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RESUMO 

 

 

Lâminas delgadas de alumínio comercial passaram por reações eletrolíticas e obtiveram-se 

membranas de alumina anódica com nanoporos. Estes materiais têm reconhecidas aplicações 

nas áreas eletrônicas, biomédicas, químicas e biológicas, principalmente, na obtenção de 

nanoestruturas utilizando estas membranas como substrato ou molde para processamento de 

nanofios, nanopontos e nanofibras para aplicações nobres. Estudos anteriores apontaram que 

as membranas que passaram por tratamentos térmicos até a temperatura de 1300º C, sofreram 

alterações na morfologia, na estrutura cristalina e nas propriedades ópticas. O objetivo deste 

trabalho foi o estudo do tratamento térmico de membranas de alumina anódica porosas, com o 

intuito de obter e caracterizar as alterações de comportamento das estruturas, durante o 

processo de cristalização das membranas, em temperaturas que variaram entre 300 e 1700º C. 

Assim, foi necessário montar um sistema formado por um forno resistivo tubular e tubo de 

alumina com ambiente controlado, aplicando fluxo com mistura especial de Ar-87% e N2-

13%, no qual o argônio teve o papel de carrear o oxigênio para fora do sistema e o nitrogênio 

de induzir o fechamento dos poros, durante a densificação das membranas. A duração dos 

tratamentos térmicos variou de 60 a 15 minutos, para as temperaturas de 300 até 1700º C 

respectivamente. Com o tratamento térmico ocorreu redução drástica da porosidade, 

crescimento do grão e aumento da translucidez da membrana. Para a caracterização das 

membranas, foram feitas análises das propriedades: física - termogravimétrica; difração de 

raios-X, área superficial BET; morfológica - MEV, composicional através do EDS; e, óptica - 

transmitância e absorbância no UV-VIS e FTIR. Os resultados por meio do MEV mostraram 

que ocorreu cristalização, densificação e mudanças significativas na estrutura das membranas, 

bem como, a obtenção de microtubo; a análise de BET constatou uma diminuição na área 

superficial específica das membranas que passou de 44,381m
2
.g

-1
, para menos de  1,8m

2
.g

-1
; 

na análise de transmitância e absorbância foi encontrado um valor de 16,5 % na faixa de 

800nm, característico do infravermelho próximo e no FTIR foram confirmadas os grupos 

moleculares do material. Assim, pode-se afirmar que as membranas apresentaram 

características mistas e propriedades que as qualificam para o uso em sistema de filtração de 

gases, bem como, de aplicações óticas na faixa do comprimento de onda do Infravermelho, e 

como substrato de nanomateriais. Isto requer a continuidade e aprofundamento em estudos 

complementares. 

 

Palavras chave: Membrana de alumina anódica nanoporosa; tratamentos térmicos, 

transmitância e estrutura cristalina. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Thin commercial aluminum electrolytic and passed through reactions was obtained with 

anodic alumina membranes nanopores. These materials have applications in areas recognized 

electronic, biomedical, chemical and biological weapons, especially in obtaining 

nanostructures using these membranes as a substrate or template for processing nanowires, 

nanodots and nanofibers for applications noble. Previous studies showed that the membranes 

that have undergone heat treatment temperature to 1300° C underwent changes in 

morphology, crystal structure and optical properties. This aim, this thesis, a study of the heat 

treatment of porous anodic alumina membranes, in order to obtain and to characterize the 

behavior changes structures during the crystallization process of the membranes, at 

temperatures ranging between 300 and 1700° C. It was therefore necessary to mount a system 

formed by a tubular furnace resistive alumina tube and controlled environment, applying flux 

with special blend of Ag-87% and 13% N2, in which argon had the role of carrying out the 

oxygen nitrogen system and induce the closing of the pores during the densification of the 

membrane. The duration of heat treatment ranged from 60 to 15 minutes, at temperatures 

from 300 to 1700° C respectively. With the heat treatment occurred: a drastic reduction of 

porosity, grain growth and increased translucency of the membrane. For the characterization 

of the membranes were analyzed properties: Physical - thermogravimetric, X-ray diffraction, 

BET surface area; morphological - SEM, EDS through compositional and, optical absorbance, 

and transmittance in the UV-VIS, and FTIR. The results using the SEM showed that 

crystallization has occurred, densification and significant changes in membrane structure, as 

well as obtaining microtube, the BET analysis showed a decrease in specific surface area of 

the membranes has to 44.381 m
2
.g

-1
 to less than 1.8 m

2
.g

-1
 and in the analysis of transmittance 

and absorbance was found a value of 16.5% in the range of 800 nm, characteristic of the near 

infrared and FTIR have confirmed the molecular groups of the material. Thus, one can say 

that the membranes were mixed characteristics and properties which qualify for use in gas 

filtration system, as well as applications in the range of optical wavelength of the infra-red, 

and as a substrate of nanomaterials. This requires the continuation and deepening of 

additional study. 

 

 

Key words: nanoporous anodic alumina membrane, heat treatments, transmittance, crystal 

structure.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Século XX foi considerado por muitos cientistas e intelectuais contemporâneos, 

como o século das promessas que ora se cumpriram em excesso, ora produziram resultados 

satisfatórios ou insatisfatórios à sociedade, ou ora não se concretizaram. Todavia, ele deixa de 

herança para o século XXI, um projeto desafiador de crescimento tecnológico e 

sustentabilidade planetária, o qual condiciona, sobremaneira, sua vida política, científica e 

econômica, que por sua vez, definirá os rumos da humanidade, em um futuro cada vez mais 

próximo (SANTOS, 2004). 

Introduzo esta discussão nessa tese de doutoramento, por compreender que toda 

ciência pode estar pautada numa ética que, de certo modo, poderia ser designada como 

paradoxal, pois implica, por um lado, em precipitação, incerteza ou insubordinação na busca e 

na construção do conhecimento, mas também, implica em prudência, disciplina e 

responsabilidade, na aplicação desta ciência, para continuidade da vida humana. 

Particularmente, um dos grandes problemas do mundo de hoje é a obtenção e 

utilização de matérias-primas, questão que vem mobilizando diversos setores, desde os 

centros acadêmicos até as indústrias, em busca de medidas de utilização sustentável dos 

materiais e novos avanços tecnológicos. Vários esforços têm sido colocados em prática dentre 

os quais: as iniciativas de conscientização das pessoas, a reeducação para o uso dos recursos, 

a racionalização ou mesmo redução do consumo e reciclagem dos materiais.  

A grande esperança está no desenvolvimento de novas tecnologias de baixo impacto 

ambiental, cujos avanços ocorridos nas últimas décadas, abrem possibilidades para novas 

áreas de pesquisa, voltadas para sistemas formados por estruturas da ordem de nanômetros, o 

qual tem se tornado foco da ciência atual: a nanotecnologia. 

Esta área tem se mostrado como uma nova revolução tecnológica que irá contribuir  

para a medicina, eletrônica, geração de energia e de sistemas para controle da poluição 

ambiental e substratos. Para Ferreira (2006) o grande interesse em estudar os nanomateriais 

está no estágio em que a matéria se encontra, entre átomos e moléculas e matéria condensada. 

O autor afirma que, 

 

nesta escala, o comportamento da matéria pode não seguir as leis clássicas e, como 

conseqüência, as propriedades químicas, físicas, mecânicas, biológicas, eletrônicas, 

ópticas e magnéticas dos sistemas podem ser diferentes e/ou intensificadas quando 

comparadas aos seus respectivos sólidos estendidos (FERREIRA, 2006, p.02). 
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Desse modo, abrem-se novos horizontes e perspectivas para a ciência de materiais, 

cujo mundo do conhecimento, defronta-se, com o inesperado e o desconhecido, possibilitando 

aplicações diversas de propriedades antes não reconhecidas.  

Especificamente, no campo dos materiais, hoje utilizados em larga escala, observa-se 

os seus limites, como exemplo, para algumas aplicações extremas, como janelas visíveis ao 

infravermelho, materiais como polímeros orgânicos, vidro ou até mesmo monocristais não 

podem ser aplicados. Polímeros são instáveis acima de 200 ou 300 ºC, alguns tipos de vidro 

são muitas vezes, demasiadamente macios em condições abrasivas, e os monocristais são 

muito difíceis de produzir em peças grandes. 

Em contrapartida, algumas cerâmicas oxidas, entre elas, MgAl2O4 (espinélio), 

Y3Al5O12 (YAG),-Al2O3 (Alumina), são boas candidatas para tais aplicações, devido a suas 

fortes propriedades termo-mecânicas que suportam temperaturas muito altas (> 1000 ºC); 

possuem transparência intrínseca na faixa visível e infra-vermelho; além do baixo custo de 

suas matérias-primas.  

Para o presente estudo, um dentre esses compostos, chama a atenção - a alumina, 

tendo em vista as suas propriedades tais como: a sua resistência a flexão, dureza, modulo de 

Young, ponto de fusão, tenacidade a fratura
,  

os quais estão entre os mais altos para compostos 

de óxido. No entanto, o processamento de uma cerâmica transparente é um desafio porque a 

sua densidade tem que ser próximo ao de um cristal único (PETIT et al, 2011). 

É neste contexto que se insere esta tese, uma vez que dá continuidade e aprofunda os 

estudos anteriormente efetivados, em nível de graduação sobre o tema: anodização em placas 

de alumínio prensado; e na pós-graduação – mestrado, acerca da obtenção e tratamento 

térmico de membranas de alumina anódica.  

No primeiro trabalho, o método empregado para a realização do experimento 

científico no processo de obtenção de membranas de alumina (anódica) foi o de anodização 

de alumínio, tendo em vista as suas propriedades físicas e químicas, bem como a vantagem de 

apresentar um menor custo em relação às poliméricas e outros métodos. Tais membranas por 

possuírem melhor estabilidade estrutural, podem ser submetidas a temperaturas 

significativamente altas, além de resistirem a ambientes quimicamente desfavoráveis e a ação 

dos agentes microbiológicos.  

Na dissertação, obteve-se como resultados da pesquisa um aumento marcante da 

cristalinidade da fase de α-alumina quando a membrana anódica foi tratada a uma temperatura 

de 1.300 °C. Nesta temperatura a membrana apresentou uma microestrutura constituída por 

cristais aciculares, bem orientados numa direção próxima à direção perpendicular ao plano da 
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membrana, bem como, uma reduzida porosidade. A membrana também demonstrou a 

característica de elevada homogeneidade da microestrutura formada, apontando para a 

possibilidade de obtenção de membranas translúcidas por meio de tratamentos térmicos em 

temperaturas mais elevadas, além de estudos preliminares sobre o comportamento de 

enrolamento de membranas de alumina anódica, que continham enxofre na sua composição 

estrutural. Este comportamento foi explicado no trabalho de FERREIRA, 2006, o qual obteve 

nanotubos a partir de sulfetos de metais de transição. 

 Assim, partindo desses achados, surgiu a inquietação, que deu origem à questão de 

pesquisa, que orientou ao projeto de doutorado: é possível obter membranas de alumina 

anódica com estrutura cristalina que alcancem a propriedade de translucidez?  

O presente trabalho buscou, portanto, estudar o comportamento da estrutura 

cristalina de membranas de alumina anódica, submetidas a tratamentos térmicos, visando à 

possibilidade de obtenção de membranas translúcidas.  

Para tanto, utilizou o método de obtenção de membranas inorgânicas, através da 

anodização de alumínio, em duas etapas. (LEVÄNEM, 2003; ONO, SAITO, ASOH, 2003). 

Para o desenvolvimento do experimento foi escolhido o processo ‘hard anodizing’ 

(anodização dura) no qual a camada óxida alcança maior espessura e melhores propriedades 

físicas para o tratamento térmico de membranas submetidas a altas temperaturas.  

O experimento foi realizado em três etapas principais - obtenção de membranas de 

alumina anódica; montagem do sistema de tratamento térmico, em ambiente controlado por 

composto atmosférico de argônio e hidrogênio; tratamento térmico a alta temperatura (1.700 

°C). Para a análise das membranas submetidas a tratamento térmico, foi realizada uma etapa 

posterior de caracterização dessas membranas, a partir da utilização dos seguintes métodos e 

recursos: MEV/EDS; BET; DR-X; UV-VIS; FT-IR; TGA. 

O presente trabalho encontra-se, pois, organizado em 5 capítulos, de modo a 

proporcionar uma sequência coerente de dados e informações ao leitor.  

Assim, no capítulo 1, foram apresentados a introdução, cuja problematização do 

tema, justificativa e objetivos se encontram relacionados ao desenvolvimento científico 

realizado por vários outros grupos de pesquisa e a originalidade ou interesse aqui abordado  

O capítulo 2 trata de uma breve revisão dos conceitos de nanomateriais, membranas 

de alumina anódica nanoporosas e membrana de alumina policristalinas translúcidas, além 

dos conceitos físicos relativos aos processos de caracterização da membrana, a saber: 

Absorção óptica no UV-VIS; absorção no infravermelho; efeito Raman; medidas de 

transmitância; e por fim, sobre a síntese de alumina de elevada pureza. 
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No capítulo 3 é explicado como aconteceu o procedimento experimental, no qual se 

resgata o processo de obtenção da membrana de alumina anódica; se relata a montagem do 

sistema de tratamento térmico com atmosfera controlada composta da mistura de argônio e 

hidrogênio; e, aborda as caracterizações por TG, DTA, MEV e EDS, DR-X, BET, UV-VIS e 

FT-IR. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados de análise termogravimétrica, da 

Microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de energia dispersiva, difração de raios-x, 

área superficial específica, transmitância no UV-VIS e no Infra-Vermelho. Também contém a 

discussão dos resultados obtidos nas membranas antes e após o tratamento térmico em altas 

temperaturas, todos acompanhados de ilustrações e tabelas explicativas. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões e perspectivas de trabalhos futuros emanados 

dos resultados obtidos na tese de doutorado e de trabalhos decorrentes. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Desenvolver um estudo do comportamento da estrutura cristalina de membranas de 

alumina, obtidas via anodização e submetidas a tratamentos térmicos de alta temperatura, na 

verificação da possibilidade da obtenção de membranas translúcidas. 

 

1.1.2 Específicos 

 

 Estudar os parâmetros de temperatura e tempo, compatíveis ao processo de 

obtenção da translucidez nas membranas anódicas;  

 Submeter as membranas obtidas via anodização, a diferentes condições de 

tratamentos térmicos. 

 Estudar os efeitos causados nas membranas após os tratamentos térmicos em 

diversas temperaturas. 

 Realizar análises, na estrutura cristalina de membranas anódicas, para 

avaliação da morfologia, composição e das propriedades ópticas e físicas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Nanomateriais 

 

Uma nova área de pesquisa, voltada para sistemas formados por estruturas de 

dimensões da ordem de nanômetros, tem se tornado o foco da ciência atual: a nanotecnologia.  

O domínio da tecnologia encontra-se compreendido entre 0,1 e 100 nm (desde 

dimensões atômicas até aproximadamente o comprimento de onda da luz visível), região onde 

as propriedades dos materiais são determinadas e podem ser controladas. Apesar de a ciência 

dos átomos e moléculas simples, de um lado, e a ciência da matéria, do outro, já estarem bem 

definidas, a nanotecnologia ainda se encontra na sua fase inicial, pois há muito a ser 

compreendido sobre o comportamento dos materiais em nanoescala.  

Atualmente, apenas dispositivos e estruturas simples podem ser criados de maneira 

controlada e reprodutiva. Portanto, muitos materiais ou fenômenos em nanoescala têm sido 

estudados por nanocientistas, do mundo inteiro, com o objetivo de compreender melhor os 

fundamentos e as leis da nanotecnologia.  

A síntese e o controle dos materiais em nanoescala antecipam a fabricação e o 

controle da estrutura da matéria em nível molecular e representa a introdução de uma “Nova 

Era”, onde se pode ter acesso a novas propriedades e comportamentos de materiais e de 

dispositivos nunca vistos antes. Por exemplo, metais nanoestruturados são mais dúcteis que os 

metais convencionais, podendo ser usados nos mais variados tipos de aplicações, 

principalmente, soldagem a frio (DURAN; MATTOSO; MORAIS, 2006). 

Alguns dos acontecimentos históricos mais importantes na era da nanotecnologia 

estão ilustrados cronologicamente na tabela 1. 
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Tabela 1 – Cronologia de alguns fatos mais importantes na história da nanotecnologia.  

Ano Fato importante na nanotecnologia 

1959 

Richard Feynman proferiu a palestra There´s a plenty of room at the bottom para a American 

Chemical Society, no Instituto de Tecnologia da Califórnia (EUA). No seu discurso ele propôs que 

era possível a manipulação átomo por átomo. Infelizmente nas duas décadas seguintes, as idéias de 

Feynman ainda não haviam sido concretizadas. 

1974 O pesquisador na Universidade de Tóquio, Norio Taniguchi, atribuiu o nome nanotecnologia ao 

campo da engenharia em escala submicrométrica. 

1981 O microscópio de varredura por tunelamento (STM) foi inventado pelos pesquisadores da IBM, 

Gerd Binning e Henrich Röhrer. 

1981 Primeiro artigo cientifico publicado sobre nanotecnologia por K. Eric Drexler, pesquisador do 

Instituto de Tecnologia de Massachussetts – MIT. 

1986 

O Instituto Foresight é estabelecido para auxiliar no desenvolvimento e promoção da 

nanotecnologia, promovendo muitas conferências sobre nanotecnologia; 

Publicação do livro The engines of creation por K. Eric Drexler, com teorias que ainda continuam 

revolucionando a nanotecnologia; 

Richard Smalley da Universidade de Rice, descobre os buckminster fulerenos ou buckyballs; 

Invenção do microscópio de força atômica (AFM), também pelos pesquisadores da IBM, Gerd 

Binning e Henrich Röhrer. 

1996 Richard Smalley desenvolve um método de produção de nanotubos de diâmetros uniformes. 

1997 A primeira empresa em nanotecnologia é criada a Zyvex. 

1997 Primeiro dispositivo nanomecânico baseado na molécula de DNA é criado por Ned Seeman.  

1999 Os cientistas Mark Reed e James M. Tour criaram um interruptor (chave) do “computador 

molecular” usando uma única molécula. 

2000 Pesquisadores da Universidade de Rice desenvolveram métodos de transformação de nanotubos de 

carbono em estruturas rígidas multicomponentes 

2001 Pesquisadores da IBM desenvolvem métodos para o crescimento de nanotubos 

Fonte: DURAN; MATTOSO; MORAIS, 2006. 

 

Na nanoescala surgem novos fenômenos que não aparecem na macroescala. As 

forças atuantes sobre os corpos se alteram à medida que as dimensões diminuem, por 

exemplo, às forças de atrito, gravitacional e de combustão tornam-se de menor importância, 

enquanto novas forças, como a força eletrostática, ganham relevância. Em escala subatômica, 

a força de atração eletrostática entre dois prótons é cerca de 10
36

 vezes mais forte que a força 

gravitacional (DURAN; MATTOSO; MORAIS, 2006; LEY; CAI; ZHANG, 2003). A tabela 

2 permite uma breve compreensão dos efeitos dominantes nos mundos macro, micro e 

nanométrico. 
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Tabela 2 – Efeitos predominantes com a redução da escala, 

desde dimensões de metros até angstrons.  

Unidade de medida Do tamanho de Efeitos predominantes 

Metro(m) 1,0m 
Criança pequena, 

bicicleta, etc. 
Gravidade, atrito, combustão  

Centímetro (cm) 0,01m 
Polegar humano, 

moedas, etc. 
Gravidade, atrito, combustão 

Milímetro (mm) 0,001m Grão de açúcar, etc. 
Gravidade, atrito, combustão, 

força eletrostática 

Micrômetro (μm) 

0,000001m 

1/40 do diâmetro de 

um fio de cabelo 

humano. 

Força eletrostática, van der 

waals, movimento browniano 

Nanômetro (nm) 

0,000000001m 

Comprimento de uma 

fila de 5 a 10 átomos. 

