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RESUMO 

Atualmente o titânio é o material mais utilizado em implantes odontológicos, 
ortopédicos e em aplicações cardiovasculares, sendo considerado o material 
biocompatível por excelência.  Em meados da década de 1960, o prof. Brånemark e 
colaboradores desenvolveram o conceito da osseointegração, que significa a união 
estável e funcional entre o osso e superfície do implante de titânio. Mais 
recentemente, o estudo de modificações da superfície do implante tem sido o foco 
na pesquisa nesta área, visando essencialmente a aceleração no processo de 
osseointegração. Dentre estes processos podemos citar o ataque ácido, o 
jateamento com partículas de óxido de titânio ou óxido de alumínio, o recobrimento 
com materiais bioativos como a hidroxiapatita e a oxidação anódica ou anodização. 

O foco deste trabalho foi o estudo do processo de anodização como 
tratamento da superfície do titânio. Em certas condições, este processo produz uma 
camada superficial nanoporosa de óxido de titânio na superfície do titânio. Estudos 
recentes mostraram que este tipo de tratamento da superfície do Ti favorece a 
interação biológica implante-osso, permitindo uma osseointegração mais rápida, 
além de proteger o titânio da oxidação adicional. 

As amostras de Ti foram anodizadas no modo potenciostático, utilizando 
eletrólito composto de 1,0 mol/L de H3PO4 e HF 0,5 % m/m. Os parâmetros do 
processo estudados foram o potencial elétrico (na faixa de 10 V a 70 V) e tempo de 
anodização (1,0 h, 1,5 h e 2,0 h). As amostras foram caracterizadas por microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), microscopia de força atômica (AFM), espectroscopia 
de energia dispersiva de raios X (EDS) e difração de raios X (DRX). 

Os resultados mostraram a formação de nanoporos de óxido de titânio por 
anodização com potencial elétrico na faixa de 20 V a 30 V em tempos de trabalho na 
faixa de 1 a 2 horas, com diâmetro de poros na faixa de 94-128 nm. As amostras 
anodizadas em potenciais elétricos menores que 20 V não mostraram a formação de 
nanoporos na superfície. No caso de anodização acima de 30 V observou a 
formação de aglomerados e placas de TiO2 na superfície. Os resultados neste 
trabalho obtidos não apresentaram reprodutibilidade, de modo  que ainda não 
podem ser considerados para uma possível aplicação tecnológica. Isso ainda requer 
a investigação dos efeitos de outras variáveis importantes no processo de 
anodização (como p. e. composição do eletrólito, pH, temperatura). 
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ABSTRACT 

Currently titanium is the most common material used in dental, orthopedic 

implants and cardiovascular applications. In the mid 1960s, prof. Brånemark and 

coworkers developed the concept of osseointegration, meaning the direct structural 

and functional connection between living bone and the surface of artificial implant. 

Thus, studies on the modification of the implant surface are widely distributed among 

them are the acid attack, blasting with particles of titanium oxide or aluminum oxide, 

coating with bioactive materials such as hydroxyapatite, and the anodic oxidation.  

The focus of this work was to investigate the treatment of titanium surface by 

anodic oxidation. The aim was to develop a nanoporous titanium oxide overlay with 

controlled properties over titanium substrates. Recent results have shown that such 

surface treatment improves the biological interaction at the interface bone-implant 

besides protecting the titanium further oxidation and allow a faster osseointegration.  

The anodizing process was done in the potentiostatic mode, using an 

electrolyte composed of 1.0 mol/L H3PO4 and HF 0.5% m/I. The investigated process 

parameters were the electrical potential (Va) and the process time (T). The electric 

potential was varied from 10 V to 30 V and the process time was defined as 1.0 h, 

1.5 h or 2.0 h. The treated Ti samples were characterized by scanning electron 

microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), energy dispersive spectroscopy 

X-ray (EDS), and X-ray diffraction (XRD).  

The results showed the formation of nanoporous titanium oxide by anodizing 

with electric potential (Va) in the range of 20 V to 30 V and process time in the range 

of 1 to 2 hours. The average pore diameter was in the range 94-128 nm. Samples 

anodized in electric potential lower than 20 V did not show the formation of the 

nanoporous surface. In the case of Va above 30 V, it was observed the formation of 

agglomerates of TiO2. The results obtained in this study showed no reproducibility, so 

that they still cannot be considered for a technological application. Such purpose 

would require the investigation of the effects of other important variables in the 

anodizing process (eg electrolyte composition, pH, temperature) in order to establish 

a reproducible process. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde que o homem evoluiu seus estudos na medicina, houve a necessidade 

de substituir partes de seu corpo ou tecidos vivos por outros materiais. Com isso, 

diversos materiais são utilizados para este fim, dentre eles materiais cerâmicos, 

geralmente fosfato de cálcio e metais como o aço inoxidável e o titânio.  

Atualmente o titânio e suas ligas metálicas são os principais compostos 

utilizados em implantes odontológicos, ortopédicos e em aplicações 

cardiovasculares.  O titânio foi introduzido nesta área na década de 1960 por 

Brånemark [1] e rapidamente substituiu outros materiais metálicos em aplicações 

com grande resistência mecânica, como em implantes dentários [2, 3]. Isto foi 

possível devido a resistência à corrosão, a estabilidade química e biológica da 

camada de óxido de titânio presente naturalmente na superfície do metal e, 

principalmente, devido às propriedades mecânicas do titânio como o baixo peso 

específico, alta resistência em relação a peso, baixo módulo de elasticidade e boa 

biocompatibilidade geral.  

A camada natural de óxido de titânio presente na superfície do titânio tem 

espessura entre 0,5 e 10 nm [4]. Esta camada é estável e protege a superfície do 

titânio, além de favorecer a osseointegração. Os compostos de óxido de titânio, 

presentes na superfície de implantes de titânio, são responsáveis pela interação 

biológica favorável que ocorre na interface osso-fixação do implante. A camada de 

óxido de titânio fornece características biocompatíveis, além de proteger o titânio da 

oxidação adicional e permitir a osseointegração.  Por esta razão, o titânio é ideal 

para aplicações biomédicas sendo considerado um biomaterial. Estas características 

são relevantes, pois a fixação biomecânica entre o osso e o implante depende da 

interação entre as células e a superfície do implante. A este processo dá-se o nome 

de osseointegração [5] e quando ele ocorre, não há movimento relativo entre o 

implante e o osso em torno dele. O tempo típico para que a osseointegração ocorra 

é de 3 a 6 meses. 
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Como observado por Albrektsson e Wennerberg [6], o implante originalmente 

proposto por Branemark (Nobel Biocare), sem qualquer tipo de modificação de 

superfície e com rugosidade mínima (parâmetro Sa na faixa de 0,5 a 1,0 µm) tornou-

se o modelo de referência para implantes odontológicos osseointegráveis. No 

entanto, os estudos relacionados aos efeitos de diferentes tratamentos de superfície 

mostraram um aumento na resposta óssea devido a um aumento na rugosidade (na 

faixa de Sa entre 1,0 e 2,0 µm). Tais resultados motivaram a busca de novos 

tratamentos de superfície com intriuito de promover a osseointegração.  

