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DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANODIZADO (AAO) PARA O 

CRESCIMENTO CELULAR 

 

RESUMO 

Na última década, as nanoestruturas de óxido de alumínio anodizado (do inglês Anodized 

Aluminium Oxide, AAO) têm sido objeto de intensos trabalhos de investigação científica para 

diversas aplicações. Estas camadas são caracterizadas pela presença de poros paralelos com 

orientação perpendicular à superfície, e pela razão entre o diâmetro do poro e o seu 

comprimento podendo atingir valores superiores a 1:1000. O diâmetro do poro da estrutura AAO 

depende do potencial aplicado, concentração do eletrólito (e tipo) e temperatura. 

Recentemente, têm sido desenvolvidos diversos estudos onde as estruturas nanoporosas são 

usadas como molde (template) na produção de nanofios ou nanotubos de diferentes materiais 

(e.g. carbono e metais, entre outros). Outras aplicações incluem a utilização de membranas 

porosas como nanofiltros. Entre as aplicações mais técnicas, as propriedades e a estrutura única 

do óxido de alumínio nanoporoso também parecem ser benéficas nos domínios da biomedicina 

como engenharia de tecidos. 

Além disso, estudos recentes têm lidado como aplicações de filmes de óxido de alumínio 

nanoporoso em implantes ortopédicos uma vez que é esperado melhor crescimento de células 

no interior dos poros e consequente estabilização de endopróteses. Por isso, é evidente que o 

óxido de alumínio nanoporoso pode também ser útil como substrato para a cultura de células. 

Devido à sua porosidade especial, a fixação de co-culturas, ou seja, células cultivadas nos dois 

lados da membrana, parece ser uma aplicação especialmente promissora em alguns campos da 

engenharia de tecidos. 

O principal objetivo deste trabalho será o de produzir nanoestruturas de AAO, produzidas a partir 

de uma chapa de liga de alumínio através da utilização de um eletrólito de ácido sulfúrico 

aplicando um processo de anodização em duas etapas. Será avaliada a influência dos 

parâmetros do processo (potencial aplicado e temperatura) na morfologia dos poros (tamanho 

do poro, distância inter-poro e espessura da camada anódica). Adicionalmente, será também 
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avaliada a citotoxicidade das amostras por medidas específicas de toxicidade e a adesão e 

proliferação das células na estrutura AAO pela análise em microscopia eletrónica de varrimento. 
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DEVELOPMENT OF ANODIC ALUMINUM OXIDE (AAO) STRUCTURES FOR THE CELL CULTURE 

SUBSTRATES 

 

ABSTRACT 

In the last, nanostructures of Anodized Aluminum Oxide (AAO) have become the object of intense 

scientific research works for dissimilar fields of application. These layers are characterized by the 

presence of parallel pores with perpendicular orientations to the substrate surface, and the pore 

aspect ratio (pore diameter vs. pore length) that can reach values of 1:1000 (or more). The pore 

diameter depends on the applied voltage, electrolyte concentration (and type) and temperature. 

A number of studies have been performed in which the nanoporous structure was used as a 

template in the production of nanowires or nanotubes from different materials (e.g. carbon and 

metals, among others). Other applications include the use of porous membrane as nanofilters. 

Among these more technical application the unique properties and structure of nanoporous 

aluminum oxide also seems beneficial in biomedical fields such as tissue engineering. 

Moreover, recent studies have dealt with the application of nanoporous aluminum oxide films on 

orthopedic implants since better cell ingrowth into the pores and consequently stabilization of the 

endoprosthesis is expected. Thus, it is apparent that nanoporous aluminum oxide could be also 

usable as a cell culture substrate. Due to its special porosity, the establishment of co-cultures, 

i.e. culturing cells on both sides of the membrane, seems to be an especially promising 

application in some fields of tissue engineering. 

The main goal of this work is the production of nanoporous AAO structures that will be produced 

from aluminum alloy plates in sulfuric acid electrolyte using a two-step anodization process. The 

influence of process parameters (applied voltage and temperature) on membrane’s pore 

morphology will be evaluated (pore size, inter-pore distance and thickness of the anodic layer). In 

addition, cytotoxicity of the substrates, the adhesion of the cell to AAO structure and cells 

proliferation will be evaluated by scanning electron microscopy. 
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NOMENCLATURA 

AAO Óxido de Alumínio Anodizado (do inglês Anodic Aluminum Oxide) 

AFM Microscopia de Força Atómica (do inglês Atomic Force Microscopy) 

CNT Nanotubos de Carbono (do inglês Carbon Nanotubes) 

DEMEM Meio usado na cultura de células (do inglês Dulbecco’s Modified Eagle Medium) 
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ELISA Teste imunoenzimático (do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

FESEM 
Microscopia Eletrónica de Varrimento por emissão de campo (do inglês Field 

Emission Scanning Electron Microscopy) 

FIB Feixe de iões focalizado (do inglês Focused ion-beam) 

LDH Lactato Desidrogenase (do inglês Lactate Dehydrogenase) 

LPS Lipopolissacarídeo (do inglês Lipopolysaccharide) 

NADH 
Dinucleótido de Nicotinamida e Adenina (reduzido) (do inglês Nicotinamide 

Adeninde Dinucleotide (reduced)) 

PAA Alumina Anódica Porosa (do inglês Porous Anodic Alumina) 

PBS Solução salina em tampão fosfato (do inglês Phosphate Buffered Saline) 

SEM Microscopia Eletrónica de Varrimento (do inglês Scanning Electron Microscopy) 

SPM Microscopia de Varrimento por Sonda (do inglês Scanning Probe Microscopy) 

TEM Microscopia Eletrónica de Transmissão (do inglês Transmission Eletron Microscopy) 

TMD 
Tetrametilbenzidina – solução do substrato do Kit ELISA (do inglês 

Tetramethylbenzidine) 

TNF-α Fator de necrose tumoral – α (do inglês Tumor Necrosis Factor – α) 
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SÍMBOLOS 

θ Ângulo de contacto 

θ CB Ângulo de contacto Cassie-Baxter 

θar Ângulo de contacto com o ar 

θ W Ângulo de contacto Wenzel 

ξ Coeficiente de expansão volumétrica 

D Diâmetro do poro 

L Distância inter-poro 

γLV Energia interfacial líquido – vapor 

γSL Energia interfacial sólido – líquido 

γSV Energia interfacial sólido – vapor 

E Espessura da camada porosa 

R Expansão volumétrica do alumínio (razão Pilling-Bedworth) 

f Fração da gota que está em contacto 

U Potencial anódico 

r Rugosidade da superfície 
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1.1 INTRODUÇÃO GERAL 

A nanotecnologia, conjuntamente com a engenharia de superfícies tem atraído considerável 

atenção no que concerne ao fabrico de diversas nanoestruturas e materiais com propriedades 

inovadoras. De salientar a produção de estruturas periodicamente organizadas (matrizes 

nanoporosas, nanotubos, nanofios, entre outros) com custos de fabricação razoavelmente baixos 

que têm despoletado o aparecimento de diferentes atividades de investigação [19]. 

A obtenção de nanoestruturas de óxido de alumínio anodizado (do inglês anodic aluminum oxide, 

AAO), conhecida também como alumina nanoporosa, tem tido grande destaque nos últimos 

anos devido ao rápido desenvolvimento da nanotecnologia. O óxido de alumínio poroso é 

predominantemente utilizado na produção de moldes (templates) nanoestruturados [3, 5, 6, 7 e 

18]. 

A alumina porosa ordenada tem suscitado interesse como possível material de base (template) e 

como máscara para o fabrico de estruturas nanométricas adequadas a uma série de dispositivos 

eletrónicos e magnéticos. Por outro lado, para além das aplicações mencionadas, e visto que 

estas estruturas apresentam elevada porosidade e elevada área superficial, é um material com 

propriedades interessantes para outras aplicações tais como para sensores de gases. [2] 

A estrutura morfológica das membranas de óxido de alumínio anodizado exibe uniformidade de 

poros paralelos e perpendiculares à superfície do substrato. Para além disso, são estruturas 

estáveis a altas temperaturas e em solventes orgânicos (biocompatíveis). Outra característica 

relevante, e que torna estas membranas muito utilizadas, é a possibilidade de se controlar o 

diâmetro dos poros e a distância entre eles, através da variação dos parâmetros de anodização 

(por exemplo, potencial aplicado, temperatura do banho anódico, concentração do ácido do 

banho e tempo de anodização) [3, 5 e 6]. Adicionalmente, a estrutura porosa do alumínio 

anodizado é conhecida por ter uma estrutura do tipo “favos-de-mel” (caracterizada por uma 

matriz compacta de células hexagonais colunares, que contêm, um poro central normal ao 

substrato, como é possível verificar no esquema da figura 1 [9]) onde os nanoporos apresentam 

uma ordem de curta distância (de 10 a 100nm) mas desordem a longa distância para o arranjo 

dos poros [4 e 7]. 
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O potencial de utilização dos nanomateriais altamente ordenados em aplicações tecnológicas 

centra-se principalmente no campo dos dispositivos nanofotónicos, fotocatalíticos, microfluídicos 

e sensores, bem como, elétrodos funcionais e dispositivos de gravação magnéticos. [19] 

No caso dos templates nanométricos, como o óxido de alumínio anodizado (AAO), estes 

constituem uma interessante e promissora alternativa para o crescimento de nanomateriais 

(nanotubos, nanorods, entre outras) ou mesmo para transferir padrões nanométricos para um 

substrato sem recorrer necessariamente a técnicas nanolitográficas complexas e de custo 

elevado. [3] 

 

Figura 1 – Esquema da estrutura formada durante a anodização do alumínio [19] 

As técnicas de litografia podem ser usadas diretamente para criar vários arranjos para 

nanopartículas, nanofios e nanotubos com matrizes altamente ordenadas. Através da utilização 

destas técnicas, todas as etapas do processo necessárias para transferir o padrão da máscara 

para um material fotoresistivo e depois para um dispositivo, podem ser desempenhadas com 

sucesso e com elevada precisão, e até mesmo com resolução nanométrica. Algumas das 

técnicas convencionais de micro/nanofabricação apesar de conseguirem resolução de poucos 

nanómetros requerem a utilização de instalações sofisticadas e equipamentos de custo elevado 

o que inviabiliza muitas vezes a sua utilização [19]. 

Desde há cerca de 60 anos que o processo de anodização tem sido investigado detalhadamente, 

mas o interesse na anodização do alumínio foi recuperado por Masuda e Fukuda, em 1995. 

Estes dois investigadores conseguiram produzir regiões de óxido de alumínio nanoestruturado e 

foram os primeiros a propor o processo de anodização em duas etapas. Para além disso, 

Masuda e colaboradores inventaram também o processo de pré-texturização. [2 e 4] 
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Quanto à questão ambiental, as empresas que utilizam processos eletrolíticos têm uma parte da 

responsabilidade na degradação do meio ambiente, já que utilizam, muitas vezes, substâncias 

quimicamente perigosas como ácidos polipróticos (consideravelmente poluentes). Também na 

produção de membranas cerâmicas através da anodização do alumínio, à escala laboratorial, 

são utilizados ácidos fortes (como por exemplo, ácido sulfúrico, fosfórico ou oxálico). [20] 

1.2 OBJETIVO 

O principal objetivo deste trabalho centra-se na produção de nanoestruturas de óxido de alumínio 

anodizado em duas etapas (do inglês: two step anodization process) produzidas a partir de 

substratos retirados de chapa de liga de alumínio num banho anódico cujo eletrólito será o ácido 

sulfúrico. Será avaliada a influência dos parâmetros do processo (potencial aplicado e 

temperatura do banho) na morfologia dos poros (tamanho e diâmetro do poro, distância inter-

poro e espessura da camada). Para além disso, a proliferação de células animais será avaliada 

medindo capacidade e adesão das células ao material, avaliada por Microscopia Eletrónica de 

Varrimento (SEM). A viabilidade das células aderidas será igualmente avaliada assim como a 

capacidade de resposta das células animais.  

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Esta tese de mestrado está organizada em sete capítulos desde o estado de arte até ao 

procedimento experimental e discussão dos resultados. 

No primeiro capítulo é feita uma introdução geral muito focada na principal motivação deste 

trabalho. Também são referidos os objetivos do mesmo.  

O capítulo dois destina-se à exposição de todos os tópicos de interesse e fundamentais à 

compreensão do restante trabalho elaborado. Neste capítulo é feita uma breve referência ao 

alumínio e às suas ligas como material de base atrativo para a finalidade deste trabalho. É 

abordado o alumínio tratado pelo processo de anodização, desde a morfologia criada, 

propriedades, parâmetros do processo que possam influir diretamente nas principais 

propriedades obtidas e as aplicações existentes em variadas áreas. Este capítulo destina-se 

também à explicação da parte direcionada às aplicações biológicas. Para tal, apresentam-se os 

vários métodos de esterilização existentes, com principal foco nos métodos adequados a este 
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tipo de templates, o processo de crescimento das células e os diferentes tipos de membranas 

com aplicações na área do crescimento celular. No final deste capítulo são referidas as células 

utilizadas no estudo da viabilidade e de compatibilidade celular. 

No terceiro capítulo desta tese explanam-se as características fundamentais das principais 

técnicas de caracterização utilizadas no âmbito deste trabalho de investigação.  

No quarto capítulo são descritas todas as etapas do método experimental do processo de 

produção das nanoestruturas de alumínio anodizado e da cultura da linha celular. 

No capítulo cinco é feita a apresentação e discussão dos resultados obtidos. Os dois últimos 

capítulos, sexto e sétimo, destinam-se às conclusões e proposta de trabalhos futuros, 

respetivamente. 
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2.1 ALUMÍNIO 

A descoberta do alumínio data do século XIX, porém a sua utilização remete-nos para 6000 a.C. 

Já nessa altura, na Pérsia, eram fabricadas peças cerâmicas utilizando barro que continha óxido 

de alumínio (Al2O3). Também no Egipto e na Babilónia (3000 a.C.) eram utilizados minerais que 

continham alumínio para o fabrico de produtos medicinais e cosméticos [31 e 32]. 

O nome alumínio deriva do latim alumen (alúmen) e foi em 1761 que Louis-Bernard Guyton, de 

Morveau, propôs o nome alumine. Humphrey Davy, em 1809, conseguiu provar a existência do 

alumínio, obtendo-o através da fundição de ferro na presença de alumina. Este químico inglês 

propôs o nome de alumium e mais tarde alterou-o para aluminium [31 e 32]. Em 1821, no sul 

de França, P. Berthier descobriu um minério avermelhado, contendo 52% de óxido de alumínio, 

a bauxite. Em 1825, o físico dinamarquês Hans Christian Oersted isolou o metal e em 1854, 

Henry Saint-Claire Deville introduzindo-o na indústria. As primeiras quantidades comerciais de 

alumínio foram produzidas numa fábrica-piloto, perto de Paris. [27, 31 e 32] Mais tarde, um 

novo processo surge com Le Chatelier, a eletrólise, e passa a dominar a indústria. Este processo 

consiste na redução da alumina usando criolite fundida com cloreto de sódio [31 e 32]. 

O processo de obtenção de alumínio por meio de redução eletrolítica da alumina dissolvida e 

decomposta num banho fundido de criolite, torna-se público em 1886, quando Paul Louis 

Toussaint Héroult (Normandia, França) e Charles Martin Hall (Ohio, EUA), ambos com 22 anos 

(figura 2), o descobriram e patentearam, quase em simultâneo. Esta técnica de redução da 

alumina ficou conhecida como processo Hall-Héroult e é atualmente o único processo de 

produção de alumínio em quantidades industrias e comercialmente viáveis. Consequentemente, 

foram criadas as primeiras empresas de produção eletrolítica de alumínio, em França (Frages), 

na Suíça e nos EUA [27, 31 e 32]. 

 

Figura 2 – P. Héroult (à esquerda) e C. Hall (à direita), criadores do processo Hall-Héroult 
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Atualmente, para a obtenção de alumínio à escala industrial, a bauxite (óxido de alumínio 

hidratado, Al2O3.nH2O), minério de onde é extraído o alumínio, passa por um processo realizado 

na refinaria, onde é transformada em alumina calcinada, a qual é posteriormente utilizada na 

eletrólise. Este processo, atualmente utilizado, é conhecido por processo Bayer e foi inventado 

por Karl Bayer, em 1890. Neste processo, obtêm-se cristais de alumina que são posteriormente 

secos e calcinados para eliminar a água, resultando num pó branco de alumina pura que é 

depois enviado para o processo de redução para que seja possível a obtenção do alumínio 

metálico (processo Hall-Héroult) [27, 31 e 32]. 

A produção atual de alumínio supera a de todos os outros metais não-ferrosos. Este dado já é 

suficiente para mostrar a importância do alumínio na sociedade. Todavia, o consumo de 

eletricidade para a produção de alumínio é elevado, porém tem vindo a decrescer. Enquanto em 

1940 a indústria consumia 24000 KWh/ton, em 2001 as fundições consumiam cerca de 13000 

KWh/ton [20 e 31]. 

2.2 LIGAS DE ALUMÍNIO 

O alumínio é o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre e é o metal mais recente 

usado à escala industrial. Ocorre na natureza em rochas silicatadas, argilas, xistos e 

principalmente, combinado com o oxigénio, na bauxite (Al2O3.nH2O) e na alumina (Al2O3) [20 e 

26]. 