Força eletrostática, van der 

waals, movimento browniano, 

mecânica quântica 

Angstron (Å) 

0,0000000001m 

1 átomo, 10 vezes o 

comprimento de onda 

de um elétron. 

Mecânica quântica 

Fonte: DURAN; MATTOSO; MORAIS, 2006. 

 

A figura 1 mostra a região de aplicações de técnicas para caracterização, durante e/ou 

após a de fabricação de materiais. De acordo com a figura 1, as técnicas eletroquímicas 

possuem grande aplicabilidade na confecção, bem como na detecção de sistemas da ordem de 

alguns nanômetros até centenas de micrometros. 

 

Figura 1: Compatibilidade de agentes físicos e biológicos para materiais nanoestruturados e 

faixa de aplicação de técnicas comumente utilizadas na detecção. 

 

Fonte: CARDOSO, 2006. 

 

Destacam-se sistemas nanométricos em áreas como gravação e leitura magnética de 

informação, envolvendo correntes polarizadas e de tunelamento. Outra aplicação está na 
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medicina, que apresenta, diariamente, novos resultados relacionados ao baixo impacto de 

procedimentos, à medicamentos com menores efeitos colaterais e aos tratamentos com menor 

tempo para recuperação, oriundos de pesquisas em sistemas nanométricos. 

Pode-se ainda salientar mais um importante ramo da nanotecnologia, aplicada ao 

monitoramento efetivo e ao sistema de controle para detecção e quantificação de fontes de 

poluição atmosférica. Estes resultados mostram a grande importância do estudo de materiais e 

sistemas nanométricos, via eletroquímica.  

Dentre os sistemas de grande impacto, da atualidade, pode ser ressaltado o processo 

de anodização utilizado na fabricação da alumina porosa, cuja aplicação deixou de ser de 

domínio exclusivo dos eletroquímicos, passando a ser utilizada em diversos tipos de sistemas, 

tais como, o de filtração de gases, cápsulas em sistemas biológicos, entre outros (ZHAO et al., 

2006).  

Estudos mostram outras aplicações, das membranas de alumina anódica, destacando-

se, entre elas, a sua utilização como substrato nano-estruturado, de materiais ferromagnéticos 

para fabricação de nanoestruturas magnéticas, nos processos de eletrodeposição (WANG et 

al., 2007). E, em nível experimental, estudos mostram a sua aplicabilidade em processos de 

obtenção de películas de poliuretano utilizadas como biomateriais. Neste caso, as membranas 

de alumina anódica são utilizadas como molde para mudar a rugosidade superficial do 

poliuretano, e desta maneira, ocorre uma melhora nas propriedades hidrofóbicas deste 

polímero (ZHAO e LI, 2006). 

Materiais mesoestruturados com relações bem definidas dos poros e tamanho 

uniforme têm atraído considerável atenção em muitos campos, tais como, catálise, separação, 

sensores e materiais ópticos.  Por sua vez, os nanofios mesoporosos são, particularmente, 

atraentes quando usados como sensores e nas aplicações de catalisadores, por causa da sua 

estrutura hierarquicamente organizada, com tamanho dos poros ajustáveis e grande área 

superficial. Diversas rotas de síntese têm sido desenvolvidas para fabricar nanoestruturas 1-D 

com várias composições, morfologias controladas e arquiteturas complexas, conforme explica 

a figura 2.  
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Figura 2: Nanopartículas com diferentes morfologias: (a) nanoprismas, (b) nanofitas, 

(c) nanofios, (d) nanotriângulos, (e) nanotubos, (f) nancubos, (g) nanobastões. 

 

Fonte: FERREIRA, 2006. 

 

A membrana de alumina anódica é uma alternativa bem aplicada neste caso, como 

modelo de síntese para obtenção de nanoestrutura unidimensional, uma vez que ganhou 

notoriedade, pois apresenta a vantagem de permitir a fabricação de materiais 

nanoestruturados, cilíndricos e altamente orientados, com uma distribuição de diâmetro 

estreita. Por suas propriedades únicas, como canais de poros colunares bem definidos, que 

podem ser facilmente obtidos por processos eletroquímicos, as membranas de alumina 

anódica, se tornaram muito promissoras, como substratos, para a preparação de nanomateriais 

1-D.  

Xingtao, Zhihong (2012) fundamentados nos estudos de Yang e colaboradores 

(2007), relataram a preparação de nanotubos de sílica e nanofibras mesoporosas, cuja 

orientação dos mesocanais hexagonais podia ser ajustada, selecionando membranas de 

alumina anódica com diferentes dimensões de poros. Assim, produziram nanofios de zeólita e 

Ta2O5 mesoporosos, os quais foram preparados a partir do copolímero Pluronic 123 em bloco, 

via método sol-gel, em membranas porosas como substratos.  

 

2.2 Membranas de Alumina Anódica Nanoporosas 

 

As membranas porosas de alumina anódica (Al2O3), foram estudadas intensivamente 

nas últimas cinco décadas (MARTINS, 2001). A anodização de folhas de alumínio puro 
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resultou nas membranas de alumina porosa com a presença de nanoporos com parâmetros 

estruturais controláveis. A estrutura das membranas de alumina anódica é disposta como uma 

embalagem fechada de células sextavadas, cada uma contendo um poro central cilíndrico que 

é perpendicular à superfície da folha de Al subjacente e no fundo dos poros formam-se uma 

camada barreira, que separa o óxido, em formação, do alumínio (ONO; SAITO; ASOH, 

2003), como pode ser observado na figura 3. 

 

Figura 3: Aspecto da camada anódica, formada sobre o alumínio metálico.  

                              

Fonte: MARTINS, 2001. 

 

A camada de óxido formada depende do tipo de eletrólito empregado, pois o óxido 

formado pode ser poroso ou não. Eletrólitos que exercem ação solvente sobre o óxido, 

produzem filmes porosos, caso contrário, obtêm-se filmes compactos. Como exemplos de 

eletrólitos que atacam o óxido têm-se os ácidos sulfúrico, fosfórico, crômico e oxálico. Dentre 

os que não atacam pode-se citar o ácido bórico, eletrólitos que contenham boratos e alguns 

eletrólitos orgânicos como ácido cítrico (BOCCHETTA et al., 2003). 

A espessura dos filmes óxidos compactos é basicamente função da voltagem 

aplicada, pois sendo o filme um dielétrico, para a corrente ser mantida, a voltagem deve 

crescer. Os filmes compactos podem ser empregados como dielétricos em capacitores, os 

metais com os quais se consegue obter tais aplicações são: Ta, Nb, Zr, Hf e Sb. 

O crescimento dos filmes porosos apresenta uma dependência da densidade de 

corrente, temperatura, voltagem e tempo de anodização, pois neste caso, as ações solventes do 

eletrólito, que varia com a temperatura, vão determinar o tipo de filme e sua espessura 
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máxima. Em baixas temperaturas (0º a 5º C), a camada porosa é mais resistente, já em altas 

temperaturas (60º a 75º C), o filme é mais delgado e menos resistente do que filmes crescidos 

a temperatura ambiente (THOMPSON, 1997).           

O tamanho das células é determinado pela voltagem da operação do banho, enquanto 

que a espessura da camada é determinada pela relação corrente x tempo. As características da 

camada anódica dependem do tamanho e do volume dos poros e estão diretamente ligadas à 

remoção do calor gerado no processo.  

Segundo Martins (2001), a formação dos poros deve-se à dissolução do óxido de 

alumínio devido a ataques químicos por parte do eletrólito. 

Processos químicos na superfície da alumina, exposta a nossa atmosfera, leva a 

formação de uma alumina hidratada, do tipo gel mostrada na equação 1. 

 

Al2O3 + H2O = 2AlO(OH)                                         (1) 

 

Esta alumina hidratada se forma nas paredes dos poros, diminuindo o diâmetro destes 

e impedindo a condução de qualquer substância para dentro dos mesmos. 

As membranas de alumina anódica são obtidas através da dissolução do alumínio 

metálico que está separado da membrana por uma barreira tipo filme óxido. A superfície do 

metal subjacente à barreira tipo filme, não é fina, mas apresenta uma forma côncava devido à 

impressão dos poros. Tipicamente banhos eletroquímicos formam que estas estruturas 

porosas, são soluções aquosas de ácido crômico, fosfórico, oxálico e sulfúrico.  

A alta população dos canais cilíndricos altamente ordenados (10
12

/ 10
13

 m
-2

) tendo 

um aspecto radial extremamente alto faz com que estas membranas sejam aplicadas na alta 

tecnologia de impacto como, receptores e/ou moldes de nanodispositivos. Também podendo 

ser usada em aplicações mais tradicionais, como micro e ultrafiltração, devido a sua baixa 

massa e resistência ao fluxo, além de ser quimicamente inerte e termicamente estável (ASOH 

et al., 2003; BOCCHETTA et al., 2003).  As figuras 4a e 4b mostram a configuração da 

membrana de alumina anódica. 
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Figura 4: a) Aspecto da camada anódica; b) ilustração da estrutura da camada anódica sobre o 

substrato de alumínio. 

 

  
 

Fonte: MARTINS, 2001. 

 

 Os poros se estendem para baixo e existe uma camada barreira da alumina entre o 

fundo do poro e a folha de Al. Esta camada de barreira não-porosa fina tem uma geometria 

semi-esférica e côncava, e sua espessura é metade da parede do poro. Para as membranas de 

alumina como preparado, o diâmetro do poro está entre um terço e meio do tamanho da célula 

(SAKAIRI et al., 2003). Usando soluções ácidas selecionadas para atacar as paredes do poro e 

conseqüentemente alargar os poros, é possível ajustar o tamanho dos diâmetros do poro 

dentro da célula. Uma das vantagens mais importantes das membranas de alumina anódica é o 

ajustável diâmetro do poro e tamanho da célula (LEI; CAI; WILDE, 2007). O diâmetro do 

poro das membranas de alumina (preparadas sem alargamento de poro) é proporcional à 

tensão de anodização e pode ser ajustado na escala de aproximadamente 10-200 nanômetros 

(o tamanho correspondente da célula está na escala de aproximadamente 25-420 nanômetros) 

(ONO et al., 2003). 

Normalmente, três tipos de soluções ácidas são usados para a anodização das 

membranas de alumina: soluções ácidas sulfúricas, oxálicas e fosfóricas. A solução de ácido 

sulfúrico é apropriada para a preparação das membranas de alumina com poros pequenos que 

estão na escala de aproximadamente 10-30 nanômetros. A solução de ácido oxálico é 

apropriada para a preparação das membranas de alumina com poros de tamanho médio 

(aproximadamente 30-80 nanômetros), já a solução de ácido fosfórico é usada para a 

preparação das membranas de poro grande (maior de 80 nanômetros). O bom ajuste do 

diâmetro do poro e do tamanho das células das membranas de alumina pode ser obtido para as 

membranas pequenas e de tamanho médio de poro. Entretanto, para membranas de alumina 

(b) 
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com poros grandes (maior do que aproximadamente 100 nanômetros), a distribuição de 

tamanho estreita da célula, como também o diâmetro e os arranjos regulares dos poros, não 

podem ser obtidos facilmente (ONO et al 2003).  

As seguintes reações químicas são as principais que ocorrem durante a anodização da 

membrana de alumina (DESPIC; PARKHUTIK, 1989).                                                                                                                

(1) A formação dos íons de Al
3+

 na interface do metal/óxido e a distribuição na 

camada do óxido perto da interface do óxido/metal de acordo com a equação 2. 

 

Al = Al
3+

 + 3e
-
                                                             (2) 

 

(2) A eletrólise da água (uma reação de quebra da molécula da água) ocorre no fundo 

do poro perto da interface do eletrólito/óxido, equação 3. 

 

 2H2O = 2O
2-

 + 4H
+
                                                         (3) 

 

(3) Devido ao campo elétrico, os íons de O
2-

 migram para dentro da camada de 

barreira da interface do óxido/eletrólito para a interface óxido/metal, e reagem com os íons de 

Al
3+

, dando forma ao Al2O3, como visto na equação 4: 

 

 2Al
3+

 + 3O
2- 

= Al2O3                                                         (4) 

 

(4) Há uma dissolução, do tipo campo elétrico realçada, do óxido na interface 

eletrólito/óxido, demonstrado na equação 5:  

 

Al2O3 + 6H
+
 = 2Al

3+
 (aq) + 3H2O                                                (5) 

 

No processo de anodização das membranas porosas de alumina, há um 

balanceamento entre a dissolução do óxido realçada pelo campo elétrico na interface 

eletrólito/óxido e na formação do óxido na interface óxido/metal. Este balanceamento é 

crucial à formação das membranas porosas de alumina, pois mantém a espessura da camada 

de barreira constante no processo inteiro de anodização e permite a propagação do estado 

estacionário do poro no Al metálico. A dissolução do óxido realçado pelo campo elétrico é a 

característica original da síntese da alumina porosa que a separa da camada barreira da 

alumina não porosa anodizada em soluções neutras. A formação das disposições sextavadas 
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altamente requisitadas do poro das membranas de alumina é um processo de alto-organização 

durante a anodização do Al (LI et al., 1998). Sugere-se que as forças repulsivas entre os poros 

vizinhos na interface metal/óxido promovem a formação das disposições sextavadas 

requisitadas do poro.  

No começo da anodização, há nucleação de poros em posições aleatórias na 

superfície da folha de Al. Enquanto os poros crescem no alumínio com o processo de 

anodização, estes se tornam alto-organizados e a regularidade das disposições dos poros 

melhora. Normalmente a regularidade e o arranjo dos poros e o aumentam com o tempo do 

anodização, especialmente, nas primeiras horas. Consequentemente, o processo convencional 

de uma etapa de anodização com um tempo relativamente longo de processo, resultará em 

membranas de alumina com os poros superiores desordenados e poros inferiores no fundo das 

membranas, com morfologia regular, isto é, membranas de alumina com regularidade 

completamente distinta na superfície e no fundo das mesmas (INGUANTA et al., 2007).  

Um processo de anodização em duas etapas que foi proposto por Masuda e Satoh 

(1996) resultou com sucesso na fabricação das membranas de alumina com poros regulares 

por toda a membrana. Neste processo, após uma primeira anodização longa, a primeira 

camada distorcida de alumina é removida da folha de Al, deixando um molde côncavo 

altamente requisitado na superfície da folha de Al (MASUDA; SATOH, 1996). Uma segunda 

anodização, então, é feita nesta folha de Al com superfície-modelada, tendo por resultado 

membranas de alumina com disposições regulares dos poros em ambos os lados das 

membranas. Para melhorar a regularidade do poro e reduzir a aspereza da superfície das 

membranas de alumina anódica, alguns pré-tratamentos, das folhas de Al, são necessários, 

antes da anodização, como recozimento e polimento eletroquímico.  

O processo do recozimento de folhas de Al, sob o vácuo, pode remover as tensões 

mecânicas nas folhas de Al e aumentar o tamanho do grão. Isto facilita o processo da alto-

organização dos poros na anodização seguinte.  

O processo do eletropolimento usa, normalmente, soluções de mistura do ácido e do 

etanol perclórico nas folhas de Al resultando em uma superfície lisa do Al para a anodização. 

A evidência experimental sugere que os detalhes de topologia da superfície da folha de Al, 

por exemplo, sua textura superficial, é importante para a regularidade da estrutura do poro 

(CHEN et al., 2007).  

Deve-se mencionar que o arranjo do poro com disposição colunar sextavada, em uma 

membrana de alumina anódica porosa, é geralmente difícil de ser obtida, em uma região, 

idealmente anodizada, com dimensões maiores que as milimétricas. As áreas livres de 
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defeitos das disposições do poro são, na maioria das vezes, correspondente, a diversos 

micrometros quadrados. O tamanho das áreas livres de defeitos aumenta com o tempo da 

anodização, como mostra a figura 5. (ZARASKA et al, 2010). 

 

Figura 5: Morfologia da membrana de alumina após anodização em 8h (a) e 

anodização em 4h(b). 

   

Fonte: ZARASKA et al, 2010. 

 

Entretanto, parece existir uma limitação desta melhoria, pois é relatada que as áreas 

livres de defeitos das membranas alto-organizadas da alumina, são raramente maiores de 10 

μm, nivelando com um período completamente longo da anodização. A dificuldade em obter 

poros de longo alcance, requisitado nas membranas auto-organizadas da alumina, limita suas 

aplicações (CHEN et al., 2007; XOMERITAKIS et al., 2007).  

Em 1997, Masuda et al. em seus estudos sobre a fabricação de estruturas de 

nanopontos de ouro usando uma camada porosa de alumina anódica, propuseram um processo 

chamado pré texturização, que usa um molde do carbeto de silício do monocristal (SiC) para 

marcar uma folha de alumínio antes da anodização, e realizaram-no com sucesso em 

membranas de alumina com disposições requisitadas de longo alcance do poro livre de defeito 

em grandes áreas (tamanho do milímetro). As vantagens atrativas das membranas de alumina 

anódica, tais como, canaletas nanométricas, feitas sob medida, tamanho e comprimento 

ajustáveis do poro, e disposições requisitadas do poro, fazem da membrana de alumina 

anódica um molde excelente para fabricar disposições requisitadas de nanoestruturas 

unidimensionais, isto é, do nanofio e do nanotubo (MASUDA et al., 1997; ONO e MASUKO, 

2003b). 

Nas últimas duas décadas, muitos tipos de nanofio e de nanotubo foram preparados 

usando membranas de alumina anódica como moldes, que incluem os metais, semicondutores, 

carbono, polímeros, e outros tipos de materiais. As disposições do nanofio e do nanotubo 

a) 
b) 
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podem ser liberadas do molde simplesmente removendo a membrana de alumina usando 

soluções do ácido ou de alcalóide. O tamanho dos nanofios e dos nanotubos pode ser ajustado 

com o ajuste do poro das membranas de alumina (MENG et al., 2005). 

Além da fabricação de nanoestruturas unidimensionais, as membranas de alumina 

anódica podem ser usadas como o original na fabricação de cópias metálicas e 

semicondutoras das membranas, algumas das quais tem propriedades físicas e químicas 

interessantes. Devido à maioria dos nanofios e dos nanotubos ter sido preparada nas 

membranas de alumina com a camada de barreira na parte traseira do alumínio, é geralmente 

difícil fabricar disposições do nano fio ou do nanotubo diretamente sobre substratos (tais 

como o silício), o que limita extremamente suas aplicações em dispositivos baseados em 

Silício (LEI, CAI, ZHANG, 2003).  

Além disso, é difícil fabricar nanomateriais zero-dimensional, tais como, 

nanopartículas e nanofuros, sobre os substratos que usam diretamente as membranas 

convencionais de alumina. Entretanto, seria muito atrativo se as vantagens das membranas de 

alumina anódica pudessem ser usadas em nanoestruturas de superfície fabricando materiais 

zero-dimensional sobre os substratos (HAN et al., 2007). 

Desde a década de 1950, filmes anódicos de metais válvula, tais como - Nb2O5, 

Ta2O5 e ZrO2 - entre outros, têm sido estudados visando a construção de elementos de 

circuitos eletrônicos, a partir destes materiais. Apesar da facilidade de preparação, o grande 

número de defeitos eletrônicos e estruturais que se formam, durante sua preparação em meio 

aquoso, impediram a utilização destes materiais, para esta finalidade. Entretanto, estes 

materiais voltaram a ser estudados na década de 1990, devido à possibilidade de se obter 

materiais nanoestruturados, com propriedades antes não estudadas, como por exemplo, a 

obtenção de fases cristalinas estáveis à temperatura ambiente, após a adição de alguns sais 

contendo elementos específicos na solução eletrolítica. 

Além destas, temos as propriedades luminescentes, observadas na Alumina Anódica 

Porosa (AAP) ou no ZrO2. Estas propriedades, antes não exploradas nestes materiais, 

tornaram estes óxidos anódicos novamente interessantes do ponto de vista tecnológico, 

embora, mesmo após estas descobertas, muitas questões de caráter fundamental, ainda não 

possuam uma resposta definitiva sobre os mecanismos de crescimento e comportamento 

dessas estruturas. 