Com o objetivo de acelerar o crescimento ósseo em  torno do implante, 

levando à osseointegração, diferentes modificações na superfície do implante de 

titânio vêm sendo estudadas e, em muitos casos, já estão disponíveis no mercado.  

Propriedades químicas e físicas da superfície como composição química, 

hidrofilicidade, topografia, rugosidade e porosidade têm um papel fundamental na 

interação osso-implante e a possibilidade dos implantes adsorverem proteínas e 

células osteoblásticas influencia na proliferação e diferenciação, aderência e 

espalhamento celular [5-7]. 

Estudos feitos por Marinucci e colaboradores [8] mostraram que uma 

macrorugosidade média de superfície de 3 µm, obtida por jateamento com partículas 

de Al2O3 com tamanho médio de grão de 350 µm, é mais adequado para favorecer a 

diferenciação dos osteoblastos in vitro. No entanto, uma superfície nanoestruturada 

melhora significativamente a adesão de osteoblastos, um importante pré-requisito 

para funções celulares como a síntese de proteínas da matriz extracelular e a 

formação de depósitos minerais [9].  

Estudos de Fojt e colaboradores [10] mostraram que para melhorar o 

desempenho biológico e a osseointegração do implante, vários tratamentos de 

superfície são utilizados, dentre eles o jateamento de sílica e o recobrimento com 

vários materiais, como a hidroxiapatita. Eles tendem a modificar as superfícies de 

implantes de titânio, levando à melhora das propriedades físicas e químicas da 

superfície do implante e consequente melhora da osseointegração.  
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Carvalho e colaboradores [11] estudaram os diversos tipos de tratamentos de 

superfície de implantes dentários de titânio e observaram que o ataque ácido, o 

jateamento de partículas e a anodização são os processos mais comumente 

utilizados para se obter uma superfície de rugosidade adequada para que a 

interação osso-implante seja efetiva. 

 
Figura 1:  Imagens de MEV de nanoporos de óxido de titânio. Em (a) numa vista superior e em 
(b) de secção. Barra de escala = 500 nm. [12] 

A formação de nanoporos na superfície do implante por anodização vem 

sendo muito estudado na ultima década e, futuramente, poderá ser um dos 

principais tratamentos de superfície utilizados devido à sua simplicidade, baixo custo 

e viabilidade.  

Os nanoporos de óxido de titânio (TiO2), como mostrado na figura 1, são  

geralmente produzidos por um processo eletroquímico (oxidação anódica ou 

anodização) utilizando eletrólitos fluorados [13].  

O processo de oxidação anódica é um método eficaz para a produção de 

nanoporos de TiO2 e, além disso, permiti produzir nanoporos com diâmetro na faixa 

de dezenas a centenas de nanômetros e com distribuição de tamanhos bastante 

estreita (da oredem de dezenas de nanômetros). [13] A espessura da camada de 

TiO2 nanoporosa também pode ser ajustada numa faixa ampla de valores, desde de 

desenas de nanômetros ate microns. As dimensões morfológicas finais da camada 

nanoporosa de TiO2 dependerão dos parâmetros do processo de anodização: 
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temperatura, tensão de anodização, tempo de anodização e composição do 

eletrólito. 

Li e colaboradores [14] observaram que a proliferação de osteoblastos foi 

melhorada em superfícies de alumina e titânia nanoestruturada em relação à 

superfície jateada com alumina, pois as nanoestruturas têm as dimensões dos 

constituintes ósseos naturais. Estas estruturas apresentam efeito benéfico sobre a 

adesão celular, proliferação, bem como na capacidade para formar osso, resultando 

em boa osseointegração.  

Estrada e colaboradores [15] mostraram que a anodização feita em eletrólito 

de ácidos fortes como o ácido clorídrico (HCl), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico 

(HNO3) e ácido fluorídrico (HF) ou de misturas destes ácidos gera uma camada 

rugosa de óxido de titânio no forma de poros , com diâmetro na faixa de 100 nm a  

2 µm. 

Indiraa e colaboradores [16] concluíram que a rugosidade apresentada pela 

superfície do óxido de titânio favorece processos de osteocondutividade através da 

absorção de fibrina, melhora a ancoragem dos osteoblastos cultivados sobre o 

referido substrato e aumenta a atividade biológica.  

A nanoestrutura ordenada de óxido de titânio se mostrou de grande interesse 

pois estudo recente mostrou que tal modificação torna a superfície mais 

biocompatível por deixa-la eletroquimicamente mais estável, menos sensível a 

corrosão devido ao contato com os fluidos corpóreos [17].  

As superfícies nanoporosas de óxido de titânio (TiO2) se mostraram mais 

promissoras que as superfícies não anodizadas pois aceleram a osseointegração 

[18] além de melhorar a molhabilidade das células aumentando a interação celular 

devido aos nanoporos [19]. 

Tipicamente a oxidação anódica do titânio é feita no modo potenciostático, ou 

seja, tensão elétrica constante, em soluções de eletrólitos cujos íons serão 

incorporados  na camada de óxido, o que leva à formação dos nanoporos. A 
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formação da estrutura nanoporosa de TiO2 sobre titânio por anodização depende de 

parâmetros como potencial elétrico e tempo. 

Bauer e colaboradores [20] estudaram as estruturas nanoporosas de óxido de 

titânio e observaram que elas podem ser produzidas em eletrólito de ácido fosfórico 

e ácido fluorídrico e em diferentes potenciais que variam de 1 V até 25 V. As 

estruturas nanoporosas auto-organizadas formadas neste eletrólito e nos potenciais 

elétricos estudados apresentaram diâmetro entre 15 nm a 120 nm e um 

comprimento do tubo entre 20 nm e 1000 nm, os quais variam em função do tempo 

e da tensão elétrica aplicada. A concentração de HF também influencia na 

organização, morfologia e formação dos nanoporos. A anodização em 

concentrações de íons de fluoreto menor que 0,1% m/m resulta na formação de uma 

camada de óxido compacto. Em maiores concentrações de HF, na faixa de 0,1% e 

0,5% m/m, estruturas de nanotubos auto-organizados com diâmetro de poros em 

torno de 50 nm são observadas. 

Su e colaboradores [21] mostraram que no processo de anodização feito em 

eletrólito de 1,0 mol/L de H3PO4 com HF 0,3% m/v, a camada de TiO2 formada 

apresenta uma estrutura amorfa.  

Das e colaboradores [22] observaram que em um eletrólito 1,0 mol/L de H3PO4 

com 0,5% m/v e em um potencial elétrico de 20 V, o diâmetro e o comprimento dos 

poros de óxido de titânio variam e dependem do tempo em que a anodização ocorre. 

Assim, no processo realizado em 2,0 h observou-se um diâmetro interno de 54,17 

nm e um comprimento de 288 nm. Já em um tempo de 4,0 h, o diâmetro interno 

observado foi de 51,10 nm com um comprimento de 600 nm. 