A bauxite é a principal matéria-prima utilizada na indústria do alumínio. Contém um teor de óxido 

de alumínio entre 35% e 45% e pode ser encontrada em três zonas climatéricas distintas: 

tropical, mediterrâneo e subtropical (figura 3). Atualmente, os Estados Unidos e o Canadá são os 

maiores produtores de alumínio, contudo nenhum destes países possui jazidas de bauxite, 

dependendo exclusivamente da importação. Já o Brasil tem a terceira maior reserva do minério 

localizada na zona amazónica, apenas perdendo para a Austrália e para a Guiné-Bissau. Cerca 

de 95% da produção mundial de bauxite é utilizada na produção de alumina (bauxite grau 

metalúrgico). Porém, este mineral ao aparecer combinado com outros materiais (sílicas e óxidos) 

colocou um desafio ao meio científico, o isolamento do alumínio [26, 27 e 31]. Na tabela 1 estão 

apresentados os elementos constituintes da bauxite. 
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Tabela 1 – Elementos existentes na bauxite grau-metalúrgico [26 e 31] 

Elemento Quantidade 

Al2O3 

Mínimo de 55% (>55%) 

A bauxite, para que a produção de alumínio seja economicamente viável, deve 

conter no mínimo 30% de alumina aproveitável 

SiO2 

reativa 
Máximo de 7% (<7%) 

Fe2O3 8% 

TiO2 4% 

 

A produção mundial de bauxite, em 2004, foi de cerca de 157.400.000 toneladas, sendo os 

principais países produtores a Austrália, Brasil, Guiné-Bissau e a Jamaica [26]. A figura 3 

apresenta o gráfico da distribuição das reservas mundiais de bauxite. 

 

Figura 3 – Gráfico da distribuição geográfica das reservas de bauxite no mundo (2001) [31] 

Uma das principais características do alumínio puro é, indubitavelmente, a sua densidade. Este 

metal apresenta uma massa específica de 2,7 g/cm3, aproximadamente 35% da massa 

específica do aço e 30% da do cobre. Esta característica em conjugação com a facilidade que o 

alumínio apresenta em combinar-se com a maioria dos metais (elementos de liga), torna as ligas 

de alumínio muito atrativas como materiais de construção com propriedades ajustáveis de 

acordo com a aplicação final. O principal objetivo das ligas é aumentar a resistência mecânica 

sem prejudicar as restantes propriedades [26 e 27]. 
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As ligas de alumínio são obtidas a partir da dissolução de uma pequena percentagem de outros 

elementos metálicos, designados elementos de liga, previamente selecionados, no alumínio puro 

(estado líquido a cerca de 660ºC) de forma homogénea através de estágios em fornos aquecidos 

[26, 27 e 32]. 

As primeiras aplicações das ligas de alumínio foram na área da decoração (molduras) e 

utensílios domésticos (travessas). Com o avançar do tempo, a diversidade destas aplicações 

aumentou, de forma a, praticamente todos os aspetos da vida moderna serem afetados direta ou 

indiretamente pela sua utilização. Atualmente, os maiores mercados destas ligas são: 

embalagens de alimentos e medicamentos (34%), indústria automóvel (21%), construção civil 

(17%), cabos e componentes elétricos (9%), indústria de equipamentos (7%) e outros (12%) [24]. 

O grande alcance das ligas de alumínio disponibiliza à indústria uma grande variedade de 

combinações de propriedades como, resistência mecânica, resistência à abrasão e corrosão, 

resistência ao ataque de substâncias químicas, condutividade elétrica, ductilidade, 

maquinabilidade, entre outras. Contudo, é complicado descrever a função de cada elemento de 

liga, pois esta altera-se, não só na quantidade de elementos presentes na liga, como também 

pela sua interação com outros elementos [24, 26, 27 e 32]. 

Em suma, os elementos de liga podem ser divididos entre aqueles que conferem à liga as suas 

principais características (resistência mecânica, resistência à corrosão…), os que têm função 

acessória (controlo da microestrutura e das impurezas) e os que prejudicam o fabrico ou a 

aplicação e que devem ser controlados no seu teor máximo, ou seja, dependendo do grupo de 

ligas, um determinado elemento de liga tem como função beneficiar ou prejudicar a liga, é 

portanto essencial conhecer bem as vantagens e limitações de cada elemento para ser feita a 

melhor seleção. Na tabela 2 são apresentadas as ligas de alumínio existentes, a respetiva série, 

os elementos que a constituem e as suas características. 
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Tabela 2 – Séries das ligas de alumínio [23, 24, 26, 27 e 32] 

Série Constituição Características 

1xxx 

Alumínio 

comercialmente puro 

(  99%) 

Excelente resistência à corrosão e condutividade térmica 

2xxx 

Alumínio – Cobre 

(Al-Cu) 

Menor resistência à corrosão. Possibilidade de incremento de 

tensão-limite de elasticidade por tratamento térmico 

3xxx 

Alumínio – Manganês 

(Al-Mn) 

Limite de 1,5% na adição de manganês. Mantém a sensibilidade 

à deformação 

4xxx 

Alumínio – Silício 

(Al-Si) 

Até 12% de silício, baixa o ponto de fusão. Usado como fio de 

solda ou material de adição na brasagem 

5xxx 

Alumínio – Magnésio 

(Al-Mg) 

Incremento da resistência por solução sólida. Excelente 

resistência à corrosão em ambientes marítimos. Excelente 

soldabilidade 

6xxx 

Alumínio – Magnésio 

– Silício 

(Al-Mg-Si) 

Boa moldabilidade e boa resistência à corrosão 

7xxx 

Alumínio – Zinco 

(Al-Zn) 

Ligas com maior resistência. Utilização maioritariamente na 

indústria aeronáutica 

8xxx 

Alumínio – outros 

(Al-Li-Sn-…) 

- 

 

A composição química do alumínio e das suas ligas é expressa em percentagens, obedecendo à 

Norma ABNT NBR 6834. De acordo com o produto final, as ligas podem ser divididas em dois 

grupos: as ligas conformadas ou trabalhadas e as ligas fundidas (figura 4). Por conseguinte, 
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estes dois grupos ainda se podem dividir em ligas tratáveis ou não-tratáveis termicamente [24, 

26 e 27]. 

 

 

 

 

 

 

2.3 PROCESSO DE PRODUÇÃO 

A obtenção do alumínio a partir da bauxite realiza-se em três etapas: Mineração, Refinaria e 

Redução. A primeira etapa centra-se na mineração da bauxite, onde ocorre a remoção da 

vegetação e do solo orgânico (tomando-se em consideração o planeamento ambiental), a 

redução de tamanho, lavagem e secagem. Na segunda etapa a bauxite passa pelo processo 

Bayer onde é formada uma pasta. De seguida a pasta dissolve-se dando origem a uma solução 

que passará por processos de sedimentação e filtragem para a separação de materiais sólidos e 

eliminação de todas as impurezas [20, 26, 27, 31 e 32]. A solução de alumina cristalizada é 

então seca e calcinada em fornos rotativos a 1100ºC para a eliminação da água sendo de 

seguida enviada para a última etapa, a redução. Nesta etapa a alumina é transformada em 

alumínio metálico através do processo conhecido como Hall-Heroult (eletrólise) [20, 24, 26, 27, 

31 e 32]. A figura 5 esquematiza todo este processo de tratamento da bauxite. 

 

Figura 4 – Principais elementos de liga e classificação das ligas de alumínio [24] 
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Figura 5 – Fluxograma básico de uma refinaria [26] 

Para que seja produzida uma tonelada de alumínio pelo processo de redução, são necessárias 

duas toneladas de alumina que, por sua vez, necessitam de cinco toneladas de bauxite [27 e 

31]. Na figura 6 está esquematizada uma célula de redução. 

 

Figura 6 – Diagrama de uma célula de redução [26] 

Após a produção de lingotes e placas de alumínio, estes podem ser mecanicamente 

transformados através de diversos processos de produção, entre eles, laminagem (a quente e a 

frio), estampagem, extrusão (por impacto, a quente, etc.), trefilagem, fundição (em areia, sob 

pressão, entre outros), forjamento e anodização [26 e 32]. 

2.4 PROPRIEDADES DO ALUMÍNIO 

A combinação excecional de elementos confere ao alumínio, características e propriedades que o 

tornam um dos materiais mais versáteis, utilizados na engenharia, arquitetura e na indústria em 

geral. A tabela 3 resume as principais características e respetivas descrições que fazem do 

alumínio um dos metais mais cobiçados da indústria [27]. 
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Tabela 3 – Propriedades do alumínio puro [20, 23, 24, 27 e 32] 

Propriedade Descrição 

Densidade 
A leveza é a principal característica do alumínio e a sua grande vantagem. A sua 

massa específica é cerca de 2,70g/cm3 

Ponto de fusão 
O alumínio, quando na pureza de 99,8%, possui ponto de fusão de 660ºC a 

temperatura de fusão relativamente baixa facilita a obtenção de ligas 

Resistência à 

corrosão 

Esta é elevada devido à formação de uma fina camada protetora de óxido, quando 

exposto à atmosfera. A menos que o alumínio seja exposto a uma determinada 

substância agressiva que destrua essa película de óxido de proteção, o metal fica 

totalmente protegido contra a corrosão 

Condutividade 

térmica 

O alumínio puro possui condutividade térmica elevada (k = 0,53 cal/cm/ºC a 25ºC), 

cerca de 4,5 vezes maior que a do aço. Esta característica influencia positivamente 

a sua utilização na indústria de alimentos e de produtos químicos 

Condutividade 

elétrica 

Apresenta uma resistividade ρ de 0,00000263 Ω/cm3 (2,63 x 10-6 Ω/cm3) e 

condutividade elétrica de 62% da IACS (International Annealed Copper Standard) 

que associada à sua baixa densidade, permite conceber um condutor de alumínio 

que pode conduzir tanta corrente quanto um condutor de cobre 

Refletividade 

O alumínio tem uma refletividade cerca de 80%. Esta característica permite fabricar 

coberturas que refletem uma elevada percentagem de calor, tornando os edifícios 

menos quentes no Verão  

Ductilidade Possui elevado alongamento e baixa resistência à rotura permitindo moldação fácil 

Coeficiente de 

dilatação térmica 

O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é 2,38 x 10-5 mm/ºC, na faixa de 20 

ºC a 100 ºC. Este valor é, aproximadamente, duas vezes o do aço 

Características 

barreira 

O alumínio é um importante elemento barreira à luz e é também impermeável à 

ação da humidade e do oxigénio 

Toxicidade 
Este metal possui características não-tóxicas permitindo a sua aplicação em 

utensílios domésticos e em embalagens de alimentos 

 

2.4.1 RECICLAGEM 

A reciclagem é uma das características do alumínio de maior importância, pois qualquer produto 

constituído por este metal pode ser reciclado inúmeras vezes sem perder as suas propriedades 

físico-químicas [26 e 27]. 
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O processo de reciclagem confere uma combinação única de vantagens ao alumínio, desde a 

preservação do meio ambiente à economia de energia (utilizando cerca de 5% da energia 

necessária para produzir o metal primário a partir do minério), destacando-se o papel 

multiplicador na cadeia económica [26 e 27]. Para além disso, existem outros benef+icios que 

estão associados à reciclagem do alumínio: [27 e 32] 

 Constitui fonte de ocupação e remuneração para mão-de-obra não qualificada 

 Cria recursos nas economias locais, através da criação de emprego e desenvolvimento 

do mercado 

 Estimula outros negócios, por gerar novas atividades produtivas 

 Favorece o desenvolvimento da consciência ambiental, por parte das empresas e dos 

cidadãos 

 Incentiva a reciclagem de outros materiais. 1/3 da produção mundial de alumínio é já 

assegurada pela reciclagem 

 Reduz o número de lixo gerado. Cada tonelada reciclada poupa a extração de 4ton de 

bauxite 

 Economiza energia, otimizando o uso dos recursos ambientais 

2.5 ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

Os primeiros relatos de oxidação eletroquímica do alumínio datam do início do século XX. O 

processo de anodização foi intensivamente investigado com o objetivo de fabricar filmes 

protetores e decorativos na superfície do alumínio. Inúmeras patentes foram publicadas antes 

dos anos 50 relativamente à anodização do alumínio para a coloração. Desde os primeiros anos, 

que os processos anódicos em corrente DC e AC, utilizando como eletrólito ácidos crómico, 

sulfúrico ou oxálico, têm sido foco de muita atenção [16]. 

A patente de Bengough e Stuart, em 1923, foi reconhecida como a primeira patente sobre 

proteção do alumínio e das ligas de alumínio contra a corrosão utilizando tratamentos anódicos. 

Estes investigadores desenvolveram um processo anódico utilizando ácido crómico como 

eletrólito. Nesse processo foi usado como cátodo, carbono, e a temperatura do banho foi 

mantida a 40ºC. Com isto, Bengough e Stuart produziram com sucesso um revestimento óxido 

resistente à corrosão. Mais tarde, desenvolveram um processo anódico que tornava o alumínio e 
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as suas ligas resistentes à corrosão da água do mar, em que utilizavam parâmetros de 

processamento idênticos aos descritos inicialmente e com potencial elétrico entre 40V e 50V [16 

e 34]. 

Em 1936, Caboni inventou um método de coloração, que se tornou famoso, e que consistiu em 

duas etapas sequenciais: anodização em ácido sulfúrico, seguida da aplicação de uma corrente 

alternada numa solução de sais metálicos. Também Bengston explorou a anodização para a 

coloração do alumínio. Neste método foi utilizada uma solução de ácido sulfúrico como eletrólito 

para obter um revestimento poroso de óxido de alumínio. Para a colmatagem dos poros a 

temperatura foi elevada a cerca de 80-100ºC, aumentando assim a resistência ao ataque 

químico [16 e 34]. 

Anos depois, foi Marceau a desenvolver um processo anódico com o objetivo de produzir 

alumínio ligado (do inglês adhesively bonded Al) utilizando ácido fosfórico. Este processo teve 

como finalidade aumentar a estabilidade ambiental de estruturas compostas por alumínio ligado 

e é utilizado principalmente como pré-tratamento em revestimentos orgânicos e atualmente é 

aplicado na indústria aeronáutica. Seguiram-se Fukuda e Fukushima com o estudo do efeito da 

adição de sulfato de alumínio ou de magnésio ao ácido sulfúrico na anodização do alumínio. 

Surganov e colaboradores examinaram a dissolução do revestimento óxido anódico na etapa 

inicial da anodização do alumínio em soluções aquosas de ácidos orgânicos com diferentes 

constantes de dissociação. O estudo da formação da camada barreira iniciou-se com Panitz 

numa liga de alumínio e em eletrólitos contendo etanol e água. Danford investigou a resistência 

à corrosão da mesma liga para diferentes processos anódicos. A investigação do crescimento e 

das propriedades estruturais do revestimento de alumina crescido em ácido fosfórico foi levada a 

cabo por Kim e colaboradores. Muitos outros investigadores debruçaram-se sobre a anodização 

do alumínio com o intuito de procurar melhorar o processo de anodização, obter revestimentos 

mais resistentes, com melhor qualidade superficial e morfologias mais adequadas às aplicações 

pretendidas, alterando os diversos parâmetros de anodização [16 e 34]. 

O desenvolvimento do microscópio eletrónico e de outras técnicas de caracterização morfológica 

à escala nanométrica proporcionou uma compreensão mais aprofundada das estruturas porosas 

da alumina. Em 1953, Keller e os seus colaboradores descreveram o modelo da alumina porosa 

como sendo uma estrutura dupla hexagonal densa formada por uma camada porosa e uma 
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camada barreira. Também demonstraram a relação entre a aplicação de uma diferença de 

potencial (tensão) e as características geométricas da estrutura hexagonal porosa, tal como a 

distância entre os poros. Este modelo foi a base para estudos que tiveram como fim aprofundar 

a compreensão das propriedades físicas e químicas da alumina porosa. Já em 1968 foi 

publicado um artigo de revisão sobre filmes de óxido de alumínio anodizado. Neste artigo foram 

descritas detalhadamente as características estruturais, no que diz respeito à incorporação de 

aniões e água no óxido, bem como os modelos teóricos dos mecanismos de formação de ambos 

os óxidos (barreira e poroso). 

Entre 1970 e 1990 estudos realizados pelo grupo de Manchester (liderado por Thompson e 

Wood), onde investigaram o efeito da adição de ácido bórico ao ácido sulfúrico para a 

anodização de duas ligas de alumínio (Al 2024-T3 e Al 7075-T6), a um potencial constante, 

resultaram num conhecimento aprofundado dos mecanismos de crescimento dos filmes óxidos 

de alumina. Isto foi possível pela utilização de novas técnicas de caracterização como 

Microscopia Electrónica de Transmissão (TEM). Uma publicação correspondente, realizada por 

O’Sullivan e Wood, foi um dos artigos mais citados sobre anodização do alumínio para obter 

estruturas porosas de alumina [16 e 34]. 

No que concerne à modelação teórica do crescimento de óxidos porosos foram desenvolvidos 

estudos por diversos grupos de investigação. Nestes artigos, é afirmado que a modelação teórica 

do mecanismo da formação dos poros na alumina é análoga a outros materiais porosos que 

podem ser obtidos por tratamentos anódicos, como por exemplo sílica microporosa. Baseado 

num processo de anodização em duas etapas, a auto-ordenação de uma membrana de alumina 

porosa com uma distância inter-poros de 100nm foi sintetizada por Masuda e Fukuda, em 1995. 

Esta descoberta foi um grande avanço na preparação de estruturas de alumina porosa em 2D, 

com uma distribuição de tamanhos bastante estreita e em proporções extremamente elevadas. 

Dois anos depois, Masuda e colaboradores inventaram o processo de pré-texturação que 

combinou o método de anodização do alumínio com tecnologias de nano-impressão (do inglês 

nanoimprint) que permitiram, pela primeira vez, a preparação de estruturas de alumina porosa 

de monodomínio [4 e 16]. 

De há uns anos para cá, alguns métodos modificados de pré-texturização, como microscópio de 

força atómica (AFM), feixe de iões focalizado (FIB), entre outros, têm sido utilizados na produção 
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de revestimentos de alumina. Para facilitar esta pré-texturização, as amostras de alumínio são 

sujeitas a um tratamento térmico em árgon a 400-500ºC para remover tensões mecânicas e 

recristalizar o alumínio, seguido de um eletropolimento. Contudo, estes processos são 

considerados métodos externos de organização e controlo dos locais de crescimentos dos poros. 

O único fator de ordenação intrínseco ao processo de anodização é a combinação ótima dos 

parâmetros de processamento (tempo de anodização, temperatura e potencial aplicado) [4]. 

Mais recentemente têm sido exploradas aplicações de alumina porosa de grande área superficial 

e estreita distribuição do tamanho dos poros. Neste sentido, têm sido efectuadas muitas 

tentativas de fabrico de membranas inorgânicas. Todos os estudos realizados por diversos 

grupos de investigação contribuíram para que, hoje em dia, os revestimentos de óxido de 

alumínio sejam utilizados em variadas aplicações desde a construção/arquitetura, indústrias 

aeroespacial, de embalagens e de transportes até áreas como a medicina. 

