de zinco e cálcio para possível aplicação como implante temporário, nesse 

trabalho foi dado ênfase ao processamento e estudo da resistência à compressão da 

liga Mg70Zn28Ca2.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A liga Mg70Zn28Ca2 foi produzida a partir de elementos puros (pureza acima 

de 99,9%). Primeiramente, foram feitas fusões de pré-ligas eutéticas de Mg72Zn28 e 

Mg89,5Ca10,5 em forno de indução centrífuga, modelo Titancast 700 VAC, da marca 

Linn Therm, em cadinho de aço carbono em atmosfera de argônio. Após a obtenção 

das pré-ligas, estas foram cortadas, decapadas em solução ácida e pesadas de 

acordo com a massa necessária para obter a liga final de Mg70Zn28Ca2.  Após a 

fusão, o material foi vazado em um molde de cobre em forma de cunha através da 

rotação da câmara à velocidade de 400RPM por 2 minutos, para a avaliação da 

tendência de formação de amorfo. Também com esse objetivo, foi elaborada uma 

amostra de fita utilizando um forno de “melt spinning” da Büler. Esse processo é 

bastante utilizado para elaboração de ligas metálicas amorfas porque proporciona 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

6036



elevadíssimas taxas de resfriamento da ordem de 105 a 106 Ks-1. 

As amostras obtidas foram caracterizadas utilizando as técnicas de difração 

de raios-X (DRX) e calorimetria diferencial exploratória (DSC). Medidas de DRX 

foram realizadas no difratômetro marca Siemens, modelo D5005 utilizando radiação 

Cu-Kα (α = 1,5418Å) e varredura de 1o/min, de 10o a 90o. A caracterização térmica 

foi realizada por DSC no equipamento da marca Netzsch, modelo 200 F3 Maia, com 

taxa de aquecimento de 10 K/min e sob atmosfera de argônio ultrapuro com fluxo de 

150 ml/min. A análise da microestrutura foi realizada em microscópio eletrônico de 

varredura modelo INSPECT S50, da marca FEI. Os teores de oxigênio foram 

determinados por absorção de radiação no infravermelho, em equipamento LECO 

TC 436 DR, enquanto os teores dos elementos da liga e prováveis impurezas foram 

determinados em espectrômetro de emissão óptica com plasma acoplado 

indutivamente (ICP OES), em equipamento VISTA da marca Varian. 

Os corpos de prova para o ensaio mecânico foram obtidos a partir da fusão da 

liga em forno melt spinning. O material fundido foi vazado em molde de cobre na 

forma de um cilindro de 3mm de diâmetro e aproximadamente 70 mm de 

comprimento, que foi dividido em frações de 6 mm de altura e lixadas nas 

extremidades para manter o topo e a base paralelos. Foram selecionadas 5 

amostras de alturas próximas e feito ensaio de compressão convencional para obter 

valores de resistência mecânica à compressão, em maquina de ensaios INSTRON 

5585H.  Foi utilizada uma célula de carga de 25.000 kg, calibrada RBC (Rede 

Brasileira de Calibração), com carga apropriada para a geometria do corpo de prova. 

A taxa de deformação utilizada foi de dε/dt=10-4.s-1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A composição química experimental da liga processada foi determinada, 

assim como o teor de impurezas presentes. Os resultados estão reportados na Tab 

1. É possível verificar que a composição experimental ficou bem próxima da teórica, 

demonstrando assim que o método de processamento desenvolvido em trabalho 

prévio [10] é bastante robusto, apesar da elevada reatividade dos constituintes da 

liga e diferentes pressões de vapor.  O teor de oxigênio ficou bem abaixo do valor 

máximo admissível para ligas à base de magnésio (250 ppm). [11] 

A fita preparada por melt spinning para avaliação da TFA da liga foi 
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caracterizada e teve sua espessura e largura medidas com micrômetro de precisão 

de ± 5µm. A espessura variou entre 30 e 40 µm e a largura média de 2,6 mm, 

apresentando boa ductilidade, com resistência ao dobramento de 180o sem fratura.  