Ghicov e colaboradores [23] mostraram que em eletrólitos fosfato-fluorados e 

anodização feita em um potencial elétrico de 20 V e tempo de 2,0 h, houve a 

formação de nanoporos de 100 nm de diâmetro. A topografia da superfície é de 

extrema importância para que ocorra a adesão celular e com isso ela influencia na 

osseointegração.  
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A figura 2A mostra a superfície de óxido de titânio compacta presente 

naturalmente sobre o titânio metálico, em opisição a superfície do titânio após a 

anodização contendo os nanoporos de óxido de titânio formados no processo (figura 

2B). 

 

Figura 2:  Interface metal-óxido presente naturalmente nos metais e interface metal-nanoporos 
de óxido formados após o processo de anodização. [24] 

O processo de anodização foi o foco deste trabalho uma vez que ele produz 

camadas de nanoporos de óxido de titânio, cuja superfície nanoestruturada aumenta 

a rugosidade do substrato e pode tornar a fixação osso-implante mais rápida e 

efetiva, e com isso diminuir o tempo de cicatrização e melhorar a qualidade de vida 

do paciente implantado.  

Neste trabalho, investigamos a influência dos parâmetros potencial elétrico e 

tempo de anodização no processo de oxidação anódica do titânio e como estes 

parâmetros modificam as propriedades morfológicas e fisico-químicas da camada de 

oxido de titânio. O processo de preparação de uma camada de TiO2 nanoporosa 

sobre titânio é de grande interesse tecnológico e o nosso estudo tem também a 

finalidade de estabelecer uma rota de preparação a ser testada em pinos de 

implantes odontológicos comerciais.  

As amostras foram preparadas no Laboratório de Nanoscopia do CDTN a partir 

de discos de c.p. Ti por oxidação anódica. Os métodos de caracterização utilizados 

foram: Microscopia de Força Atômica (Atomic Force Microscopy, AFM), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raios X (X-Ray Diffraction, XRD), 
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Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy, EDS), nos quais pôde-se observar a formação dos nanoporos de 

óxido de titânio, bem como sua topografia e morfologia da superfície, juntamente 

com a composição quimica dos nanoporos formados.  

 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 O objetivo deste trabalho é estudar o processo de anodização, utilizando 

como eletrólito uma solução de 1,0 mol/L de H3PO4 com 0,5% m/v, variando 

parâmetros como potencial elétrico e tempo, a fim de se obter uma superfície 

nanoestruturada na forma de nanoporos de óxido de titânio. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Estudar o processo de anodização e recriar os resultados obtidos na 

literatura para uma possível aplicação tecnológica. 

• Estudar a influência dos parâmetros de anodização potencial elétrico e 

tempo na formação dos nanoporos de óxido de titânio. 

• Estudar a dependência do tamanho do diâmetro dos nanoporos do 

óxido de titânio em função de parâmetros de anodização como 

potencial elétrico e tempo do processo. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Preparação das amostras 

A partir de um tarugo de titânio ASTM F67, grau 4 (ISO 5832-2), de 12,7 mm 

de diâmetro, foram obtidos discos de titânio de 2,0 mm de espessura através de 
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corte com refrigeração em um torno CNC. Para dar o acabamento da superfície de 

corte, utilizou-se outro torno CNC e, em seguida, os discos foram imersos em um 

desengraxante para retirar o óleo de usinagem e enxaguados com água quente. 

Com o auxílio da cuba de ultrassom, os discos foram lavados com água quente e 

detergente biodegradável para efetuar a limpeza das amostras.  

Após a lavagem, a limpeza química foi realizada com solução de NaOH 

(hidróxido de sódio) por duas vezes. Para retirar o NaOH, enxaguou-se os discos e 

efetuou-se limpeza química com solução ácida HF/HNO3 (2 mL HF 48%, 3 mL HNO3 

70% e 100 mL água deionizada) por 5 minutos e enxaguou-se com água deionizada 

em uma cuba de ultrassom. Finalizando o processo, os discos foram imersos em 

álcool etílico absoluto P.A. em uma cuba de ultrassom e em seguida, secos em 

estufa. 

3.2. Anodização 

O processo de anodização ou oxidação anódica consiste na deposição de 

uma camada de óxido na superfície de um metal através da passagem de corrente 

elétrica. No caso específico do titânio, este método eletroquímico leva à modificação 

da sua superfície, onde há o crescimento de titânia (TiO2) sobre o substrato. 

Neste trabalho, foi utilizado uma célula eletroquímica com dois eletrodos. O 

anodo é construído na forma de um porta-amostras, como ilustrado na Figura 3. O 

contato elétrico é realizado por uma barra metálica (composta de aço inoxidável) e o 

corpo do anodo é de teflon. O catodo  é constituído de aço inoxidável na forma de 

uma treliça.  Ao se aplicar uma tensão constante entre o anodo e o catodo, as 

reações de oxidação e redução, em combinação com a difusão de íons orientada 

pelo campo elétrico que é estabelecido, resultam na formação de uma camada de 

óxido na superfície do anodo.  Enquanto o campo elétrico é forte o suficiente para 

conduzir os íons através do óxido, o filme de óxido continuará crescendo. 
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Figura 3:  Diagrama esquemático de uma cuba de anodização. 

As propriedades da camada de óxido resultante (espessura, rugosidade, 

morfologia e a composição química) após a oxidação anódica, variam de acordo 

com os diferentes parâmetros do processo, tais como: diferença de potencial 

aplicada, corrente elétrica, composição do eletrólito, pH e temperatura.  

Neste trabalho foi utilizado um eletrólito formado por uma mistura de ácido 

fosfórico (H3PO4) 1,0 mol/L e ácido fluorídrico (HF) 0,5% m/m. [13, 20] 

O ácido fluorídrico (HF) é de grande importância, pois os íons fluoreto são os 

responsáveis pela formação dos nanoporos, uma vez que uma camada compacta de 

óxido de titânio é formada no inicio da anodização.  A corrente que atravessa o 

circuito elétrico formado pela célula eletroquímica cai devido à formação do óxido de 

titânio durante a fase inicial do processo de anodização (Figura 4 – fase I). Em 

seguida, a corrente volta a subir, pois o íon fluoreto ataca a camada compacta de 

óxido formada, reagindo com o titânio e consequentemente, dissolvendo esta 

camada em pontos específicos, nos quais se formarão os nanoporos. A estrutura 

nanoporosa é observada porque ocorre a dissolução da camada compacta de óxido 

de titânio, devido a competição entre o íon fluoreto F-, que é um elemento mais 
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eletronegativo e menor e o íon O2-, fazendo com que se forme o complexo [TiF6]4- no 

lugar do TiO2 [27], figura 4 – fase II. Finalmente as taxas de formação e dissolução 

do TiO2 na interface óxido/metal se equilibram e, a partir deste momento, a corrente 

se estabiliza até o fim da anodização. Nesta fase observa-se o crescimento vertical 

dos nanoporos de TiO2 (figura 4 – fase III). [18] 

 

 

Figura 4: Curva típica da corrente elétrica (i) versus tempo (t) do processo de anodização, onde 
I é a formação da camada compacta de óxido de titânio, II é o início da formação dos 
nanoporos e III indica a fase de crescimento da camada de óxido de titânio poroso. [18] 

 

As reações químicas envolvidas no processo são [18]: 

• Na interface Ti/óxido de titânio 

Ti↔Ti2+ + 2e- (na interface Ti/óxido de Ti) 

• Na interface óxido de Ti/eletrólito 
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O íon oxigênio reage com o Ti para formar o óxido      2H2O ↔ 2O2- + 4H+  

O O2 evolui da superfície do eletrodo      2H2O ↔ O2 (g) + 4H+ + 4e- (O2). 

