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RESUMO 
 
Elementos de liga como nióbio e silício, tem sido adicionados ao titânio como uma 
alternativa na busca de novos materiais para implantes ortopédicos. No entanto, o 
comportamento desses novos materiais frente à corrosão ainda precisa ser 
cuidadosamente investigado, uma vez que serão submetidos a um ambiente 
agressivo como o corpo humano. Neste estudo, a resistência à corrosão em meio 
fisiológico das ligas Ti-35Nb-(0; 0,15; 0,35; 0,55)Si (% em massa) foi avaliada 
através de ensaios de polarização, potencial de circuito aberto e impedância 
eletroquímica. A composição do filme passivo foi analisada por XPS. Os resultados 
mostraram que as ligas apresentaram uma boa capacidade de repassivação rápida 
após quebra dos filmes em potenciais elevados. Os altos valores de resistência à 
polarização, Rp, indicam que os filmes de óxidos formados são resistivos, 
funcionando como uma barreira protetora contra íons agressivos. Os dados sugerem 
que as ligas estudadas são materiais promissores para aplicações ortopédicas. 
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INTRODUÇÃO 
 

O aumento da expectativa de vida da população, aliado ao elevado número de 

vítimas de acidentes de trânsito e doenças degenerativas, tem contribuído para a 

crescente demanda de materiais metálicos destinados à implantes ortopédicos(1). 

Esses materiais devem atender uma série de requisitos com relação à 

biocompatibilidade, baixo módulo de elasticidade, resistência mecânica e à corrosão. 

Ao longo dos anos, as ligas de Ti têm se destacado, devido a excelente combinação 

de propriedades(2). Atualmente, a liga de Ti mais utilizada em implantes é a Ti-6Al-

4V; no entanto, além de possuir um módulo de elasticidade elevado, a presença do 

Al e V pode causar efeitos citotóxicos ao organismo(3). Como resultado, pesquisas 

recentes estão focadas no estudo de ligas de titânio β contendo elementos 

biocompatíveis que favoreçam a redução do módulo de elasticidade(2). Neste 

cenário, a adição do Nb tem se tornado frequente. Mais recentemente, a viabilidade 
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da adição de Si em ligas do sistema Ti-Nb, para reduzir módulo e aumentar a 

resistência mecânica, tem sido investigada(4-5). No entanto, é de fundamental 

importância que esses materiais também apresentem elevada resistência à 

corrosão, uma vez que, quando implantados no corpo humano estarão submetidos à 

processos corrosivos. Dessa forma, este estudo teve como objetivo principal 

investigar a influência da adição do Si sobre a resistência à corrosão da liga Ti-35Nb 

em meio fisiológico através de ensaios eletroquímicos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
As ligas Ti-35Nb-(0; 0,15; 0,35; 0,55)Si (% em massa) foram preparadas 

através da fusão dos elementos utilizando-se forno a arco voltaico com eletrodo não 

consumível de tungstênio sob atmosfera de argônio e cadinho de cobre refrigerado a 

água. Os lingotes foram refundidos por oito vezes para assegurar a completa fusão 

dos elementos. Após a fusão, as amostras foram homogeneizadas a 1000°C por 8 h 

com resfriamento em forno. Em seguida foram cortadas, de modo a se obter seções 

com área de 0,35 cm2, tratadas termicamente a 1000°C por 15 min com resfriamento 

em água, e caracterizadas por microscopia óptica e difração de raios X.  

A resistência à corrosão foi avaliada por meio de ensaios eletroquímicos, 

empregando-se um potenciostato/galvonostato Autolab 302/N e uma célula 

eletroquímica convencional de três eletrodos. Os ensaios foram conduzidos em 

solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) 142 mmol.L-1, à temperatura ambiente. 

Essa concentração corresponde à concentração de cloreto no fluído corpóreo. As 

curvas de polarização foram obtidas a uma velocidade de varredura de 30 mV/s, e 

os eletrodos polarizados partindo do potencial de circuito aberto (ECA) até 3,0 V na 

direção anódica e catódica. Curvas do ECA em função do tempo também foram 

obtidas. Medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica foram realizadas 

após 30 minutos de imersão objetivando atingir a estabilização do potencial de 

circuito aberto, em uma faixa de frequência de 104 Hz a 10-2 Hz e amplitude de 10 

mV. Após os ensaios eletroquímicos, as superfícies das ligas foram caracterizadas 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV). A composição do filme passivo foi 

determinada por espectroscopia de fotoelétrons de raios X (XPS) utilizando-se a 

radiação do Al (kα). As energias de ligação foram calibradas para a linha de C 1s 

com energia de ligação 284,6 eV. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
As curvas de polarização anódica e catódica das ligas Ti-35Nb-xSi (x = 0; 0,15; 

0,35; 0,55) são mostradas na Fig. 1. Observa-se que o perfil das curvas descreve 

um comportamento típico de metais que sofrem passivação, onde um patamar de 

corrente é observado devido à formação de um filme óxido protetor sobre a 

superfície do metal que inibe a evolução dos processos corrosivos.  