No sentido de aplicar este tipo de revestimentos à medicina, Chi e colaboradores estudaram a 

atividade bacteriana do alumínio anodizado através da deposição de prata. As amostras de 

alumínio foram anodizadas num banho de ácido sulfúrico, seguido de uma eletrodeposição de 

prata nos poros da amostra revestida, utilizando uma corrente AC. Após a preparação das 

amostras descobriram que a taxa antibacteriana das amostras produzidas foi superior a 95% 

contra o crescimento de diferentes bactérias. Para a caracterização da morfologia das amostras 

com prata depositada recorreram ao microscópio eletrónico de transmissão (TEM) [34]. 

Atualmente, a alumina porosa é um dos materiais mais em voga no que diz respeito à síntese de 

nanofios e nanotubos com diâmetros controláveis e em grande escala. Muitos outros grupos, 

também contribuíram para o desenvolvimento deste tipo de estruturas porosas [4, 16 e 34]. 

2.6 PROCESSO DE ANODIZAÇÃO 

As nanoestruturas de alumina porosa auto-organizadas fabricadas por anodização do alumínio 

têm atraído uma atenção considerável no campo científico e comercial como uma parte 

indispensável da nanotecnologia [4]. 

Este processo tem sido investigado em detalhe há cerca de 60 anos, mas o interesse particular 

no alumínio vem sendo renovado pelo trabalho de Masuda e Fukuda que conseguiram produzir 
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domínios de óxido de alumínio nano-ordenados. Além disso, dentre os templates nanométricos, 

os templates de óxido de alumínio anodizado têm captado alguma atenção devido às estruturas 

altamente regulares e à elevada densidade de poros que é possível conseguir [2 e 3]. 

O processo de anodização, ao contrário da galvanoplastia e de revestimentos orgânicos, é 

industrial e comercialmente aplicado apenas ao alumínio. Desenvolvida no início dos anos 30, 

estendeu-se amplamente às aplicações do alumínio em produtos e utilizações onde o metal não 

poderia ser empregue de nenhuma outra forma. Ao nível industrial, este processo de 

acabamento superficial está, atualmente, disponível para empresas de produtos acabados em 

todo o mundo e com um custo relativamente reduzido [35]. 

Ultimamente, muitos esforços têm sido empreendidos no sentido de desenvolver um método 

tecnológico simples e eficaz que sirva para a síntese de nanoestruturas ao longo de uma área 

superficial macroscópica. Hoje, o foco das pesquisas é centrado em materiais nanoestruturados 

e auto-organizados com um arranjo periódico de nanoporos devido às grandes expectativas em 

relação às suas aplicações. Uma estrutura nanoporosa com uma matriz hexagonal densa pode 

ser obtida por anodização, que é um processo relativamente simples para o fabrico de materiais 

nanoestruturados. A formação eletroquímica das estruturas nanoporosas auto-organizadas 

produzidas por oxidação anódica de semicondutores ou metais, à exceção do alumínio, tem sido 

relatada apenas para alguns materiais, entre eles silício (Si), titânio (Ti), zircónio (Zr), nióbio (Nb) 

e estanho (Sn). Durante os últimos anos, a anodização do alumínio, devido ao seu interesse 

comercial, representa um dos mais importantes e difundidos métodos usados para a sínteses de 

nanoestruturas ordenadas consistindo em células compactas com arranjos hexagonais e 

nanoporos nos seus centros [19]. 

A anodização do alumínio é então um processo cujo objetivo é a produção de um revestimento 

cerâmico sobre a superfície do alumínio através de uma reação eletrolítica. Este revestimento ou 

camada anódica, composta predominantemente por óxido de alumínio (Al2O3) com inclusões de 

água absorvida e iões do eletrólito, é produzido na superfície do metal de forma controlada e 

uniforme através da aplicação de uma diferença de potencial, que gera uma corrente contínua, 

em banhos eletrolíticos e sob agitação e temperaturas controladas. A formação de nanoporos 

auto-organizados através da anodização do alumínio é um processo com multiestágios que 

consistem em pré-tratamentos (tratamento térmico, limpeza e electropolimento), anodização 
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(duas etapas intercaladas com remoção química da camada de óxido) e pós-tratamentos 

(limpeza, remoção do substrato e alargamento dos poros). Este último estágio é opcional [17 e 

19]. Assim sendo, em 1996, Masuda e Satoh realizaram com sucesso o fabrico de membranas 

de alumina com poros regulares por toda a membrana. Neste processo, após uma longa 

primeira anodização (alguns dias), a primeira camada distorcida de alumina foi removida da 

folha de alumínio, deixando um molde côncavo na superfície do substrato remanescente, 

permitindo o crescimento preferencial dos poros durante a segunda etapa de anodização. Isto 

resultou em membranas de alumina com disposições regulares dos poros [16, 17 e 19]. O 

processo de anodização, é descrito de forma simples na figura 7. 

 

Figura 7 – Representação esquemática do processo de formação da alumina porosa: a) primeira etapa de anodização; b) 

remoção da camada de óxido formada em a); c) segunda etapa de anodização [3 e 6] 

Outros investigadores produziram estruturas porosas de AAO descrevendo-as detalhadamente. 

De acordo com o trabalho publicado por Kwang Hong Lee e colaboradores, inicialmente procede-

se à limpeza do substrato de alumínio com acetona num banho de ultrassons. De seguida a 

amostra é imersa numa solução de HF/HNO3/HCl/H2O numa razão de 1:10:20:69 de forma a 

remover possíveis impurezas da superfície. Após a limpeza da amostra com água desionizada 

(DI), esta é tratada termicamente durante 3h a 500ºC em azoto (N2) para obter grãos 

monocristalinos grandes (figura 8 (a)). Para diminuir a rugosidade da superfície, a amostra 

sofreu electropolimento numa solução contendo ¼ HClO4 e ¾ C2H5OH (figura 8 (b)). O 

electropolimento é um pré-requisito para a formação de templates porosos auto-ordenados com 

poros de tamanho considerável. Após os pré-tratamentos, a anodização é realizada em vários 

eletrólitos (H2SO4, (COOH)2, H3PO4) com concentrações e potenciais diferentes, durante mais de 

um dia (figura 8 (c)). Visto que os poros são criados de forma aleatória, o arranjo inicial destes é 

muito irregular (figura 9). De seguida, o filme de alumina poroso é dissolvido numa solução 

contendo ácido crómico (figura 8 (d)). Réplicas do arranjo dos poros são preservadas na 
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superfície do alumínio, que irá permitir a preparação dos poros com elevada regularidade pela 

subsequente anodização sob as mesmas condições da primeira (figura 8 (e)). Se necessário, os 

poros resultantes podem ser alargados isotropicamente através de um ataque químico (do inglês 

etching) com ácido fosfórico utilizando concentrações entre 0,5 a 1M (figura 8 (f)) [16]. 

 
 

Figura 8 – Estágios de formação da alumina auto-ordenada [16] 

Figura 9 – Micrografia SEM da superfície de uma amostra 

produzida na primeira anodização (em 0.1M de ácido 

fosfórico a 195V) [16] 

 

Para que o processo de anodização ocorra é necessário um sistema que permita a corrosão 

eletroquímica (figura 10). Este sistema é composto por quatro elementos fundamentais: [17] 

- Área anódica: superfície onde se verifica a corrosão (reação de oxidação) 

- Área catódica: superfície protegida onde não ocorre corrosão (reação de redução) 

- Eletrólito: solução condutora que envolve as áreas anódica e catódica, simultaneamente 

- Ligações elétricas: ligações entre as duas áreas 
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Figura 10 – Representação esquemática do sistema de anodização [73] 

Durante o processo, e mediante a utilização de certos eletrólitos, o alumínio tem a função de 

ánodo (elétrodo positivo) formando a camada anódica à medida que a corrente fluí. O cátodo 

(elétrodo negativo) é constituído por um material adequado e suscetível à passagem de corrente, 

normalmente chumbo ou grafite. A anodização do alumínio é, geralmente, feita em duas etapas 

(1ª e 2ª anodização), uma vez que este método é mais congruente para a preparação de 

estruturas tipo favo-de-mel que o processo de anodização numa só etapa [1, 9, 17 e 20]. 

Existem diferentes tipos de anodização, que se distinguem pela corrente aplicada (continua ou 

alternada) ou pelos eletrólitos aplicados durante o processo (ácido fosfórico, sulfúrico, oxálico ou 

crómico). Os revestimentos anódicos podem ser formados numa variedade de soluções 

químicas, sendo comercializados e utilizados industrialmente apenas alguns desses. A camada 

de óxido formada depende do tipo de eletrólito empregue, pois o óxido formado pode ser poroso 

ou não. Eletrólitos que exercem ação solvente sobre o óxido, produzem filmes porosos (ácido 

sulfúrico, fosfórico, crómico e oxálico), caso contrário, obtêm-se filmes compactos (ácido bórico, 

eletrólitos que contenham boratos e alguns eletrólitos orgânicos como ácido cítrico). Alguns 

autores fazem referência ao tipo de eletrólito como sendo o fator-chave para o tipo de óxido 

formado à superfície do alumínio [17 e 19]. 

Industrialmente, no processo de anodização do alumínio é predominante a utilização do ácido 

sulfúrico em detrimento dos restantes. A utilização de ácido sulfúrico justifica-se pela melhor 
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relação entre custo e desempenho pois permite a obtenção de filmes de óxido transparente 

muito absorvente e suficientemente duros e compactos, sob condições de processamento 

simples e reprodutíveis. No entanto, com outros ácidos é possível obter revestimentos com 

propriedades mais adequadas às respetivas finalidades. Por exemplo, com ácido crómico é 

possível obter revestimentos bastante finos que são utilizados principalmente para melhorar a 

resistência à corrosão e são aplicados como base para tintas na indústria aeronáutica. Por outro 

lado, a anodização em ácido crómico produz revestimentos mais finos e menos resistentes à 

abrasão que os que são produzidos em ácido sulfúrico. A camada anódica formada em ácido 

oxálico é um pouco mais dura e resistente à abrasão que a camada convencional (formada em 

ácido sulfúrico), para espessuras comparáveis. Quando é utilizada uma solução quente de ácido 

bórico, é possível obter um revestimento óxido tipo camada barreira, fino e não-poroso. Este tipo 

de revestimentos é, por exemplo, aplicado como dielétrico em condensadores [19, 20 e 35]. 

Mais recentemente, foram preparadas com sucesso matrizes nanoporosas com elevado grau de 

ordenação e auto-organização usando como eletrólito uma mistura de ácido sulfúrico e oxálico. 

Esta mistura de ácidos permite obter revestimentos muito densos e duros, que são aplicados 

quando se requer extrema resistência à corrosão e ao desgaste. A razão de concentração dos 

diferentes ácidos depende do potencial aplicado, embora de forma pouco clara, e resulta numa 

variação linear do tamanho do poro [5, 19 e 35]. A anodização em ácido crómico foi 

desenvolvida por Bengough e Stuart. Relativamente ao procedimento experimental, pode referir-

se que a anodização utilizando ácido crómico é processada de duas formas, distinguindo-se 

pelas percentagens de acido crómico, temperaturas utilizadas, entre outros fatores. A 

anodização em ácido oxálico ou ácido fosfórico é menos aplicada industrialmente quando 

comparada com a anodização em ácido sulfúrico devido à inferior qualidade da resistência à 

corrosão e à abrasão da superfície anodizada [20]. 

Um outro tipo de anodização consiste na alteração de fontes de corrente continua por fontes de 

corrente alternada. A indústria utiliza fundamentalmente a anodização realizada com eletrólito de 

ácido sulfúrico. No entanto, os revestimentos produzidos a partir da utilização de fontes AC 

apresentam menor espessura da camada de óxido, quando comparada com o revestimento 

obtido por anodização em corrente contínua. Este processo é mais dispendioso, uma vez que é 

necessária a aplicação de mais 50% de energia em relação ao processo em corrente contínua. 

Devido às limitações da espessura e devido à elevada porosidade resultante, a aplicação da 
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anodização com corrente alternada não se efetua quando se exige que a peça final apresente 

elevada resistência à abrasão e corrosão. [20] 

2.7 FORMAÇÃO DO ÓXIDO 

A anodização do alumínio gera dois tipos de filmes anódicos dependendo de vários fatores: 

camada anódica barreira e camada anódica porosa. A qualidade destas camadas depende do 

controlo da qualidade do metal (pureza) e do pré-tratamento inicialmente efetuado (limpeza e 

polimento) [16, 19 e 35]. 

A natureza específica da camada porosa de óxido formada no alumínio tem atraído atenção 

científica nas últimas cinco décadas, e determinou totalmente as atuais aplicações do alumínio 

anodizado na nanotecnologia. A anodização de folhas de alumínio puro produz membranas de 

alumina porosa com a presença de nanoporos com parâmetros estruturais controláveis. Estas 

membranas anódicas porosas auto-ordenadas crescidas por anodização podem ser 

esquematicamente representadas como uma matriz compacta de arranjos de células hexagonais 

que contêm poros no centro de cada célula (figura11) [17 e 19]. 

 

Figura 11 – Representação esquemática da estrutura da alumina anódica porosa (A) e vista em corte da camada anodizada (B) 

[19] 

As nanoestruturas altamente ordenadas são frequentemente caracterizadas por determinados 

parâmetros tais como diâmetro de poro, espessura da parede, espessura da camada barreira e 

distância inter-poro (diâmetro da célula) (figura 11) [19]. O diâmetro de poro uniforme, que é 

facilmente controlável pela alteração das condições de anodização, pode atingir desde poucos 

nanómetros até centenas de nanómetros (aproximadamente 10 – 200nm). A profundidade dos 

finos canais paralelos podem exceder os 100µm, característica que torna a alumina anódica 

porosa numa das nanoestruturas mais desejadas com uma razão de aspeto elevada e elevada 
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densidade de poros. O crescimento paralelo dos poros pode continuar ao longo da anodização 

de todo o material [17 e 19]. 

O crescimento da camada de óxido porosa ocorre na interface metal/óxido no fundo do poro, ou 

seja, após a formação da camada barreira em toda a área superficial é iniciada a dissolução que 

provoca a criação de poros (figura 12). Durante o crescimento do óxido poroso, uma camada 

barreira fina e compacta é continuamente dissolvida na interface eletrólito/parte inferior do poro 

pelo aumento local do campo elétrico, “restituindo” uma nova camada barreira na interface 

metal/óxido. No crescimento do filme num estado estacionário, é estabelecido um equilíbrio 

dinâmico entre a taxa de crescimento do óxido (na interface metal/óxido) e a taxa de dissolução 

do óxido (na interface eletrólito/óxido). No decorrer deste estado, a densidade de corrente 

permanece quase constante. Este balanço alcançado entre as taxas é crucial à formação das 

membranas porosas de alumina pois mantém constante a espessura da camada barreira ao 

longo de todo o processo de anodização e permite a propagação do estado estacionário dos 

poros [16, 17 e 19]. 

 

Figura 12 – Representação esquemática da formação dos poros no início da anodização: 1. formação da camada barreira em 

toda a área superficial; 2. distribuição das linhas do campo elétrico causada por flutuações na superfície; 3. criação dos poros 

por dissolução e 4. crescimento estável dos poros [16] 

O método descoberto por Masuda e colaboradores baseia-se na auto-organização dos poros na 

parte inferior dos canais da alumina porosa após uma longa primeira anodização. A força motriz 

para a auto-organização tem sido atribuída à tensão mecânica causada pelas forças repulsivas 

entre os poros da vizinhança durante a anodização. O modelo de tensão mecânica foi então 
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proposto por Jessenky e colaboradores para explicar a formação dos arranjos de poros 

hexagonais ordenados. Assim sendo, eles consideraram os seguintes fatores: [16] 

1. A oxidação ocorre em toda a interface metal/óxido principalmente pela migração do 

oxigénio contendo iões (O2- e OH-) provenientes do eletrólito; 

2. A dissolução e desbaste/redução de espessura da camada de óxido deve-se 

principalmente à reação de hidratação da camada de óxido formada; 

3. No caso do crescimento da camada barreira sem a formação de poros, todos os iões Al3+ 

que atingem a interface eletrólito/óxido contribuem para a formação de óxido. Por outro 

lado, a alumina porosa é formada quando os iões Al3+ se difundem através da camada 

de óxido. Alguns deles são ejetados no eletrólito sem contribuírem para a formação do 

óxido; 

4. Os poros crescem perpendicularmente à superfície quando a dissolução na interface 

eletrólito/óxido é equilibrada com o crescimento do óxido na interface óxido/metal; 

5. Assume-se que a alumina formada é Al2O3. Por consequência, a densidade atómica do 

alumínio na alumina é menor que no alumínio metálico, num fator de 2, logo o volume 

de alumina anodizada expande cerca de 2 vezes o seu volume original; 

6. Esta expansão de volume provoca tensão de compressão durante a formação de óxido 

na interface óxido/metal. A expansão na direção vertical empurra as paredes dos poros 

para cima. 

De acordo com este estudo, o grau de expansão volumétrica do alumínio (coeficiente de 

expansão volumétrica, ξ) varia com o potencial aplicado e determina a formação dos poros auto-

organizados ou a formação dos poros desordenados. Quando a tensão é máxima (ξmáx ~ 2), 

nenhum poro é gerado. Se a tensão é muito baixa (ξ < 1,2), a força que promove ordem é 

demasiado baixa e é formada uma matriz de alumina com poros desordenados [16]. 

A expansão volumétrica da alumina anódica porosa, R, também conhecida como a razão Pilling-

Bedworth (PBR), é definida como a razão entre o volume do óxido de alumínio produzido pelo 

processo de anodização e o volume do alumínio consumido (equação 1) [19]. 