• Em ambas as superfícies 

Ti2+ + 2O2- ↔TiO2 + 2e- 

• Na formação dos nanoporos 

Ti4+ + 6F- ↔ [TiF6]2- 

TiO2 + 6F- ↔ [TiF6]2- + H2O 

 

Figura 5: Dissolução do óxido de titânio pelo íon fluoreto formando os nanoporos de TiO2 [18]. 

A concentração de HF deve estar na faixa entre 0,1 e 1,0% m/m, pois uma 

concentração menor leva à formação de uma camada compacta de óxido de titânio, 

sem nanoporos e uma concentração maior de HF leva à dissolução do óxido de 

titânio formado levando à formação dos nanoporos [20]. 

Em cada anodização, o potencial elétrico permaneceu constante. Porém, os 

processos de anodização foram feitos em potenciais diferentes em amostras 

diferentes, utilizando potenciais elétricos com valores de 10 V a 70 V. Os tempos 

utilizados foram variados de 1,0 h, 1,5 h e 2,0 h, para cada valor de potencial 

elétrico, como apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Tabela com a identificação dos parâmetros variados no processo de anodização, em 
eletrólito 1,0 mol/L H3PO4 e HF 0,5% m/v, em temperatura ambiente. 

Amostra Potencial Elétrico (V) Tempo (h) Temperatura média 
(°C) 

1 10 1 24,2 

2 10 2 23,9 

3 20 1 24,7 

4 20 2 23,3 

5 25 1 23,8 

6 25 2 24,2 

7 25 1,5 23,7 

8 30 1 23,7 

9 30 2 23,9 

10 40 1 24 

11 50 1 24,5 

12 60 1 23,9 

13 70 1 24,1 
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Figura 6: Célula de anodização utiliza na preparação de TiO2 nanoporosa sobre Ti 
(Labnano/CDTN). 

 

3.3.Técnicas de Caracterização 

 

As técnicas de caracterização utilizadas foram a microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), para a observação da morfologia da superfície do óxido de titânio formado, a 

microscopia de força atômica (AFM), para a observação da morfologia e topografia 

da superfície, a difração de raios X (XRD) para a determinação da estrutura 

cristalográfica do óxido de titânio formado na superfície e a espectroscopia de raios 

X por dispersão de energia (EDS) para a observação da composição química da 

superfície da amostra. 
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3.3.1.Microscopia Eletrônica De Varredura (MEV) 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um tipo de microscópio capaz 

de produzir imagens de alta resolução da superfície de uma amostra. Devido à 

maneira com que as imagens são criadas, elas têm uma aparência tridimensional 

característica e são utilizadas para avaliar a estrutura superficial de uma dada 

amostra.  

Este microscópio consiste em um canhão de elétrons e uma série de lentes 

eletromagnéticas e aberturas. O feixe de elétrons emitido pelo canhão é focalizado e 

usado como uma sonda fina para o escaneamento de uma superfície. A tensão de 

aceleração do feixe de elétrons está tipicamente na faixa entre 1,0 e 40,0 kV [27].  

O caminho óptico do feixe de elétrons no MEV passa por várias lentes 

eletromagnéticas, incluindo as lentes do condensador e uma lente objetiva. As lentes 

eletromagnéticas são usadas para a formação de uma “sonda” de elétrons. As duas 

lentes do condensador reduzem o diâmetro do cruzamento do feixe de elétrons, 

então, a lente objetiva focaliza o feixe de elétrons como uma sonda com um 

diâmetro na escala de nanômetros.  

No MEV, a varredura é operada por um sistema de deflexão do feixe 

incorporado dentro da lente objetiva. Este sistema move o feixe sobre a superfície 

da amostra ao longo de uma linha e, em seguida, desloca o feixe para a posição 

inicial da próxima linha. O sinal dos elétrons emitidos a partir da amostra é coletado 

por um detector, amplificado e utilizado para construir uma imagem da superfície da 

amostra.  

Assim, um MEV é capaz de proporcionar ampliação da imagem de cerca de 

20 vezes para mais de 1000000 vezes. Para imagens de baixa ampliação, um 

microscópio eletrônico de varredura é, em muitos casos, mais favorável do que um 

microscópio ótico devido à grande profundidade de campo que é produzida [30]. A 

figura 7 mostra os principais componentes de um MEV. 
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Neste trabalho foram utilizados microscópios eletrônicos de varredura em três 

locais distintos: no Laboratório MEV-EDS/CDTN do Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (CDTN), no Laboratório de Microanálises do Departamento de 

Física da UFMG e no Centro de Microscopia da UFMG, sendo todos eles da marca 

JEOL. 

 

 

Figura 7: Principio de Funcionamento do Microscópio Eletrônico de Varredura. 

3.3.2.MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA (AFM) 

 

O Microscópio de Força Atômica (AFM) é um dos principais microscópios de 

varredura por sonda e é muito utilizado na determinação da rugosidade e espessura 

de filmes ultrafinos em uma amostra, além de ter um menor custo. 

 Este tipo de microscopia tem seu funcionamento baseado na medida da força 

de interação entre uma sonda muito fina e a superfície da amostra. Esta sonda tem 

a forma de um cantilever flexível com uma ponta aguda em uma das extremidades 

(Figura 8). [28] 
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Figura 8: Sonda de um AFM. 

 
Ao se aproximar a sonda da superfície, a uma distância da ordem de 

nanometros, a força de interação que ocorre entre a sonda e amostra flexiona o 

cantilever e esta deflexão é detectada por um feixe de laser (Figura 9). 

A operação do equipamento pode ser feita no modo contato e no modo 

semicontato. O modo contato acontece quando a ponta entra em contato direto com 

a amostra e o modo semicontato acontece quando a ponta oscila e entra em contato 

com a superfície no ponto mais baixo da oscilação. Os modos de operação do AFM 

dependem de vários fatores como o tipo de material da amostra, a distância entre a 

sonda e a amostra, e a geometria da sonda.  

Ao se aproximar da amostra, a sonda é atraída pela superfície devido a forças 

atrativas, como as interações de Van der Waals.  Estas forças de atração aumentam 

até a sonda se aproximar tanto da amostra, que os átomos da sonda e da amostra 

têm seus orbitais eletrônicos repelidos. Se a distância entre os átomos diminui, as 

forças atrativas diminuem até se anularem, e a partir daí as forças repulsivas 

superam as atrativas (Figura 10).  
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Figura 9: Esquema do sistema de detecção ótica da deflexão do cantilever em um AFM. 

 

 

Figura 10: Relação da força interatômica em função da distância sonda-amostra. 
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As medidas de AFM foram realizadas no aparelho NTEGRA Aura, NT-MDT, 

situado no Laboratório de Nanoscopia (LabNano) do CDTN.   