 

 

Figura 1 - Curvas de polarização anódica e catódica para as ligas Ti-35Nb-xSi. 
 
É importante observar, através da análise da Fig.1, que apenas a liga com 

0,55Si apresenta um pequeno deslocamento da curva anódica para regiões de 

maiores valores de densidade de corrente passiva (ipp) (5,84 μA/cm2). No entanto, 

ainda se encontra numa faixa de corrente da ordem de 10-6 A/cm2, característicos de 

ligas de titânio que se passivam e que apresentam boa resistência à corrosão(6). Em 

potenciais acima de 1490 mV, para todas as curvas, observa-se um aumento de 

corrente, que significa uma quebra do filme passivo. Porém, o patamar de corrente é 

rapidamente estabelecido com a repassivação do metal. A partir da técnica de 

extrapolação de Tafel da porção linear da curva catódica e anódica foi encontrada a 

densidade de corrente de corrosão (icor) 
(6-8). A taxa de corrosão, em μm/ano, foi 

estimada a partir dos valores de icor, aplicando-se a lei de Faraday. Os parâmetros 

eletroquímicos tais como, Ecor, icor, ipp e Tc são apresentados na Tab. 1. Os dados 

mostram que todos os materiais apresentam valores icor muito baixos (da ordem de 

10-8 A/cm2) e, consequentemente taxas de corrosão insignificantes.  

Comparando-se os potenciais de corrosão mostrados na Tab.1, observa-se 

que a adição de silício até 0,35% favorece o deslocamento dos Ecor para valores 
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mais nobres; no entanto, para a liga com 0,55% de Si foi observado um Ecor menos 

nobre. Uma provável explicação para as diferenças dos Ecor pode ser dada por meio 

da microestrutura exibida pelas ligas. 

 
Tabela 1- Parâmetros eletroquímicos das ligas estudadas. 

 
A Fig. 2 mostra as micrografias ópticas das ligas estudadas e as respectivas 

fases identificadas por difração de raios X, onde observa-se que o aumento do teor 

de Si favorece a estabilização da fase beta (β) e redução do tamanho de grão da 

fase. Esses dois fenômenos tem efeitos distintos sobre a resistência à corrosão. 

 

 

Figura 2 – Micrografias ópticas das ligas Ti-35Nb-xSi com resfriamento em água, e 

as respectivas fases identificadas por DRX. 

 
Enquanto que, ligas de titânio que exibem uma microestrutura composta 

apenas pela fase β apresentam uma resistência à corrosão superior em comparação 

a ligas bifásicas(8), a redução do tamanho de grão diminui a resistência à corrosão, 

uma vez que aumenta a área relativa de contornos de grão, sendo estes locais 

Liga Ecor  (mV) Icor (μA/cm) Ipp (μA/cm) Tc (μm/ano) 

Ti-35Nb -365 0,056 3,91 0,49 

Ti-35Nb-0,15Si -358 0,054 4,21 0,47 

Ti-35Nb-0,35Si -329 0,050 4,34 0,44 

Ti-35Nb-0,55Si -421 0,059 5,84 0,52 
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propícios ao ataque de íons agressivos. Sendo assim, ainda que a liga com 0,55% 

de Si apresente a microestrutura composta apenas pela fase β, a redução do 

tamanho de grão nessa amostra foi mais significativo, e isso reflete no deslocamento 

para valores de potenciais mais negativos. 

A Fig. 3a apresenta medidas da variação do potencial de circuito aberto (ECA), 

em função do tempo. Nota-se que o perfil das curvas foi similar para todas as ligas, 

onde se observa inicialmente a variação do ECA para valores mais positivos até 

atingir um estado estacionário. Isso é um indicativo que a superfície da liga está 

sofrendo modificação devido a formação espontânea de um filme de óxido passivo(8). 

Entretanto, a liga com 0,35% de Si atinge a estabilidade em potenciais mais nobres, 

sugerindo que o filme formado nessa amostra é mais resistente à corrosão.  

 

 
 

Figura 3 – (a) Potencial de circuito aberto, em função do tempo e (b) Diagrama de 

Nyquist, para as ligas Ti-35Nb-xSi em meio fisiológico. 

 
A resistência à corrosão também foi avaliada através da espectroscopia de 

impedância eletroquímica. Os diagramas de Nyquist, mostrados na Fig. 3b, mostram 

altos valores de resistência à polarização (Rp), sugerindo que o filme passivo se 

comporta como uma barreira protetora ao ataque de íons agressivos. Nota-se ainda 

que o valor de Rp aumenta para as ligas contendo 0,15 e 0,35% de Si, indicando que 

o filme formado nessas amostras são mais aderentes e resistivos que os demais e, 

consequentemente, melhor será o comportamento corrosivo desses materiais.  