 
Equação 1 [19] 

 



Novembro de 2012 
DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANODIZADO (AAO) 
PARA O CRESCIMENTO CELULAR 

 

29 Tese de Mestrado | Mariana Pastor Soares Rodrigues 

 

Onde,  é o peso molecular do óxido de alumínio,  é o peso atómico do alumínio, 

 e  são as densidades do alumínio (2,7gcm-3) e da alumina porosa (3,2gcm-3), 

respetivamente. O valor teórico de PBR para a formação da alumina porosa com uma eficiência 

de corrente de 100% é 1,6. Portanto, é observada uma expansão volumétrica durante o processo 

de anodização cuja representação esquemática do fenómeno é apresentado na figura 13 [19]. 

 

Figura 13 – Expansão volumétrica observada durante a anodização do alumínio [19] 

Jassensky e colaboradores descobriram que o aumento do potencial anódico aumenta o PBR em 

anodizações em ácido sulfúrico e com o processo otimizado. De acordo com Li e colaboradores, 

o fator de expansão volumétrica para condições ótimas de anodização, levando a um arranjo 

hexagonal de nanoporos, é próximo de 1,4, independentemente do eletrólito. A influência do 

potencial anódico no fator de expansão volumétrica também foi estudada por Vrublevsky e 

colaboradores para anodizações do alumínio efetuadas com densidade de corrente constante. 

Vrublevsky descobriu que o PBR é linearmente dependente da diferença de potencial aplicada [1 

e 19]. 

É geralmente aceite que a estrutura porosa do filme anódico de alumina se desenvolva a partir 

de um revestimento tipo barreira formado no alumínio no início da anodização. O crescimento do 

filme barreira ocorre devido à elevada condução do campo iónico e à intensidade do campo 

elétrico, definida como a razão da diferença de potencial através do filme barreira [19]. Na figura 

14 apresenta-se o diagrama da distribuição da corrente durante o início da criação dos poros e o 

seu desenvolvimento na alumina anodizada. 
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Desenvolvimento de um filme uniforme com uma distribuição uniforme 

da corrente em toda a superfície 

 

Esta distribuição da corrente não-uniforme leva a uma maior dissolução 

do óxido e a um aumento local da espessura 

 

Sucessivas fraturas do filme e a sua reestruturação rápida devido à 

elevada densidade de corrente local 

 

Com o consumo do substrato de alumínio e o aumento da espessura do 

óxido que cresce sobre a zona das falhas, o fenómeno de reestruturação 

da fratura é mais pronunciado e a curvatura do filme na interface 

metal/óxido aumenta. O crescimento preferencial do óxido sob as zonas 

com defeito e o aumento da espessura da camada barreira, prossegue 

continuamente até ao momento em que a corrente se concentra na 

região mais fina do filme, na base do futuro poro. 

Figura 14 – Diagrama da distribuição da corrente durante o início da criação dos poros e o seu desenvolvimento na alumina 

anodizada [adaptada de 19]. 

 A corrente mais elevada sobre as cristas metálicas, acompanhadas por um aquecimento local 

por efeito de Joule, resulta no desenvolvimento de uma camada de óxido com espessura 

elevada. Recentemente, foi descoberto que o aumento da temperatura local promove a 

dissolução local do óxido na base dos poros e consequentemente aumenta a densidade de 

corrente localizada. De acordo com Thompson, a camada de óxido que cresce sobre as cristas é 

propensa a gerar tensões localizadas elevadas. Por outro lado, aumentando a curvatura do poro 

(diâmetro do poro), diminui-se a densidade de corrente efetiva através da camada barreira. 

Como resultado, o crescimento de outros poros a partir de poros iniciais ocorre de forma a 

manter uma intensidade de corrente uniforme através da camada barreira. Quando a curvatura 

do filme óxido na interface metal/óxido aumenta o suficiente e ocorre a interceção das regiões 

recortadas, atingem-se as condições de estado estacionário do crescimento dos poros [19]. 

No crescimento dos poros no estado estacionário existe um equilíbrio dinâmico entre o 

crescimento do óxido na interface óxido/metal e a dissolução do mesmo na interface 

eletrólito/óxido. Este equilíbrio é estabelecido através das trocas iónicas entre o alumínio e o 
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eletrólito e permite a formação da camada de óxido poroso de acordo com as seguintes reações 

químicas simplificadas: [19 e 28] 

Chumbo Reação Catódica  Equação 2 

Alumínio Reação Anódica 

 Equação 3 

 Equação 4 

 Equação 5 

[17] 

Reação de formação do óxido de alumínio na interface metal/óxido 

 Equação 6 

[2, 10, 16, 17, 19, 25 e 28] 

Reação de dissolução do óxido de alumínio na interface óxido/eletrólito 

 Equação 7 

[2, 10, 16, 17, 19, 25 e 28] 

 

A imagem da figura 15 mostra o movimento dos iões durante a formação e dissolução da 

camada de óxido de alumínio [19]. 

 

Figura 15 – Movimento dos iões no alumínio durante o processo de anodização [19] 

A dissolução do óxido inicia-se com a polarização das ligações Al–O, seguida da remoção dos 

iões Al3+ da estrutura do óxido. A remoção dos iões Al3+ ocorre mais facilmente na presença do 

campo elétrico. Durante a dissolução do óxido, a temperatura aumenta por efeito de Joule [19]. 
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Vários modelos do transporte de cargas durante a anodização do alumínio foram investigados ao 

longo dos anos, sendo um deles o modelo de transporte de cargas através da camada barreira, 

proposto por Patermarakis e colaboradores (figura 16) [19]. 

 

Figura 16 – Trocas iónicas na zona de formação e dissolução do óxido [19] 

2.7.1 CINÉTICA DE FORMAÇÃO 

As variações da densidade de corrente durante a anodização refletem a formação da camada 

barreira e da camada porosa de alumina. As duas etapas de anodização apresentam curvas de 

densidade de corrente (J(t)) semelhantes. No entanto, o processo tanto pode decorrer mantendo 

o potencial constante e medir a corrente, como o contrário (figura 17). Quando se aplica um 

potencial anódico constante e se mede a variação da corrente, verifica-se que a densidade de 

corrente diminui rapidamente com o tempo até atingir um mínimo. Em seguida há um aumento 

linear que leva a um máximo local. Após ter atingido esse máximo, a densidade de corrente 

diminui ligeiramente e atinge-se um estado-estacionário da densidade de corrente na formação 

do óxido poroso [16 e 19]. 
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Figura 17 – Esquema da cinética de crescimento dos poros para corrente constante (A) e potencial constante (B), e os respetivos 

estágios do desenvolvimento do óxido poroso (C) [19] 

A taxa de diminuição da densidade de corrente, o tempo em que ocorre o mínimo da curva e a 

estabilização da densidade de corrente são fatores que dependem diretamente das condições de 

anodização (diferença de potencial aplicada, temperatura e concentração do eletrólito). 

Geralmente, o mínimo da densidade de corrente diminui com o aumento da intensidade do 

campo elétrico, do potencial anódico e da temperatura, mas também com o aumento da 

concentração dos ácidos. Com potenciais elevados ou eletrólitos com baixo pH, o mínimo ocorre 

mais cedo [19]. Recentemente, fixar a diferença de potencial em vez da corrente tem sido usado 

para o fabrico de filmes anódicos porosos de alumina compactos e altamente ordenados com 

um diâmetro de poro desejado. De acordo com Hoar e Yahalom, a relação entre a densidade de 

corrente e o tempo observado sob diferença de potencial anódica constante é o resultado da 

sobreposição de dois processos (figura 18). 

 

Figura 18 – Diagrama da sobreposição que ocorre durante o crescimento do óxido poroso sob regime de potencial constante 

[19] 
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A primeira curva da figura 18 representa a formação da camada barreira e a densidade de 

corrente decresce exponencialmente, sendo a corrente do filme barreira dominada 

eventualmente por uma corrente iónica. A segunda curva representa o processo de formação da 

camada porosa [16 e 19]. A figura 19 explica cada região do gráfico J(t), após a sobreposição 

das duas curvas. 

 

1 – A densidade de corrente jp diminui rapidamente 

(oxidação da superfície) 

2 – Atinge um valor mínimo (formação da camada 

barreira) 

3 – Aumenta até um valor máximo (inicio da formação 

dos poros) 

4 – Diminui ligeiramente e estabiliza (crescimento dos 

poros) 

Figura 19 – Diagrama da curva J (t) e os quatro regimes identificados [16] 

Choi, Hyeon e Bu analisaram experimentalmente as curvas da densidade de corrente em função 

do tempo de anodização (J(t)) da alumina anódica porosa, durante o processo de anodização 

sob vários potenciais (figura 20) [28]. 

 
  

Figura 20 – Curvas J(t) experimentais das amostras de alumina durante as anodizações a vários potenciais [28] 

O comportamento do crescimento dos poros na fase inicial da anodização é semelhante para 

todos os potenciais. No estado inicial (região A), a camada barreira é formada primeiro à 

superfície do alumínio (região A-1). De seguida, é iniciado o processo de aumento da espessura 

da camada barreira, já com alguns poros (região A-2). Subsequentemente, quando a densidade 

de corrente atinge um máximo, são formados poros estáveis e uma camada barreira com uma 
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espessura constante. As micrografias SEM da figura 21 comprovam esse comportamento 

semelhante entre potenciais [28]. 

 

Figura 21 – Efeitos do potencial anódico na morfologia da alumina anódica porosa [28] 

A diferença na posição e altura dos picos pode ser explicada pela variação do período de tempo 

da formação do poro com a intensidade do campo elétrico. Por outras palavras, o processo de 

formação é mais rápido para potenciais anódicos mais elevados. Na região B, as densidades de 

corrente mostram uma dependência linear com o tempo de anodização (figura 20(c)). A corrente 

é estável a baixos potenciais (30 – 50V) enquanto para potenciais elevados (55 – 60V), as 

densidades de corrente diminuem com o tempo [28]. 

Uma vez que a morfologia e as dimensões dos poros são determinadas pela densidade de 

corrente durante a anodização, esta deverá ser estável de forma a obter arranjos de poros 

ordenados com um tamanho de poro uniforme. Assim, para potenciais elevados é mais difícil 

formar matrizes de poros ordenados devido à instabilidade da densidade de corrente. Isto 

significa que uma densidade de corrente estável é um importante fator para a auto-organização 

dos poros. Contudo, sob condições de baixo potencial (até 30V), apesar da densidade de 

corrente ser muito estável, os poros exibem alguma desordem (figura 22). Estes valores indicam 

que existe um valor de potencial ótimo cuja densidade de corrente é estável [28]. 

 

Figura 22 – Poros desordenados, influência da diferença de potencial baixa [28] 
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2.8 PROPRIEDADES DAS ESTRUTURAS ANÓDICAS 

As nanoestruturas AAO têm grande influência nas propriedades das amostras produzidas, logo é 

fundamental o estudo das próprias propriedades no sentido do aperfeiçoamento e consequente 

aparecimento de novas propriedades nos materiais estruturados nestas membranas. 

Grande parte da atenção dada a este tipo de estruturas deve-se à morfologia que o processo de 

anodização permite. A estrutura morfológica do óxido de alumínio anodizado exibe uniformidade 

de poros paralelos e perpendiculares à superfície do substrato. Outra característica relevante é a 

possibilidade de se controlar o diâmetro dos poros e a distância entre eles através da variação 

dos parâmetros de anodização (por exemplo, potencial aplicado, temperatura do banho anódico, 

concentração do ácido do banho e tempo de anodização) [3, 5 e 6]. 

 

2.8.1 DIÂMETRO DE PORO 

O diâmetro dos poros é controlado (ainda que de forma grosseira) pela variação dos parâmetros 

de anodização (potencial aplicado; temperatura do banho; concentração do eletrólito) [5 e 10]. O 

eletrólito constitui um desses parâmetros e segundo alguns autores, anodizações realizadas em 

solução de ácido sulfúrico são adequadas para a formação de poros de pequeno tamanho 

(D=10-30nm), enquanto anodizações em soluções de ácido oxálico proporcionavam a formação 

de poros médios (D=30-100nm). Todavia, todos estes estudos verificaram que a taxa de 

crescimento dos poros está altamente relacionada com a temperatura e a diferença de potencial 

aplicada [10]. X. Wang verificou que com o aumento da diferença de potencial ocorria um 

aumento do tamanho do poro bem como da distância inter-poro (para 40V - D=20nm e L=80nm 

e para 50V - D=35nm e L=110nm) [13]. Também foi observado que o diâmetro do poro é 

diretamente proporcional ao potencial aplicado, nos vários eletrólitos, com uma constante de 

proporcionalidade ( λp) de aproximadamente 1,29 nm/V (figura 23) [5 e 16]. 

 Equação 8 [19] 

 

Onde D é o diâmetro do poro (nm) e U é o potencial anódico (V) [19]. A figura 23 mostra o efeito 

da diferença de potencial aplicada no tamanho de poro. 
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Figura 23 – Efeito do potencial anódico na taxa de crescimento do óxido e no tamanho dos poros [3] 

A temperatura do eletrólito e as condições hidrodinâmicas do banho afetam o diâmetro do poro. 

Para temperaturas elevadas é esperada uma aceleração significativa na dissolução do óxido de 

alumínio, principalmente em soluções de ácidos fortes. Por outro lado, a agitação do banho 

durante a anodização, sob potencial anódico constante, causa um aumento significativo na 

temperatura local na interface óxido/alumínio e a densidade de corrente registada aumenta. 

Como resultado do aumento local da temperatura, a dissolução do óxido e a formação da 

camada porosa são aceleradas. Para temperaturas de banho anódico elevadas é expectável que 

ocorra uma aceleração significativa na dissolução do óxido promovendo um aumento do 

diâmetro dos poros [19]. 

Na figura 24 e 25 estão resumidos alguns dos fatores que influenciam o diâmetro do poro. 

 

Figura 24 – Influência de alguns parâmetros no diâmetro dos poros [19] 

Um dos parâmetros que mais influencia a dimensão final dos poros é a temperatura. Desta 

forma, quanto mais elevada for a temperatura, maior é o tamanho dos poros. Mas esta relação 

não é linear. Para além disso, foi descoberto que a concentração do eletrólito não tem influência 

significativa no diâmetro do poro. Contudo, mais recentemente foi sugerido que o diâmetro do 
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poro diminui com a diminuição do pH da solução [19]. Uma diminuição no diâmetro do poro, 

pelo aumento da concentração do eletrólito ou pela diminuição do pH, pode ser atribuída à 

diminuição do potencial pela dissolução do óxido na parte inferior dos poros, resultando num 

aumento da taxa de formação do óxido [19]. 

 

Figura 25 – Parâmetros que influenciam diretamente o diâmetro do poro [19] 

O tempo da 2ª etapa de anodização também influencia o tamanho de poro. Segundo Le Son H. 

e colaboradores, quanto maior for a duração da segunda anodização, maior será o tamanho do 

poro. Todavia, o aumento do diâmetro dos poros leva a uma diminuição da espessura das 

paredes dos poros [3 e 5]. Allen Bai e colaboradores mostraram que a uniformidade dos filmes 

de AAO, quando a média de tamanhos destes é demasiado pequena (<50nm), é reduzida devido 

ao colapso dos poros. Estes autores também chegaram à conclusão que existe uma 

transformação gradual dos poros circulares em poros hexagonais quando estes apresentam uma 

média de tamanhos superior a 100nm [5]. 

2.8.2 DISTÂNCIA INTER-PORO 

A distribuição dos poros é uma propriedade importante e que se relaciona com a distância inter-

poro. É esta característica que mostra a regularidade e uniformidade da camada porosa do óxido 

de alumínio (figura 26). 
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Figura 26 – Representação esquemática da estrutura de óxido de alumínio anodizado [3] 

A diferença de potencial aplicada é um dos fatores mais importantes no ajuste da distribuição e 

auto-organização dos poros. De acordo com a figura 27, a distância inter-poro, L, é linearmente 

proporcional ao potencial com uma constante de proporcionalidade de aproximadamente 2,5 < k 

< 28nm/V [6, 8 e 16]. 

 

Figura 27 – Gráfico representativo da variação da distância inter-poro com o potencial anódico em diferentes eletrólitos. A 

variação é linear e apresenta uma constante de proporcionalidade de 2,5nm/V [16] 

 Equação 9 [16] 

 

No entanto, a razão entre a L/U apresenta uma relação contrária e não constante com o 

potencial aplicado (figura 28) no trabalho desenvolvido por Song-Zhu Chu e colaboradores. [4] 

Isto pode ser explicado pelas forças repulsivas de interação entre as células de alumina que está 

associada com a expansão durante a formação de óxido na interface óxido/alumínio. A força de 

expansão aumenta com o campo elétrico. É a força de expansão sob campos elevados (40-70V) 

que limita o crescimento transversal das células de alumina e forçam-nas a adotar um arranjo o 

mais compacto possível, isto é, matrizes hexagonais perfeitas, que produzem filmes porosos de 

alumínio anodizado altamente ordenado com grandes domínios [4 e 13]. 
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Figura 28 – Relação entre a razão distância inter-poro/potencial anódico e o aumento do potencial aplicado [4] 

O arranjo dos poros é altamente ordenado num determinado domínio, mas diferente nos 

domínios adjacentes. Isto deve-se às texturas distintas em domínios orientados de forma 

diferente e pode ser explicado pela regra da distância inter-poro. Não existem células hexagonais 

nas fronteiras de dois domínios adjacentes [6 e 9]. 

A distância inter-poro depende, não só do potencial aplicado, mas também da composição da 

solução utilizada como eletrólito. O’Sullivan e Wood mostraram que aumentando a concentração 

do eletrólito, a distância inter-poro diminuía [5 e 19]. Quanto à influência da temperatura do 

banho na distância inter-poro, foi provado que esta depende pouco ou é independente para 

potenciais constantes. Todavia, na utilização de ácido sulfúrico como eletrólito, foi observada 

uma pequena influência da temperatura para temperaturas de -8ºC a 10ºC (tabela 4) [19].  