 

Tabela 1. Análise química quantitativa da liga ternária Mg70Zn28Ca2 

Elementos Composição teórica 
%(m/m) 

Composição Experimental 
%(m/m) 

Ca 2,22 2,32 ± 0,04 

Mg 47,11 46,36 ± 0,62 

Zn 50,67 50,86 ± 1,30 

Fe - 0,027 ± 0,001 

Ni - < 0,001 

Cu - < 0,001 

Mn - < 0,005 

O - 0,0030 ± 0,0004 

  

A Fig. 1 apresenta os padrões de difração de raios-x (DRX) da fita, enquanto 

que a Fig 2 apresenta os padrões de difração de raios-x (DRX) da amostra bruta 

original. Observa-se que os padrões indicam características diferentes, sendo que a 

fita original apresenta padrão típico da estrutura amorfa caracterizado pela presença 

de um único pico difuso.  Enquanto que os padrões para a amostra bruta 

apresentam picos de difração de estrutura cristalina com fases Mg puro, Ca2Mg5Zn13 

e  Ca2Mg6Zn3 e MgZn2. Pela análise das micrografias é possível observar que a 

região menos espessa da cunha apresenta característica de um material tipicamente 

amorfo até 1 mm de espessura (Fig 3a), visto que não há nenhum contraste de 

composição. À medida que se caminha para regiões mais espessas, nas quais a 

taxa de resfriamento é menor, surge uma estrutura dendrítica (Fig. 3b).  
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Figura 1. Diagrama de difração de raios-x correspondente à amostra de fita amorfa 
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Figura 2. Diagrama de difração de raios-x correspondente à amostra fundida em 
coquilha de cobre. 
 

  

(a)                                                   (b) 

Figura 3. Micrografias de regiões da cunha. (a) 1,0 mm e (b) 1,3mm 

 
O termograma da fita amorfa constante na Fig. 5(a) apresenta picos 

exotérmicos de cristalização, sem evidências de transição vítrea, característico de 

um material amorfo ordinário com baixa tendência de formação de amorfo. Enquanto 

que no termograma da amostra bruta Fig 5(b) é possível verificar um pico 

endotérmico de fusão iniciando-se em 342oC  e terminado em 393oC, ou seja, um 

intervalo de fusão de 51oC. 
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(a)                                                 (b)                                          
 
Figura 5. DSC das amostras de fita amorfa (a) e amostra bruta (b). 
 

 O ensaio mecânico realizado apresentou valores para a compressão variando 

de, aproximadamente, 420 a 590 MPa (Fig.6) para os cinco corpos de prova 

ensaiados. A variação observada pode ser atribuída ao preparo das amostras, que 

pode ter gerado extremidades não totalmente planas. No entanto, os valores obtidos 

corroboram outros reportados na literatura para a mesma liga. Já a deformação 

obtida nesse ensaio variou de aproximadamente 1,5 a 3,5 %, enquanto que os 

dados da literatura apresentam deformação igual a zero. Isso pode ser atribuído 

existência de fases cristalinas que aumentaria a ductilidade do material. [12] 
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Figura 6. Resultado de resistência à compressão convencional para a liga 
Mg70Zn28Ca2 
 

CONCLUSÃO  

 
Os resultados da análise química quantitativa do material obtido, comparados 

com os valores teóricos apresentaram boa concordância, podendo-se concluir que o 
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método de processamento de ligas amorfas desenvolvido anteriormente [11] é 

bastante robusto e reprodutivo. O uso do forno melt spinning para processar os 

corpos de prova de ensaio mecânico mostrou-se efetivo, bem como a geometria das 

amostras, resultando uma média de 478 MPa, com ductilidade variando de 

aproximadamente 1,5 a 3,5 %. A dispersão dos dados encontrada se deve 

provavelmente ao preparo das amostras, indicando mais uma vez a importância de 

se obter duas extremidades exatamente planas. No entanto, o valor obtido para a 

compressão convencional da liga se mostrou adequado para a aplicação a que se 

destina o material em questão.  

 

AGRADECIMENTOS: 
 

Os autores agradecem ao CNPq pelo apoio financeiro, projeto Universal, e a 

CAPES pela bolsa concedida (GHA). 