Entre outras aplicações das membranas de alumina anódica, pode-se citar ainda: os 

estudos de YU, Y. e colaboradores, 2012 em membranas preenchidas com nanofios de ouro 
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para aplicações catalíticas; XU, Q. e colaboradores, 2012 utilizou membranas com substrato 

de alumínio para promover propriedades ópticas e decorativas, mostradas na figura 6. 

 

Figura 6: Fotografias das estampas de filmes finos PAA. 

 

Fonte: XU, Q. et al, 2012. 

 

SANTOS, A. e colaboradores, 2012, estudaram uma abordagem rápida de bom 

custo-benefício aplicando, para a fabricação de membranas de alumina anódica nanoporosas, 

condições de “Hard anodizing” sem a camada de óxido de proteção. Esta característica 

estrutural é um resultado da utilização de estratégia de anodização em duas etapas e em 

condições específicas rígidas durante a segunda etapa de anodização (Isto é, elevada taxa de 

agitação, temperatura do eletrólito de baixa concentração de ácido). Note-se que, após a 

anodização processo, a membrana é separada do substrato de alumínio ao mesmo tempo de 

que os poros profundos são abertos. 

Assim, após o processo de fabricação, não necessita de fases adicionais para remover 

tanto a camada de óxido protetora e a camada de barreira de óxido de cima e na parte inferior 

da membrana, respectivamente. As nanoestruturas resultantes obtidas com este método estão 

livres de defeitos bem como, apresentam poros definidos a partir do topo para o fundo. Isto 

torna possível utilizar diretamente para essas membranas em aplicações posteriores (Por 

exemplo, moldes para nanoestruturas replicantes, filtros, dispositivos optoeletrônicos e assim 

por diante), sem processos e custos adicionais. 

 

2.3 Membranas de Alumina Policristalinas Translúcidas 

 

As membranas translúcidas são obtidas geralmente pela sinterização de pós de 

alumina. Esses materiais são opacos ou, na melhor das hipóteses, translúcidos. Algumas 

aluminas transparentes foram produzidas a partir de sois de boemita preparados via sol-gel, 

empregando métodos de alcóxidos de alumínio. Algumas aluminas transparentes são, 

efetivamente, utilizadas como parte de instrumentos médicos e dispositivos ópticos.  
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No entanto, a obtenção destas membranas de alumina transparente, via método sol-

gel, a partir de sois de boemita, é um processo complicado, porque as propriedades dos sois 

preparados dos alcóxidos são, consideravelmente, afetados por vários fatores, por exemplo, as 

quantidades de H2O, catalisadores adicionados ao sistema de reação, o tempo de reação, e a 

temperatura de reação. Além disso, os alcóxidos de alumínio são facilmente hidrolisados, 

mesmo no ar, e devem ser tratados no âmbito de condições anidras (GOTOH et al, 2004). 

Em estudo realizado por Timoteo, Jr. (2007), observou-se que as membranas de 

alumina, obtidas pelo método de anodização, quando submetidas ao procedimento de 

tratamento térmico, estas se cristalizam, apresentando novas características e propriedades, ou 

seja, as membranas anodizadas e não tratadas quimicamente e termicamente apresentaram 

uma estrutura amorfa, com uma microestrutura de poros intercomunicantes de grãos finos e 

orientados na direção perpendicular ao plano da membrana. 

Ao tratamento térmico, acima de 600 ºC foi possível obter membranas com estrutura 

cristalina, de elevada porosidade intragranular e, portanto, de maior inércia química. Quando 

submetidas a temperaturas acima de 900 ºC a cristalinidade aumentou, observando-se, 

contudo, uma redução drástica da porosidade. 

Altos valores de transmitância, resistência à corrosão, refratariedade, e boas 

propriedades mecânicas são outras, das inúmeras características dessas cerâmicas. Assim, a 

alumina policristalina translúcida tem sido usada como envelopes para descarga de arco 

elétrico de lâmpadas de alta intensidade, janelas de memória programável apagável somente 

de leitura (EPROMs), “brakets” dentários, e componentes para fábricas de produtos químicos. 

O fator chave para produção das aluminas policristalinas translúcidas  é o controle da 

evolução da microestrutura durante a sinterização, de modo a resultar em uma fase única, ou 

seja, uma cerâmica policristalina quase totalmente densa. 

As características do pó de partida determinam o comportamento de sinterização e 

propriedades ópticas. Por isso, pós de alta pureza de alumina com alta sinterabilidade têm sido 

utilizados. Uma pequena quantidade de MgO ( ~ 500ppm ou superior), como inibidor de 

crescimento de grão, um gás solúvel em alumina (geralmente hidrogênio), ou vácuo como 

atmosfera de sinterização, e uma alta temperatura de sinterização ( ~ 1800-1900 ºC) têm sido 

usados para garantir a eliminação da maioria dos poros residuais, durante a sinterização. 

Dentre as propriedades estudadas, encontra-se o espalhamento de luz pelos poros 

residuais de sinterização, os quais afetam fortemente a transmissão de luz de aluminas 

policristalinas translúcidas, por causa da significativa diferença entre o índice de refração da 

alumina e do vácuo. O modelo de dispersão baseado na Teoria de Mie, explica a dependência 
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no tamanho dos poros com o espalhamento da luz e prevê que a dispersão máxima ocorre 

quando os poros são quase tão grandes quanto o comprimento de onda da luz incidente. O  

espalhamento e absorção por partículas de segunda fase residuais, como espinélio (MgAl2O4), 

também afetam a transmissão de luz.  

A alumina policristalina translúcida, apresenta alta transmissão total (direta e luz 

difusa transmitida) mas, baixa transmitância em linha (luz transmitida direta), por causa da 

dispersão inicial, causada: pelos poros, partículas de segunda-fase, e grão-fronteiras 

(relacionada com a birrefringência da alumina). Outros fatores que afetam a transmissão de 

luz são reflectância nas superfícies destes materiais e rugosidade da superfície.  

A transmissão em linha, TI, da TPCA pode ser expressa por Beer-Lambert-Budworth 

através da equação 6:  

                                                                          (6) 

 

Onde R é a reflectância; α é o coeficiente de absorção intrínseca; Sp é o coeficiente 

de espalhamento relativo a partículas de segunda fase, incluindo poros; Sb é o coeficiente de 

espalhamento relativo aos contornos de grãos; e, t é a espessura.  

Recentemente, tem sido demonstrado que a alumina com tamanho de grão 

submicrométrico e alta transmissão em linha na região do visível, pode ser preparada por 

prensagem isostática a quente (HIP). O mecanismo de dispersão muda a taxa de tamanho de 

grão submicrométrico e a teoria de dispersão da luz Rayleigh-Debye-Gans tem sido aplicada 

para explicar a transmissão da luz deste novo material. A alumina policristalina translúcida 

com alta transmitância de linha na região do visível, pode ser preparada usando MgO-CaO e 

MgO-Y2O3-CaO como aditivo de sistema. Com base na medida de transmitância em linha e 

análise da microestrutura, um fator de espalhamento adicional foi proposto à equação Beer-

Lambert-Budworth. 

Um dos materiais cerâmicos, que podem ser sinterizados próximo da densidade 

teórica é alumina, desde que dopado com uma pequena quantidade de magnésia. Esta alumina 

densamente sinterizada combina uma série de muitas propriedades úteis que a torna adequada 

como um material envelope de lâmpada. Ele foi usado durante a última década em lâmpadas 

de sódio de alta pressão. Mesmo depois de ter sido sinterizadas em altas temperaturas e 

densidade quase total, o material sinterizado é translúcido, ou seja, não se podem visualizar 

objetos através dele. Que parece, na melhor das hipóteses, de vidro fosco.  
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De acordo com Peelen (1979), em seu estudo sobre diferenças entre transparência e 

translucência, este, afirma que a prensagem à quente é um meio alternativo de densificação do 

pó de alumina. Uma lâmina de alumina prensada a quente difere de um disco de alumina 

sinterizado em que através dele pode ser visto muito bem. Em linguagem comum esse 

material poderia ser descrito como transparente. A diferença é ilustrada na figura 7, na qual o 

referido autor mostra dois discos de alumina, obtido um por prensagem a quente e o outro por 

sinterização. O texto permanece legível apenas no caso de alumina prensada a quente, embora 

haja considerável perda de contraste. 

 

Figura 7 – Fotografia de dois discos de alumina policristalina a 1 cm de distancia de uma 

folha de papel escrita 

 

 

 Fonte: PEELEN, 1979. 

 

Todavia, peelen (1979) já alertava, na época, sobre a confusão existente na literatura, 

acerca das definições de transparência e translucência, cujas descrições se relacionavam a 

densidade, porosidade, sinterização, etc. Palavras como transparente quase transparente e 

translucente eram, muitas vezes, utilizados de forma inadequada. 

Assim, o autor traz a definição da palavra transparente retirada do dicionário 

Webster: “tendo a propriedade de transmitir luz, sem dispersão apreciável para que corpos 

situados além deste sejam totalmente visíveis”. Neste sentido, a alumina sinterizada não é 

transparente. Esta definição também indica que a diferença entre translucidez e transparência 

é bastante subjetiva: ela deixa o julgamento para o olho humano.  

A falta de transparência de aluminas sinterizadas, foi atribuída à dispersão de grãos 

de fronteira e birrefringência. Esta subestima a influência da porosidade e tamanho dos poros. 

Por causa de seu tamanho de grão pequeno (menor que 1µm é possível), isto é, precisamente a 
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alumina- prensada a quente que deve sofrer de uma contribuição relativamente elevada de 

dispersão de grãos de fronteira e refração dupla. No entanto, este material é o mais 

transparente.  

Ainda no referido trabalho, o autor faz a diferença entre alumina transparente e 

translúcida em termos da largura do lobo frontal no diagrama de espalhamento angular, e da 

mancha que ambos os materiais causam a imagem de um objeto de teste. A discussão também 

é dedicada à relação entre essas propriedades e a microestrutura do material e seu método de 

preparação. 

Em estudos recentes Petit et al (2011), alcançaram a transparência de amostras de 

alumina a partir da sinterização, o que pode ser observado na figura 8. 

 

Figura 8. Torre Eiffel observada através da melhor amostra de alumina policristalina 

 

 

Fonte: PETIT ET al, 2011. 

 

De acordo com os autores, a transparência obtida em quase 60%, considerada como 

de muito bom valor, foi devido ao processo constituído por uma dispersão coloidal da matéria 

prima, em seguida, a sinterização à pressão ambiente e, finalmente, a sinterização HIP. A 

dispersão descrita em dois principais mecanismos, em seu modelo bem conhecido, ocorrendo 

em policristalino alumina com grãos submicrométricos. Por causa de sua birrefringência, o 

espalhamento de contorno de grão é muito importante, mas a dispersão dos poros não é 

desprezível. Medições precisas de densidade mostraram que mesmo as amostras HIP 

apresentaram poucos décimos de um por cento da porosidade residual, que afeta a 
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transparência. O tamanho de grão é de cerca de 600 nm e a porosidade residual é de cerca de 

0,14%. Graças a este processo, obtiveram amostras homogêneas em termos de tamanho de 

grão, porosidade e transmissão, o que abre caminhos para grandes peças transparentes. Apesar 

dos resultados satisfatórios, os autores acreditam que melhorias, ainda são necessárias, para 

diminuir as perdas de luz.  

 Para algumas aplicações extremas de janelas visível ao infravermelho, materiais 

como polímeros orgânicos, vidro ou até mesmo monocristais não são muito apropriadas. 

Polímeros são instáveis acima de 200 ou 300 ºC, tipos de vidro são, muitas vezes, demasiado 

macio em condições abrasivas, e monocristais são muito difícil de produzir em pedaços 

grandes. MgAl2O4 (espinélio), Y3Al5O12 (YAG), α-Al2O3 (Alumina), são algumas cerâmicas 

de óxido  que são boas candidatas para tais aplicações, por causa de suas ótimas propriedades 

termo-mecânicas até uma temperatura muito alta (> 1000 ºC), onde é obtido, sua 

transparência intrínseca na faixa visível IR e do baixos custos das matérias-primas. Entre 

esses compostos, o que retém a atenção é alumina. Na verdade, a sua resistência a flexão, 

dureza, módulo de Young, ponto de fusão e tenacidade a fratura estão entre os mais altos de 

compostos de óxido. 

No entanto, o processamento de uma cerâmica transparente é um desafio porque a 

sua densidade tem que ser próxima ao de um único cristal. Se a densidade relativa (que é a 

relação entre cerâmica e densidades de cristal) não é igual a um, a amostra não terá sua 

máxima transparência.  

Outra fonte de opacidade é a presença de impurezas. Durante o processo de 

crescimento de um monoscristal, a segregação elimina-os. Ao contrário, durante o processo de 

sinterização, eles ficam dentro da amostra e podem formar fases parasitárias. Finalmente, no 

caso da alumina, o contorno de grão desempenha um grande papel na dispersão da luz. Na 

verdade, por causa da sua birrefringência, os grãos orientados aleatoreamente, de tal cerâmica 

induzem uma variação do índice de refração ao longo de qualquer direção. Entretanto, como 

bem se sabe, o controle do crescimento de grãos é essencial para melhorar a transparência das 

cerâmicas de alumina, bem como a taxa de densificação. O problema é que o crescimento de 

grãos está ligado à temperatura de tratamento, em vez do tempo de tratamento.  

Por um lado, o estado de energia termodinâmica de um pó é maior do que a cerâmica 

totalmente densa, que é por sua vez, maior que a do cristal único, por causa da energia 

superfícial. No entanto, um pó não pode se tornar um material denso, se ele permanecer em 

condições ambientais (considerando escala de tempo humana). A energia de ativação é muito 

grande. Para melhorar a cinética, o ceramista, assim como na química, deve aumentar a 
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temperatura do processo e / ou usar um catalisador. Em um meio de estado sólido (sem 

convecção), o primeiro é muito mais eficiente. Um aumento da pressão também é 

recomendado para passar por aquela parede de energia. Quando o tempo de tratamento é 

reduzido suficientemente, aumentando-se   a temperatura, o crescimento de grão torna-se 

muito importante. Auxiliares de sinterização ou de inibidores de crescimento de grão podem 

ser adicionados à cerâmica, mas em quantidades grandes, eles criam fases parasitárias. Alguns 

autores têm escolhido a técnica sinterização por faísca de plasma  (SPS) para densificar suas 

amostras e controlar o crescimento do grão (PETIT et al, 2011). 

Segundo Gotoh et al (2004), filmes transparentes de alumina foram preparados a 

partir de uma composição de um complexo de alumínio  polinuclear e surfactantes. No grupo 

de alumínio complexo polinuclear, o cloreto de alumínio básico (BAC) é amplamente 

utilizado como coagulante no tratamento de água. 

O BAC é um composto inorgânico solúvel em água e é muito barato, que pode ser 

preparado facilmente a partir de metal de alumínio, ácido clorídrico e H2O. Desde que o BAC 

se tornou disponível comercialmente, ficou mais fácil de lidar com ele, do que com os 

alcóxidos de alumínio, sendo desta maneira, mais vantajoso utilizar BAC para preparar 

membranas de alumina transparente. Além disso, os produtos de alumina podem ser obtidos 

facilmente como filmes e fibras, quando polímeros usados como ligante de BAC estiverem 

disponíveis. 

Foram investigados alguns polímeros solúveis em água, aplicados como ligantes, 

misturando-as com BAC para obter membranas de alumina transparente. Entre os resultados, 

foi brevemente relatado por Gotoh (2004), um filme compósito consistindo em BAC e metil-

celulose (MC) usada como ligante, sendo obtido um filme de alumina transparente amorfa 

com espessura de 40μm, a qual após tratamento térmico entre 800 e 900º C, transformou-se 

em γ-alumina e continuou com 85% de transmitância. Porém acima de 1150º C a fase γ-

alumina transformou-se em α-alumina e sua aparência mudou para opaca. As figuras 9a e 9b a 

seguir mostram as alterações microestruturais sofridas pelos filmes após o tratamento térmico.  
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Figura 9. Membranas obtidas via prensagem a quente. 

 

Fonte: Gotoh et al (2004). 

 

A figura 9a mostra a seção transversal do filme obtido a 1000º C e a figura 9b mostra 

o filme obtido a 1150º C. Esclarece-se na figura 9a que o filme de alumina é composto de 

partículas pequenas, e nenhum poro grande é observado entre as partículas. O tamanho das 

partículas está na faixa de 35 e 80 nm, que são muito menores do que o comprimento de onda 

do raio visível e as partículas estão densamente unidas.  

Assim, a dispersão do raio visível não ocorre no filme, e a amostra apresenta alta 

transparência. Pela integral da largura do pico de difração do resultado DR-X, o tamanho do 

cristalito da alumina obtido em 1000º C, foi determinado como 6,2 nm. Portanto, cada 

partícula mostrada na figura 9a é considerada como agregado dos cristais pequenos de γ-

alumina. Para o filme de alumina obtida a 1150º C, as partículas de alumina são unidas umas 

às outras, e a alumina, forma a fase contínua que tem muitos poros. Portanto, menor será 

transmitância da alumina obtida em 1150º C, devido à dispersão dos raios visíveis pela 

estrutura porosa mostrado na figura 9b. 

 

2.4 Propriedades Ópticas e Físicas da Membrana de Alumina Translúcida 

 

Ao incidir sobre um corpo cerâmico policristalino, o feixe de luz tem sua intensidade 

atenuada e, portanto, sua transmitância diminuída por vários fatores, dentre eles: o fato de ser 

parcialmente refletido (reflexão difusa e especular) na superfície incidente; ter uma fração 

absorvida pelo material (propriedade intrínseca do mesmo); e inomogeneidades internas do 

material como poros, segundas fases e contornos de grãos, diminuem esta intensidade pelo 
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espalhamento de luz que provocam (devido à diferença de índices de retração). Além disto, 

deve ser considerado o efeito da birrefringência, característica de materiais que apresentam 

anisotropia óptica, como a alumina.  

A transmissão do feixe, como pode ser observada pela figura 10, é composta por 

duas partes: a transmissão em linha, ou seja, a fração da intensidade original que emerge do 

corpo, na mesma direção do feixe incidente, e a transmissão difusa, resultante da fração 

transmitida que sofreu espalhamento.  

 

Figura 10: ilustração da transmissão de feixe de luz sobre um material. 

 

FONTE: http://www.alusistem.com.br/VIDROS.htm. 

 

Para a aplicação em bulbo de lâmpada, é importante a transmissão total do material, 

sendo que, a transmissão em linha é a mais adequada para estudo dos efeitos microestruturais 

na transmitância, por ser mais sensível a estes. 

Os fatores que influenciam a transmitância da alumina policristalina são: a reflexão 

na superfície, a absorção do material, a birrefringência, e as inomogeneidades interna (poros, 

contornos de grãos e segundas fases). A reflexão na superfície é inevitável e está relacionada 

com o índice de retração do material, conforme a equação 7: 

 

    (7) 

 

Onde n é o índice de refração do material, e 1 o índice de retração do ar. Desde que 

ocorre reflexão na superfície de incidência e emergência do feixe, a reflexão total é dada pela 

equação 8: 

 

http://www.alusistem.com.br/VIDROS.htm
http://www.google.com.br/imgres?q=reflex%C3%A3o+e+transmit%C3%A2ncia&hl=pt-BR&biw=1058&bih=504&gbv=2&tbm=isch&tbnid=KSr5dJ5Vuf_29M:&imgrefurl=http://www.alusistem.com.br/VIDROS.htm&docid=_CvRr-SRwywLOM&imgurl=http://www.alusistem.com.br/FG/padrao.gif&w=600&h=265&ei=suUFT8GoC9PqtgfYzrjQBg&zoom=1
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     (8)

  

Como na região do visível o índice de retração da alumina é 1,77, a perda total de luz 

por reflexão é 14% para um feixe incidindo normalmente a uma superfície perfeitamente 

polida (PEELEN, 1979). 