Tabela 4 – Relação entre distância inter-poro e potencial anódico [19] 

Intervalo do potencial (V) Temperatura (ºC) L = f (U) (nm) 

15 -25 -8 12,23 + 1,84.U 

1 12,20 + 2,10.U 

10 12,72 + 1.87.U 

 

2.8.3 POROSIDADE 

A porosidade das nanoestruturas formadas pela anodização do alumínio depende fortemente da 

taxa de crescimento do óxido, da taxa de dissolução do óxido no eletrólito e das condições de 

processamento da anodização, tais como: tipo de eletrólito, concentração do eletrólito, tempo de 
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anodização, potencial anódico aplicado e temperatura do banho anódico. Não obstante, os 

fatores mais influentes na porosidade são o potencial anódico e o pH da solução ácida [19]. 

A porosidade estimada para a alumina anódica varia entre 8% e 30%, podendo ser calculada 

segundo a expressão seguinte [19]. 

 
Equação 10 [19] 

Onde α é a porosidade estimada, D é o diâmetro do poro e L é a distãncia inter-poro.  

Uma diminuição exponencial na porosidade com o aumento do potencial anódico foi registada 

para anodizações em ácido sulfúrico e oxálico. No entanto, Song-Zhu Chu e colaboradores 

afirmam que a porosidade dos filmes anódicos aumenta com o aumento do potencial anódico e 

que esta pode ser atribuída à elevada densidade de corrente e dissolução química mais 

acentuada nas das linhas centrais da matriz dos poros, que são mecanicamente fracas [4 e 19]. 

Quando se utiliza como eletrólito o ácido oxálico, alguns autores afirmam que quando a 

temperatura do banho de anodização aumenta é observada uma diminuição da porosidade da 

estrutura formada. Em ácido sulfúrico observa-se um efeito contrário [19]. 

Nielsch e colaboradores registaram, que para um arranjo hexagonal perfeito de nanoporos 

formados pelo processo de anodização sob condições de anodização ótimas, a porosidade ideal 

deveria ser 10% [19]. 

2.8.4 DENSIDADE DE POROS 

A densidade de poros é definida como o número de poros que ocupam uma área superficial de 

1 cm2 e é dada pela seguinte equação: 

 
Equação 11 [19] 

Onde n é o número de poros que ocupam a área superficial (1cm2), e Ph é a área superficial da 

zona porosa (nm2). 

Numa anodização em ácido oxálico verificou-se que aumentando a temperatura do banho, 

ocorria uma diminuição da densidade de poros [19]. De acordo com H. Kun, T. Jang Ping e Z. 



DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANODIZADO (AAO) 
PARA O CRESCIMENTO CELULAR Novembro de 2012 

 

Mariana Pastor Soares Rodrigues | Tese de Mestrado 42 

 

Xiang Bin ocorre uma redução na densidade de poros da 1ª etapa para a 2ª etapa de 

anodização. Essa redução indica que alguns poros que aparecem na 1ª etapa podem ter 

desaparecido durante a 2ª etapa. O motivo desta diminuição do número de poros na 2ª etapa é 

atribuído ao facto de alguns núcleos não serem propícios à nucleação (crescimento de poro) e 

crescimento de células, colapsando com a parede das células colunares existentes [9]. 

2.9 ESTERILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS AAO 

A esterilização é definida como um processo onde todos os microrganismos vivos, incluindo 

esporos bacterianos (estrutura celular composta por uma parede celular modificada que protege 

o organismo até as condições do meio se mostrem favoráveis à sua germinação) são 

exterminados. A esterilização pode ser atingida através de meios químicos, físicos ou físico-

químicos (figura 29) [58 e 59]. 

 

Figura 29 – Esquema dos vários métodos de esterilização [58] 

Para as membranas produzidas neste trabalho, e uma vez que se trata de membranas sem 

porosidade aberta, o método mais adequado será por via química. Os métodos químicos de 

esterilização utilizam os chamados desinfetantes que são químicos que eliminam 

microrganismos em superfícies inanimadas. Estes podem ser aplicados de forma segura sobre a 

pele ou membranas mucosas e são designados de antissépticos. O nível de esterilização atingido 

depende do tempo de contacto, da temperatura, tipo e concentração do ingrediente ativo, da 

presença de matéria orgânica e do tipo e carga microbiana [59]. 

Os desinfetantes podem ser classificados segundo a consistência (líquido ou gasoso), segundo o 

espetro de atividade (níveis elevado, intermédio e baixo) e segundo o mecanismo molecular de 
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ação (ação sobre membranas ou proteínas celulares) [59]. Os desinfetantes mais apropriados 

para as membranas produzidas estão descritos na seguinte tabela 5. 

Tabela 5 – Desinfetantes adequados a estruturas nanoporosas de óxido de alumínio anodizado [59] 

Desinfetante Modo de atuação Aplicação Desvantagens 

Álcool (álcool 

etílico) 

Desidrata células, 

fratura membranas e 

causa coagulação de 

proteínas. 

Quando diluído numa solução 

aquosa (70%) é mais eficaz a matar 

microrganismos que numa solução 

concentrada. Também é usado para 

desinfetar superfícies. 

Irritação da pele, 

volátil (evapora 

rapidamente) e 

inflamável. 

Óxido de 

etileno 

(molécula 

cíclica) 

É um agente alcalino 

e atua por grupos 

alcalinos (sulfidril-; 

amino-; carboxil- e 

hidroxilo-). 

É um esterilizante altamente eficaz, 

capaz de matar esporos 

rapidamente. É, normalmente, 

combinado com CO2 (10-90%). 

Requer a presença de humidade, 

tem boa penetração e é absorvido 

por materiais porosos. 

É altamente 

tóxico, irritação da 

pele, olhos… 

 

2.10 CRESCIMENTO CELULAR 

A aplicação da micro e nanotecnologia no campo da biomedicina tem um potencial enorme em 

termos do desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas e de diagnóstico, tendo sido 

muito usadas para resolver problemas complexos a nível molecular e celular [63]. As técnicas de 

micro e nanotecnologia são atualmente utilizadas para desenvolver implantes que funcionam 

como sistemas biológicos. Micro-próteses neurais, microbombas de doseamento de 

medicamentos e biocapsulas microfabricadas de imuno-isolamento, todas elas fabricadas 

utilizando microtecnologias baseadas na precisão [63]. 

Um dos maiores obstáculos das aplicações clínicas de dispositivos ativos que desempenham 

funções biológicas úteis tem sido a redução de funções após a implantação devido ao reduzido 

conhecimento sobre a interface entre o implante e o tecido celular. Continua a ser impossível 

manter um implante medicinal com funcionalidade in vivo num longo espaço de tempo, mesmo 
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quando o dispositivo apresenta desempenho in vitro satisfatório por um período de tempo 

prolongado [61]. 

O tempo de vida funcional de um dispositivo é dramaticamente aumentado se a biofouling 

(especialmente a absorção de proteínas) e a inflamação forem minimizadas [61]. O ambiente à 

volta de uma célula durante a cultura in vitro não é o mesmo que o ambiente in vivo. 

Experiências preliminares com nanotopografia têm mostrado que caracteres nanométricos 

podem influenciar fortemente a morfologia da célula, a adesão, proliferação e a comportamento 

celular [64]. O corpo humano é um alvo apropriado para a microtecnologia uma vez que muitas 

das estruturas são à escala micro e milimétrica, a mesma escala de muitas das estruturas 

produzidas. A miniaturização e reprodutibilidade de dispositivos facilitam a utilização destes 

sistemas em aplicações baseadas em células [63]. 

Substratos microfabricados promovem vantagens sob os biomateriais tradicionais usados como 

bio-sensores e doseadores devido: (1) à capacidade de controlar a superfície de 

microarquitectura, topografia e propriedades à escala micro e nanométrica e (2) ao controlo da 

superfície química de forma precisa através de processos bioquímicos ou de foto-texturação (do 

inglês photopatterning). Existem inúmeros exemplos de interfaces nanoporosas que 

desempenham múltiplas funções em sistemas biológicos como membranas que separam o 

interior da célula do ambiente que a rodeia e que regulam o tráfego molecular dentro e fora da 

célula através de nano-poros. Um exemplo específico são as membranas sintéticas que rodeiam 

um pâncreas artificial que permite a passagem de glucose, oxigénio e outras pequenas 

moléculas, mas exclui a passagem de proteínas e outras moléculas maiores. No entanto, a 

possibilidade de construir membranas biocompatíveis com sucesso e com a funcionalidade 

desejada, aumenta se estas imitarem o melhor possível a função das membranas biológicas 

[63]. 

Com o avanço da era da nanomedicina, o desenvolvimento de membranas nanoporosas 

inteligentes torna-se crítico para uma variedade de dispositivos médicos de implantação com 

possibilidade de serem controlados, tais como, distribuição de medicamentos com sinais de 

resposta, dispositivos de imuno-isolamento e sistemas de micro-diálise [63]. Materiais 

nanoporosos, como alumina nanoporosa, devido à capacidade de separação de moléculas 

baseada na dimensão, forma e interação, têm sido reconhecidos como um material de base 
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importante na área da biomédica no desenvolvimento de nanoestruturas para a análise 

biomolecular [61 e 62]. A adesão de substância aos poros também pode ser utilizada em 

algumas aplicações para biossensores. Outra abordagem é o uso de capacidades de filtração 

dos nanoporos de óxido de alumínio para a purificação do ADN ou de células sanguíneas. Além 

disso, a alumina é também um material aplicado em cirurgias ortopédicas e na medicina 

dentária [18]. 

Estudos recentes já contemplam a utilização de filmes de óxido de alumínio nanoporoso em 

implantes ortopédicos uma vez que é esperado melhor crescimento da célula para o interior dos 

poros e consequente estabilização das endopróteses. Nesta aplicação verificou-se a adesão e 

interação dos osteoclastos, células ósseas, com a membrana porosa. O óxido de alumínio 

nanoporoso também é aplicado como substrato para cultura de células. Devido à sua 

porosidade, a maior capacidade de fixação de células parece ser promissora particularmente em 

alguns campos da engenharia de tecidos. Uma membrana de óxido de alumínio auto-suportada 

pode agir como uma barreira física produzindo assim diferentes células próximas umas das 

outras mas sem que estas se toquem. Desta forma, as células podem comunicar apenas por 

fatores solúveis, que se difundem através dos poros. O óxido de alumínio nanoporoso, quando 

comparado com outros materiais utilizados, tem como vantagem a possibilidade de ajuste do 

diâmetro do poro a uma larga escala, característica relevante uma vez que foi provado que o 

tamanho do poro pode ter um impacto considerável nas funções celulares. Outra característica 

importante é a translucidez das membranas que facilitam observações de rotina do crescimento 

das células e a sua morfologia, com a utilização de um microscópio ótico [18]. 

Segundo A. Hoess e colaboradores [18], que fizeram crescer células da linha de HepG2 (células 

do fígado) semeadas em membranas de óxido de alumínio estabilizado mecanicamente, não há 

diferença na distribuição das células, quando comparadas com membranas auto-suportadas, e a 

adesão destas é visível em todo o substrato, mesmo com ampliação reduzida. A distribuição é 

homogénea e as células proliferaram durante um período de 4 dias (figura 30) [18]. 
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Figura 30 – Células HepG2 sobre membrana nanoporosa mecanicamente estabilizada (diâmetro do poro 234 ± 43nm) [18] 

A uma ampliação maior, foram observadas microvilosidades na superfície da célula. As células 

cultivadas na membrana 4 (D = 234nm) desenvolveram filiopodias que podiam penetrar no 

interior dos poros (figura 31 (c) e (d)), enquanto que o mesmo não foi observado para as células 

cultivadas na membrana 3 (D = 63nm) (figura 31 (a) e (b)). As micrografias SEM mostram que 

as células puderam aderir até mesmo nas paredes das cavidades de ambas as membranas 

(figura 31 (d)). Verificaram também que as células se organizam em grandes grupos, seguindo a 

forma das extremidades das cavidades. Tais cavidades promovem pequenos poços de cultura 

para a implantação das células e concebem um suporte de desenvolvimento de tecidos 

funcionais [18]. 

As diferenças entre as membranas auto-suportadas e as membranas mecanicamente estáveis 

verificadas no trabalho desenvolvido por A. Hoess e colegas, contemplam uma possível diferença 

na função e crescimento das células na parte inferior das cavidades e nos poros circundantes, 

respectivamente. Os poros contínuos presentes nas membranas auto-suportadas resultam num 

abastecimento de nutrientes dos dois lados da célula. Isto pode ter um efeito benéfico na função 

da célula, especialmente para células polares como os hepatócitos. Todavia, este efeito não é 

possível em membranas mecanicamente estáveis, pelo que os poros terminam no alumínio 

subjacente. Para além disso, as co-culturas estabelecidas em membranas auto-suportadas são 

favorecidas pela fina membrana de óxido de alumínio nanoporoso na parte inferior das cavidades 

[18]. 
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Figura 31 – Células HepG2 em membranas nanoporosas mecanicamente estabilizadas: (a) e (b) membrana 3 (diâmetro de poro 

63 ± 10nm) e (c) e (d) membrana 4 (diâmetro de poro 234 ± 43nm) [18] 

Nas experiências descritas acima, a libertação de iões de alumínio do substrato e a sua 

influência no comportamento das células foi negligenciado. Tem sido relatado que apenas 

quantidades não-toxicas de iões de alumínio são libertados das membranas de óxido de alumínio 

nanoporoso. Além disso, deve notar-se que o alumínio de suporte tem uma camada natural de 

óxido que previne a libertação de iões de alumínio [18]. 

2.10.1 TIPOS DE MEMBRANAS COM APLICAÇÕES BIOLÓGICAS 

Membranas nanoporosas, devido à diversidade de materiais, geometrias dos poros e técnicas de 

fabrico, podem ser classificadas segundo: [61] 

1. Tipo de material: as membranas podem ser feitas de materiais inorgânicos (metais, 

cerâmicos), orgânicos (polímeros) e compósitos. Recentemente, materiais nanoporosos 

inorgânicos com poros altamente ordenados, como a alumina anódica e sílica 

nanoporosa têm tido uma atenção considerável em aplicações biomédicas. [61] 
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2. Tipo de método de fabrico: existem muitos métodos de síntese diferentes para produzir 

materiais nanoporosos. Um deles é o processo de anodização, cujos filmes são 

preparados por remoção electroquímica seletiva do substrato. Outra forma de produzir 

tais membranas são as técnicas de microfabrico como litografia. [61] 

3. Tipo de poros (tamanho, forma e ordem): materiais porosos são frequentemente 

distinguidos com base no tamanho dos poros, distribuição dos tamanhos, forma e 

ordenação. Estes são tipicamente classificados como microporos (<2nm), mesoporos (2-

50nm) e macroporos (>50nm). Os materiais porosos são considerados uniformes se a 

distribuição de poros for estreita em oposição a uma larga distribuição de tamanhos. Os 

poros podem ser cilíndricos, cónicos ou forma irregular. Eles podem ser bem ordenados 

com um alinhamento vertical em oposição a uma rede aleatória de poros tortuosos 

(irregulares). [61] 

Na figura 32 são esquematizadas as características que podem afetar o desempenho final 

das membranas. 

 

Figura 32 – Fluxograma das características chave das membranas que afetam o desempenho final 

A tabela 6 resume as várias membranas porosas segundo o tipo de material e a técnica de 

fabrico. Os materiais nanoporosos que são relevantes para aplicações biomédicas estão 

sumarizadas, com especial ênfase nos materiais com poros ordenados [61]. 



Novembro de 2012 
DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANODIZADO (AAO) 
PARA O CRESCIMENTO CELULAR 

 

49 Tese de Mestrado | Mariana Pastor Soares Rodrigues 

 

Tabela 6 – Membranas porosas divididas por tipo e técnica de fabrico [61] 

Tipo de 

material 

Propriedades 

(Resistência/ 

Estabilidade 

química) 

Material 
Método de 

fabrico 

Tipo de poros 

(Tamanho/ 

Distribuição/ 

Densidade/ 

Morfologia) 

Comentários 

Inorgânico Boa/Muito Boa 

Al2O3 anódica, 

SiO2 

 

Processo de 

anodização 

>10nm/ 

estreita/ 1010 

cm-2/ poros 

retos e 

ordenados 

Estabilidade 

química e física, 

melhores 

membranas com 

poros ordenados 

Cerâmicos 

(Al2O3, SiO2, 

ZrO2, TiO2) 

 

Sinterização 

de pós 

1~50nm/ 

grande/ -/ 

poros tortuosos 

Sol-gel 

>2nm/ estreita/ 

1010 cm-2/ poros 

tortuosos 

Si, SiC, outros 

semicondutores 

Micro-

maquinação 

>10nm/ 

estreita/ 109 cm-

2/ poros 

ordenados 

Orgânico Razoável/Fraca 

Polímeros (PC, 

PE) 

Remoção 

por iões 

>20nm/ 

estreita/ 108 cm-

2/ poros 

ordenados 
Custo reduzido, 

biocompatibilidade 

relativamente boa 
Polímeros (PC, 

PE, PET, PS) 

Litografia 

Separação 

de fase 

>100nm/ 

média/ 

elevada/ poros 

tortuosos 

Compósito Boa/Boa 

Carbono-metal-

óxido metálico 

revestido com 

AAO 

Vapor 

químico ou 

deposição 

da camada 

atómica 

A morfologia do 

poro e a 

densidade 

servem de 

suporte para 

Biocompatibilidade 

superior, 

resistência menor, 

poros com 

revestimento 
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membranas 

Óxido + 

polímero (ex. 

naflon + TiO2) 

Sol-gel/ 

fusão me 

solução 

O tamanho dos 

poros pode ser 

reduzido até 

vários 

nanómetros 

pelo 

revestimento de 

preenchimento 

dos poros 

Membrana 

revestida com 

polímero  

Deposição 

camada-por-

camada 

(layer-by-

layer) 

 

2.10.2 CÉLULAS – MACRÓFAGOS 

Neste trabalho, as células escolhidas para serem cultivadas sobre as estruturas de óxido de 

alumínio nanoporoso são os macrófagos. Os macrófagos são células pertencentes ao tecido 

conjuntivo do sistema mononuclear fagocítico e são considerados a primeira linha de defesa 

imunológica, distribuindo-se em grande parte dos órgãos e tecidos humanos. Estas células têm 

origem em células precursoras da medula óssea que, posteriormente, entram na circulação 

sanguínea como monócitos. Ao migrarem para vários tecidos, os monócitos diferenciam-se em 

macrófagos teciduais. Desta forma, os macrófagos e monócitos são a mesma célula em etapas 

distintas de maturação. Os macrófagos teciduais podem proliferar localmente dando origem a 

novas células [65 e 68]. 