Neste trabalho as medidas no AFM foram feitas no modo semicontato e com 

a utilização da sonda do tipo PPP-NCSTR-50 (NT-MDT, Moscou, Rússia) para todas 

as amostras, com faixa de ressonância nominal entre 176 e 263 kHz. A taxa de 

varredura utilizada foi de 1,01 Hz. 

 

3.3.3.Espectroscopia de raios X por Dispersão de Energia 

 
A espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS) é uma técnica de 

grande importância no estudo da caracterização de materiais. Esta técnica consiste 

no bombardeamento de elétrons em uma amostra sólida, que gera Bremsstrahlung, 

elétrons Auger e elétrons secundários. Este equipamento trata-se de Microscópio 

Eletrônico de Varredura com detectores especiais em que seu feixe de elétrons 

atinge a superfície em um ponto específico e os raios X gerados são coletados.  

 

Os raios X trazem informações como a composição elementar da superfície 

da amostra até uma profundidade de aproximadamente 2,0 μm. O feixe de elétrons 

incidente tem uma energia de operação entre 1,0 e 20 keV [29]. 

A resolução espacial é normalmente na faixa de 2,0 μm e a resolução em 

energia varia entre 50 e 200 eV de acordo com a energia dos raios X e do tipo de 

detector utilizado. Quando os elétrons primários atingem a superfície da amostra 

analisada, o feixe de elétrons se espalha, significando que a resolução espacial é 

limitada pela quantidade de feixe que incide dentro do material (aproximadamente 

2,0 μm).  

Para elementos com baixo numero atômico, a probabilidade de emissão de 

raios X se reduz e, por esta razão, hélio e hidrogênio não são detectados utilizando-

se EDS. A Figura 11 mostra o diagrama esquemático de um MEV/EDS. 
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O equipamento de EDS (JEOL, modelo JXA-8900RJ) que foi utilizado está 

situado no Laboratório de Microanálises do Departamento de Física da UFMG. 

 

 

Figura 11: Diagrama esquemático do funcionamento do EDS. 

 

3.3.4.Difração de raios X 

A difração de um feixe de raios X por um material cristalino é constituída pelo 

processo de interferência causada pela incidência de um feixe de raios X em direção 

a um material com estrutura atômica periodicamente arranjada.  A situação de 

interferência construtiva ocorre apenas nas direções de espalhamento dos feixes 

que satisfazem a Lei de Bragg, quando a radiação incidente e espalhada possuem o 

mesmo comprimento de onda.  Quando a diferença de fase é de nλ (n é um inteiro), 

as ondas estão em fase e ocorre uma interferência construtiva. Se a diferença de 

fase é nλ/2, as ondas estão fora de fase e uma interferência destrutiva ocorre. 

Quando duas ondas incidentes estão em fase, os feixes de raios X são 

desviados por dois planos de cristal. As ondas difratadas não estarão em fase, a não 

ser que a Lei de Bragg, descrita pela expressão abaixo seja satisfeita, onde λ  é o 

comprimento de onda da radiação eletromagnética e d é o espaçamento 

perpendicular entre os planos da rede atômica periodicamente arranjada. 
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O ângulo formado entre o feixe incidente e o feixe difratado é de 2θ. Ao se incidir 

Raios X em um sólido cristalino, haverá difração nos planos cristalográficos (Figura 

12).  

A lei de Bragg diz que a difração ocorrerá quando a diferença dos caminhos 

percorridos por dois feixes distintos for um múltiplo do comprimento de onda. A 

medida da direção de espalhamento dos feixes difratados permite a determinação 

de propriedades fundamentais de materiais no estado cristalino, bem como das 

propriedades do cristal e sua simetria [30].   

Conhecendo os espaçamentos dos planos cristalográficos por métodos de 

difração, pode-se determinar a estrutura cristalina dos materiais. Por exemplo, a 

distância dos planos de um cristal cúbico (dhkl) relaciona-se com o parâmetro de rede 

(a) pela seguinte equação 

 
 

Os índices de Miller (hkl) representam uma série de planos paralelos de um 

cristal com espaçamento de dhkl. 

 

 

Figura 12: Diagrama mostrando a incidência dos raios X no plano cristalino. 
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O difratômetro é um aparelho utilizado para determinar os ângulos em que a 

difração ocorre para amostras. Um feixe de raios X monocromático é gerado e as 

intensidades dos feixes difratados são detectadas com um detector. A amostra, a 

fonte de raios X e o detector estão todos no mesmo plano.  

O ângulo θ representa a posição angular da fonte de raios X e do detector em 

relação à superfície da amostra. A rotação da amostra através de θ é acompanhada 

por uma rotação 2θ do detector, o que garante que os ângulos de incidência e de 

reflexão sejam mantidos iguais.  

Um padrão de difração típico de uma amostra de titânio comercialmente puro 

é mostrado na Figura 13. Os picos observados no difratograma são formados 

quando a condição de difração de Bragg é satisfeita, ou seja, o feixe de raios X é 

espalhado por um determinado conjunto de planos cristalográficos, identificados 

pelos  Índices de Miller ( hkl ). [30] 

 

Figura 13: Padrão de difração de uma amostra de titanio comercialmente puro. 

 

A difração de raios X tem como principal objetivo a determinação da estrutura 

cristalina de um material. No caso deste trabalho, a difração de raios X foi utilizada 

para identificar as fases cristalográficas presentes na amostra. Como mostrado no 

difratograma de uma amostra de titânio metálico anodizada à temperatura ambiente 
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apresentado na Figura 14, a DRX permite determinar a presença de diferentes fases 

cristalográficas na amostra: titânio metálico, anatase e rutilo. Estas duas últimas são 

fases alotrópicas da titânia (TiO2). [31]. 

 

 

Figura 14: Difratograma do titânio metálico anodizado à temperatura ambiente. Os índices 
identificam as fases observadas: 1 = titânio metálico, 2 = anatase e 3 = rutilo. [31] 

 

As medidas de difração de raios X foram feitas no Laboratório de Física 

Aplicada, SENAN, CDTN/CNEN utilizando um difratômetro de raios-X Ultima IV 

(Rigaku, Tóquio, Japão), usando radiação Cu-Kα1 em 30 kV e corrente do tubo de 

20 mA, sem qualquer filtro ou monocromador, na faixa de ângulo de 10º-90 º (2θ), 

com uma incidência rasante de 3 graus, para que a difração pudesse ser mais 

sensível à superfície das amostras. O passo de medição foi fixado a 0,05 graus a 

uma taxa de varredura de 0,5º por minuto. A fenda divergência foi definida como 1 

mm, com uma fenda de saída de raios X de 2 mm. Os resultados foram analisados 

no software Search-Match. 



36 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As amostras investigadas neste estudo foram anodizadas em uma solução de 

1,0 mol/L de H3PO4 e 0,5% m/m de HF em temperatura ambiente. Os parâmetros do 

processo de anodização investigados foram o potencial elétrico, na faixa entre 10 V 

a 70 V, e o tempo de anodização (valores fixos: 1,0 h, 1,5 h e 2,0 h). Estes  

parâmetros foram determinados de acordo com os que foram encontrados na 

literatura [9, 13, 18, 20, 23]. Porém, nem todos os valores de tempo foram citados e 

por isso foram necessários testes com tempos de processo diferentes para se 

chegar à formação dos nanoporos. 