Análises de XPS foram realizadas na superfície das ligas com a finalidade de 

determinar a composição do filme passivo formado após ensaios de polarização 

anódica. As energias de ligação, mostradas na Tab.2, estão em concordância com 
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dados reportados na literatura(7-9), as quais evidenciam a formação de óxidos de 

TiO2 e Nb2O5 para todas as amostras. Nas ligas contendo Si houve também a 

formação do SiO2 e do TiO2 dopado com Si (Si/TiO2). A formação desses óxidos 

aumenta as propriedades resistivas desses materiais, melhorando a integridade 

estrutural do filme(10). 

 
Tabela 2 – Energias de ligação dos elementos presentes na composição dos óxidos 

do filme passivo nas ligas Ti-35Nb-xSi. 

Bandas 
  Energia de ligação (eV)  

 Ti-35Nb Ti-35Nb-0,15Si Ti-35Nb-0,35Si Ti-35Nb-0,55Si 

Ti 2p Ti4+ 458,3 458,4 458,5 458,2 

Nb 3p Nb5+ 207,0 207,0 207,2 206,8 

O 1s O2- 530,0 530,0 530,3 530,0 

 OH- 532,0 532,0 532,1 531,8 

Si 2p SiO2 - 103,9 104,3 103,8 

 Si/TiO2 - 101,7 102,2 101,7 

 
 

 

Figura 4 - MEV das superfícies das ligas Ti-35Nb-xSi, obtidas no último ponto da 

curva de polarização anódica: (a) x = 0; (b) x = 0,15; (c) x = 0,35; (d) x = 0,55.  

 
A Fig. 4 mostra imagens das superfícies das ligas, após os ensaios de 

polarização, obtidas por MEV, onde é possível observar que os filmes de óxidos são 

bem homogêneos. No entanto, nota-se que a superfície das ligas Ti-35Nb (Fig. 4a) e 

Ti-35Nb-0,55Si (Fig. 4d), apresenta vários pontos de quebra do filme. Para a 
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amostra com 0,35% de Si (Fig.4c) verifica-se que a superfície foi menos atacada. 

Essa observação está em concordância com os resultados obtidos a partir dos 

ensaios eletroquímicos, os quais evidenciaram que essa amostra foi a que 

apresentou uma melhor resistência à corrosão. 

 
CONCLUSÕES 

 
Através dos ensaios de polarização foi possível observar que há uma tendência 

de deslocamento dos Ecor para valores mais nobres nas ligas com 0,15 e 0,35% de 

Si, e menos nobres na amostra com 0,55% de Si. Esse comportamento foi atribuído 

à microestrutura e redução do tamanho de grão da fase β. As medidas de 

impedância eletroquímica sugerem, através dos altos valores Rp, que os materiais 

testados são capazes de formar filmes de óxidos protetores inibindo o ataque de 

íons cloretos sobre a superfície do metal. Entre as composições analisadas, as ligas 

com 0,15 e 0,35% de Si apresentaram maiores valores de Rp, respectivamente. 

A superfície das ligas mostraram a formação de filmes homogêneos contendo 

óxidos de composição TiO2, Nb2O5, SiO2, Si/TiO2, e pontos de ruptura desse filme 

com o aumento do potencial aplicado. Foi observado também que os materiais 

estudados possuem a capacidade de se repassivarem rapidamente quando há 

ruptura do filme passivo tornando-os mais resistentes a corrosão. 

Esses dados são representativos, visto que a adição de Si na liga Ti-35Nb 

pode contribuir para diminuição do módulo de elasticidade e aumento da resistência 

mecânica, sem influenciar negativamente a resistência à corrosão. Essas 

características são muito importantes para materiais destinados a implantes 

ortopédicos, o que torna essas ligas promissoras para esta aplicação. 
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THE ADDITION OF Si TO THE Ti–35Nb ALLOY AND ITS EFFECT ON THE 
CORROSION RESISTANCE, WHEN APPLIED TO BIOMEDICAL MATERIALS 

 
ABSTRACT 

 
Alloy elements such as niobium and silicon have been added to titanium as an 
alternative for new materials to be used in orthopedic implants. However, these new 
materials’ behavior, in face of corrosion is still demanding careful investigations 
because they will be subjected to an aggressive environ, such as the human body. 
This study, the corrosion resistance of the Ti-35Nb-(0; 0,15; 0,35; 0,55)Si (% in 
mass) when in physiological medium was assessed by means of polarization curves, 
open circuit potential and electrochemical impedance spectroscopy. The 
compositions of the passive films were analyzed by XPS. Outcomes show that the 
alloys presented good rapid repassivation capacity after film breaking under high 
potentials. The high values of resistance to polarization – Rp - pinpoint that the 
formed oxide films are resistive. They work as a protecting barrier against aggressive 
ions. Data suggest that the studied alloys are promising for orthopedic implant 
applications. 
 
 
 
Keywords: Titanium alloys, Corrosion resistance, Biomaterials. 
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