Os macrófagos podem ser classificados em residentes e ativados. Macrófagos obtidos de 

organismos normais, ou seja, não infetados e sem inflamação são denominados residentes, 

apresentando capacidade mínima de destruir microrganismos segregando protéases em baixa 

quantidade e pouca capacidade para responder a citosinas. Estes podem ser facilmente ativados 

de forma a que as suas funções sejam significativamente potencializadas [65]. Estas células têm 

diferentes morfologias e têm funções variáveis conforme os requisitos dos tecidos em que 

ocorrem [68]. Os macrófagos atuam na defesa não-específicas (imunidade inata), contribuindo 

também nos mecanismos de defesa específicas (imunidade adaptativa). Estes participam na 

fagocitose como células estacionárias ou móveis fagocitando substância estanhas, desde 

micróbios a células do próprio alteradas como células cancerígenas.  
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N. Doshi e S. Mitragotri [67] apresentaram os principais tipos partículas de diferentes 

geometrias, formas e tamanhos que interagem com os macrófagos (figura 33) [67]. 

  

Figura 33 – Reconhecimento dos alvos pelos macrófagos: várias morfologias dos macrófagos (esquerda) e processo de 

fagocitose dos macrófagos (direita) [67] 

 

Eles provaram que os macrófagos conseguem reconhecer a forma e tamanho dos seus alvos, 

interagindo e moldando-se de forma a melhorar o processo de fagocitose (eliminação da 

bactéria) [67]. 
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CAPÍTULO 3 – TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 
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Um dos maiores/melhores desafios de trabalhar com dispositivos nanométricos são as imagens 

e as características obtidas a uma escala tão reduzida. Existem várias ferramentas 

microscópicas com resolução nanométrica ou próximo disso, cada uma com as suas limitações. 

É possível obter mais informações quando se utilizam várias técnicas complementares para 

analisar cada dispositivo [37]. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL 

3.1.1 XRD – DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

Cerca de 95% dos materiais sólidos são descritos como materiais cristalinos. Quando os raios-X 

interagem com uma substância cristalina (em fase), os feixes dispersos são divididos e refletidos 

em direções características provocando a difração [47 e 49]. 

O padrão de difração de uma substância pode ser considerado a sua impressão digital. Esta 

permite caracterizar e identificar as fases cristalinas presentes no material [47 e 49]. A difração 

ocorre quando a radiação eletromagnética interage com uma estrutura periódica. A repetição da 

distância da estrutura periódica dá origem ao mesmo comprimento de onda de radiação. A 

radiação Raio-X tem comprimento de onda da ordem dos poucos Angströms (1Ȧ = 0,1nm). 

Sendo que esta é a distância interplanar (d) típica em sólidos cristalinos, isso torna os raios-X 

uma radiação com uma intensidade adequada para a difração dos átomos de materiais 

cristalinos [49]. A Lei de Bragg (figura 34) explica o motivo pelo qual as faces de clivagem 

refletirem feixes de raios-X a partir de determinados ângulos de incidência. Apesar desta lei ser 

usada para explicar o padrão de interferência dos raios-X dispersos pelos cristais, a difração tem 

sido desenvolvida para estudar estruturas em todos os estados físicos com qualquer feixe (iões, 

eletrões, neutrões e fotões) com um comprimento de onda (λ) similar à distância entre as 

estruturas atómicas ou moleculares [48]. 
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Lei de Bragg 

(Interferência construtiva) 

 

 

 

 

 

 

Equação 16 

 

Figura 34 – Dedução da Lei de Bragg quando a interferência é construtiva [48] 

Quando um feixe de Raios-X atinge um átomo, os eletrões que o rodeiam começam a oscilar 

com a mesma frequência que o feixe. Em quase todas as direções existem interferências 

destrutivas, que é, a combinação de ondas desfasadas que fazem com que não haja energia 

resultante que deixe a amostra. No entanto, os átomos num cristal estão arranjados num padrão 

regular e em muito poucas direções ocorrem interferências construtivas (ondas em fase) [47]. 

Os átomos no cristal estão organizados em arranjos de células unitárias, que proporcionam 

arranjos de séries de planos paralelos. A orientação e a distância interplanar destes planos são 

definidas pelos índices de Miller (h, k e l) (figura 35) [47]. 

 

Figura 35 – Vários planos possíveis no arranjo dos átomos [47] 

3.2 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA 

3.2.1 SEM – MICROSCOPIA ELETRÓNICA DE VARRIMENTO 

Microscopia Eletrónica de Varrimento (do inglês scanning electron microscopy, SEM) é um 

método com elevada resolução na captura de imagens da superfície das amostras [39]. 
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Esta técnica de caracterização utiliza um feixe de eletrões para gerar imagens, assim como o 

microscópio ótico utiliza luz visível (figura 36). Contudo, o feixe de eletrões permite a esta técnica 

uma maior profundidade de campo e elevada ampliação (acima de 100000x) possibilitando um 

estudo mais detalhado da superfície dos materiais. Permite examinar grãos, dendrites, poros, 

fissuras, fases precipitadas e se utilizado em secção de corte faculta a medida da espessura de 

revestimentos [38 e 39]. 

 

Figura 36 – Esquema do equipamento de Microscopia Eletrónica de Varrimento [41] 

Este equipamento é composto por dois componentes principais: a consola eletrónica e a coluna 

de eletrões. A consola eletrónica permite controlar os ajustes do equipamento, como corrente 

elétrica no filamento, potencial de aceleração, ampliação, focagem, brilho e contraste. A coluna 

de eletrões é onde o feixe de eletrões se gera, sob vácuo, direcionado para um pequeno 

diâmetro que varre toda a superfície da amostra, através de um conjunto de lentes 

(condensadoras e objetivas). A parte debaixo da coluna é designada por câmara de espécime. 

Nessa câmara (figura 37) as interações entre o feixe e a amostra (figura 39) geram vários tipos 

de sinais que podem ser detetados e processados de forma a produzir uma imagem [40 e 41].  
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Figura 37 – Base da coluna de eletrões (consola eletrónica) [40] 

O feixe varre a amostra da esquerda para a direita e de cima para baixo, existindo uma 

correspondência entre o padrão de varrimento na amostra e o padrão usado para produzir a 

imagem no monitor (figura 38). A resolução escolhida para a imagem afetará obviamente o 

número de pixéis por linha, bem como o número de linhas que constituem a área varrida. A 

amplitude varia com a área da amostra analisada e aumenta com a redução do tamanho da 

área analisada na amostra [40]. 

  

Figura 38 – Processo de ampliação num equipamento de SEM 

[40] 

Figura 39 – Sinais gerados durante a interação entre o feixe 

incidente e a superfície da amostra [40] 

 

A técnica de Microscopia eletrónica de Varrimento por Emissão de Campo, FESEM, é a mais 

utlizada para a observação da microestrutura das membranas de óxido de alumínio poroso, uma 

vez que esta técnica permite, não só observar a superfície vista de cima, mas também inclinado 

e em secção de corte. Acoplada à técnica de SEM é habitual utilizar-se a técnica de 

Espectroscopia de Dispersão de Energia, EDS, para analisar a composição química das 

amostras analisadas [42]. 
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A espectroscopia de dispersão de raios-X (do inglês Energy Dispersive Spectroscopy, EDS), mede 

o número de Raios-X emitidos por uma amostra sólida quando irradiada por eletrões versus a 

energia desses Raios-X. Esta técnica identifica e quantifica os elementos constituintes de uma 

amostra (figura 40) [38]. 

 

Figura 40 – Espetro típico de EDS 

No gráfico da figura 40 mostra um exemplo do espetro típico de EDS onde se detetam os 

elementos químicos oxigénio (O), alumínio (Al), fósforo (P) e enxofre (S). 

3.2.2 AFM – MICROSCOPIA DE FORÇA ATÓMICA 

A característica mais notável das técnicas de Microscopia de Varrimento por Sonda (do inglês 

Scanning Probe Microscopy, SPM) é a facilidade de se conseguir ver detalhes à escala molecular 

e atómica [45]. Em todas as técnicas de SPM uma ponta (figura 41) interage com a superfície 

da amostra através de um fenómeno físico. A técnica de AFM mede as forças que atuam entre a 

ponta (< 10nm) e a amostra. A ponta está ligada a uma extremidade livre e flexível (cantilever) e 

é colocada muito próxima da superfície do material (distância ponta-amostra 0,2 – 10nm) [43 e 

45]. 

  

Figura 41 – Micrografias SEM da ponta de AFM [43 e 44] 
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A ponta, normalmente constituída por Si ou Si3N4, é colocada na extremidade flexível que pode 

ser comparada com uma mola. A intensidade da força entre a ponta e a amostra é dependente 

da constante elástica (rigidez) da extremidade livre e da distância entre a ponta e a superfície da 

amostra. Esta força pode ser descrita usando a lei de Hooke: [43]  

 Equação 15 

Onde, F é a força entre a ponta e a amostra, k é a constante elástica e x é a deflexão da 

extremidade. 

A figura 42 ilustra um esquema do funcionamento da ponta na análise AFM. 

 

Figura 42 – Princípio do funcionamento de AFM 

As interações dominantes em distâncias curtas (ponta-amostra) são materializadas pelo 

aparecimento das forças de Van der Waals. Outras interações como capilaridade, eletrostáticas, 

magnéticas estão mais afastadas da superfície. Durante o contacto com a amostra, a sonda é 

sujeita a forças repulsivas de Van der Waals (modo em contacto). Isto leva à deflexão da ponta. 

Quando a ponta se afasta mais da superfície as forças atrativas de Van der Waals predominam 

(modo de não contacto, do inglês tapping mode) (figura 43) [43 e 45]. 
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Figura 43 – Gráfico da força em função da separação entre a ponta e a amostra [43] 

Esta técnica permite obter um perfil tridimensional da superfície da amostra à nanoescala (figura 

44) e uma curva que relaciona a força/deflexão com a posição da ponta em relação à amostra 

(figura 43) [43,44 e 45]. 

 

Figura 44 – Resultado obtido após a análise de AFM [43 e 45] 

Devido ao comportamento isolador da alumina porosa, a caracterização por SEM requer a 

deposição de um filme fino condutor (à base de ouro ou carbono) na superfície da amostra o 

que pode esconder certos detalhes da superfície. Por outro lado, a utilização da técnica TEM 

requer uma preparação da amostra complicada e morosa. A técnica de AFM permite efetuar 

caracterizações interessantes, especialmente quando são acopladas outras técnicas e tem como 

especial vantagem o facto de não ser um método destrutivo [42 e 46]. 

3.2.3 ÂNGULO DE CONTACTO 

O ângulo de contacto mede a capacidade que um líquido tem em se espalhar numa superfície. 

Existem dois tipos principais de superfícies sólidas cujos líquidos podem interagir. 

Tradicionalmente, as superfícies sólidas estão divididas em superfícies de elevada energia (com 
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ligações químicas fortes como os metais, vidro e cerâmicos) e em superfícies de baixa energia 

(com ligações de Van der Waals e hidrogénio, hidrocarbonatos). As superfícies de elevada 

energia permitem molhabilidade total, enquanto que as superfícies de baixa energia podem 

permitir molhabilidade total ou parcial. Este método consiste em medir o ângulo entre a linha 

tangente à gota depositada no sólido e a linha da superfície desse sólido (figura 45) [50]. 

 

Figura 45 – Ângulo de Contacto [50] 

A medição deste ângulo fornece três informações: (1) a afinidade do líquido à superfície do 

sólido, isto é, quando o ângulo é menor que 90º a superfície designa-se hidrofílica e quando a 

superfície é hidrofóbica apresenta um ângulo superior a 90º; (2) se forem usados vários líquidos, 

pode ser calculada a energia da superfície; (3) a medida da histerese entre o ângulo inicial e o 

final (após 60s por exemplo) fornece informação da não-homogeneidade da superfície 

(rugosidade, contaminação, etc) [50 e 52]. 

Os ângulos de contacto são influenciados pelo tipo de átomos, o seu arranjo na superfície de 

interface com gota depositada sobre a superfície do material (interfaces líquido-sólido-vapor 

(equação 10)) [52]. 

 
Equação 10 [52] 

Onde  é o ângulo de contacto,  é a energia interfacial sólido-vapor, é a energia 

interfacial sólido-líquido e é a energia interfacial líquido-vapor. 

A rugosidade da superfície, r, é também uma importante característica na molhabilidade da 

mesma [52]. Devido a tais fatores de influência foram criados dois modelos que estudam a 

molhabilidade de uma superfície: o modelo de Wenzel e o modelo de Cassie-Baxter. O primeiro 

modelo estuda o regime de molhabilidade homogénea, por outras palavras, quando uma gota de 

água molha completamente uma superfície rugosa (figura 46) o impacto da rugosidade no 

ângulo de contacto é dado pela equação de Wenzel (equação 11) [52]. 
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 Equação  11 [52] 

Figura 46 - Regime de molhabilidade 

homogénea (Wenzel) [52] 
  

Se a gota de água não molhar inteiramente a superfície rugosa, deixando bolsas de ar entre a 

gota e o substrato, então o ângulo de contacto é influenciado pela fração f da gota que está de 

facto em contacto com a superfície (figura 47). Este ângulo de contacto heterogéneo é dado pela 

equação de Cassie-Baxter (equação 12) [52]. 

 

 

 

 Equação 12 [52] 

Figura 47 - Regime de molhabilidade 

heterogénea (Cassie-Baxter) 
  

  

A gota faz um ângulo de 180º com o ar, logo a equação pode ser simplificada para (equação 

13): 

     Equação 13 [52] 

 

Estudos teóricos recentes da energia livre do sistema trifásico em superfícies sólidas 

heterogéneas, apontaram limitações da análise de Cassie e indicaram que a equação 13 não é 

universal mas requer uma correção que incorpore o excesso de energia livre associada à linha 

de contacto trifásica [51]. Esta correção é especialmente recomendada para sistemas com 

heterogeneidades da ordem dos micrómetros ou menos. Assim sendo, a equação corrigida é: 

[51] 

 
   Equação 14 [51] 
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Dentro do modelo de Cassie ainda podem ocorrer dois efeitos distintos. O efeito de pétala (do 

inglês petal effect) e o efeito de lótus (do inglês lotus effect) (figura 48). 

 

Efeito pétala: 

A gota de água depositada na superfície de 

uma pétala de rosa é esférica, mas não 

consegue rolar/deslizar porque a superfície da 

pétala tem uma elevada força adesiva com a 

água. 

Efeito lótus: 

A pétala da flor de lótus tem uma superfície 

aleatoriamente rugosa e baixa histerese do ângulo de 

contacto, o que significa que a gota de água não é 

capaz de molhar os espaços da microestrutura entre 

os picos. O ar aprisionado nesta estrutura cria uma 

superfície heterogénea composta por ar e sólido. A 

força adesiva entre a água e o sólido é extremamente 

baixa e a gota rola com facilidade. 

Figura 48 – Efeito pétala (regime de molhabilidade de Cassie com impregnação da gota) versus efeito lótus (regime de Cassie) 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO ÓTICA 

3.3.1 REFLETÂNCIA 

A espetroscopia Ultravioleta-Visível-Infravermelhos próximo (do inglês Ultraviolet-Visible-near 

infrared (UV-Vis-NIR) spectroscopy) é útil para a caracterização da absorvância, transmitância e 

refletância de materiais tecnologicamente importantes como pigmentos, janelas, revestimentos e 

filtros [53]. Quando os fotões atingem a superfície de um material, alguns deles são refletidos, 

alguns passam através da superfície e outros são absorvidos [53]. 
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Reflexão é o processo onde uma fração do fluxo radiante incide numa superfície estacionária e 

retorna ao mesmo hemisfério, contendo a mesma radiação e a mesma frequência. Refletância é 

a fração do fluxo incidente que é refletida [54, 56 e 57]. 

A refletância pode ser especular (na direção do espelho), difusa (espalhada por todo o 

hemisfério) ou uma combinação dos dois [54]. Na refletância especular (ou refletância regular), 

o ângulo de reflexão é igual e oposto ao ângulo de incidência. Isto é o que ocorre idealmente 

com espelhos. Na refletância difusa, o fluxo radiante é refletido em todos os ângulos, exceto na 

direção do ângulo de reflexão especular [57]. Utilizando um espectrofotómetro equipado com 

esfera integradora (figura 49), podem-se obter medidas de refletância, difusa ou especular [55]. 

 

Figura 49 – Sistema ótico com esfera integradora [55] 

Neste sistema, o feixe de radiação incide na amostra e na referência fazendo um certo ângulo 

(cerca de 8º). Atendendo ao diâmetro da esfera e aos pequenos orifícios por onde entram os 

feixes é possível detetar a refletância especular e difusa [55]. 
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CAPÍTULO 4 – MÉTODO EXPERIMENTAL 
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4.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO DAS NANOESTRUTURAS AAO 

O equipamento utilizado (figura 50) para a produção das nanoestruturas AAO foi dimensionado e 

fabricado no Departamento de Física da Universidade do Minho de modo a tentar reproduzir 

uma tina de anodização industrial. Este é constituído pelos seguintes componentes: 

 Tina de anodização (dimensões: 35x35x25cm – comprimento x largura x altura) 

contendo o eletrólito (solução de ácido sulfúrico, 0.3M H2SO4); 

 Cátodo, composto por duas placas de chumbo (Pb); 

 Ánodo: amostra de alumínio (Al) presa a uma barra de cobre (Cu) através de um fio de 

alumínio; 

 Fonte de alimentação: EA-PS 3150-04B (Diferença de Potencial máximo: 150V e 

Intensidade de corrente máxima: 4A); 

 Controlador de temperatura com termóstato LAE electronic – modelo AT1-5 e chiller; 

 Bomba de ar com circuito de tubos para agitar o banho anódico de forma a 

homogeneizar a temperatura; 

 

 

Figura 50 – Equipamento utilizado para o processo de anodização 

As soluções químicas utilizadas neste trabalho foram as seguintes: Acetona, álcool, benzina, 

ácido sulfúrico (H2SO4), ácido fosfórico (H3PO4), óxido de crómio (Cr2O3). As folhas de dados de 

segurança destes materiais químicos encontram-se em anexo. 
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O material de base utilizado foi uma chapa de liga de alumínio (Liga 5083 – 95% a 97% Al + 3% 

a 5% de Cr e Mn) cortada em amostras com as dimensões desejadas (24x24x1mm). As 

dimensões das amostras foram decididas de acordo com as dimensões das “caixas” de cultivo 

onde será feito o crescimento do tecido celular (macrófagos). 