Peelen (1979), com base em outros autores e em resultados por ele obtidos, concluiu 

que o efeito da birrefringência na transmitância da alumina é desprezível, exceto para 

tamanhos de grão tão pequenos quanto 0,1 µm. Segundo seus cálculos, para uma amostra com 

espessura de 0,5 mm, e tamanho médio de grão de 25 µm (25 grãos, portanto), a fração de luz 

que desvia de seu caminho original é de 10
-4

, enquanto que para a amostra com tamanho 

médio de grão de l μm (500 grãos), a fração desviada será de 2,5 x 10
-3

. Quanto aos contornos 

de grãos, são apontados em vários trabalhos como tendo grande efeito no espalhamento de 

luz, de modo a existir uma relação direta entre tamanho de grãos e transmitância, ou seja, 

quanto maior o tamanho médio de grãos (e portanto menor o número de contornos), maior a 

transmitância do matéria (ODA; KANNO; YAMAMOTO, 1980). 

Aluminas policristalinas obtidas por prensagem a quente contrariam esta afirmação, 

pois apesar de possuírem tamanho médio de grãos tão pequenos quanto 1µm, apresentam 

elevada translucidez, principalmente na região do infravermelho (ISHITOBI; SHIMADA; 

KOIZUMI, 1977). 

Cabe ressaltar que com a prensagem isostática a quente, são obtidos corpos de 

alumina com alta transmitância sem a necessidade de aditivos, ao passo que com a 

sinterização normal, isto só se dá com o auxilio de aditivos de sinterização (como o MgO, por 

exemplo) 

A medida da transmissão T de luz através da face paralela de  um filme dielétrico na 

região de transparência é suficiente para determinar as partes real e imaginária do índice de 

refração complexo, bem como a espessura d do filme. 

A membrana de alumina é considerada como uma película fina, de pé livremente no 

ar. O filme tem espessura d e o índice refração complexo n = n-ik, onde n é o índice de 

refração e k é a extinção do coeficiente que pode ser expresso em termos de coeficiente de 

absorção (α). O índice de refração do meio é n0 = 1. Há uma variação na espessura do filme, 

devido à parâmetros de anodização (ambos formação e dissolução da alumina) e a estrutura 

porosa da membrana de alumina. Heterogeneidades no filme têm uma grande influência sobre 
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o espectro de transmissão óptica. As membranas de alumina são consideradas como filmes 

finos não-uniformes com relação a sua espessura.  

Garabagiu, Mihailescu (2011), levando em consideração os efeitos da variação da 

espessura, fundamentaram suas análises nos estudos de Swanepoel (1984) o qual analisou o 

espectro de transmissão de filmes finos de silício amorfo. Os envelopes em torno dos valores 

máximos e os mínimos do espectro são consideradas como funções contínuas de λ e n (λ). Em 

ordem para determinar a espessura e as constantes óticas do espectro de transmissão de filmes 

de AAO, o método Swanepoel modificado foi utilizado.  

Usando o método modificado calcularam as constantes ópticas (índice de refração n 

e extinção do coeficiente k em função de comprimento de onda λ) de óxido de alumínio 

anódico preparadas em uma mistura de eletrólitos (ácidos oxálico e sulfúrico). Estudaram 

também as propriedades ópticas dos óxidos de alumínio anódico preparados em ácido oxálico, 

com diferentes espessuras e porosidades. Assim, considerando a contribuição da camada de 

barreira para o espectro de transmissão e da porosidade da membrana de alumina, de 

transmissão obtiveram a equação 9:   

 

                    *(1 – p)
 
                                               (9)

 

 

onde p = porosidade. A dependência de refração função do índice do comprimento de onda é 

dado pela equação 10: 

n(λ) = a / λ
2 

+ b                                                          (10) 

 

O d espessura da camada pode ser calculado a partir de dois ou maxima dois mínimos usando 

a equação 11: 

d  = m λ1 λ2 / [2(n(λ1 λ2 – n(λ2) λ1)]                                            (11) 

 

onde m é o número de oscilações entre os dois extremos. 

Quando a amplitude das oscilações é fraca, a precisão dos valores calculados é 

fortemente afetada. Quando há um número grande extremos no espectro, isto leva a redução 

de erros, enquanto determina a espessura e os números de ordem correspondem extremos 

(GARABAGIU, MIHAILESCU, 2011). 

A caracterização óptica e estrutural de membranas delgadas pode ser realizada 

através de varias técnicas, dentre elas, as tratadas a seguir, as quais serão utilizadas no 

trabalho. 
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2.4.1 Absorção Óptica no UV-VIS 

 

De acordo com a teoria de absorção óptica em materiais semicondutores em que o 

processo é ilustrado na figura 11, pode se obter o coeficiente de absorção a partir dos dados de 

absorbância. 

 

Figura 11 – Ilustração do processo de absorção. 

 

Fonte: RIBEIRO, 2009. 

 

A absorbância (A) está relacionada com a transmitância (T) por meio da lei empírica 

de Beer-Lambert como expressa na equação (11): 

 

A= − logT                  (11) 

 

Onde a transmitância é a razão entre a intensidade da luz transmitida (It) e a luz 

incidente (I0) de acordo com a equação 12. 

 

     (12) 
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A lei explica que há uma relação exponencial entre a transmissão de luz através de 

uma substância e a espessura do corpo que a luz atravessa. Conhecendo d, o coeficiente de 

absorção α pode ser deduzido a partir da quantidade de luz transmitida. Ao incidir um feixe de 

luz sobre a superfície do filme fino depositado sobre um substrato transparente, tomando–se 

R1 como o coeficiente de reflexão da luz na primeira interface em que a luz incide, ou seja, na 

superfície em x=0, e considerando o coeficiente de absorção do material como α, a 

intensidade da luz num ponto x qualquer dentro do material pode ser expressa de acordo com 

a seguinte equação 13: 

 

    (13) 

 

Ao alcançar a espessura total do filme (x=d), mas antes de sair do material, tem-se a 

equação 14 que: 

    (14) 

 

Assim a intensidade que atravessa o material (IT), que também sofre reflexão com 

coeficiente R2 na última interface conforme ilustrado na figura 11, pode ser escrita da seguinte 

maneira pela equação 15: 

 

         (15) 

 

Onde substituindo Id conforme (14) obtém-se a expressão da intensidade transmitida 

através da equação 16: 

 

               (16) 

 

Considerando que essas reflexões sejam mínimas (R <<1) a intensidade da radiação 

transmitida é expressa aproximadamente pela equação 17: 

 

                (17) 
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Usando as expressões de 11 e 17 pode-se escrever as equações 18 e 19: 

 

        (18) 

 

 

      (19) 

 

Assim chega-se a expressão que fornece o valor do coeficiente de absorção em 

função da absorbância medida dada pela equação 20: 

 

       (20) 

 

A partir do coeficiente de absorção pode-se obter o valor do gap óptico 

empiricamente utilizando a expressão desenvolvida por Tauc através da equação 21: 

 

    (21) 

 

Onde α representa o coeficiente de absorção óptico, hν é a energia do fóton, β é uma 

constante relacionada à estrutura do material e Eopt é definido como o gap de Tauc. Essa 

equação é válida para semicondutores amorfos, ao fazer a extrapolação linear da região de alta 

energia onde α (hν - Eg)2, do gráfico de α1/2 em função de hν obtém-se o gap óptico Eopt. 

Na figura 12 é apresentado um exemplo de cálculo de gap de Tauc para um filme de 

nitreto de silício obtido por PECVD. Na região onde o espectro tem um comportamento linear 

corresponde a distribuição quadrática da densidade de estados, ou seja, as bandas de valência 

e condução. Extrapolando-se essa região linear até cruzar o eixo x para y=0 obtemos o valor 

do gap óptico. 
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Figura 12 - Extrapolação de Tauc para o cálculo do gap óptico 

 

Fonte: RIBEIRO, 2009. 

 

Também, a partir do coeficiente de absorção, define-se empiricamente o chamado 

gap óptico EO4 como a energia para a qual o coeficiente de absorção atinge o limiar de alta 

absorção considerado 10
-4 

cm
-1

, na figura 13 é ilustrado como se obtém esse parâmetro. 

 

Figura 13 - Representação do método EO4 para o cálculo do gap óptico. 

 

Fonte: RIBEIRO, 2009. 
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2.4.2 Absorção no Infravermelho 

 

A espectroscopia no infravermelho é uma técnica utilizada para determinação das 

ligações químicas em substâncias que são detectáveis na região do infravermelho do espectro 

eletromagnético que compreende de 3,8 x 10
14

Hz a 3 x 10
11

Hz. Para um movimento 

vibracional ser ativo no infravermelho, o momento de dipolo da molécula deve mudar. A 

absorção no infravermelho pode ser expressa em termos do número de onda (cm
-1

) e sua 

relação com a frequência e o comprimento de onda é dada pela equação 22 seguinte: 

 

                  (22) 

 

Onde λ é o comprimento de onda, ν é o número de vezes que a onda cruza o eixo x 

por segundo, ω é o número de ondas por centímetro (ou número de onda), e c é a velocidade 

da luz. A técnica, que pode ser utilizada para identificar um composto ou investigar a 

composição de uma amostra, se baseia no fato de que as ligações químicas das substâncias 

possuem frequências de vibração específicas, as quais correspondem aos níveis de energia 

vibracional da molécula, ou seja, a molécula absorve energia da radiação (fótons) aumentando 

sua própria energia vibracional. No espectro vibracional há absorção da radiação quando essa 

promove mudanças na energia de vibração molecular. As frequências dependem da forma da 

energia potencial da molécula, de sua geometria e das massas dos átomos. O acoplamento 

vibracional é o evento que ocorre entre duas moléculas que vibram com frequências similares 

produzindo bandas de absorção com frequências próximas. 

Em um espectrômetro a molécula é irradiada com uma completa faixa de frequências 

no IR, mas apenas as energias que coincidem com as frequências naturais de vibração da 

molécula serão absorvidas. Se a molécula receber luz com exatamente a mesma energia de 

uma dessas frequências naturais haverá absorção e a molécula passará para um estado 

excitado. Para que uma vibração apareça no espectro IR, a molécula precisa sofrer uma 

mudança no seu momento dipolar durante essa vibração, ou seja, dependerá da eficiência de 

transferência de energia do fóton para a molécula.  

Embora os átomos e as moléculas sejam eletricamente neutros, eles são afetados 

pelos campos elétricos dos fótons, pois têm cargas positivas e negativas. Em alguns átomos 

ou moléculas, a nuvem de elétrons é esfericamente simétrica e o centro de carga localiza-se 
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no centro do átomo, e coincide com o centro das cargas positivas. Na presença de um campo 

elétrico externo, o centro das cargas positivas não coincide com o centro das cargas negativas. 

O campo elétrico exerce uma força tanto sobre o núcleo positivo, como na nuvem 

negativa. As cargas positivas e negativas se separam. Esta distribuição de carga comporta-se 

como um dipolo elétrico. Para uma molécula diatômica de átomos iguais, a variação no modo 

vibracional é pequena devido à fraca interação de momento dipolar entre o fóton e a 

molécula, portanto esse sinal é fraco. O momento de dipolo é definido, num caso de um 

dipolo simples, como a magnitude de qualquer carga no dipolo multiplicado pela distância 

entre as cargas (CONLEY, 1966). 

Para classificar os modos de vibração faz-se uma aproximação onde um conjunto de 

moléculas se assemelha a esferas e molas, as esferas representam os núcleos e as molas 

representam as ligações químicas e podem vibrar de acordo com um vasto número de padrões 

complexos. Para uma molécula com n átomos, são necessárias 3n coordenadas cartesianas (x, 

y e z) para descrever os modos vibracionais. Então, diz-se que a molécula tem 3n graus de 

liberdade. Sendo que três dessas descrevem o movimento de translação da molécula como 

uma unidade rígida. Para uma molécula linear há 3n – 5 vibrações fundamentais. Isso se deve 

ao fato de que apenas dois ângulos são necessários para descrever a rotação, pois a rotação 

com respeito ao eixo molecular não tem componente. A amplitude vibracional relativa dos 

átomos individuais pode diferir em magnitude e direção, mas o centro de gravidade não se 

move e a molécula não tem movimento rotacional. Resume-se que um modo normal de 

vibração é uma oscilação coletiva dos átomos de uma molécula que vibram com a mesma 

frequência e passam através de suas posições de equilíbrio simultaneamente.  

Supondo uma molécula hipotética (A-X2), dentre o enorme número de padrões 

complexos de vibrações, os modos que são comumente detectados nos espectros de IR são os 

modos classificados: stretching ou alongamento simétrico, alongamento assimétrico, tweezer 

,tesoura, rocking ou balanço, bending ou flexão e twist ou torção, que se encontram 

representados a seguir na figura 14:  
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Figura 14 – Representação dos modos normais de vibração para uma molécula hipotética A-

X2. 

 

 

Fonte: RIBEIRO, 2009. 

 

 

 

2.4.3 Medidas de Transmitância 

 

Como citado anteriormente, um corpo translúcido pode ser caracterizado através de 

dois tipos de medidas de transmitância: em linha e total. Normalmente são apresentadas na 

literatura, curvas de transmitância x comprimento de onda, para corpos de prova na forma de 

pastilhas com espessura de 0,5 mm, polidas em ambas as faces, sendo o aparato para estas 

medições, composto de um espectrofotômetro gerador do feixe de luz com comprimento de 

onda continuamente variado, que atravessa a amostra, é detectado e comparado a um feixe de 

referencia. Para a medida de transmitância em linha, o aparato é relativamente simples, mas 

para a medida da transmissão total, é necessário a utilização de uma esfera integrada, que 

possibilita a detecção de todo o feixe que atravessa a amostra. 

Além da pureza adequada, a matéria-prima deve apresentar características físicas que 

proporcionem alta sinterabilidade, o que pode ser avaliado por sua distribuição de tamanho e 

tamanho médio de partículas, superfície específica e estado de aglomeração. Aluminas 

indicadas para a obtenção de corpos translúcidos apresentam baixo estado de aglomeração, 

com mais que 80% de partículas menores que 1 µm, tamanho médio em torno de 0,5 µm e 

superfície específica entre 4 e 10 m
2
/g. Devido a isto , a etapa de calcinação da alumina, ou 
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seja, o tratamento térmico que transforma o hidróxido em alumina alfa, passando pelas fases 

de transição, é de extrema importância, já que determina em grande parte estas características. 

A transmitância da alumina está inteiramente vinculada à sua microestrutura e, 

portanto à presença de aditivos. O MgO por ser o mais eficiente aditivo de sinterização da 

alumina, é também o mais importante aditivo para obtenção da sua translucidez, sendo 

indispensável quando a sinterização se dá sem aplicação de pressão. 

Peelen (1979) variou o nível de adição de MgO à alumina (de 50 a 3000ppm), 

medindo a transmitância em linha. Pelos resultados, apresentados na tabela 3, observa-se que 

abaixo de seu limite de solubilidade (≈300 ppm), o MgO promove elevada translucidez na 

alumina, e acima deste valor terá um decréscimo na transmitância, devido à formação de 

segunda fase nos contornos.  

Vários autores, no entanto, indicam que a adição simultânea ao MgO de outros 

aditivos, contribuem para a obtenção de produtos com melhores propriedades ópticas 

(TUCKER, 1985). 

Os aditivos mais citados são os óxidos de lantânio, de itrio e de cálcio. Este último, 

segundo De With (1984), promove um aumento na transmitância da alumina, não observado 

por Peelen, 1979. Em contrapartida, diminui drasticamente a resistência do material ao ataque 

de sódio, de modo que sua presença compromete o desempenho de corpos translúcidos, se 

utilizados como bulbos de lâmpadas HPS (High Pressure Sodium).  

 

Tabela 3- Medidas de transmitância em linha com a variação do MgO.  

 

ppm MgO Transmissão em linha (%) a 600 nm 

100 29 

200 25 

300 18 

1000 12 

3000 4 

Fonte: GENOVA 1993. 

 

Óxidos de lantânio e ítrio são constantemente apresentados como aditivos que 

combinados, individualmente ou ambos, com o MgO, promovem melhorias nas propriedades 

ópticas da alumina. Os mecanismos de atuação destes aditivos, no entanto, não são 

apresentados na literatura de uma maneira clara. Rhodes, citando estudos realizados na Qing 
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Hua University (China), sugere que a adição de 0,75% em peso de MgO e 0,125% em peso de 

La2O3 seria adequada à obtenção de corpos translúcidos para aplicação em lâmpada. A adição 

do óxido de lantânio, segundo ele, promove o surgimento de fase nos contornos, com índice 

de retração próximo ao da alumina, sendo que com a adição apenas de MgO, na quantidade 

citada, a fase que ocorre nos contornos é o MgAl2O4, que tem índice de retração não tão 

próximo ao da alumina. Outro efeito benéfico da adição do La2O3, segundo o autor, é a 

redução da temperatura de sinterização. Outros trabalhos indicam que a adição de MgO e 

Y2O3 conduzem a uma melhor translucidez da alumina, sem no entanto discutirem este efeito. 

Peelen (1979) estudou a adição de 1000 ppm de Y2O3 a uma alumina já contendo 

300 ppm de MgO, e observou que a presença de ítria, nestas proporções, diminuiu a 

transmitância do material sinterizado. Por fim, alguns autores recomendam a adição destes 

dois óxidos de terras raras, juntamente com o MgO, para que se obtenha corpos translúcidos 

adequados, não só quanto às propriedades ópticas, mas também quanto às propriedades 

mecânicas, para a aplicação em bulbos de lâmpadas HPS. Estes aditivos evitariam o 

surgimento de estrutura chamada dúplex, na qual se pode observar uma nítida fronteira entre 

regiões com tamanhos de grãos bastante diferentes. Segundo estes autores estas regiões 

surgem quando se tem apenas MgO como aditivo, e são ocasionadas pela evaporação do 

mesmo, acima de determinada temperatura. 

A presença de La2O3 e Y2O3 retardaria esta evaporação, ou contribuiria para inibir o 

crescimento exagerado de grãos. 

Por último, entre os parâmetros de processamento que afetam a translucidez da 

alumina, merecem destaque as condições de sinterização, incluindo tempo, temperatura e 

atmosfera de sinterização. Quanto à influência da atmosfera na sinterização da alumina, 

novamente os estudos de Coble (1962) foram decisivos. Segundo o autor, esta influência pode 

se dar de duas maneiras, as quais ele classificou como efeito químico e efeito mecânico: o 

primeiro está relacionado à mudança na taxa de densificação, devido à mudança na 

estequiometria e estrutura de defeitos, ocasionada por variação na pressão de oxigênio. Esta 

mudança na estrutura de defeitos afeta a difusividade pela amostra, e com isso a taxa de 

densificação.  

O segundo efeito da atmosfera relaciona-se com o limite de densificação: Os poros 

inicialmente interconectados, ao se isolarem, aprisionam em seu interior o gás do ambiente de 

sinterização, sob a pressão em que a mesma se dá. Supondo-se que este gás não difunda pela 

amostra, a retração do poro ocasionará um aumento na pressão interna do gás, que se oporá a 

subsequente retração. Neste caso, a retração do poro terminará quando a pressão Interna do 
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gás, P, for igual à força motriz de sinterização, ou seja, quando P=2y/r, sendo y a tensão 

superficial e r o raio do poro. Sob estas condições a densidade atingirá um valor limite. Se o 

gás difunde pela amostra, a retração dos poros será controlada pela cinética de difusão, ou 

poderá ser independente da mesma no caso de suficientemente alta difusividade do gás. No 

estudo citado, Coble (1962) demonstrou, também, que uma alumina dopada com 0,25% em 

peso de MgO pode atingir a densidade teórica quando sinterizada em atmosfera de 

hidrogênio, oxigênio ou sob vácuo, mas mantém porosidade residual quando sinterizada em 

hélio, argônio ou nitrogênio. 