 
Tabela 2: Sumário dos resultados obitidos na anodização com diferentes parâmetros. 

Amostra Potencial 
Elétrico (V) 

Tempo 
(h) 

Temperatura 
média (°C) 

Curva 
Típica Morfologia 

Composição 
Química 

Ti O 

1 10 1 24,2 SIM GP SIM SIM 

2 10 2 23,9 SIM SM SIM SIM 

3 20 1 24,7 SIM GP SIM SIM 

4 20 2 23,3 SIM P SIM SIM 

5 25 1 23,8 SIM GP SIM SIM 

6 25 2 24,2 SIM GP SIM SIM 

7 25 1,5 23,7 SIM P SIM SIM 

8 30 1 23,7 SIM P SIM SIM 

9 30 2 23,9 SIM GP SIM SIM 

10 40 1 24 NÃO GP SIM SIM 

11 50 1 24,5 NÃO G SIM NÃO 

12 60 1 23,9 NÃO G SIM SIM 

13 70 1 24,1 NÃO G SIM SIM 
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4.1. Caracterização Das Amostras 

Com objetivo de sistematizar a apresentação dos resultados, as amostras 

foram divididas em três grupos, conforme o potencial de anodização ( Va ) :  

Grupo 1 – amostras preparadas com Va < 20 V 

Grupo 2 – amostras preparadas com 20 V <  Va <  30 V  

Grupo 3 – amostras preparadas com Va >  30 V 

4.1.1. Grupo 1 ( Va < 20 V )  

Curvas de Anodização 

As curvas de anodização (Figura 14 A e B) das amostras 1 (10 V e 1,0 h) e 2 

(10 V e 2,0 h), obedeceram à curva típica de anodização do titânio (Figura 4), com a 

queda brusca da corrente, o que evidencia a formação do óxido de titânio na 

superfície do substrato de titânio.  

À medida que o ácido fluorídrico forma os poros através da dissolução do 

óxido de titânio, a corrente volta a aumentar e se estabiliza, caracterizando a 

anodização. 

 

Figura 15: Curvas de anodização das amostras 1 (A) e 2 (B). 



38 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

A imagem de MEV das amostras 1 e 2 (Figura 16) mostra a formação de 

pequenos aglomerados na superfície do substrato, não sendo observada a formação 

de nanoporos. 

 

Figura 16: Imagens MEV das amostras 1 (A) e 2 (B). 

 

Microscopia de Força Atômica (AFM) 

 

A microscopia de força atômica (AFM) evidenciou a formação dos pequenos 

aglomerados observados no MEV (Figura 16 A) além dos sulcos encontrados nas 

amostras devido ao processo de corte, feito no torno CNC (Figura 17 A e B). Nestas 

amostras não foram observados nanoporos de óxido de titânio, porém as curvas 

(Figura 15 A e B) mostram que o processo de anodização aconteceu. 
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Figura 17: Imagens AFM das amostras 1 (A) e 2 (B). 

 
Espectroscopia de Raios X por Energia Dispersiva (EDS) 
 

De acordo com os resultados de EDS, como mostra a Figura 18, os pequenos 

aglomerados são formados por titânio e oxigênio. Porém, não se pode dizer que a 

presença de titânio e oxigênio seja devido à formação do óxido de titânio (TiO2). 

Com isso, foi necessária a análise por difração de Raios X para se determinar a 

estrutura cristalina do TiO2. 

 
Figura 18: Imagens AFM das amostras 1 (A) e 2 (B). 
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Difração de Raios X 

Nos espectro de difração das amostras 1 e 2 (Figura 19) notou-se a presença 

de titânio e do óxido de titânio. Apesar disso, não se observou a formação dos 

nanoporos de óxido de titânio possivelmente devido ao baixo potencial empregado 

no processo. 

 
Figura 19: Difratograma de raios X das amostras 1 (A) e 2(B). Identificação dos picos: 1 = 

titânio metálico e 2 = óxido de titânio. 

 

4.1.2. Grupo 2 ( 20 V < Va < 30 V ) 

Curvas de Anodização 

Observando-se as curvas de anodização apresentadas na Figura 20, pode-se 

visualizar que todas as amostras, de 3 a 9, apresentaram a curva típica de 

anodização do titânio, evidenciando a ocorrência do processo de oxidação anódica. 

(Figura 4). Porém, apenas as amostras 4 (20 V e 2,0 h), 7 (25 V e 1,5 h) e 8 (30 V e 

1,0 h) apresentaram a formação dos nanoporos de titânia, como pode ser observado 

nas imagens de MEV.(Figura 21) 
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Figura 20: Curvas de anodização das amostras 3 até 9. 
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Apesar das amostras 3, 5, 6 e 9 não apresentarem nanoporos em sua 

superfície, a anodização ocorreu, pois a curva típica do processo foi observada.  

A falta de ocorrência de nanoporos de titânia nas amostras se deve ao fato do 

tempo de anodização não ter sido suficiente para a formação dos nanoporos ou 

ainda a camada compacta pode ter sobreposto a eventual camada de nanoporos 

que poderia ter sido formado durante a anodização. Este fato, unido à presença de 

possíveis contaminantes e do uso da temperatura ambiente, pode ter levado a não 

formação dos nanoporos de titânia. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Através da análise das imagens de MEV (Figura 21), observou-se nanoporos 

na superfície do titânio metálico nas amostras 4, 7 e 8. O diâmetro encontrado para 

estes nanoporos formados foi em torno de 100 nm [21]. O cálculo do diâmetro médio 

dos nanoporos e da quantidade média de nanoporos formados na superfície da 

amostra é apresentado na análise dos resultados (Seção 4.2).  

Nas amostras restantes (3, 5, 6 e 9), não foram observados os nanoporos 

(Figura 20). Formaram-se pequenas aglomerações na superfície das amostras que 

podem ser de óxido de titânio. Isto será verificado pelas técnicas EDS e XRD. 
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Figura 21: Imagens MEV das amostras que apresentaram nanoporos. Amostra 4 (A), 7 (B) e 8 
(C). 
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Figura 22: Imagens MEV das amostras que não apresentaram nanoporos. Amostras 3 (A), 5 
(B), 6 (C) e 9 (D). 
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Microscopia de Força Atômica (AFM) 

Através do AFM (Figura 23), foi possível observar a topografia da superfície 

das amostras anodizadas, bem como as pequenas aglomerações formadas durante 

o processo nas amostras em que não se observaram nanoporos conforme a Figura 

22.  A topografia da superfície das amostras restantes, nas quais foram observados 

os nanoporos, foi analisada de acordo com as Figuras 23 e 24. 