  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

[1] Wang, H.X.; Guan, S.K.; Wang, X.; Ren, C.X.; Wang, L.G. In vitro degradation and 

mechanical integrity of Mg-Zn-Ca alloy coated with Ca-deficient hydroxyapatite by the 

pulse electrodeposition process. Acta Biomateriália, 6, 1743-1748, 2010. 

 

[2] Seal, C.K.; Vince, K.; et al. Biodegradable surgical implants based on magnesium 

alloys – A review of current research. IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering, v. 4, p. 012011, 2009. 

 

[3] Staiger, M.P.; Pietak, A.M.; et al. Magnesium and its alloys as orthopedic 

biomaterials: a review. Biomaterials, v. 27, n. 9, p. 1728–34, 2006. 

 

[4] Wang, Y.; Tan, M.J.; et al. In vitro corrosion behaviors of Mg67Zn28Ca5 alloy: 

From amorphous to crystalline. Materials Chemistry and Physics, v. 134, n. 2-3, p. 

1079–1087, 2012. 

 

[5] Wang, Y.B.; Xie, X.H.; et al. Biodegradable CaMgZn bulk metallic glass for 

potential skeletal application. Acta biomaterialia, v. 7, n. 8, p. 3196–208, 2011. 

 

[6] Kirkland, N.T.; Staiger, M.P.; et al. Performance-driven design of biocompatible 

Mg alloys.JOM v. 63, n. June, p. 28–34, 2011. 

 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

6041



[7] Inoue, A. Stabilization of metallic supercooled liquid and bulk amorphous alloys. 

Acta Materialia, v. 48, p. 279–306, 2000. 

 

[8] Harandi, S.E.; Mirshahi, M.; et al. Effect of calcium content on the microstructure, 

hardness and in-vitro corrosion behavior of biodegradable Mg-Ca binary alloy. 

Materials Research, v. 16, n. 1, p. 11–18, 2013. 

 

[9] Hin, T.S. Engineering Materials for Biomedical Applications. Singapore: World 

Scientific Publishing Co., 2004.1–350p. 

 

[10] Matias, T. B.; Asato, G. H.; Ramasco, B. T.; Kiminami, C. S.; Botta, W.J. and 

Bolfarini, C. Processing and characterization of amorphous magnesium based alloy 

for application in biomedical implants. J Mater Res Technol. 2014. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2014.03.007 

[11] Xi XK, Wang RJ, Zhao DQ, Pan MX, Wang WH. Glass-forming Mg–Cu–RE 

(RE=Gd, Pr, Nd, Tb, Y, and Dy) alloys with strong oxygen resistance in 

manufacturability. J. Non. Cryst. Solids, 2004;344(3):105–109. 

 

[12] Qing-Feng Li, Hui-Ru Weng, Zhong-Yuan Suo, Ying-Lei Ren, Xiao-Guang Yuan, 

Ke-Qiang Qiu. Microstructure and mechanical properties of bulk Mg–Zn–Ca 

amorphous alloys and amorphous matrix composites. Materials Science and 

Engineering A 487 (2008) 301–308 

 

MECHANICAL CHARACTERIZATION AND STRUCTURAL OF  Mg70Zn28Ca2 
ALLOY FOR USE AS BIOABSORBABLE IMPLANTS 

 
ABSTRACT 

 
A ternary magnesium-based alloy was studied for your biocompatibility, high 
mechanical properties, elastic modulus close to the bone and corrosion rate less than 
pure magnesium. The experimental conditions enabled to process a Mg70Zn28Ca2  

ternary amorphous alloy by the fusion of eutectic binary alloys (Mg-Zn and Mg-Ca),  
which were obtained from pure elements in a induction furnace in an argon 
atmosphere. The characterization of alloy involved quantitative chemical analysis, X-
ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and differential scanning 
calorimetry (DSC). The results indicated that the actual composition was very close 
to the nominal, with the presence of amorphous up to 1.3 mm thick. The mechanical 
compression test was performed in the conventional cylindrical samples with a 
diameter of 3 mm on an Instron type machine, obtaining the compressive strength 
above 400 MPa. 
 
Keywords: magnesium alloys; bioabsorbable implant; amorphous alloy; biomaterial. 
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