Posteriormente foi determinada a solubilidade do hidrogênio na alumina, e 

demonstrado que esta, na temperatura de sinterização, é maior que a quantidade de hidrogênio 

contida nos poros, no inicio do estágio final de sinterização, enquanto que a solubilidade 

limite do Ar, He e N2, são menores que 1% da solubilidade do H2.  

Na prática, a sinterização de alumina translúcida é feita sob alto vácuo ou atmosfera 

de H2, em temperaturas que variam de 1750 a 1850 ºC, por tempos de uma a dez horas, 

dependendo da quantidade e espécie dos aditivos presentes, e da atmosfera, já que sob 

atmosfera de hidrogênio são necessários tempos maiores para sua completa difusão pelo 

material. 

 

2.5 Síntese de Alumina de Elevada Pureza 

 

A obtenção de alumina com elevado grau de pureza, e pequeno tamanho de 

partículas é de grande interesse para diversas áreas (Indústria eletrônica, de catalise, etc), 

sendo que para a produção de corpos translúcidos, é fundamental. 

Dos diversos métodos para a produção de aluminas de alta pureza descritos na 

literatura, destacam-se aqueles em que o material de partida é um sal de alumínio ou um 

alcoóxido. Partindo-se de sais (cloreto, nitrato, sulfato, acetato, etc), a alumina pode ser 

sintetizada por precipitação, precipitação homogênea, freeze-drying, pirólise, plasma-spray, 

etc. enquanto o método em que parte-se de alcoóxidos é genericamente chamado de síntese 

por sol-gel. Este último apresenta como vantagem a possibilidade de o material de partida ser 

mais puro, o que garante uma extrema pureza do produto final, além de permitir um controle 

mais rígido da reação, de forma a se poderem alterar as características morfológicas do 

produto final, obtendo-se desta forma, pós muito finos (da ordem de nanômetros) e 

homogêneos.  
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No entanto, este é um processo bastante oneroso, sendo utilizado apenas em 

aplicações muito especiais. Com isso, os métodos de síntese a partir de sais, continuam 

apresentando diversas aplicações práticas, já que os pós assim obtidos apresentam 

características satisfatórias para inúmeras aplicações. 

A síntese de alumina a partir da cristalização do alúmen de amônio é um interessante 

processo em que se utilizam sais como material de partida, sendo que diferentemente de 

outros, proporciona um produto final com maior grau de pureza que o material inicial. 

Consiste em se dissolver, nas proporções adequadas, sulfato de alumínio e sulfato de amônio, 

em água aquecida, sendo que com o resfriamento, a solução passa por sua temperatura de 

saturação, abaixo da qual ocorre a cristalização do alúmen, conforme a equação 23: 

 

(NH4)2SO4 + Al2(SO4)3.18H2O + 6H2O  > (N H4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O              (23)

        

Estes cristais podem ser redissolvidos em água aquecida, e novamente cristalizar, 

ocorrendo a cada etapa, uma purificação do material. Demonstraram que a partir de sulfatos 

de grau reagente, duas cristalizações são suficientes para se obtiver alumina com excelente 

grau de pureza. A decomposição durante a calcinação dos cristais de alúmen ocorre conforme 

a reação representada pela equação 24: 

 

AlNH4(SO4)2.12H2O  > AlNH4(SO4)2.2H2O  >  AlNH4(SO4)2  >  Al2(SO4)3  >     (24) 

   alumina amorfa  >  γ-alumina > δ-alumina > θ-alumina > α-alumina          

 

Sendo que a liberação destes gases faz com que a alumina obtida após calcinação, se 

apresente na forma de esponja, facilmente desagregável. Bugdanov e colaboradores 

estudaram o efeito de diversos sais nas etapas de decomposição do alúmen, observando com 

isso, drástica variação na superfície especifica da alumina resultante. 

O processo de obtenção de aluminas a partir da síntese do alúmen de amônio é 

bastante simples, possibilitando, a partir de materiais impuros, produzirem-se pós 

extremamente puros e finos. Estes motivos, além da viabilidade econômica, fazem com que 

existam diversas plantas industriais produzindo aluminas comerciais de elevada pureza por 

este processo. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O presente trabalho utilizou o método de obtenção de membranas inorgânicas, 

através da anodização de alumínio, em duas etapas, onde na primeira é feita a anodização 

depois é retirada a camada de óxido de alumínio, via ataque químico com ácido orto-

fosfórico. E a segunda etapa é feita novamente a anodização e por fim é dissolvido o alumínio 

metálico com um ataque químico de ácido clorídrico e cloreto de cobre.  

A escolha deveu-se por se tratar de um método no qual os tamanhos de poros 

obtidos, são significativamente pequenos – nanométrico – além da alta organização da 

distribuição de poros, proporcionando, assim, uma nova gama de aplicações para estas 

membranas (LEVÄNEM, 2003; ONO et al., 2003). 

Para o desenvolvimento do experimento foram necessários estudos acerca dos 

processos de anodização, sendo escolhido o processo de anodização dura ‘hard anodizing’ em 

duas etapas, na qual a camada óxida formada alcança uma maior espessura e contém as 

melhores propriedades físicas necessárias às membranas usadas no tratamento térmico a altas 

temperaturas. O experimento foi realizado em três etapas principais e uma etapa posterior de 

caracterização, as quais serão descritas a seguir. Estas etapas estão apresentadas na figura 15. 
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Figura 15: Fluxograma da metodologia do processo de tratamento térmico de alta temperatura 

em membranas de alumina anódica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 PRIMEIRA ETAPA: Obtenção da Membrana de Alumina Anódica  

 

Para a obtenção das membranas anódicas, foram estabelecidas quatro etapas de 

preparação, nas quais foram utilizados os seguintes equipamentos e materiais de consumo: 

uma fonte (MPS-3003D), para induzir a polaridade nos eletrodos; placas de alumínio 

comercial, como eletrodo e contra eletrodo; ácido sulfúrico e água destilada, para o banho 

eletrolítico; acetona PA, para limpeza superficial das placas de alumínio; e ácido clorídrico e 

cloreto de cobre, para o banho de dissolução (ONO; MASUKO, 2003a).  

 

Preparação dos Eletrodos – A matéria prima foi obtida a partir da reutilização de 

lâminas de alumínio, com pureza verificada por meio de análise de fluorescência de raios-x 

(FR-X). Foram utilizadas três placas de alumínio para funcionarem como eletrodos da reação 

eletrolítica. Assim, duas placas de alumínio funcionaram como cátodo (polaridade negativa) 
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responsável por doar elétrons e puxar os cátions para si, e a outra placa de alumínio como 

ânodo (polaridade positiva) com a função de receber elétrons e puxar os ânions para junto de 

si.  

Preparação do banho eletrolítico e anodização – teve a função de ser fonte de 

oxigênio, no qual foi utilizado um béquer de vidro (2L) onde ocorreram os banhos de 

anodização cujo mesmo foi preparado consistindo na dissolução de ácido sulfúrico em água 

com concentração molar de 1,5 mol/l. Para este experimento utilizou-se uma fonte de tensão 

máxima de 30 V de corrente contínua para induzir a polaridade nos eletrodos como mostra o 

esquema da figura 16, de um termopar tipo “P”, e dos eletrodos, além de um sistema de 

arrefecimento para manter a temperatura do banho próximo dos 5 °C (BOCCHETTA et al., 

2003). O banho também foi vigorosamente agitado com a utilização de um agitador 

magnético. Cada experimento de anodização teve duração de 120min na primeira etapa de 

anodização e aproximadamente 300min na segunda etapa de anodização. Todos os dados 

referentes ao experimento de anodização bem como especificação das placas, controle de 

tensão de anodização, concentração do eletrólito e demais parâmetros, encontram-se 

disponíveis em Timoteo Jr., 2007. 

 

Figura 16: Desenho ilustrativo da montagem do experimento de anodização. 
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Tabela 4 – Reações junto aos eletrodos. 

 

 

Tabela 5 – Parâmetros de Controle da Anodização. 

 

Para maiores informações e melhor compreensão das tabelas 4 e 5, recomenda-se a 

leitura de Timoteo Jr, 2007. 

Banho de dissolução – foi utilizado uma placa de Petri com uma dissolução de ácido 

clorídrico (HCl, 20% em peso) e cloreto de cobre ( CuCl2, 0,1 Molar) em água numa 
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temperatura de 5° C (LYMAN, et al, 1967). Este banho foi responsável pela retirada do 

alumínio restante na placa de alumínio que sofreu anodização. 

Banho de NaOH – solução de água destilada e NaOH, onde as membranas ficaram 

imersas durante 30s, tempo necessário para promover a abertura dos poros profundos (ASOH 

et al., 2003; BOCCHETTA et al., 2003). 

 

3.2 SEGUNDA ETAPA: Montagem do Sistema de Tratamento Térmico com Atmosfera 

Composta de Argônio e Hidrogênio 

 

Para a realização deste tratamento foi utilizado o forno resistivo tubular MAITEC 

FTE-1800/H, o qual sofreu total vedação nas suas extremidades, a partir da colocação de 

flanges de compressão de alumínio com anéis de silicone resistentes ao calor, nas bordas do 

tubo de alumina, de modo a proporcionar a preparação de um sistema fechado que permitisse 

a obtenção de vácuo necessário a esta fase do experimento. 

Metodologicamente, dividimos esta fase da pesquisa em duas etapas: a primeira, 

correspondente a montagem dos aparelhos, e a segunda, relacionada ao tratamento térmico 

propriamente dito, os quais serão descritos a seguir: 

Montagem dos aparelhos 

Para esta fase foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos: 

• Bomba de vácuo ULVAC/GP-1S; 

• Forno resistivo tubular horizontal MAITEC FTE-1800/H; 

• Cilindro de mistura especial; Hidrogênio-13% - Argônio; 

• Cabeçotes liga de alumínio com “orings” de silicone resistente ao calor para 

vedação; 

• Barquinhas de alumina;  

• Luvas. 

Inicialmente, foi feita a montagem dos equipamentos para vedação do forno, 

utilizando-se dois flanges de alumínio que foram encaixados nas duas extremidades do tubo 

de alumina e garantiram a vedação com os anéis de silicone em cada flange. Sob atmosfera 

controlada utilizando uma mistura composta de gás hidrogênio – 13% e gás argônio – 87%, 

com a finalidade de atuar como catalisador favorecendo o fechamento dos poros e 

controlando o crescimento dos grãos. Um forno resistivo tubular foi utilizado para efetuar as 

sinterizações.  
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Em seguida, procedeu-se a preparação das amostras, a serem tratadas termicamente, 

na qual se utilizou luvas de procedimento, para evitar contato com as membranas pré-tratadas 

termicamente. 

Na etapa final, as membranas foram colocadas suportes também de alumina, 

previamente preparados, para então serem inseridas no forno tubular e sofrerem o tratamento 

térmico. É importante lembrar que as membranas de alumina ficaram sobre um suporte com a 

finalidade de serem posicionadas no centro do tubo, diminuindo assim a gradiente de 

temperatura dentro do tubo de alumina. 

 

 3.3 TERCEIRA ETAPA: Tratamento Térmico em Diversas Temperaturas 

 

Após colocar as amostras dentro do forno tubular e fechar o sistema de vedação, 

procedeu-se o empobrecimento de O2 no interior do mesmo. Para isto, foi feito o vácuo 

abaixo de 100 Pa e o carreamento da mistura especial pelo sistema. Este procedimento foi 

repetido três vezes, antes de se iniciar o aquecimento, visando minimizar ao máximo a 

quantidade de oxigênio dentro do tubo. 

A tabela 6 mostra os parâmetros empregados em cada evento de tratamento térmico 

das membranas. As temperaturas foram estipuladas de acordo com as referências estudadas, 

que tratam sobre experimentos de aquecimento de hidróxidos de alumínio até a obtenção da 

fase cristalina da alumina, pois, não foram encontradas referências que embasassem este tipo 

de processo em membranas de alumina anódica. Neste sentido, existe o interesse em se 

conhecer e estudar as alterações nas propriedades físicas dessas membranas, quando 

submetidas a tais temperaturas.  

Convém salientar, a existência de estudos anteriores indicando a utilização de 

temperaturas acima de 1800° C no tratamento térmico de membranas de alumina translúcida, 

obtidas a partir do método de prensagem isostática a quente, não sendo encontrados, até o 

momento, estudos referentes ao tratamento térmico em membranas de alumina anódica a altas 

temperaturas. Assim, devido a este fato e às limitações técnicas do forno, utilizou-se a 

temperatura máxima de tratamento térmico da membrana de alumina anódica até 1700° C. 
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Tabela 6 – Patamares de aquecimento das membranas. 

Sinterização 300 ºC 600 ºC 900 ºC 1200 ºC 1500 ºC 1700 ºC 

T1 100 ºC 300 ºC 500 ºC 600 ºC 600 ºC 600 ºC 

T2 300 ºC 600 ºC 900 ºC 1200 ºC 1500 ºC 1500 ºC 

T3 100 ºC 300 ºC 400 ºC 600 ºC 600 ºC 1700 ºC 

       

V1 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 

V2 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 

V3 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 5 ºC/min 3 ºC/min 

       

P1 3min 6min 5min 10min 15min 3min 

P2 60min 60min 60min 60min 60min 3min 

P3 3min 6min 5min 5min 5min 15min 
 

Legenda: T, V e P, correspondem, respectivamente a temperatura, velocidade de aquecimento e permanência na 

isoterma. E os índices 1, 2 e 3, representam, respectivamente, aquecimento até a primeira isoterma, aquecimento 

até segunda isoterma e por fim aquecimento a terceira isoterma e manutenção no patamar. 

 

Após os tratamentos das membranas, foram observadas alterações de forma, 

coloração e transparência das mesmas, lembrando que durante todo o tratamento, o ambiente 

interno do forno foi controlado com a passagem do fluxo da mistura especial de argônio e 

hidrogênio, para auxiliar no controle do crescimento do tamanho dos grãos das membranas e 

extinção dos poros. 

Para calcular o tempo que as peças passaram em cada evento, basta substituir os 

valores na equação 25; 

Tp = tf – ti / Vaq                                                         (25) 

Donde,  

Tp – Tempo de permanência (min.); 

tf – Temperatura final (ºC); 

ti – Temperatura inicial (ºC); 

Vaq – Velocidade de aquecimento (º C/ min). 

 

3.4 QUARTA ETAPA: Caracterização das Membranas 

 

Para proceder a etapa de caracterização das membranas, recorreu-se aos testes de 

avaliação da morfologia e composição da membrana, a partir das metodologias descritas a 

seguir: 
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Análises Térmicas  

 

Análise termogravimétrica (TG) e térmica diferencial (DTA) foram realizadas na 

membrana após a anodização sem nenhum tratamento térmico. As análises foram efetuadas 

simultaneamente em um equipamento modelo 60H da Shimadzu em atmosfera de nitrogênio. 

Ambas as análises foram realizadas até a temperatura de 1000 ºC com uma taxa de 

aquecimento de 5 ºC/min. Estas análises têm o objetivo de investigar o comportamento de 

variação de massa deste material em função do aumento da temperatura, como também 

identificar a natureza das reações que podem acontecer no processo de sinterização. 

 

Difração de raios X 

 

Também foi utilizado o método de caracterização por Difração de Raios X, técnica 

amplamente utilizada para examinar a estrutura cristalina de um material que tenha um 

arranjo periódico de átomos (GANLEY, 2004). As amostras foram analisadas através da 

difração de raios X em difratômetro modelo XRD 6000 da Shimadzu, com objetivo de 

observar as fases cristalinas existentes após o processo de sinterização, verificando a 

ocorrência ou não do crescimento dos cristalitos.  

 

Análise microestrutural 

 

A microestrutura das amostras foi analisada em um microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) Philips modelo XL30-ESEM. No qual o objetivo da análise realizada por 

este equipamento foi visualizar a superfície da amostra em aumentos de até 20000X. 

Concomitantemente com as micrografias, foram obtidas também as análises de 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Nos microscópios eletrônicos, o feixe de elétrons 

interage de diversas maneiras com a amostra e dentre as muitas possibilidades, o feixe pode 

ionizar camadas internas dos átomos da amostra. Com o preenchimento desta vacância com 

elétrons de camadas mais externas, fótons de raios X são emitidos. As energias destes fótons 

são características para cada átomo, de forma que com o posicionamento adequado de um 

detector de raios X é possível identificar os elementos químicos presentes na amostra. Um 

software que contém uma base de dados identifica o espectro, informando quais elementos 

compõe o material analisado. 
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Espectroscopia UV-VIS 

 

A espectroscopia UV-VIS foi analisada pelo aparelho UV-1650pc – 

Espectrofotômetro, da Shimadzu. A técnica na qual se mede a transmissão óptica de uma 

amostra nas regiões visível e ultravioleta do espectro. A amostra é colocada no caminho 

óptico do feixe de luz e a cada comprimento de onda, a intensidade da luz transmitida é 

detectada. Define-se transmitância (T) da amostra a razão entre as intensidades da radiação 

transmitida pelo material (I) e a radiação incidente (Io). 

A partir da transmitância, a absorbância da amostra pode ser calculada de acordo 

com a lei de Beer-Lambert. 

 

Determinação Área Superficial Específica BET 

 

A determinação da área superficial específica foi realizada por meio do equipamento 

Quantachrome, modelo Nova 2000e, que se baseia no método B.E.T. (Brunauer, Emmett e 

Teller) de adsorção física de moléculas de gás (N2) numa superfície sólida. Utilizou-se o 

software: Belsorp Adsorption/Desorption Data Analysis - Versão 6.1.0.1, BEL Japan, Inc. 

Os resultados para a área superficial B.E.T. foram apresentados em m
2
/g de material. 

Este equipamento permitiu ainda a determinação de curvas isotérmicas de adsorção e 

dessorção, do volume de poros, da área e volume de mesoporos BJH.  

Após a obtenção de todos os dados, foi realizado um estudo comparativo dos 

resultados obtidos nas análises, tendo como referência as temperaturas utilizadas no 

tratamento térmico das membranas, visando à verificação da possibilidade de obtenção da 

propriedade de translucidez. 

 

Espectroscopia de Absorção na Região do Infra-Vermelho (FTIR) 

 

A espectroscopia de Infra-Vermelho, foi utilizada para investigar a transmitância nas 

membranas e comprimentos de Onda fora da luz visível. Para isto, as membranas foram 

analizadas da maneira como obtidas. A análise foi feita no espectrofotômetro IR-21 Prestige, 

da Shimadzu, no LABCIM (Laboratório de Cimentos) , da UFRN. A faixa espectral foi 0 a 

3500cm
-1

. 

http://www.quantachrome.com/
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 Caracterização da Matéria-prima  

 

As placas de alumínio utilizadas como matéria-prima nos experimentos de 

anodização passaram pela análise de composição química, a fim de se conhecer a pureza do 

material utilizado. A tabela 7, abaixo, apresenta o resultado da análise. O ensaio de 

Fluorescência de Raios-X foi feito através do equipamento SHIMADZU, modelo EDX-700, 

em atmosfera controlada de He. 

 

Tabela 7 – Análise química da placa de Alumínio. 

Análise Al Fe Si Cr K Ti Ta 

Resultado 98,376 0,772 0,716 0,042 0,038 0,036 0,020 
 

 

 De acordo com os valores da tabela, é possível verificar um valor um pouco abaixo 

do esperado de 99,99% de Al (HAN et al., 2007), para realizar a anodização. A figura 17 

mostra uma chapa de alumina após a anodização e dissolução do alumínio metálico restante. 

 

Figura 17: Membrana de alumina após a dissolução. 