 Apesar de terem sido formados os nanoporos nas amostras analisadas, eles 

não puderam ser identificados nas imagens de AFM. 
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Figura 23: Imagens AFM das amostras 3 (A), 4 (B), 5 (C), 6 (D). 
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Figura 24:Imagens AFM das amostras 7 (E), 8 (F), 9 (G). 
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Espectroscopia de Raios X por Energia Dispersiva (EDS) 

 

Figura 25: Espectros EDS das amostras 3 (A), 4 (B), 5 (C), 6 (D), 7 (E), 8 (F) e 9 (G). 

 
A composição dos aglomerados e dos nanoporos formados no processo de 

anodização foi determinada atravésdo EDS, onde se observou a presença de titânio 

e oxigênio (Figura 25). Para se determinar se o óxido de titânio foi formado 

efetivamente foi necessária a caracterização por DRX. 

 

 Difração de Raios X 
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De acordo com os espectros de difração (Figura 26) das amostras 3 a 9 

apresentados abaixo pode se analisar a formação de óxido de titânio na superfície 

das amostras. Isto evidencia que a anodização foi efetiva na formação do óxido, 

porém para as amostras 3, 5, 6 e 9 não houve a formação de nanoporos. 

Possivelmente houve a formação de uma camada única de óxido de titânio, devido 

aos parâmetros de anodização (potencial e tempo) inadequados para que se 

formassem os nanoporos. 

 

 

Figura 26: Difratogramas de raios X das amostras 3 até 9, obtidos conforme descrição no 
texto, onde 1 = titânio metálico e 2 = óxido de titânio. 
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4.1.3. Grupo 3 ( Va > 30 V  ) 

 

Curvas de Anodização 

As curvas de anodização das amostras (Figura 27) 10 (40 V e 750 s), 11 (50 

V e 2500 s), 12 (60 V e 3000 s) e 13 (70 V e 1,0 h), não obedeceram ao formato da 

curva típica (Figura 4).  

Ao se observar as curvas formadas notou-se instabilidade no processo de 

anodização. Isto foi devido aos grandes potenciais utilizados que são maiores que a 

faixa de potencial necessária à formação dos nanoporos. Estes parâmetros foram 

repetidos, porém os resultados encontrados foram semelhantes, com uma grande 

instabilidade no processo, o qual não terminou no tempo esperado de 1,0h. 

Este grande valor da corrente aplicada durante o processo de anodização 

compromete o equilíbrio químico no processo, que juntamente com a agitação 

deficiente, atrapalha a formação dos nanoporos compromentendo a dissolução do 

óxido de titânio que é responsável pela formação deles. Nas amostras 11 e 12, pode 

se observar que após um grande aumento da corrente, ocorre uma queda brusca e 

o processo de anodização cessa naquele momento, antes do término do tempo 

previsto para o fim da oxidação anódica. Nas amostras 10 até 13, devido ao alto 

potencial aplicado, a corrente durante o processo não se mostrou estável e isto não 

levou à formação de nanoporos e sim de aglomerados na superfície da amostra, 

como pode ser observado nas imagens de MEV (Figura 28).  
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Figura 27: Curvas de anodização das amostras 10 (A), 11(B), 12 (C) e 13 (D). 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

De acordo com as imagens de MEV (Figura 28), observou-se a formação de 

aglomerados e depressões, com tamanhos variados entre 0,1 e 1,0 µm, em toda a 

superfície das amostras 10, 11, 12 e 13. 
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Figura 28: Imagens MEV das amostras 10 (A), 11 (B), 12 (C) e 13 (D). 
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Microscopia de Força Atômica (AFM) 
 

Observando-se as imagens de AFM (Figura 29) das amostras 10 a 13 é 

possível verificar a presença das depressões e dos aglomerados formados.  

 
 

Figura 29: Imagens AFM das amostras 10 (A), 11 (B), 12 (C) e 13 (D). 
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Espectroscopia de Raios X por Energia Dispersiva (EDS) 

 

 

Figura 30:  EDS das amostras 10 (A), 11 (B), 12 (C) e 13 (D). 
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Exceto pela amostra 11, apesar da curva de anodização não ter sido 

obedecida, no restante das amostras os aglomerados formados são de titânio e 

oxigênio, conforme observado na espectroscopia de Raios X por dispersão de 

energia (Figura 30). Em todas as amostras a curva típica do processo de anodização 

(Figura 4) não foi obedecida. 

Isto pode estar ligado à presença de óxido de titânio formado durante o 

processo de anodização, mesmo que a curva não tenha sido obedecida em sua 

totalidade.  

Para se confirmar que o titânio e o oxigênio formam óxido de titânio, a 

difração de Raios X foi feita para todas as amostras. 

 

Difração de Raios X 

 

Figura 31: Difratogramas de raios X das amostras 10, 11, 12 e 13, onde 1 = titânio metálico e 2 = 
óxido de titânio. 
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Em todas as amostras, exceto a amostra 11, observou-se a presença de 

óxido de titânio na superfície da amostra. Isto comprovou o que foi observado no 

EDS das amostras, ou seja, a presença do óxido de titânio formado pelo processo 

dde anodização, bem como a ausência do óxido na amostra 11. 

 

4.2. Análise do diâmetro dos poros 

 
O diâmetro médio dos poros é de extrema importância quando se estuda a 

caracterização estrutural da titânia nanoporosa, pois o sucesso da fixação biológica 

depende do tamanho dos nanoporos [18]. Ele está diretamente ligado ao processo 

de anodização juntamente à densidade dos poros, a qual está conectada à 

homogeneidade das estruturas.  

Com a utilização de um programa de tratamento de imagens, Image J, 

disponível para o uso gratuito, dados como valores de diâmetro dos poros, bem 

como o número de poros formados puderam ser extraídos a partir das imagens de 

MEV.  

O tratamento de imagens foi realizado para as amostras 4, 7 e 8, já que 

apresentaram a formação dos nanoporos. 

Para se obter os resultados referentes às amostras foram utilizadas imagens 

de diferentes regiões da amostra. Cada uma destas imagens passou por um 

processo ilustrado pela Figura 32.  

As imagens obtidas pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram 

convertidas para o formato do programa Image J.  

Em seguida, os contornos dos poros foram ressaltados manualmente e 

obteve-se uma imagem como apresentada pela Figura 32B.  

Esta etapa é importante para que o programa efetue a contagem correta do 

número de poros e o diâmetro dos mesmos. O programa pode efetuar a contagem 
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de dois ou mais poros que possam estar muito próximos ou unidos como apenas um 

e isso poderia levar a uma diminuição do número de poros e a um aumento do 

diâmetro médio se esta etapa não for realizada cuidadosamente. 

Foram efetuados dois procedimentos diferentes após se delimitar os poros: 

em um primeiro momento, determinou-se o número de poros e em seguida 

determinou-se o diâmetro médio.  

O programa delimita uma elipse que melhor se ajusta ao poro e cria outra 

imagem da qual são extraídas as dimensões dos poros. 

Para se determinar o número de poros, os poros das extremidades não 

podem ser descartados e com isso o programa gera uma imagem de acordo com a 

figura abaixo. (Figura 32C).  

Em contrapartida, ao se determinar o diâmetro médio dos poros deve-se 

desconsiderar os poros das extremidades que apresentam valores típicos bem 

menores do que a média global.  