O processo de anodização inicia-se com a limpeza das amostras de alumínio já cortadas com a 

dimensão desejada. Nesta etapa a amostra é limpa num banho de ultrassons com álcool etílico 

durante 10min (por dip-coating), seguida de imersão em benzina durante 15min, à temperatura 

ambiente. Após a limpeza, a amostra é seca e revestida numa das faces com verniz de forma a 

proteger e evitar a anodização dessa área. Posteriormente, a amostra é colocada, com o auxílio 

de um fio de alumínio, no banho anódico e dá-se início à anodização. A primeira anodização é 

realizada sob condições específicas (potencial aplicado, temperatura e concentração do 

eletrólito) durante 60min. De seguida, a amostra é retirada do banho e limpa em acetona no 

ultrassons durante 3min, de modo a retirar o verniz da face protegida. A amostra é 

seguidamente imersa numa solução de ácido fosfórico (8% vol. H3PO4) e óxido de crómio (4% 

peso Cr2O3) e colocada numa placa de aquecimento previamente aquecida a 60ºC. Este 

processo serve para remover a primeira camada anódica formada e decorre durante 1h. A 

amostra é seca e revestida de novo com verniz, na mesma face que foi protegida inicialmente. 

Todos os passos são alternados com limpeza com água destilada. Na segunda etapa, o alumínio 

remanescente é anodizado sob as mesmas condições da primeira anodização mas por um 

período de 120min. O processo é finalizado com a imersão da amostra numa solução de ácido 

fosfórico (5% peso H3PO4) durante 60min e à temperatura ambiente, com o objetivo de limpar 

possíveis impurezas que se possam ter acumulado na superfície da amostra e remover a fina 

camada de óxido que se forma logo após a remoção do banho anódico. Se a amostra for levada 

para posterior análise da superfície (por exemplo, SEM), esta última etapa é crucial. O processo 

de anodização aplicado está descrito no seguinte fluxograma (figura 51). 
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Figura 51 – Fluxograma de todo o processo 

De forma a otimizar o processo, foram produzidas diversas membranas de alumínio anodizado, 

fazendo variar dentro de alguns valores os seguintes parâmetros: potencial aplicado (17V, 20V e 

23V) e temperatura (5ºC, 10ºC, 15ºC, 20ºC e 23ºC). Segundo estudos anteriores, a variação do 

tempo de anodização não é relevante quando comparada com a influência da temperatura. No 

que diz respeito ao potencial aplicado, não foi possível utilizar valores acima dos 23V uma vez 

que amostras produzidas nestas condições degradaram consideravelmente. Assim, as condições 

utilizadas na produção das membranas foram as expostas na tabela 7. 
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Tabela 7 – Amostras produzidas 

Amostra 
Concentração do 

eletrólito 

Potencial 

aplicado (V) 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo da 1ª 

Anodização 

(min) 

Tempo da 2ª 

Anodização 

(min) 

A1 

0.3M H2SO4 

17 10 

60 120 

A1.1 17 10 

A2 20 5 

A3 17 23 

A4 20 23 

A5 23 20 

A6 20 20 

A7 17 20 

A8 17 15 

A9 20 15 

A10 17 5 

A11 23 23 

 

4.2 CULTURA CELULAR 

Para esta fase do trabalho foram produzidas amostras nas condições que apresentaram 

estruturas AAO porosas bem definidas, verificadas previamente. Com efeito, produziu-se duas 

amostras (amostra A12 e A13) sem pré-tratamento, com as seguintes características: 0.3M 

H2SO4, 17V a 10ºC (tabela 8). 

 

Tabela 8 – Amostras submetidas à cultura das células 

Amostra 
Concentração do 

eletrólito 

Potencial 

aplicado (V) 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo da 1ª 

Anodização 

(min) 

Tempo da 2ª 

Anodização 

(min) 

A12 
0. 3M H2SO4  17 10 60 120 

A13 

 



Novembro de 2012 
DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANODIZADO (AAO) 
PARA O CRESCIMENTO CELULAR 

 

69 Tese de Mestrado | Mariana Pastor Soares Rodrigues 

 

Esta fase experimental desenrolou-se em três etapas. A primeira etapa, esterilização da 

membrana, teve como objetivo esterilizar as amostras para que nenhum organismo vivo 

interferisse no crescimento das células escolhidas para a análise. Para isso, as amostras foram 

cortadas em pequenas réplicas. Cada amostra foi limpa, primeiramente, com água destilada 

(1h). De seguida, foram imersas numa caixa de Petri contendo etanol 70% durante 2h. Após as 

2h estas foram lavadas com água estéril e secas na estufa (56ºC) durante 2dias. 

De seguida as amostras foram colocadas numa placa de cultura de 24 poços e as células 

incubadas com as amostras, de acordo com o esquema da figura 52. As células cresceram por 

cima do material por um período de 4 dias. 

Nos poços desta placa foram colocadas: 6 poços com as amostras com células depositadas no 

topo (3 réplicas de cada amostra); 3 poços só com o meio em que as células crescem (DEMEM); 

e 6 poços só com células (efeitos de controlo). 

 

A12+células+ 

DEMEM 

A12+células+ 

DEMEM 

A12+células+ 

DEMEM 
   

A13+células+ 

DEMEM 

A13+células+ 

DEMEM 

A13+células+ 

DEMEM 
   

DEMEM DEMEM DEMEM    

Células+ 

DEMEM 

Células+ 

DEMEM 

Células+ 

DEMEM 

Células+ 

DEMEM 

Células+ 

DEMEM 

Células+ 

DEMEM 

Figura 52 – Esquema da placa de cultura de 24 poços onde as células foram cultivadas 

 

Durante esse período foi efetuada a avaliação do crescimento do tecido (microscópio), e 

realizados teste de citotoxicidade: medição de LDH, para avaliar a viabilidade das células 

medição de TNF-α, para verificar a capacidade inflamatória do alumínio. Para a execução destas 

etapas, e de forma a otimizar o processo, escolheu-se a amostra A1 para avaliar qual o dia em 

que as células apresentavam uma viabilidade reduzida. Esse seria então o limite para os testes 

de citotoxicidade aplicados às amostras A12 e A13. 

 

Para a análise da citotoxicidade, foi realizada a quantificação da LDH (lactato desidrogenase) nos 

poços que contêm a amostra e células com o meio. A LDH é uma enzima citosólica que só é 

libertada para o meio extracelular quando a membrana biológica fica comprometida, o que é um 
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primeiro sinal de morte celular. O cálculo da citotoxicidade é efetuado de acordo com a seguinte 

equação (equação 17). 

 

 
Equação 17 

 

Onde, mAamostra é o declive médio das absorvâncias medidas para o sobrenadante retirado do poço 

que contém a amostra com as células,  é o declive médio das absorvâncias medidas 

para o sobrenadante retirado do poço do controlo mínimo e  é o declive médio das 

absorvâncias medidas para o sobrenadante retirado do poço do controlo máximo. 

Este valor (% cito) avalia a viabilidade da minha amostra, isto é, indica se a amostra é ou não 

tóxica para o crescimento das células. Quanto mais próximo de 100% estiver a viabilidade, 

menos tóxica será amostra. 

Para a realização deste teste foi necessário recolher o meio extracelular para diferentes 

eppendorfs, de forma a determinar o LDH. Esses eppendorfs foram centrifugados a 13000 rpm 

durante 1min para recolher qualquer célula em suspensão. Transferiu-se o sobrenadante para 

eppendorfs mais pequenos, de forma a ter-se várias amostras para os diferentes testes. Por fim, 

quantificou-se o LDH. Para tal, colocou-se as amostras na placa de cultura de 96 poços (figura 

53), em duplicado, e em cada um dos poços adicionou-se 40µL da amostra, 250µL de solução 

de NADH (0,31mM) em tampão Fosfato (0,05mM), pH 7,4 e 10µL de solução Piruvato 

(8,96mM) em tampão Fosfato (0,05mM), pH 7,4 e procedeu-se à medição do declive das curvas 

de absorvância (densidade ótica) de cada poço da placa. Foram esses os valores que permitiram 

o cálculo da percentagem de citotoxicidade e de viabilidade. 

 

Figura 53 – Placa de 96 poços 

O segundo teste de citotoxicidade foi realizado através da quantificação da TNF-α (Fator de 

Necrose Tumoral – α) nos poços que contêm a amostra com células e meio de cultura, da placa 
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de 24 poços. A TNF-α é uma citosina libertada durante a ativação dos macrófagos. Estes só são 

ativados na presença de um corpo que considerem estranho. Este teste permite avaliar a 

resposta inflamatória do material em estudo, possibilitando averiguar a sua biocompatibilidade. 

Para a realização deste teste utilizou-se uma placa de 96 poços (figura 53) e um Kit ELISA (kit 

para testes imunoenzimáticos que permitem a deteção de anti-corpos específicos). Em cada 

poço da placa começou-se por colocar o primeiro anti-corpo (100µL/poço) e incubou-se a 4ºC 

durante uma noite. De seguida procedeu-se à lavagem com Wash Buffer (solução que remove 

tudo o que não fica aderido ao poço da placa) (250µL/poço) de forma a proporcionar uma 

melhor adesão do primeiro anti-corpo. Colocou-se Assay Diluent (solução do kit ELISA que é 

utilizada para diluir a TNF-α em diferentes concentrações conhecidas) (200µL/poço) diluído em 

água destilada e incubou-se durante 1h à temperatura ambiente. Seguiu-se nova lavagem com 

Wash Buffer (250µL/poço). De seguida colocou-se, na primeira coluna da placa de 96, as várias 

concentrações de TNF-α conhecidas, diluídas em Assay Diluent (100µL/poço), por forma a obter 

a curva padrão durante a medição da absorvância. Adicionou-se a amostra (100µL/poço) nos 

restantes poços da placa de 96. Voltou-se a incubar à temperatura ambiente, desta vez durante 

2h. Lavou-se a placa de novo e colocou-se o segundo anti-corpo (100µL/poço). Incubou-se 

durante 1h à temperatura ambiente. De seguida voltou-se a lavar a placa e em cada poço 

adicionou-se uma mistura de Avidin-HRP (enzima que se liga à biotina presente no segundo anti-

corpo) (100 µL/poço) diluído em Assay Diluent. Incubou-se por mais 30min à temperatura 

ambiente. Seguidamente, lavou-se e adicionou-se a solução do substrato (TMD – 

Tetrametilbensidina), incubou-se por 15min e por último adicionou-se a solução de paragem. 

Esta solução parou a variação da cor de forma a que fosse possível medir o valor de TNF- α. A 

figura 54 apresenta o esquema do posicionamento que os anti-corpos e o TNF-α assumem 

durante este processo de “montagem”. 
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Figura 54 – Arranjo dos anti-corpos, TNF-α, enzima e substrato durante a preparação da medição de TNF-α 

No final de todas estas etapas, procedeu-se à leitura das absorvâncias de TNF- α para um 

comprimento de onda de 450nm. Para o cálculo da percentagem de ativação dos macrófagos foi 

utilizada mesma equação matemática que para o cálculo da percentagem de citotoxicidade 

(Equação 17). 
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5.1 CURVAS DE DENSIDADE DE CORRENTE 

As curvas de densidade de corrente (J(t)) (calculada utilizando apenas a área da amostra imersa 

no banho anódico) em função do tempo de anodização foram medidas durante o processo 

utilizando o programa UTA12 Control v2.03. Este software permite manter constante a diferença 

de potencial aplicada e medir a corrente elétrica gerada e que varia ao longo do processo de 

produção das amostras. Nas imagens da figura 55 apresenta-se a curva típica de 

comportamento da variação da densidade de corrente em função do tempo [10]. 

  

Figura 55 – Curva de densidade de corrente j(t) para a amostra anodizada numa concentração de eletrólito de 0.3M, U = 17V a T 

= 10ºC por 1h e 2h, respetivamente, primeira e segunda anodização (Amostra A1) 

Da análise da figura 55 é possível distinguir duas regiões (A e B) durante a formação do óxido de 

alumínio poroso, quer na primeira etapa, quer na segunda etapa de anodização. Numa fase 

inicial (região A1) a densidade de corrente diminui exponencialmente (formação da camada 

barreira). Esta camada é formada imediatamente após o início da anodização. De seguida, a 

densidade de corrente aumenta ligeiramente atingindo um máximo local (região A2). Nesta fase a 

camada barreira sofre um processo de desbaste até atingir uma espessura estável e, em 

simultâneo, a formação de poros é iniciada na superfície convexa devido ao aumento do campo 

elétrico nessa zona [28]. Na região B, a densidade de corrente diminui ligeiramente e atinge um 

valor constante o que se traduz no crescimento da camada porosa [10, 16 e 19]. Após o início 

da formação dos poros, os nanoporos crescem de forma diferente dependendo da densidade de 

corrente. Durante este processo os nanoporos desenvolvem-se através do equilíbrio entre as 

duas reação existentes (equações 6 e 7) [73]. 

A densidade de corrente da primeira anodização e da segunda anodização têm comportamentos 

similares, divergindo apenas na intensidade de corrente. A densidade de corrente é mais elevada 
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para a primeira anodização o que se deve ao facto de na primeira anodização ocorrer mais 

trocas iónicas entre o substrato por anodizar e o eletrólito. O tempo para atingir o máximo local é 

menor na segunda anodização, isto ocorre porque, na primeira anodização, os poros ainda não 

estão formados mas na segunda anodização já existe um padrão que se gera devido à primeira 

anodização. 

Em anodizações realizadas para o mesmo potencial (17V) mas para temperaturas diferentes (de 

5ºC a 23ºC) as curvas de densidade de corrente apresentam um comportamento semelhante 

(figura 56). 
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Figura 56 – Influência da temperatura em amostras anodizadas com a mesma diferença de potencial aplicada 

É possível verificar que com o aumento da temperatura do eletrólito, os valores absolutos da 

densidade de corrente relativos à primeira anodização aumentam. Isto poderá dizer que o 

padrão criado durante a primeira anodização terá concavidades mais abertas para 20 ºC do que 

para 5 ºC [16 e 19].  
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5.2 ESTRUTURA DO ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

A análise de Difração de Raios-X (XRD) permitiu avaliar as transformações de fase das 

nanoestruturas de óxido de alumínio produzidas. Na figura 57 apresentam-se os difratogramas 

de algumas das amostras produzidas. 
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Figura 57 – Picos de difração de Raios-X nas amostras A1, A6, A9, A10 e A11 

Segundo a análise dos difratogramas de XRD apresentados na figura anterior para as amostras 

anodizadas a uma diferença de potencial aplicada de 17V e 20V e a uma temperatura de 5 ºC a 

23 ºC (mantendo o tempo de anodização e a concentração de eletrólito constantes) é possível 

verificar a presença de dois picos de Al2O3 (γ- Al2O3) a 39º e 45º. Segundo alguns autores, a 

alumina gama apresenta uma estrutura mal definida (do inglês ill-defined) [16]. 

O pico a 45º foi detetado em todas as amostras, sendo que na amostra produzida a 5ºC o pico 

de difração é mais intenso. É possível verificar que a intensidade desse pico diminui com o 

aumento da temperatura a que foi anodizada para a mesma diferença de potencial. Isto significa 

que quanto mais baixa for a temperatura de processamento, mais cristalina é a amostra. Para 

além disso é possível concluir que, para temperaturas elevadas e potenciais elevados o óxido de 

alumínio vai se tornando amorfo, ao contrario de outras técnicas de deposição [73 e 83]. Este 

fenómeno é explicado pela agitação dos átomos com o aumento da temperatura, ou seja, com o 
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aumento da temperatura, a mobilidade dos iões no banho anódico é maior, dificultando a 

formação de uma estrutura ordenada quando reagem com o alumínio. 

5.3 MORFOLOGIA DO ÓXIDO DE ALUMÍNIO ANODIZADO 

Para efetuar a caracterização da morfologia das nanoestruturas de AAO, foi utilizada a técnica de 

Microscopia Eletrónica de Varrimento (SEM). Esta técnica permitiu visualizar a formação dos 

poros, medir o diâmetro de poro (D), a distância inter-poro (L) e a espessura da camada anódica 

(E) de algumas amostras. 

Na figura 58 mostra-se a micrografia SEM da amostra que apresentou melhor desempenho e 

maior domínio de poros ordenados (amostra A1, anodizada com uma diferença de potencial 

aplicada de 17V e a uma temperatura de 10 ºC). O diâmetro médio de poro é D = 27,1nm e a 

distância média inter-poro é L = 47,4nm. A contagem dos poros e o cálculo do diâmetro médio 

de poro foram feitos com o auxílio do software ImageJ. 

   

Figura 58 – Micrografias SEM da amostra A1 (17V a 10ºC), (a) 100 000x, (b) 200 000x e (c) 300 000x 

Embora esta amostra exiba porosidade aceitável, não é homogénea uma vez que apresenta 

algumas falhas. 

Como se pode observar na figura 59, também foi possível produzir uma camada porosa 

ordenada para condições de processamento de 17V e 5ºC (A10). Todavia, no que concerne ao 

tamanho do diâmetro de poro, esta amostra apresentou uma média de diâmetro de poro (D = 

25,5nm) menor que a amostra A1 (17V 10ºC). A diminuição de temperatura provocou uma 

diminuição no tamanho do poro otimizando a ordenação da estrutura porosa [10]. 

(a) (b) (c) 
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Figura 59 – Micrografias SEM da amostra A10 (17V a 5ºC), (a) 100 000x e (b) 300 000x 

A amostra A10 apresenta uma estrutura mais organizada que a A1 mas com um diâmetro de 

poro menor do que a A1. 