 

 

De acordo com estudos de Timoteo Jr., 2007, é possível chegar a conclusões sobre as 

membranas que sofreram tratamento térmico após o banho de dissolução. Foi observado que 

nas membranas submetidas às temperaturas de 300 ºC e 600 ºC, não houve, praticamente, 

nenhuma alteração, ou seja, mantiveram a mesma transparência, mesma forma e mesma 

coloração. Já as membranas submetidas 900 ºC houve uma mudança na coloração, ficando um 

pouco mais alva e diminuiu a transparência. Porém, as membranas sinterizadas nas 
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temperaturas de 1200 ºC e 1300 ºC houve mudanças significativas na coloração, ficaram 

brancas, e com relação à transparência ficaram translúcidas e tenderam ao empenamento. 

Nas membranas sinterizadas nas temperaturas de 1500 e 1700 ºC pôde-se observar 

um efeito inverso com relação às características de opacidade, ou seja, as membranas 

sinterizadas a 1700 ºC ficaram visivelmente menos translúcidas que as membranas 

sinterizadas a 1500 ºC, resultados estes que foram corroborados com a análise de absorbância 

e transmitância no UV-VIS. Porém com relação às tensões superficiais, elas continuaram 

tendendo ao empenamento e algumas até se enrolaram completamente, devido a sua estrutura 

lamelar, formando micro-tubos do tipo scrolls ou “rocamboles”. 

 

4.2 Análise Térmica 

 

As curvas de DTA (a), DrTG (b) e TG (c) da membrana de alumina, estão 

apresentadas na figura 18. A partir dos resultados obtidos das análises termogravimétricas foi 

possível observar três regiões distintas de perda massa. A primeira que vai da temperatura 

ambiente até aproximadamente 400° C, apresenta três picos negativos de perda como mostra a 

curva b. Estes, estão associados à perda de água adsorvida na superfície da estrutura dos 

poros, o que indica que o material precipitado é constituído, principalmente, por um óxido tri-

hidratado de alumínio e alumina amorfa. 

Na segunda região, que vai de 400 ºC até 850 ºC, não ocorre perda de massa 

relevante, como mostra o gráfico c, porém ocorre à transformação da fase bayerita para a 

boehmita ou -alumina, decorrente da perda de água estrutural (WEAST et al., 1978).  

Por fim, observa-se outro evento de perda de massa acima de 850º C, que não está 

relacionado com processos envolvendo a perda de água estrutural. Esta perda deve ser 

proveniente de íons sulfato presentes nas estruturas de óxidos tri-hidratados, similares ao 

AlO(OH)3, estes apresentam perda de massa acima de 800º C atribuída à decomposição do 

SO4
2-

, que devem ser decorrentes de contaminação das membranas de alumina durante o 

processo de anodização devido a utilização do eletrólito ácido (H2SO4).  

Na temperatura de 900º C ocorre à transformação da -alumina para a estrutura -

alumina que é posteriormente confirmada pela análise da membrana por difração de raios-x, e 

acima de 1000º C, finalmente, a -alumina converte-se na fase termodinamicamente estável, 

α-alumina ou corundum (KIRCHNER et al., 2007).  
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Figura 18: Análise termogravimétrica da membrana de alumina anódica. É demonstrada dois 

eventos principais de perda de massa com o aumento da temperatura. 

 

 

a 

c 

b 
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4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura das Membranas com EDS e Difração de Raios-X. 

 

Para se proceder à caracterização da morfologia através do MEV e da EDS, as 

membranas foram tratadas termicamente em diferentes temperaturas. Bem como, também 

foram feitas as mesmas análises para a membrana que não passou pelo tratamento térmico. 

Com os tratamentos térmicos posterior, realizado nas membranas, será possível 

observar a capacidade das mesmas sofrerem uma transformação na sua estrutura. Com o 

auxílio do MEV, serão observados o comportamento de densificação e sinterização das 

membranas, e consequentemente, as prováveis mudanças na morfologia dos poros. Com a 

EDS será possível confirmar a composição das membranas. 

 

4.3.1 Membrana antes da dissolução à temperatura ambiente.  

 

Os resultados de microscopia eletrônica de varredura permitem acompanhar as 

modificações morfológicas das membranas tratadas quimicamente e termicamente. 

 Na figura 19 é apresentada a micrografia da membrana não tratada quimicamente. 

Os resultados mostram que a membrana obtida apresenta uma distribuição de poros de 

tamanho uniforme e homogeneamente distribuídos em toda a extensão da mesma. Foi 

verificada a ocorrência de regiões que indicassem a presença de material não reagido 

proveniente do substrato metálico. Contudo, um exame mais atento destas imagens permite 

verificar que há uma grande proporção de poros fechados. 

 

Figura 19: MEV da membrana antes da dissolução aumento de 2.000X(SE).  

 



 69 

Esta observação é ratificada pelos resultados de MEV apresentados nas figuras 20 e 

21, que correspondem a uma ampliação da região observada na figura 19. Estas imagens 

permitem verificar claramente a ocorrência de uma grande quantidade de poros obstruídos. A 

obstrução dos poros pode ser atribuída à presença de alumínio metálico residual, proveniente 

do substrato de partida. A permanência de alumínio residual é uma consequência natural do 

processo de formação da membrana anodizada. O processo de anodização não ocorre de 

modo uniforme, resultando na formação de áreas não reagidas que perdem o acoplamento 

elétrico com as demais áreas do eletrodo e, desta forma, permanecem metálicas. 

 

Figura 20: MEV da membrana antes da dissolução, aumento de 5.000X(SE). 

 
Figura 21: MEV da membrana antes da dissolução aumento de 10.000X(SE). Os círculos 

vermelhos indicam poros fechados devido a presença de resíduos metálicos. 
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4.3.1.1 Membrana após a dissolução à temperatura ambiente 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura para as amostras das membranas 

anodizadas e tratadas quimicamente são apresentados nas figuras 22 e 23. Os resultados 

obtidos permitem confirmar a eficácia do tratamento químico com HCl e CuCl2 para a 

eliminação das regiões de alumínio não reagido. O tratamento químico revelou a 

microestrutura do material anodizado livre da camada de alumínio. Observa-se que a camada 

anodizada apresenta uma microestrutura formada por grãos de tamanho uniforme variando na 

faixa de 1μm até 5 μm. Esta estrutura uniforme de grãos está envolvida por uma rede de poros 

intercomunicantes. 

 

Figura 22: MEV da membrana antes da dissolução aumento de 1200X, círculo vermelho 

detalhando a estrutura de nanoporos sob a camada de poros maiores. 

 

 

Num exame mais detalhado das micrografias da amostra de membrana tratada 

quimicamente, pode-se verificar que as regiões mais internas dos grãos apresentam uma 

segunda população de poros, muito menores que a estrutura de poros intercomunicantes que 

envolve estes grãos, conforme ilustrado na figura 24. Esta observação sugere que a estrutura 

de poros nanométricos deve estar associada ao interior destes grãos. 
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Figura 23: MEV da membrana antes da dissolução aumento de 5000X. Poros fechados devido 

a presença da camada de barreira profunda. 

 
 

Figura 24: MEV da membrana antes da dissolução aumento de 5000X com detalhe da 

estrutura de nanoporos sob a camada de poros maiores. Círculo em vermelho mostra a região 

de nanoporos. 

 

 

É possível ver a formação de duas camadas de poros que surgem devido à 

anodização em duas etapas. Isto ocorre devido ao fenômeno de pré-texturização do substrato, 

obtido após a primeira anodização. Como citado anteriormente, a mudança dos parâmetros 

experimentais implica em alterações na morfologia da célula porosa, principalmente, na base 

do poro onde ocorre a maior atividade. 

Essas alterações na morfologia se devem, principalmente, a tensão causada na rede, 

devido a não congruência de poros adjacentes. Dessa forma, quando o óxido crescido na 
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primeira etapa de anodização é removido, o substrato de alumínio remanescente permanece 

texturizado. Assim, quando a segunda etapa de anodização se inicia, é formada uma camada 

superficial de óxido, que guardou as características morfológicas da primeira etapa, e com o 

decorrer do tempo, a membrana muda até atingir a morfologia característica dos parâmetros 

da segunda anodização (CARDOSO, 2006).   

Deste modo, procedeu-se a realização de um tratamento químico para reduzir a 

estrutura de grãos grosseiros (micrométricos), visando revelar uma possível estrutura de poros 

nanométrica. Sendo assim, a membrana foi submetida a um segundo tratamento químico. 

As figuras 25 e 26 correspondem as membranas tratadas com solução 0,1M de 

NaOH. O tratamento químico revelou uma estrutura porosa ainda mais fina, constituída de 

poros de tamanho uniforme na faixa de 60 e 80nm até 300 e 500nm, conforme o esperado. 

Este resultado atesta a eficácia do tratamento químico em meio básico com NaOH para 

obtenção de uma membrana com poros nanométricos desobstruídos.  

 

Figura 25: MEV da membrana após a dissolução e após o banho de NaOH para 

abertura dos poros profundos. Aumento de 5.000X. 

 

 

Trabalhos recentes têm sido publicados com relação à abertura dos poros profundos, 

Cui, J. et al (2012), em seus estudos desenvolveram um ataque químico simples, submetendo 

as membranas a um banho final de ácido fosfórico (H3PO4, 5% em peso), no qual a superfície 

da camada de barreira é colocada em contato com o ácido, no momento que ocorre a abertura 

dos poros profundos, o ácido, via capilaridade, começa a brotar do outro lado da membrana, 

então a membrana é retirada do banho e lavada cuidadosamente com água destilada. Uma das 
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vantagens deste processo é o controle da abertura dos poros, que é feita de maneira simples e 

sem necessidade de utilização de aparelhos de microscopia. 

 

Figura 26: MEV da membrana após a dissolução e após o banho de NaOH para abertura dos 

poros profundos. Aumento de 20.000X é possível visualizar os nanoporos. 

 
 

De acordo com os resultados de difração de raios-X mostrados mais adiante na figura 

28, a membrana anodizada não apresenta uma estrutura cristalina, desta forma procedeu-se a 

realização do estudo da evolução de fases com a temperatura. Esta etapa consistiu na 

realização de tratamentos térmicos das membranas em forno elétrico do tipo resistivo. As 

membranas foram tratadas nas temperaturas de 300
o 

C, 600
o 

C, 900
o 

C, 1200
o 

C, 1500º C e 

1700º C em atmosfera de mistura especial.  

Os tratamentos térmicos foram realizados somente nas amostras de membranas 

submetidas à primeira etapa de tratamento químico, ou seja, tratamento com solução de 

HCl+CuCl2. Esta escolha se justifica em face da possibilidade de desenvolver uma estrutura 

para o uso como substratos ou janelas translúcidas. O tratamento térmico se justifica pela 

necessidade de desenvolver melhores propriedades mecânicas e inércia química na membrana 

pela eliminação de água estrutural e água química conduzindo à formação de fases a base de 

óxido. 

Na figura 27 é possível ver marcas de grãos maiores de tamanhos de 

aproximadamente 1µm, com formato circular e contornado pela linha mais clara. Já no 

restante da imagem é mostrada uma superfície porosa, esta superfície corresponde aos 

nanoporos, porém, mesmo com esta ampliação não é possível ver os detalhes dos poros.  
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Figura 27: MEV da membrana após a dissolução e após o banho de NaOH para abertura dos 

poros profundos, detalhe da nanoestrutura da membrana aumento de 80.000 X. 

 

 

Com estas características obtidas, as membranas têm sido utilizadas nas mais 

diversas aplicações. Dentre elas, moldes para obtenção de nanofios de ouro (CUI, J. et al, 

2012), substrato para deposição de géis para avaliação de propriedades luminescentes e 

fotocatalíticas (GAPONENKO, N.V. et al, 2012) e substrato para promover estabilidade dos 

termomecânica das células de combustível micro-sólidas de óxido KUON, (CHEN,W. et al, 

2007). 

Com os tratamentos térmicos posterior, realizado nas membranas, foi possível 

observar a capacidade das mesmas sofrerem uma transformação na sua estrutura passando de 

amorfa para cristalina. Transformação essa, que foi confirmada pelos gráficos de raios-X. De 

mesmo modo, na figura 28 é apresentado o difratograma de raios-X correspondente à amostra 

da membrana tratada quimicamente.   

4.3.1.2 Membrana à temperatura ambiente 

 

Na figura 28, não foi observada a presença dos picos correspondentes ao alumínio 

metálico, atestando que o procedimento de tratamento químico com a solução de HCl e CuCl2 

foi eficiente na eliminação do metal residual. 
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Não foi verificada a presença de nenhuma fase cristalina a base de Al(OH)3 ou de 

Al2O3. Este resultado indica que o método resulta na formação de membranas anodizadas 

amorfas, provavelmente, constituídas de pseudo-boehmita e/ou por aluminas de transição 

(CONSTANTINO et al., 2002). 

 

Figura 28: DRX da alumina no estado amorfo sem tratamento térmico. 

 
 

4.3.1.3 EDS da Membrana à temperatura ambiente 

 

De acordo com o resultado da análise de EDS na figura 29, foi possível comprovar a 

existência do elemento enxofre, nas membranas após a anodização, este é considerado uma 

impureza para a membrana, sendo proveniente do eletrólito, foi responsável por alterações no 

comportamento da estrutura durante os tratamentos térmicos. Pois foi causador de 

enrolamento tipo espiral de algumas membranas.  

Figura 29: EDS da membrana em temperatura ambiente. 

 

Alumina amorfa 
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Tabela 8: Resultados da EDS da membrana em temperatura ambiente. 

Elemento peso % peso % σ Atômico% 

Oxigênio 47.620 0.209 60.964 

Alumínio 46.337 0.194 35.175 

Enxofre 6.043 0.091 3.860 

 

 

4.3.2 Membrana termicamente tratada a 300 ºC 

 

A figura 30 corresponde à membrana tratada termicamente a 300 ºC em atmosfera 

controlada. Os resultados mostram um inicio do processo de cristalização da matriz amorfa da 

membrana, caracterizado pelo aparecimento de uma linha de difração que pode corresponder 

à formação de γ-alumina, conforme indicado na figura 30. 

Nesta temperatura a membrana ainda mantém predominantemente características de 

estrutura amorfa. Dessa forma, deve-se considerar o resultado de análise termogravimétrica 

(TG) realizado na amostra de membrana tratada quimicamente, apresentado na figura 18. 

Os resultados de TG indicam que até a temperatura de 300
o 
C, a membrana sofre uma 

perda de massa acumulada de aproximadamente 16%. Esta perda de massa corresponde, 

principalmente, à eliminação da água de hidratação e água química do AlOOH3. Uma 

consequência direta desta perda de massa é o aumento do tamanho da rede de poros 

intercomunicantes, indicando o inicio da cristalização. 

A análise de microscopia eletrônica de varredura apresentada na figura 31, 

correspondente ao aumento de 1000X, este indica que, embora a membrana tratada 

termicamente tenha sofrido uma intensa perda de massa, a microestrutura preserva as 

características gerais da microestrutura observada para a membrana tratada apenas 

quimicamente, conforme mostrado na figura 22, ou seja, estrutura amorfa. 
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Figura 30: DRX da Alumina a 300 ºC. 

 

Figura 31: MEV aumento de 1.000X membrana de alumina anódica após o tratamento de 

dissolução da camada barreira, tratada termicamente a 300 ºC. 

 
 

 No entanto, sob aumentos maiores, é possível verificar que o tratamento térmico 

iniciou uma mudança da morfologia dos grãos. Esta mudança consiste basicamente num 

aumento da porosidade interna dos grãos, que pode ser associada à perda de água. Uma 

análise mais detalhada das micrografias apresentadas nas figuras 32 e 33 permitem verificar 

que a estrutura da membrana apresenta uma grande orientação preferencial de crescimento.  

Nesta etapa, a membrana se caracteriza por apresentar uma estrutura amorfa, com 

uma microestrutura de grãos finos e orientados na direção perpendicular ao plano da 

membrana, bem como, duas populações de poros, ou seja, uma população de poros maiores 

Alumina amorfa 
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causados pela perda de massa e rearranjo dos grãos finos, e uma estrutura de poros menores 

associados aos contornos dos grãos orientados. 

Em função destas características, a membrana pode servir como um substrato 

interessante para o uso em processos de catálise, suporte para o crescimento orientado de 

outras estruturas, ou mesmo como um filtro. 

 

Figura 32: MEV, aumento de 10.000X, tratamento térmico de 300 ºC. 

 
Figura 33: MEV aumento de 20.000X, tratamento térmico de 300 ºC. 

 
 

 

4.3.3 Membranas termicamente tratadas a 600 ºC 

 

Na figura 34 é apresentado o difratograma de raios X da membrana tratada a 600ºC. 

Nesta temperatura de tratamento térmico é possível identificar claramente a tendência de 

cristalização da membrana na forma de γ-alumina com auxílio das cartas ICDD-10-0425 e 
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ICDD-31-0026(aluminum oxide). Nesta temperatura a perda de massa acumulada é da ordem 

de 17% em peso. 

Os resultados de MEV correspondentes à membrana tratada a 600
o 

C são 

apresentados nas figuras 35, 36 e 37. Os resultados confirmam a tendência de orientação da 

morfologia dos grãos na direção perpendicular ao plano do substrato (perpendicular a 

imagem), conforme observado na amostra de membrana tratada na temperatura de 300
o 

C. 

Um exame mais detalhado da figura 36, permite verificar, que nesta temperatura de 

tratamento, alguns conjuntos de grãos parecem se organizar, tendendo a formar contornos de 

grãos mais orientados e salientes em relação ao plano da membrana, dando a ideia de 

contorno de grãos anelares envolvendo um conjunto de grãos mais finos. Este comportamento 

pode ser associado aos processos de rearranjo estrutural, provocado pela perda de água 

estrutural e química, num primeiro momento, e ao início do processo de cristalização, num 

segundo momento, ou mesmo concomitantemente. 

 

Figura 34: DRX da membrana de alumina tratada a 600 ºC. 

 

Deste modo, os resultados obtidos sugerem que com o aumento da temperatura de 

tratamento, as características de porosidade e orientação da membrana estão aumentando.  
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Figura 35: MEV aumento de 1.000X. Tratamento térmico a 600 ºC.  

 
Figura 36: MEV aumento de 10.000X. Tratamento térmico a 600 ºC. 

 
 

Isto reforça a possibilidade de uso deste material em substratos ou filtros. Alguns 

autores estão utilizando as membranas nesta temperatura para verificar suas propriedades 

ópticas como refletância, fotoluminescência, transmitância e absorbância. (GRIB, M. et al, 

2012).  
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Figura 37: MEV, aumento de 20.000X, c; tratamento térmico a 600 ºC.  

 

 

4.3.4 Membranas termicamente tratadas a 900 ºC 

 

A figura 38 corresponde ao difratograma de raios-X da amostra tratada a 900
o 

C. Os 

resultados mostram claramente, que nesta temperatura de tratamento, ocorre uma 

consolidação da estrutura na fase de δ-alumina, a partir da caracterização dos picos cristalinos 

com a utilização da carta 16-1094 (ICDD) da estrutura formada. No entanto, ainda é 

observada a presença dos alôs amorfos, em torno dos ângulos de 20
o
 e 35

o
.  

 

Figura 38: DRX da Alumina (900 ºC), característica da γ-alumina. 
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Nas figuras 39, 40 e 41 são apresentadas às micrografias das amostras tratadas a 900
o 

C. Na figura 39, pode-se verificar claramente, que a membrana sofre uma mudança intensa na 

sua estrutura de poros ao nível dos contornos dos grãos, ou seja, há uma redução drástica da 

população de poros intercomunicantes. Ao mesmo tempo, se inicia um processo de formação 

de uma população de poros isolados e uniformemente distribuídos na microestrutura. Por 

outro lado, a região do interior dos grãos preserva uma característica microestrutural muito 

semelhante àquela observada na amostra tratada a 600
o 

C, ou seja, porosidade elevada e grãos 

orientados. 

 

Figura 39: MEV aumento de 1.000X. As setas destacam os poros intercomunicantes. 