A média desses diâmetros dá uma aproximação do diâmetro do que seria um 

círculo.  

Para anodização da amostra 4 em ácido fosfórico 1,0 mol/L com HF 0,5% 

m/m, na tensão de 20 V, espera-se um diâmetro de nanoporos de aproximadamente 

120 nm [16]. 

A densidade de poros foi encontrada dividindo-se o número de poros pela 

área da imagem. Para se encontrar a relação entre a área real da imagem e o 

aumento usa-se a barra da escala.  

O programa fornece o número de poros e através da divisão da média do 

número de nanoporos pela área em cm2 encontra-se a densidade de poros, a qual 

tem o valor de poros/cm2.  
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O diâmetro médio dos poros encontrados foi de (128 ± 35) nm. A quantidade 

de poros encontrados na área medida (8µm2) foi de (59 ± 5) nanoporos. 

 

 

Figura 32: Passos de tratamento da imagem do programa Image J para a amostra 4. A – 
Imagem MEV, B- Poros delimitados e C- perfil de elipses traçado a partir de B. 

O número de poros encontrados em toda a área da amostra anodizada 

(1,0cm2) foi de (7,38x108) poros/cm2 (densidade de poros).  

Os procedimentos utilizados para a análise da amostra 7 e 8 foram os 

mesmos empregados para a amostra 4 (Figura 32). A imagem final (Figura 32C, 33C 

e 34C) é a imagem utilizada para o cálculo do diâmetro dos poros, pois 

desconsidera os poros das extremidades.  
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Figura 33: Passos de tratamento da imagem do programa Image J para a amostra 7. A – 
Imagem MEV, B- Poros delimitados e C- perfil de elipses traçado a partir de B. 

 

O diâmetro médio dos poros encontrados foi de (94 ± 14) nm. A quantidade 

de poros encontrados na área medida (8µm2) foi de (61 ± 5) nanoporos. O número 

de poros encontrados em toda a área da amostra anodizada (1,0cm2) foi de 

(7,62x108) poros/cm2 (densidade de poros). 

Com os parâmetros utilizados na anodização esperava-se encontrar um 

diâmetro médio em torno de 120nm [16]. De acordo com os diâmetros médios 

encontrados para as amostras 4, 7 e 8, observou-se um valor muito próximo do 

encontrado como referência para estes parâmetros de anodização. 
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Figura 34: Passos de tratamento da imagem do programa Image J para a amostra 8. A – 
Imagem MEV, B- Poros delimitados e C- perfil de elipses traçado a partir de B. 

 
O diâmetro médio dos poros encontrados foi de (117 ± 30) nm. A quantidade 

de poros encontrados na área medida (8 µm2) foi de (38 ± 5) nanoporos. O número 

de poros encontrados em toda a área da amostra anodizada (1,0 cm2) foi de 

(4,8x108) poros/cm2 (densidade de poros). 
 

Tabela 3: Diâmetro médio e densidade de poros das amostras submetidas ao tratamento de 
imagem (4, 7 e 8). 

Amostra Diâmetro médio (nm) Densidade de poros 
(poros/ cm2) 

4 128 ± 35 7,38x108 

7 94 ± 14 7,62x108 

8 117 ± 30 4,8x108 
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5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, investigamos as condições para o tratamento da superfície do 

titânio por meio da anodização com o objetivo de obter uma cobertura de oxido de 

titânio nanoporosa. Este tipo de tratamento de superfície no titânio tem grande 

interesse tecnológico, pois pode ser aplicado como acabamento de superfície em 

implantes odontológicos.  

 

As amostras de titânio foram anodizadas no modo potenciostático, utilizando 

um eletrólito composto de uma solução de 0,5% m/m HF com 1,0 mol/L H3PO4. O 

potencial elétrico estudado variou na faixa de 10 V a 70 V e o tempo de anodização, 

na faixa de 1 a 2 horas.  

As amostras cujos parâmetros apresentaram nanoporos foram as amostras 4, 

7 e 8, o que sugere que o parâmetro ideal necessário para a formação de nanoporos 

está na faixa entre 20 V e 30 V. 

De acordo com Ghicov e colaboradores [23] em um processo de anodização 

feito em um eletrólito de 1,0 mol/L de H3PO4 e 0,5% m/m de HF, há formação de 

nanoporos de diâmetro médio de 100 nm em um potencial elétrico de 20 V e tempo 

de 2,0 h. Isto evidencia a possibilidade de recriar os experimentos encontrados na 

literatura. Além disso, o tamanho dos nanoporos encontrados teve média de 100 nm 

concordando com o valor encontrado no estudo de Ghicov e colaboradores. 

Não houve repetitibilidade nos parâmetros de 20 V e 2,0 h (conforme amostra 

4) nem em 30 V e 1,0 h (conforme amostra 8). Isto se deve ao fato dos nanoporos 

possivelmente estarem camuflados por uma camada compacta de óxido de titânio, a 

qual necessita um estudo de uma solução reveladora dos nanoporos. 

As amostras anodizadas em potenciais elétricos menores que 20 V não 

mostraram a formação de nanoporos, mas observou-se a formação de pequenos 

aglomerados na superfície da amostra de titânio. Isto ocorreu pois não houve a 

aplicação de tensão elétrica suficiente para que houvesse a formação dos 

nanoporos.  
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Com o aumento da tensão acima de 40 V, houve formação de aglomerações 

e placas na superfície e não foi observada a formação de nanoporos apesar de ter 

ocorrido a anodização. Conforme observado na amostra 13, além da presença dos 

pequenos aglomerados, verificou-se a presença de depressões na superfície da 

amostra o que também é devido ao alto potencial empregado no processo. 

Os resultados deste trabalho não apresentaram reprodutibilidade. Este é um 

questito fundamental para uma possível aplicação pratica do processo estudado. 

Consideramos que outros parâmetros do processo de anodização precisam ser 

controlados para se obter amostra de modo reprodutivo. Como parâmetros a serem 

observados em estudos futuros podemos citar o uso de diferentes eletrólitos, 

controle mais preciso da temperatura de anodização, pH da solução e maior 

agitação do eletrólito de modo a tornar mais eficiente a troca de calor.  

A troca de calor eficiente é necessária, pois o processo de anodização ocorre 

devido à movimentação de íons na solução o que caracteriza uma reação em 

equilíbrio. Uma vez que este equilíbrio é comprometido, seja por temperatura ou pH 

diferente do ideal, a dissolução do óxido de titânio pelo HF para a formação dos 

nanoporos não ocorre e com isso não se forma a estrutura nanoporosa desejada. 

6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
O processo de anodização necessita de novos testes com eletrólitos 

diferentes do que foi utilizado neste trabalho para o processo, bem como testar 

novas temperaturas e tempos de trabalho, além de estudar soluções reveladoras de 

nanoporos sem comprometer os nanoporos formados. 

 

Além disso, estudos de fixação biológica através de testes biológicos in vitro 

com osteoblastos e células tronco mesenquimais devem ser realizados, com a 

colaboração de pesquisadores do Laboratório de Pesquisa de Biologia do 

Desenvolvimento, do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB-UFMG). 
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