Para as amostras anodizadas com a mesma diferença de potencial aplicada (17V) mas para 

temperatura de banho superiores às amostras anteriores (15 ºC e 20 ºC, respetivamente A8 e 

A7), não foi possível a visualização de poros à superfície (figura 60) [8].  

 

  

Figura 60 – Micrografias SEM (a) da amostra A8 (17V a 15 ºC) e (b) da amostra A7 (17V a 20 ºC) 

Este fenómeno pode ser explicado pelas reações de formação e dissolução do óxido. Durante o 

crescimento do óxido de alumínio anodizado, a oxidação do alumínio na interface alumínio/AAO, 

e a dissolução do óxido de alumínio na interface AAO/eletrólito ocorrem em simultâneo. Assim, a 

taxa de dissolução do óxido de alumínio é maior que a taxa de oxidação do alumínio o que leva à 

formação de uma camada não-porosa e fina de óxido de alumínio [8]. 

Nas amostras produzidas a temperaturas mais baixas (A1 e A10) a taxa de oxidação é maior que 

a taxa de dissolução levando a uma camada mais espessa de alumina porosa [8]. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Quando se compara a diferença de potencial aplicada para amostras produzidas à mesma 

temperatura, observam-se grandes diferenças na morfologia da superfície (figura 61). 

   

Figura 61 - Micrografias SEM (a) da amostra A10 (17V a 5 ºC) e (b) da amostra A2 (20V a 5 ºC) 

Pela análise das micrografias SEM pode-se verificar que quando se aumenta a diferença de 

potencial aplicada, a morfologia apresenta óxido de alumínio não estruturado à superfície do 

alumínio. Isto pode ser causado pelo aumento da diferença de potencial e consequente aumento 

da corrente elétrica. A taxa de crescimento da camada de óxido de alumínio aumenta mais que a 

taxa de dissolução provocando um crescimento da camada não-estruturada. [8, 10 e 19]. No 

entanto, para a amostra A2 o processo de remoção da camada de passivação, na última etapa 

do processamento, pode não ter sido executado de forma correta [30]. 

Através da análise das micrografias em secção de corte, como é mostrado na figura 62, é 

possível visualizar a estrutura colunar e a presença de poros à superfície. 

  

Figura 62 - Micrografia SEM em secção de corte para a (a) amostra A1 e (b) amostra A10 

Amostra A1 apresenta uma espessura de camada de L = 10,08µm e a amostra A10 uma 

espessura de camada de L = 4,12µm. Esta diminuição da camada porosa relaciona-se com a 

diminuição da temperatura. Para temperaturas baixas, as forças repulsivas entre os poros são 

(a) (b) 

(a) (b) 
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menores e a taxa de dissolução mais reduzida conduz a uma menor expansão volumétrica do 

óxido formado na interface Al/Al2O3 [10]. 

Através da análise de EDS acoplado ao sistema de microscopia eletrónica de varrimento foi 

possível comprovar a presença de alumínio e óxido de alumínio nas amostras anteriores, como é 

exposto no espetro da figura 63. 
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Figura 63 - Micrografia SEM da amostra A1 (a) e espetro de EDS da amostra A1 (b) 

A topografia do óxido de alumínio anodizado foi analisada através de técnica de AFM em modo 

oscilatório (do inglês tapping mode). A figura 65 mostra a imagem de AFM na amostra A1 (17V e 

10 ºC) e da amostra A10 (17V e 5 ºC). A superfície das amostras apresenta uma estrutura tipo 

favo-de-mel, constituída por células hexagonais com um poro no centro [2, 9 e 13]. Apresentam 

também elevada rugosidade provocada pela heterogeneidade da superfície (figura 64). 

(a) (b) 
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RTotal = 37,2nm 

  

RTotal = 35,3nm 

Figura 64 – Imagem de AFM da amostra A1 (a) 2D e (b) 3D e da amostra A10 (c) 2D e (d) 3D 

Na figura 65 é possível visualizar de forma mais clara a estrutura favo-de-mel criada pelos poros 

ordenados da superfície da amostra A1. 

 

Figura 65 – Imagem de AFM com a simulação da estrutura de células hexagonais que a amostra A1 parece apresentar 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.4 PROPRIEDADES DE MOLHABILIDADE 

Afim de compreender as propriedades superficiais das amostras de óxido de alumínio anodizado, 

foi medido o ângulo de contacto entre uma gota de água desionizada (5µL) e a superfície das 

amostras, através do equipamento Dataphysics – Contact Angle System OCA e à temperatura 

ambiente. A figura 66 mostra a imagem lateral da gota na superfície da amostra, para as 

amostras anodizadas e a amostra padrão (substrato de alumínio). O comportamento da gota foi 

observado durante 60 segundos. As imagens foram captadas para o tempo inicial 

(imediatamente após a gota tocar a superfície da amostra), para t = 30s, t = 60s, t = 90s e t = 

120s. Em algumas amostras não foi possível medir o ângulo para todos os tempos estudados 

uma vez que a gota se espalhou imediatamente após ter tocado a superfície. 
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Figura 66 – Imagens registadas durante 120s em que a gota foi depositada na superfície das amostras 

Os resultados mostram que o substrato de alumínio apresenta um comportamento hidrofóbico 

devido à sua estrutura plana e compacta. As amostras anodizadas apresentam um 

comportamento hidrofílico uma vez que a gota se espalha na superfície destas ao longo do 

tempo. A figura 67 mostra a variação do ângulo de contacto com o tempo em que a gota ficou 

depositada.  
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Figura 67 – Variação do ângulo de contacto ao longo do tempo 
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É possível verificar que as amostras em que, através da análise de SEM, foi possível visualizar 

poros apresentam um ângulo de contacto maior (A1 e A10). Este comportamento, e o 

comportamento generalizado dos filmes de óxido de alumínio anodizado, é explicado pelo 

modelo de Cassie-Baxter [79]. Este modelo é aplicado quando uma superfície apresenta muita 

rugosidade, como a estrutura porosa da alumina formada durante o processo de anodização. 

Durante o processo de molhabilidade, a gota sofre uma força capilar (FC) que permite a sua 

inclusão nos nanoporos, entretanto, o ar aprisionado nos poros é comprimido promovendo uma 

“contra-força” (FV) e impede que a gota penetre completamente nos poros (figura 68) [76]. 

 

 

Figura 68 – Esquema das forças que afetam a inclusão da água nos poros [76] 

 

Quanto maior for o diâmetro de poro, mais quantidade de água da gota consegue penetrar nos 

poros, contudo não deixa de sofrer o efeito Cassie-Baxter (figura 69) [76]. 

 

 

Figura 69 - Esquema da gota sobre superfícies com diferentes tamanhos de poro [76] 

 

5.5 PROPRIEDADES ÓTICAS 

A análise ótica das nanoestruturas AAO foi efetuada através do espetrofotómetro com esfera 

integradora, num comprimento de onda entre 350nm e 700nm, de forma a medir a refletância 

das amostras. A refletância das amostras está diretamente relacionada com o ângulo de 

contacto e com a rugosidade superficial. Deste modo, esta técnica torna-se mais uma que 

poderá comprovar o comportamento das estruturas AAO e que poderão corroborar resultados 

obtidos noutras técnicas de caracterização. 
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A figura 70 mostra o espetro da medição da refletância de diferentes amostras anodizadas a 

diferentes temperaturas, diferentes potenciais e tempo de anodização diferentes. 
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Figura 70 – Espetro de refletância de várias amostras 

Quando a refletância do substrato de alumínio (~80%) é compara às amostras de óxido de 

alumínio anodizado é possível verificar claramente que a refletância é mais baixa para o intervalo 

de comprimento de onda estudado. A maioria das amostras apresenta uma refletência entre 

30% e os 60%, à exceção da amostra anodizada a 23V e 10ºC, que apresenta uma refletância 

entre os 15% e os 20%. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 71 – Comparação dos espetros de refletância de várias amostras com a influência da (a) potencial aplicado, (b) 

temperatura e (c) tempo 

A figura 71 mostra que a refletância aumenta rapidamente até aos 400nm e no intervalo de 

400nm–700nm (região do visível do espectro electromagnético), a refletância da camada de 

óxido aumenta lentamente no início atingindo um valor contante. Para a amostras anodizadas a 
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10ºC por 2h, verifica-se que quando o se utiliza um potencial mais elevado a refletância diminui 

consideravelmente (figura 71(a)). Para as amostras anodizadas a 17V por 2h, a refletância 

aumenta com a temperatura mas de forma menos acentuada que o potencial (figura 71(b)). 

Com o tempo de anodização e para as amostras anodizadas a 23V e 10ºC o valor de refletância 

aumenta com o aumento do tempo (figura 71(c)). Foi possível averiguar que as condições das 

amostras porosas que apresentara maior ângulo de contacto, apresentaram também maior valor 

de refletãncia. No entanto, a refletência das amostras de óxido de alumínio anodizado são 

difíceis de prever (figura 72), uma vez que as propriedades óticas são afetadas pela camada 

barreira e pela dimensão dos poros (diâmetro dos poros, distância inter-poro e ordenação dos 

poros). 

 

Figura 72 - Incidência de um feixe luminoso numa estrutura de óxido de alumínio anodizado 

5.6 CITOTOXICIDADE E ATIVAÇÃO DOS MACRÓFAGOS 

Os macrófagos são células sensíveis, e responsáveis pela ativação de uma resposta inflamatória 

de forma que são muito usados em estudos de desenvolvimento de biomateriais. Após 

incubação dos macrófagos com o óxido de alumínio anodizado a citotoxicidade foi medida 

quantificando a atividade da LDH extracelular nos poços que continham a amostra com as 

células, as células sozinhas (o controlo mínimo) e as células danificadas propositadamente com 

Triton-X (controlo máximo). Para se efetuar os cálculos da percentagem de citotoxicidade, foram 

medidos os declives das curvas de absorvância para um comprimento de onda de 340nm 

durante 3 minutos (com registos de 10 em 10 segundos). Estas curvas foram obtidas através do 

equipamento Molecular Devices – SPECTRAmaxPlus 384 utilizando o software Softmax Pró 4.0. 

A tabela 9 apresenta os valores do declive de absorvância medidos em cada poço, bem como, 

os valores calculados de citotoxicidade e viabilidade.  
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Tabela 9 – Valores médios medidos no espectrofotómetro para cada poço da placa 

Amostras Dia 
Valor 

Amostra 

Valor controlo 

mínimo 

Valor controlo 

máximo 

% 

Citotoxicidade 

% 

Viabilidade 

A12 

1 3,9 7,6 33,2 14,6 84,4 

2 4,2 9,2 96,8 5,7 94,3 

3 16,3 13,5 57,0 6,3 93,7 

4 20,8 16,0 65,2 9,8 90,2 

A13 

1 3,8 7,6 33,2 14,9 85,1 

2 6,8 9,2 96,8 2,7 97,3 

3 15,8 13,5 57,0 5,2 94,8 

4 20,7 16,0 65,2 9,6 90,4 

  

O valor de citotoxicidade das amostras analisadas foi calculado através da equação 17. Com o 

valor percentual da citotoxicidade obtém-se o valor percentual de viabilidade das amostras. 

Como mostra a figura 73 a viabilidade apresenta valores acima dos 84% em todos os dias 

amostrados sendo o segundo dia de cultura o que apresenta melhores valores, decrescendo 

ligeiramente no terceiro e quarto dia. Estes resultados revelam que as amostras A12 e A13 são 

adequadas ao crescimento dos macrófagos, mantendo as células viáveis até ao 4º dia. 
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Figura 73 – Gráfico da percentagem de viabilidade das amostras A12 e A13 para os quatro dias 
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Como os macrófagos são células iniciadoras de uma resposta inflamatória seria importante 

determinar se estas, estando viáveis, estariam a assinalar o material como estranho iniciando 

uma reposta inflamatória. O grau de ativação dos macrófagos foi medido utilizando um Kit ELISA 

para quantificação da citocina pró-inflamatória TNF-α. A imagem da figura 74 mostra a ativação 

dos macrófagos ao fim do primeiro e terceiro dias de incubação. 

O valor percentual de ativação dos macrófagos é calculado da mesma forma que o valor 

percentual de citotoxidade, no entanto, para o controlo positivo (controlo máximo) utilizou-se o 

LPS, para provocar a máxima ativação dos macrófagos. 
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Figura 74 – Gráfico da percentagem de TNF-α libertado pelos macrófagos sobre as amostras 

Pela análise do gráfico da figura 74 é possível verificar que os macrófagos não detetaram as 

amostras como sendo estranho, uma vez que os valores são reduzidos, confirmando a 

biocompatibilidade do óxido de alumínio anodizado para o crescimento destas células. 

5.7 CRESCIMENTO CELULAR 

O crescimento das células foi averiguado através da análise SEM nas amostras onde foram 

depositadas. A cultura de macrófagos fez-se sobre três amostras anodizadas nas mesmas 

condições (A1, A12 e A13). A figura 75 mostra micrografias com pouca ampliação (200x a 

3750x) das amostras A1 e A13 de forma a visualizar a distribuição espacial das células. 
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Figura 75 – Micrografias SEM da amostra A1 com células (a) 200x e (b) 2000x e da amostra A13 com células (c) 1000x e (d) 

3750x 

 

Em ambas as amostras a distribuição dos macrófagos não apresenta grandes diferenças e a 

adesão destas é visível, mesmo a em ampliações reduzidas. As células aderiram a todo o 

substrato e foram crescidas durante um período de cultura de 4 dias [18 e 72]. Na figura 76 a 

uma ampliação maior, a adesão das células à morfologia das amostras pode ser caracterizada 

com maior detalhe.  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Figura 76 – Micrografia SEM dos pseudópodes de uma célula a penetrar numa fissura presente na amostra (A13) 

A uma ampliação maior é possível verificar as microvilosidades das células e a capacidade de 

penetração destas nas cavidades presentes na amostra. Através da figura 77 é possível observar 

os pseudópodes das células na zona porosa. Contudo, não é possível visualizar a penetração 

destes nos poros uma vez que estes apresentam um diâmetro superior (d = ~40nm) ao 

diâmetro dos poros existentes nesta amostra (D = ~20nm) [18]. 
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Figura 77 – Micrografia SEM onde é possível visualizar pseudópodes de um macrófago sobre os poros da amostra A13 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 
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Este trabalho descreve a produção de membranas de óxido de alumínio anodizado, fabricado 

através do processo de anodização em duas etapas. Foi estudada a influência dos parâmetros 

do processo (potencial aplicado, temperatura e tempo de anodização) na morfologia dos poros 

criados. Na caracterização das membranas foram analisadas as propriedades morfológicas (SEM 

e AFM), propriedades de superfície (ângulo de contacto), propriedades estruturais (XRD) e 

propriedades óticas (Refletãncia). 

As nanoestruturas de AAO produzidas foram utilizadas como template para o crescimento e 

proliferação das células (macrófagos) onde os poros funcionaram como pontos de ancoragem 

para os pseudópodes das células. Para a visualização deste fenómeno recorreu-se à análise de 

SEM. Também foi testada a citotoxicidade da amostra e ativação dos macrófagos. 

Após todas as análises e caracterizações, concluiu-se que: 

- Em comparação com o estado da arte, com a utilização do processo de anodização em duas 

etapas e consequente otimização das condições de processamento foi possível produzir 

microcamadas de óxido de alumínio anodizado com estrutura nanoporosa uniformemente 

distribuída. De referir que, a partir da análise dos resultados concluiu-se que as condições 

ótimas de processo são: T=10ºC e U=17V.  

- De acordo com a análise das propriedades estruturais efetuada foi possível concluir que a 

diminuição da temperatura do banho anódico influi consideravelmente na cristalinidade dos 

nanoporos de óxido de alumínio anodizado ou seja, a diminuição da temperatura do processo 

promove a formação de camadas porosas mais cristalinas. 

- Nas amostras porosas, verificou-se o aumento do diâmetro de poro com a temperatura e pouca 

influência do potencial aplicado sobre esta dimensão. 

- As propriedades óticas e de superfície (molhabilidade) relacionam-se e dependem das 

condições de processamento da anodização. O aumento da temperatura remeteu a valores de 

refletãncia superiores que por sua vez levaram a ângulos de contacto superiores devido à menor 

rugosidade superficial provocada pelos poros e que levaram ao efeito Cassie-Baxter. 
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- Das experiências biológicas e de acordo com as medições de citotoxicidade e ativação dos 

macrófagos, as amostras em que se fez crescer as células, apresentaram uma resposta não 

citotóxica; 

- Pela análise de SEM averiguou-se a adesão das células as amostras anodizadas, não através 

dos poros em si, mas através da nanoestrutura criada em cada amostra. No entanto, não foi 

possível verificar a total penetração dos pseudópodes dos macrófagos (D=40nm) nos poros da 

estrutura AAO (D=20nm) devido à reduzida dimensão destes. Para além disso, o efeito Cassie-

Baxter também pode ter sido um motivo para não ocorrer a total penetração, uma vez que o 

meio de cultura das células (líquido) pode não ter entrado totalmente nos poros impedindo que 

os macrófagos cresçam para o interior dos mesmos. 
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CAPÍTULO 7 – INDICAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
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Neste trabalho não foi possível otimizar os parâmetros do processo de anodização, refletindo-se 

na formação de uma camada porosa pouco ordenada e com algumas imperfeições. No futuro, 

esta etapa deverá ser otimizada de forma a obter-se camadas porosas mais homogéneas e 

ordenadas (estrutura favo-de-mel). 

A influência de vários pré-tratamentos (polimento mecânico, polimento eletroquímico, limpeza 

com diferentes reagentes químicos) deverá ser estudada com maior detalhe, uma vez que, esta 

etapa da anodização é crucial para a qualidade da estrutura nanoporosa final. 

Na área da Biologia, seria vantajoso cultivar células em amostras fabricadas sob diferentes 

condições de processamento de forma a estudar a influência dos parâmetros anódicos na 

proliferação e adesão das células. 

Finalmente, ensaios mecânicos (nano-indentação) poderão ser efetuados a fim de avaliar a 

dureza e resistência destes filmes de óxidos. 
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