 

 

 Observa-se a continuação da tendência de retração do interior dos grãos, o que 

origina a formação de contornos salientes com uma geometria aproximadamente esférica, 

conforme indicado pelos círculos vermelhos da figura 40. Este comportamento, que foi 

verificado no tratamento térmico realizado a 300
o 

C, se acentuou na temperatura de 600
o 

C, e 

pode ser associado aos contornos dos grãos originalmente presentes na membrana metálica 

original, ou seja, um efeito de memória microestrutural. Deste modo, temos uma 

microestrutura constituída por grãos finos envolvidos por um contorno de grão de geometria 

anelar, o qual apresenta um hábito colunar bem orientado na direção perpendicular ao plano 

da membrana, conforme indicado pelos círculos em vermelho na figura 40. 
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Figura 40: MEV aumento de 10.000X, tratamento térmico a 900 ºC. Os círculos destacam os 

poros intercomunicantes. 

 

Figura 41: MEV, 20.000X tratamento térmico a 900 ºC. Os círculos destacam os poros 

intercomunicantes. 

 

 

Nesta etapa, o material ainda pode ser adequado para o uso como um substrato em 

processos catalíticos ou como suporte para o crescimento orientado de outras estruturas, bem 

como, na aplicação como membranas para filtração devido à estrutura de poros 

intercomunicantes. Podhorodecki e colaboradores, 2012, utilizaram membranas tratadas a 900 

°C como substrato para obter uma matriz de titanato de estrôncio. 
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4.3.5 Membranas termicamente tratadas a 1200 ºC 

 

Os resultados de difração de raios X da membrana tratada a 1200
o 
C são apresentados 

na figura 42. Os resultados mostram a formação de α-alumina, ou seja, corundum pelas cartas 

ICDD-10-173 e ICSD-043732. Esta fase cristalina é caracterizada por apresentar uma elevada 

inércia química, alta condutividade térmica e resistência mecânica. 

 

Figura 42: DRX da Alumina (1200 ºC). 

 

 

As figuras 43,44 e 45 correspondem às micrografias da amostra de membrana tratada 

a 1200
o 

C. Os resultados mostram que a rede de poros intercomunicantes maiores foi 

eliminada nesta temperatura de tratamento térmico. Observa-se também que a redução da 

porosidade mais fina é acompanhada por um aumento do tamanho dos grãos associados ao 

interior dos contornos de grãos anelares, indicando a ocorrência de processos de sinterização. 

Este processo é acompanhado por um aumento da orientação dos grãos anelares na direção 

perpendicular ao plano da membrana. 

Nesta etapa o material ainda pode ser adequado para o uso como suporte para o 

crescimento orientado de outras estruturas. Devido à formação de alumina alfa, este material 

pode ser adequado ao uso como substrato em processos conduzidos em temperaturas elevadas 

com atmosferas agressivas. 
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Figura 43: MEV aumento de 1.000X tratamento térmico a 1200 ºC. 

 
Figura 44: MEV aumento de 10.000X a 1200 ºC. Os círculos destacam os arranjos de poros 

menores envolvidos pelos contornos de grãos de geometria anelar. 

 
Figura 45: MEV aumento de 20.000X, tratamento térmico a 1200 ºC.  
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4.3.6 Membranas termicamente tratadas a 1500º C 

 

Na análise das micrografias obtidas via microscópio eletrônico de varredura, 

puderam-se observar as superfícies das membranas após o tratamento térmico. Foram 

identificadas duas estruturas completamente distintas, uma formada por uma rede de poros 

com tamanhos variados e a outra superfície, formada por uma camada de grãos de alumina 

densa com porosidade bastante reduzida. Os dois tipos foram analisados e discutidos, seus 

comentários estão expostos a seguir.  

 

4.3.6.1 Membranas de Alumina Anódica com a superfície porosa. 

 

A análise de microscopia eletrônica de varredura apresentada na figura 46, 

correspondente ao aumento de 1200X, este indica que, embora a membrana tratada 

termicamente tenha sofrido uma intensa perda de massa, a microestrutura preserva as 

características gerais da microestrutura observada para a membrana tratada quimicamente, 

conforme mostrado na figura 18. No entanto, sob aumentos maiores é possível verificar que o 

tratamento térmico alterou a morfologia dos grãos. Esta mudança consiste basicamente na 

diminuição da porosidade interna dos grãos, devido ao processo de sinterização. Uma análise 

mais detalhada das micrografias apresentadas nas figuras 47, 48 e 49, permitem verificar que 

a estrutura da membrana permanece porosa, mas fica nítida a redução do tamanho e da 

densidade de poros na superfície do material. 

 

Figura 46: MEV aumento de 1.200X da membrana de alumina tratada a 1500 ºC. 
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Figura 47: MEV aumento de 5.000X membrana de alumina tratada a 1500 ºC. 

 
 

De acordo com as imagens mostradas pelas micrografias 48 e 49 é possível afirmar 

também que a membrana apresenta microestrutura de grãos finos e orientados na direção 

perpendicular ao plano da membrana, bem como, duas populações de poros, ou seja, uma 

população de poros maiores causados pela perda de massa e rearranjo dos grãos finos, e uma 

estrutura de poros menores associados aos contornos dos grãos orientados. 

 

Figura 48: MEV aumento de 10.000X da membrana de alumina tratada a 1500 ºC. 
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Figura 49: MEV aumento de 40.000X da membrana de alumina tratada a 1500 ºC. 

 
 

4.3.6.2 Membranas de Alumina Anódica com a superfície densa. 

 

As micrografias 50, 51 e 52 a seguir, correspondem a superfície da membrana que 

apresentou uma microestrutura densa, com grãos de forma bem definidas e tamanhos variando 

entre 0,5µm e 2 µm. De acordo com Ma e colaboradores, 2009, é desejável que a 

microestrutura de aluminas policristalinas tenham uma baixa densidade de poros, 0,05% e 

grãos pequenos entre 1 e 10 µm para que apresentem propriedades de translucidez.  

 

Figura 50: MEV aumento de 3.000X tratamento térmico de 1500 ºC. 

 
 

 

 

 

Poros maiores 

Poros menores 
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Após a análise das micrografias 50, 51 e 52 é possível afirmar que ainda resta 

porosidade residual, porém não foi possível quantificar a porcentagem de poros, pois as 

imagens deixam dúvidas a respeito do que é realmente poro ou apenas uma reentrância na 

superfície do material. Ma e colaboradores, 2009, obtiveram membranas translúcidas em 

temperaturas de 1800º C em pó de alumina prensada a quente durante 30 minutos. 

 

Figura 51: MEV aumento de 5.000X, tratamento térmico de 1500 ºC. 

 
 

Figura 52: MEV aumento de 10.000X, tratamento térmico de 1500 ºC. 

 
 

Neste caso foi observado que poros de 0,5 µm até 1 µm conferiram a propriedade de 

translucidez ao material analisado, uma vez que a faixa de luz visível está entre 400-700nm. 

De acordo com a teoria de Mie para o espalhamento da luz, o espalhamento é mais intenso 
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quando os poros intergrãos e o comprimento de onda da luz têm aproximadamente a mesma 

magnitude. 

Para poros menores, o comportamento do espalhamento depende fortemente do 

comprimento de onda e diâmetro de poro. O aumento do diâmetro do poro acentuará o 

espalhamento. Quando o diâmetro do poro esta além do comprimento de onda da luz, a 

transmissão irá aumentar, gradualmente, com o aumento do diâmetro do poro. Portanto, os 

poros aprisionados dentro dos grãos causam significante espalhamento interno e reduz a 

transmissão da luz. 

4.3.6.3 EDS da Membrana à temperatura de 1500º C 

 

O gráfico do EDS está mostrado na figura 53. As análises de EDS vêem corroborar 

as informações obtidas pela análise de Difração de raios-X, onde aparecem apenas os 

elementos alumínio e oxigênio, formando o composto de Al2O3. Porém aconteceu um evento 

interessante quando foram estudados os valores de peso dos constituintes, uma vez que para a 

membrana tratada a 1500º C, têm-se os valores de oxigênio e alumínio iguais a 27,142 e 

72,858, respectivamente, mostrados na tabela 9. Este valor irá diminuir para o Oxigênio com 

o aumento da temperatura e aumentará para o alumínio. Estes valores devem ser entendidos 

como um indício da densificação das membranas, mas não devem ser utilizados para fins de 

cálculos estequiométricos. 

 

Figura 53: Resultado da EDS da membrana em temperatura de 1.500°C. 

 

Tabela 9: Valores composicionais para a membrana a 1500º C. 

Elemento Pêso % Pêso % σ Atômico % 

Oxigênio 27.142 5.382 38.586 

Alumínio 72.858 5.382 61.414 
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4.3.6.4 Membranas termicamente tratadas a 1500 ºC 

 

Os resultados de difração de raios-X da membrana tratada a 1500
o 

C são 

apresentados na figura 54. O difratograma mostra a formação da α-alumina, ou seja, 

corundum  pela carta ICDD-10-173. Esta fase cristalina é caracterizada por apresentar uma 

elevada inércia química, alta condutividade térmica e resistência mecânica. 

 

Figura 54: Difratograma da análise de difração de raios-X da Alumina a1500º C. 

 
 

4.3.7 Membranas termicamente tratadas a 1700 ºC 

 

4.3.7.1 Membranas de Alumina Anódica com a superfície porosa 

 

Os resultados de MEV correspondentes à membrana tratada a 1700 ºC são 

apresentados nas figuras 55, 56, 57 e 58. Os resultados confirmam a tendência de orientação 

da morfologia dos grãos na direção perpendicular ao plano do substrato (perpendicular à 

imagem). Um exame mais detalhado da figura 56 permite verificar que nesta temperatura de 

tratamento alguns conjuntos de grãos parecem se organizar e a estrutura da membrana 

mantém sua porosidade característica, apesar de já estar bem mais denso e os processos de 

sinterização já estarem bem evoluídos.  
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Figura 55: MEV aumento de 2.000X tratamento térmico a 1700 ºC. 

 
Figura 56: MEV aumento de 5.000X, tratamento térmico a 1700 ºC. 

 

 

A estrutura é pronunciadamente cristalina, os grãos se densificaram, como era 

esperado, e por sua vez, tenderam a formar contornos de grãos mais orientados e salientes em 

relação ao plano da membrana, dando a ideia de contornos anelares, envolvendo um conjunto 

de grãos mais finos. Este comportamento pode ser associado aos processos de rearranjo 

estrutural, provocado pela perda de água estrutural e química, num primeiro momento, e ao 

processo de cristalização, num segundo momento ou mesmo concomitantemente. 

Deste modo, os resultados obtidos sugerem que com o aumento da temperatura de 

tratamento as características de densificação e orientação da membrana estão aumentando, e 

isto ocorre devido às paredes que contornam os poros estarem se coalescendo como 

consequência do fenômeno da sinterização, como demonstram as figuras 57 e 58. 

Micro-trincas 
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Isto reforça a possibilidade de uso deste material em substratos ou filtros ou 

processos catalíticos, pela característica de aumento da resistência mecânica e manutenção da 

porosidade. 

 
 
 

Figura 57: MEV aumento de 10.000X, tratamento térmico a 1700 ºC. 

 
Figura 58: MEV aumento de 40.000X, tratamento térmico a 1700 ºC. 

 

 

 

 
 

4.3.7.2 Membranas de Alumina Anódica com a superfície densa 

 

A figuras 59, 60 e 61 correspondem às micrografias da amostra de membrana tratada 

a 1700 
o
C. Os resultados mostram que a rede de poros intercomunicantes maiores foi 

eliminada nesta temperatura de tratamento térmico. Observa-se também que a redução dos 

poros mais finos é acompanhada por um aumento do tamanho dos grãos associados ao interior 

Paredes dos poros 

Paredes dos poros 

coalescidas 
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dos contornos de grãos anelares, indicando a ocorrência de processos de sinterização. Este 

processo é acompanhado por um aumento da orientação dos grãos anelares na direção 

perpendicular ao plano da membrana. Nas micrografias das figuras 59 e 60, pode-se 

visualizar, uma fratura na membrana mostrando a forma do crescimento dos poros. É possível 

ver a estrutura colunar e paralela seguindo a orientação perpendicular em relação ao plano da 

membrana.  

 

Figura 59: MEV aumento de 5.000X tratamento térmico a 1700 ºC trinca feita para mostrar a 

região interna de membrana.  

 
 

Figura 60: MEV aumento de 8.000X, tratamento térmico a 1700 ºC.  

 
 

 

Na figura 61, é possível observar os grãos de tamanho reduzidos, na ordem de 0,5 até 

2 microns. Isto ocorreu devido aos processos de sinterização da alumina, que juntamente com 

Estrutura em forma 

de colunas paralelas 
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a mistura de gases, favoreceu o coalescimento das paredes dos poros e fechou quase que 

totalmente os poros exitentes na membrana e deu lugar aos micro-grãos de alumina. Esta 

estrutura é extremamente desejada para que a membrana adquira caracteristicas de 

translucidez e apresente boas propriedades ópticas. 

 

 

Figura 61: MEV aumento de 10.000X, tratamento térmico a 1700 ºC. 

 
 

Nesta etapa, o material deixa de ser adequado para o uso como suporte para o 

crescimento orientado de outras estruturas. Devido à formação de alumina alfa, este material 

pode ser adequado ao uso como substrato em processos conduzidos em temperaturas elevadas 

com atmosferas agressivas.  

Nesta temperatura a membrana apresenta uma microestrutura constituída por cristais 

aciculares, bem orientados numa direção próxima à direção perpendicular ao plano da 

membrana, bem como, uma reduzida porosidade. O efeito da presença dos contornos de grãos 

de geometria anelar fica bastante evidente, quando se analisa as micrografias das figuras 60 e 

61. Os contornos anelares parecem organizar a microestrutura na forma de feixes de cristais 

aciculares de α-alumina. Também se aproxima bastante da estrutura que são obtidas por meio 

da prensagem a quente, como foi bem demonstrado por Petit e colaboradores, 2012 .  
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4.3.7.3 EDS da Membrana à temperatura de 1700º C 

 

A análise do EDS da figura 62 vem confirmar o que já era previsto, apenas os 

constituintes oxigênio e alumínio participam da composição da membrana de alumina, 

enquanto que na tabela 10, estão enumerados os valores de cada componente em relação à 

porcentagem de peso atômico e peso em massa. Com a redução da porosidade aparente, 

reduzem-se as áreas de contém O2 livre para fazer a contagem de peso dos elementos, devido 

isto, ocorre a queda nos valores de oxigênio com o aumento da temperatura de sinterização. 

 

Figura 62: Resultado da EDS da membrana em temperatura de 1.700° C. 

 

 
 

 

Tabela 10: Valores composicionais para a membrana a 1700º C. 

Elemento Peso % Peso % σ Atômico % 

Oxigênio 14.655 5.940 22.457 

Alumínio 85.345 5.940 77.543 

 

4.3.8 Microtubos de Alumina anódica 

 

Com o aumento da temperatura durante o tratamento térmico, foi constatado que as 

membranas com um formato retangular, na qual a relação comprimento X largura fosse 

aproximadamente 6/1, apresentavam alta tendência ao enrolamento, devido a isto, surgiu uma 

nova morfologia na estrutura da membrana, com características diferentes das já observadas 

nas membranas que não sofreram o enrolamento.  

Dessa forma, estes novos microtubos mostrados nas figuras 63, 64 e 65, despertaram 

o interesse para a realização de estudos futuros da sua morfologia. As imagens e as discussões 

estão apresentadas a seguir. 
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Após a análise das micrografias obtidas, chegou-se às seguintes discussões: Segundo 

Ferreira, 2006, “Para a obtenção de nanotubos de MoS2 foi proposta uma nova metodologia 

de preparação, a qual teve como base à decomposição térmica dos molibidatos de 

amônio[(NH4)2MoS4 e (NH4)2Mo2S12] em atmosfera inerte. Nestas condições, a 

decomposição térmica dos tiomolibidatos ocorre via eliminação de H2S, NH3 e S (elementar), 

com passagem por intermediários ricos em enxofre, até a formação de MoS2. A presença de 

tais intermediários, nos produtos de decomposição dos tiomolibidatos, seria uma das 

condições essenciais para a formação dos nanotubos, juntamente com o efeito template que o 

precursor sólido exerce no produto final. Algumas partículas dos precursores já possuíam a 

morfologia de nanobastões e sua decomposição, via eliminação de “compostos gasosos”, 

levaria a uma redução de volume, culminando com a formação das nanopartículas tubulares.” 

 

Figura 63: MEV aumento de 60 X, microtubo de alumina anódica decorrente de tratamento 

térmico a 1.700°C. 

  
 

 

 

Desta forma é possível desenvolver novos materiais, como membranas tubulares, na 

qual as aplicações podem ser estudadas de maneira que se aplique as melhores características 

destes micro-tubos . 
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Figura 64: MEV aumento de 80 X, microtubo de alumina anódica decorrente de tratamento 

térmico a 1.700°C. 

 
Figura 65: MEV aumento de 150 vezes, microtubo de alumina anódica decorrente de 

tratamento térmico a 1.700°C. 

 
 

A partir da análise por EDS, figura 29, obtida na membrana à temperatura ambiente e 

da análise termogravimétrica, figura 18, obteve-se a presença do composto sulfurado, (SO4)
-2

 

advindo do eletrólito utilizado no banho de anodização. Uma explicação provável é que as 

membranas que tenham apresentado a característica de enrolamento tenham sido pouco 

atacadas durante o procedimento de dissolução da camada barreira e abertura dos poros 

profundos. E dessa forma, tenham deixado resíduos de enxofre, impregnados nas membranas. 

Isto se deve, pelo fato de algumas membranas não terem passado pelo processo de 

calcinação, a temperatura de 1000 ºC antes da etapa de tratamento térmico a altas 

temperaturas, pois dessa forma, estes resíduos seriam decompostos e a membrana ficaria 
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apenas com óxido de alumínio, para obter, após o tratamento térmico a altas temperaturas, 

somente a alumina policristalina. A superfície externa dos micro-tubos é densa e pouco 

porosa, esta forma é característica em membranas onde a camada barreira não foi retirada. As 

diferenças estruturais geram diferentes tensões de retração. Este também pode ser um indício 

que motivou o enrolamento das membranas. 

As figuras 66, 67 e 68 mostram a ampliação da região interna dos microtubos, nas 

quais se veem claramente, uma superfície de extrema regularidade estrutural.  

Esta estrutura lembra mais uma rede de nanofios conectados por nós nas pontas, do 

que uma rede de poros, mas manteve uma boa porosidade e precisa ser mais bem estudada, 

para sugerir uma possível aplicação destes materiais. 

 

Figura 66: MEV aumento de 1.000X, região interna dos microtubos, tratamento térmico a 

1700 ºC. 
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Figura 67: MEV aumento de 3.000X, região interna dos microtubos, tratamento térmico a 

1700 ºC. 

 
Figura 68: MEV aumento de 5.000X, região interna dos microtubos, tratamento térmico a 

1700 ºC. 

 
 

4.3.8.1 EDS do Microtubo 

 

 

Mais uma vez a análise de EDS é mostrada na figura 69 e como esperado apenas 

Oxigênio e Alumínio aparecem como constituintes apesar de ter havido o fenômeno de 

enrolamento das membranas devido a presença dos compostos sulfurados (SO4
-2

), como visto 

pela TG na figura 18, este composto é consumido acima de 900 ºC, utilizando oxigênio neste 

processo e gerando tensão superficial nas membranas que sofrem o enrolamento de maneira 

espiralar como consequência da tensão.  
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A tabela 11 mostra a quantidade de cada elemento na superfície da amostra. 

Novamente, percebe-se que os valores de oxigênio diminuíram, justamente pelo fato de ter 

havido o fechamento dos poros e diminuído a quantidade de oxigênio gasoso. 

 

Figura 69: Resultado da EDS do Microtubo decorrente de tratamento térmico de 1.700°C. 

 
 

 

Tabela 11: Valores de composição para o microtubo de alumina. 

Elementos Pêso % Pêso % σ Atômico % 

Oxigênio 12.683 5.382 19.676 

Alumínio 87.317 5.382 80.324 

 

4.3.9 Membranas termicamente tratadas a 1700 ºC 

 

A figura 70 corresponde ao difratograma de raios-X da membrana anodizada e 

tratada na temperatura de 1700
 

ºC. Os resultados mostram um aumento marcante da 

cristalinidade da fase de α-alumina. Com o auxilio das cartas: ICDD, 10-0173(Corundum) e 

ICSD-043732 (Oxide Aluminum, Corundum). 

Na qual a diferença principal entre os dois difratogramas, é a intensidade dos picos, 

visto que na membrana a 1500 ºC, o pico (113) apresenta intensidade de 3400 cps, enquanto 

que para a temperatura de 1700 ºC este valor é de aproximadamente 3800 cps no mesmo 

plano cristalográfico.  
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Figura 70: Difratograma da análise de difração de raios-X da Alumina a1700 ºC. 

 
 

4.4 Área Superficial Específica  

 

Nos gráficos abaixo estão representados os resultados da área superficial para as 

membranas de alumina anódica sem tratamento térmico, figuras 71 e 72, e após o tratamento 

térmico nas temperaturas de 1500 e 1700º C, figuras 72 e 73 respectivamente, para verificar o 

comportamento destas membranas com relação às curvas de adsorção-dessorção de N2. 

 

4.4.1 BET da Membrana à temperatura ambiente 

 

Para obter os valores de área superficial para as membranas sem tratamento térmico, 

foram feitos três ciclos de experimentos e os resultados estão mostrados no gráfico da figura 

71. As linhas vermelha, azul e verde representam, respectivamente, aquecimentos, de 150, 

250 e 300º C, nas membranas. Este pré-aquecimento antes da análise foi feito para verificar 

possíveis alterações nos resultados. 

Como se pode observar, os resultados variaram bastante de acordo com o aumento da 

temperatura antes da análise. Estas alterações ocorreram devido à obstrução dos poros das 

membranas, provavelmente, causada pela umidade adsorvida pelas mesmas, após o processo 

de anodização. Os valores estão mostrados na tabela 12, na qual a área superficial varia entre 

3,2508 m
2
/g e 44,381 m

2
/g.  
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Figura 71: Análise de BET nas membranas; nas quais a linha vermelha, azul e verde 

representa, respectivamente, o ensaio realizado as temperaturas de 150, 250 e 300º C. 

         

 

Figura 72: Análise de BET da membrana de alumina anódica. 

 

Fonte: VAITSI ET AL, 2011 

 

A figura 71 mostra ainda, que houve histerese somente nas curvas verde e azul, 

mostrando a efetiva adsorção do N2 nestas amostras, isto comprova a presença da alta 

porosidade na membrana. Fazendo um comparativo com os estudos de Vaitsi e colaboradores, 

(2011), na figura 72, na qual a autora e seus colabores estudaram a “A avaliação da separação 

permeseletiva de hidrogênio para “síntese de gás” medidas de permeabilidade de um gás 

simples baseado em componentes de membrana de alumina anódica”, na qual obtiveram 

valores máximos para a membrana: área superficial no valor de 19,9 m
2
.g

-1
; volume total de 

BET a 150º C 

BET a 250º C 

BET a 300º C 
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poros de 3,3x10
-2

 cm
3
.g

-1
; e diâmetro significativo mínimo de poro de 6,7 nm. Após esta 

análise, surgem novos interesses de aplicações para as membranas como, por exemplo, o uso 

em separação de misturas de gases. A tabela 12 mostra o resumo da análise de BET, das 

membranas. 

 

Tabela 12– resultados da análise de BET para a membrana a temperatura ambiente. 

 

 

4.4.2 BET da Membrana à temperatura de 1500º C 

 

A figura 73 a seguir mostra a curva referente às membranas tratadas termicamente, 

para verificar a diminuição da área superficial bem como redução dos tamanhos dos poros e 

densificação do material. Para a membrana tratada a 1500º C, o gráfico mostra uma pequena 

histerese, confirmando uma extrema redução de adsorção de N2, porém, ainda existindo uma 

porosidade residual.  

Este resultado é devido ao processo de sinterização que ocorreu nas membranas, no 

qual houve coalescimento das paredes dos poros, estes por sua vez, diminuíram de tamanho e 

Valores 

Membrana anódica 

sem tratamento 

térmico 150ºC 

Membrana anódica 

sem tratamento 

térmico 250º C 

Membrana anódica 

sem tratamento 

térmico 300º C 

Peso da 

amostra(g) 
0,0800 0,0800 0,0800 

Pressão de 

Vapor 

saturada (KPa)  

105,11 101,33 101.33 

Diâmetro de 

poro 

significativo 

(nm) 

43.808 15.231 12.845 

Área 

superficial 

(m
2
.g

-1
) 

3,2508 36,309 44,381 

Volume total 

de poros 

(cm
3
.g

-1
) 

3,5602X10
-02

 0.1383
 

0,1425 

Volume de gás 

adsorvido na 

monocamada                

(cm
3
(STP) g

-1
) 

0.7469 8.3421 10.197 
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se fecharam. Nesta temperatura há também redução da intercomunicação dos poros. Os dados 

referentes à análise encontram-se na tabela 13. 

Como disposto nos resultados, não foram realizadas análises de área superficial nas 

membranas que passaram por tratamento térmico nas demais temperaturas, aquelas abaixo de 

1500º C, pois o que queria ser ressaltado nesta análise é justamente a questão da diminuição 

da área superficial do material, pois isto se configura como condição principal para se obter 

um material denso e que possa apresentar propriedades ópticas. 

 

Figura 73: Análise de BET na membrana tratada termicamente a1500º C, ensaio realizado a 

temperatura de 250º C. 

 

 

4.4.3 BET da Membrana à temperatura de 1700º C 

 

Para a membrana tratada a 1700º C é possível verificar através do gráfico da figura 

74, que praticamente não houve histerese, confirmando que a membrana está quase totalmente 

densificada, e os valores obtidos correspondem à presença mínima de poros residuais e 

reentrâncias nos contornos de grãos na superfície da membrana.  

Estes resultados vêm corroborar com as outras análises, no que diz respeito, à 

obtenção das propriedades de translucidez, necessárias para a aplicação das membranas em 

situações que requeiram tal propriedade óptica.  

Segundo Gotoh, 2004, a matéria prima de partida para obter um material 

transparente, tem que ser muito pequeno, na faixa de 30 a 80nm. Pois assim os comprimentos 

de onda que têm tamanho maior não vão ser absorvidos por este material. No caso dos 

nanoporos da membrana, pelo BET, elas apresentam aproximadamente 15nm. Portanto está 
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dentro do esperado para obter materiais translúcidos. Na tabela 13 estão mostrados os 

principais valores da análise de BET das membranas. 

 

Figura 74: Análise de BET na membrana tratada termicamente a1700º C, ensaio realizado a 

temperatura de 250º C. 

 

 

Tabela13: Resumo dos resultados obtidos com a análise do BET. 

Valores 
Membrana anódica sem 

tratamento térmico 

Após tratamento 

térmico a 1500º C 

Após tratamento 

térmico a 1700º C 

Peso da 

amostra(g) 
0,0800 0,0800 0,0800 

Pressão de 

Vapor 

saturada 

(KPa)  

101.33 44,372 44.469 

Diâmetro de 

poro 

significativo 

(nm) 

12.845 6,8100 6.4985 

Área 

superficial 

(m
2
.g

-1
) 

44,381 2,0314 1,7491 

Volume total 

de poros 

(cm
3
.g

-1
) 

0,1425 3,4584x10
-3 

2,8416x10
-3
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4.5 Ensaio de Transmitância no UV-VIS 

 

A análise de transmitância no UV-VIS serviu para caracterizar as membranas 

tratadas termicamente, quanto às características no que diz respeito à definição de 

propriedades ópticas, dentre as quais translucidez ou opacidade das membranas.   

 

4.5.1 Transmitância e absorbância na temperatura de 1500º C 

 

Na figura 75 a seguir está plotado um gráfico, no qual são mostradas as curvas de 

transmitância e absorbância para a membrana tratada a 1500º C. De acordo com Banet e 

colaboradores, 2002, quando um material apresenta uma absorbância de 1 em um 

determinado comprimento de onda, significa dizer que ele transmite 10% da luz incidente 

neste comprimento de onda. 

 

Figura 75: Análise de absorbância e transmitância em membrana tratada termicamente a1500º 

C. 

 

 

Volume de gás 

adsorvido na 

monocamada                

(cm
3
(STP) g

-1
) 

10.197 0.4667 0.4019 
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No gráfico da figura 75, é possível observar que a membrana apresenta uma absorção 

de 1 no comprimento de onda de 800nm que é acima do visível, entrando no comprimento de 

onda do infra-vermelho. Portanto, é correto afirmar que o material é translúcido na região do 

visível.  

Garabagiu e Mihailescu (2011), em seus estudos, investigaram as propriedades 

ópticas em filmes finos de alumina anódica. Nestes, calcularam teoricamente, através do 

método modificado de Swanepoel, um espectro de transmissão, no qual foi observado, que a 

transmitância aumenta a partir do comprimento de onda de 800nm, confirmando os resultados 

obtidos na figura 75 anteriormente mostrada. 

 

4.5.2 Transmitância e absorbância na temperatura de 1700º C 

 

A membrana tratada a 1700º C apresentou uma resposta diferente daquela 

apresentada pela membrana a 1500º C. A figura 76, apresenta este resultado para a 

transmitância e absorbância. Em comparação com as curvas obtidas na temperatura de 1500º 

C, a curva está bem parecida, porém para esta temperatura a membrana apresentou uma 

absorbância mais baixa do que 1 e, consequentemente, uma transmitância acima de 10%, já na 

faixa de luz visível. 

 

 

Figura 76: Análise de absorbância e transmitância em membrana tratada termicamente a1700º 

C. 

 

 



 109 

Porém, até o final da faixa do visível, a transmitância alcançou o valor de 16,5%, o 

que representa um valor baixo, pois segundo Petit et al (2011), em seus estudos sobre a 

sinterização de α-alumina para obtenção de cerâmicas transparentes, obtiveram 60% de 

transmitância na faixa do visível. Contudo, levando-se em consideração que o objetivo do 

trabalho era obter membranas translúcidas à temperatura de 1800º C, e na temperatura de 

1700º C já se conseguiu uma transmitância de 16% aproximadamente, presume-se que os 

resultados de transmitância do presente trabalho, são animadores, uma vez que foi constatado 

que a alumina ficou translúcida. Todavia se faz  necessários mais estudos na faixa do infra-

vermelho, para confirmação da propriedade de transmitância da membrana e do seu 

comportamento. 

 

4.6 Transmitância via Fotômetro Multi-LED  

 

De acordo com os resultados obtidos pela análise de transmitância, a membrana 

obteve valores que foram satisfatórios para as condições de sinterização. Entretanto, seguindo 

a sugestão dos professores do Departamento de química da UFRN, onde foram realizadas as 

análises, estas foram refeitas no equipamento Fotômetro Multi-LED, de maneira que, os 

resultados para transmitância, em geral, foram bastante satisfatórios e corroboraram os valores 

obtidos na primeira análise.  

 De acordo com a tabela 14 a seguir, é possível observar os resultados encontrados na 

análise onde a transmitância foi medida de acordo com as cores da luz visível. Portanto, o 

fotômetro utiliza seis LEDs com as seguintes características: violeta (máx = 430 nm), azul 

(máx = 485 nm), verde (máx = 560 nm), amarelo (máx = 580 nm), laranja (máx = 600 nm) e 

vermelho (máx = 660 nm), excetuando-se apenas a cor laranja, que não tinha LED disponível 

para a análise.  

Observa-se que cada membrana foi submetida a todos os feixes de cores no 

comprimento de onda do visível. Com isto, foi possível determinar a transmitância em cada 

variação dos tratamentos térmicos, bem como, a variação da mesma pelas cores, devido suas 

mudanças, nos respectivos comprimentos de onda. 

De acordo com a tabela 14 é possível fazer uma comparação da cor do feixe de luz 

visível com valor de transmitância mais alto, em relação à variação de tratamento térmico nas 

membranas. 
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Tabela 14 – Valores de transmitância na faixa do UV-visível, obtida via equipamento Multi-

LED. 

 
 

 

Assim podem-se discutir os fenômenos que foram observados após a análise das 

amostras. O primeiro está relacionado, com a temperatura de tratamento, que promoveu 

maiores valores de transmitância, destacando-se a de 600º C, na qual, houve aumento 

pronunciado desta propriedade óptica apresentando um valor máximo de 48% na faixa do 

amarelo (580nm).  

Isto ocorre, devido às características estruturais da membrana que, nesta faixa de 

tratamento térmico, ainda mantém sua estrutura amorfa e os poros nanométricos, muitos 

menores que o comprimento de onda dos feixes incidentes, permitindo uma boa transmitância 

para este tipo de material.  

Ghrib e colaboradores, 2012, estudaram as propriedades ópticas de membranas 

tratadas termicamente até a temperatura de 650º C, como fotoluminescência e refletância para 

aplicações na energia solar. Segundo este autor, as propriedades melhoram, devido à 

diminuição da porosidade. 

Outro fenômeno, diz respeito justamente às temperaturas seguintes, nas quais ocorre 

o processo de cristalização do material que irá ficar praticamente opaco, reduzindo os valores 

de transmitância em todas as faixas de comprimento de onda. Esta tem um valor de 

decaimento máximo na temperatura de 1500º C, decorrente do processo de fechamento dos 

poros e formação dos grãos, ou seja, ocorre um coalescimento de poros, criando uma rede de 

T.Amb. 300° C 600° C 900° C 1200° C 1500° C 1700° C 

Roxo 20% 24,56% 37,90% 23,33% 27,92% 9,30% 16,33% 

Azul 31,31% 34,34% 45,54% 36,76% 32,50% 17,55% 20% 

Verde 39% 12,11% 23,63% 10,76% 10,94% 2,96% 16,80% 

Amarelo 34,77% 33,10% 48% 34,42% 30,46% 17,35% 25% 

Vermelho 38,11% 30,52% 42,31% 33,27% 26,55% 14,52% 18,62% 
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poros intercomunicantes, figura 49, que vão favorecer o espalhamento da luz e diminuir a 

transmitância. 

Por fim observa-se que, na membrana tratada à temperatura de 1700º C, começa a 

ocorrer o efeito inverso caracterizado pelo aumento gradativo da transmitância. Isto acontece 

devido à continuação do fechamento dos poros que vão ficando cada vez menores, agora na 

faixa de 200 a 400nm, bem como a redução da densidade de poros. Além disso, ocorre o 

coalescimento dos grãos que foram formados após o fechamento dos poros, estes grãos são 

originados das paredes colunares do nanoporos e foram se fechando até formarem uma 

estrutura bastante densa, como pôde ser visto na figura 61. 

 

4.7 Espectroscopia na região do Infra-Vermelho 

 

Os espectros de absorção na região do Infra-Vermelho para as membranas de 

alumina anódica, nas temperaturas de tratamento térmico de 300, 600, 900, 1200, 1500 e 

1700º C são apresentados na figura 77 a seguir.  

Pela análise é possível afirmar que os espectros de infra-vermelho revelam uma 

banda larga na faixa de 2750 a 3250 cm
-1

, indicativo da vibração Al-O complexo, devido a 

interações dos grupos de coordenação tetraédrica e octaédrica. Os espectros de FTIR também 

revelaram uma via intermediaria, conduzindo a formação da alumina, como pode ser visto a 

partir da presença da fase de gás do tipo bandas sub-óxidas. Alem disso, a presença de uma 

retenção vibracional da superfície em si mesmo, após a transformação completa para Al2O3 é 

confirmada. 

Ainda é possível vizualizar outra faixa larga de absorção de infra-vermelho de 500 

cm-
1
 a 1000 cm

-1
 e 2250 a 2500 cm

-1
 nas curvas, são devido as vibrações H-OH, vibrações de 

H2O, enquanto que as bandas de 2600 cm
-1 

a 3250 cm-
1
 são atribuídos a  vibração Al-O, da Y-

Al2O3, consistente com o resultado de DR-X. (Wang et al, 2011.) 

Por fim, não ocorrem picos característicos de outros compostos, corroborando com 

os resultados encontrados na difração de raios-X e EDS. 
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Figura 77: Gráficos de infra-vermelho das membranas tratadas termicamente nas 

temperaturas de 300, 600, 900, 1200, 1500 e 1700º C. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A membrana antes do tratamento térmico apresentava uma estrutura de nanoporos. 

Após o tratamento térmico, elas apresentaram uma estrutura mista, na qual uma superfície se 

tornou densa e sem poros e a outra se tornou extremamente porosa.  

As membranas obtidas neste trabalho demonstram versatilidade para serem utilizadas 

nas mais diversas situações, podendo ser aplicadas como substrato para deposição e obtenção 

de nanomateriais; meio poroso com estabilidade térmica para catálise; e propriedades ópticas 

como transmitância, refletância e fotoluminescência. 

Antes do tratamento as membranas eram planas, após o tratamento tenderam ao 

empenamento e algumas se enrolaram completamente. 

A presença de enxofre impregnado na membrana após a anodização se confirmou 

como um indício da força motriz que ocasionou o enrolamento das membranas. 

As membranas como obtidas após a anodização apresentaram um valor de área 

superficial específica de 44,381m
2
/g, apropriado para obtenção de membranas translúcidas de 

alumina em altas temperaturas.  

Os difratogramas de raios-X confirmaram a cristalização da estrutura da alumina 

anódica, sendo obtida a fase mais estável deste material, a α-alumina, após os tratamentos 

térmicos. 

A análise de absorbância mostrou que a membrana tratada em 1700º C apresentou 

transmitância de 16,5 % no comprimento de onda de 800nm. 

Porém ainda não se pode afirmar que se trata de uma alumina translúcida com boas 

propriedades ópticas. 

O sistema de tratamento térmico com ambiente controlado pela mistura de gases 

Argônio 87% e Hidrogênio 13% controlaram o crescimento dos grãos e favoreceram o 

fechamento dos poros. 

As análises de transmitância no multi-LED demonstraram que o tratamento térmico a 

600 ºC foi o que proporcionou melhores propriedades ópticas. Como também confirmou que 

ocorre uma queda da transmitância com a cristalização da alumina até 1500º C e começa a 

aumentar na temperatura de 1700º C. 
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6 PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O tratamento térmico deu origem a dois produtos: uma membrana plana com alguma 

tendência ao empenamento; e microtubos de alumina anódica, e estes, por sua vez, 

despertaram o interesse em estudos mais aprofundados a fim de entender este fenômeno. 

A transmitância aumenta com o aumento do comprimento de onda, se fazendo 

necessário o estudo na região do infra-vermelho. 

Mesmo com o tratamento térmico abaixo do necessário para obtenção de alumina 

translúcida, as membranas obtidas na faixa de 1500 e 1700º C, demonstraram propriedades 

diferenciadas, que despertam o interesse de estudos mais completos para caracterizar ainda 

mais e sugerir aplicações. 

É possível ainda concluir que este estudo traz muitas informações a respeito do 

estudo das membranas de alumina anódica, uma vez que reúne num só trabalho, informações 

diversas de um estudo bastante amplo a respeito das alterações microestruturais e 

morfológicas nas diversas temperaturas de aplicação que este material pode ser aplicado.  

Assim, vislumbra-se como perspectiva de estudos futuros, o aprofundamento teórico 

acerca do enrolamento da membrana, de modo, a elucidar o fenômeno e estabelecer 

protocolos de controle sistemático, além das perspectivas de aplicação e viabilidade dessas 

membranas e/ou microtubos. Também é extremamente pertinente dar continuidade aos 

estudos sobre a propriedade de permeabilidade seletiva, sugerida pelo aumento da porosidade 

nas membranas tratadas, com o fito de sua aplicação em filtragem e separação de gases. 
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