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“Tudo aquilo que o homem ignora, 

não existe para ele. Por isso o universo 

de cada um se resume no tamanho do 

seu saber”.  

Albert Einstein 



 

RESUMO 

O alumínio é um dos materiais mais utilizados em vários setores da indústria. Devido 

ao baixo custo, se comparado ao cobre, e considerando sua abundância de oferta, o 

interesse nas propriedades térmicas do alumínio tem aumentado. Neste contexto, a 

proposta desta pesquisa é avaliar as propriedades térmicas de amostras de alumínio 

tratadas por oxidação eletrolítica plasmática (PEO), em eletrólitos de silicato de 

sódio, utilizando espectroscopia fotoacústica. A rugosidade, morfologia e a 

composição química dos revestimentos foram analisados, respectivamente, por 

perfilometria, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS). A porosidade da camada superficial do revestimento foi 

estimada pelo software de processamento de imagem digital, utilizando imagens da 

análise de MEV, enquanto difração de Raios X (DRX) foi utilizada para determinar a 

estrutura cristalina das superfícies tratadas. Os resultados das análises 

demonstraram que os revestimentos, predominantemente constituídos por γ-Al2O3, 

são rugosos, com superfícies porosas e apresentam boa resistência mecânica. A 

espectroscopia de absorção de UV-VIS demonstrou que a amostra tratada absorveu 

em média 18% mais radiação na região infravermelha quando comparada com 

amostras sem tratamento. Em consequência, como revelado pela espectroscopia 

fotoacústica a difusividade térmica das amostras tratadas é pelo menos 30% maior 

se comparada ao alumínio não tratado e 700% maior do que a alumina 

convencional. 

 

Palavras Chave: Oxidação Eletrolítica por Plasma. Propriedades Térmicas de 

Alumínio. Espectroscopia Fotoacústica. 



 

ABSTRACT 

Aluminum is one of the most widely used materials in several areas of the industry. 

Owing to lower cost, if compared to copper, and considering its abundance, the 

interest on the thermal properties of aluminum has increased. In this context, the 

proposal of this research is to evaluate the thermal properties of aluminum samples 

treated by Plasma electrolytic oxidation (PEO), in sodium silicate electrolytes, using 

photoacoustic spectroscopy. Roughness, morphology and chemical composition of 

the coatings have been analyzed, respectively, by profilometry, scanning electron 

microscopy (SEM) and X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS). The porosity of 

the surface layer was estimated by digital image processing using SEM micrographs 

while X-ray diffraction (XRD) was used for determining the crystalline structure of the 

treated surfaces. The results of the analyses have shown that the coatings, 

predominantly constituted by γ-Al2O3, are rough, with porous surfaces and present 

good mechanical resistance. UV-Vis absorption spectroscopy has shown that the 

treated sample absorbed on average 18% more radiation in the infrared region than 

the pristine samples. In consequence, as revealed by photoacoustic spectroscopy 

the thermal diffusivity of the treated samples is at least 30% larger if compared to 

untreated aluminum and 700% larger than that of conventional Alumina.  

 

Keywords: Plasma electrolytic oxidation (PEO). Aluminum thermal properties. 

Photoacoustic Spectroscopy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O alumínio é muito utilizado na indústria por suas interessantes 

características, tais como: maleabilidade, baixa densidade e elevada resistência à 

corrosão. Em temperatura ambiente, seu estado é sólido e apresenta cor prateada. 

Por ser o elemento metálico mais abundante na natureza, este material é 

largamente empregado nas indústrias alimentícia, farmacêutica, automobilística, 

aeronáutica, química, petrolífera, entre outras (LEE, et al., 2014; ABAL, 2017). 

Ligas de alumínio, por serem consideradas boas condutoras de calor, são 

tradicionalmente utilizadas na fabricação de panelas. Entretanto essa característica 

tem aumentado o interesse em outras áreas da indústria, principalmente na sua 

utilização como dissipadores de calor na indústria eletrônica, tubulações de ar 

condicionado e aquecedores solares (LEE, et al., 2014).  

Alguns estudos relatam alterações da condutividade térmica do alumínio e 

suas ligas através de revestimentos cerâmicos. Tais revestimentos, além de 

modificar as propriedades térmicas do alumínio, também podem contribuir para 

aumento na resistência à corrosão e desgaste, em situações onde o material é 

exposto a ambientes agressivos (ABUSERWAL,et al., 2017; SLIFKA, 2000). 

Uma técnica particularmente interessante neste contexto é aquela que se 

convencionou chamar de Oxidação Eletrolítica Assistida por Plasma, do inglês 

Plasma Electrolytic Oxidation (PEO), que é uma técnica ambientalmente amigável, 

economicamente viável e tem sido utilizada para depositar revestimentos cerâmicos 

sobre metais, tais como alumínio, titânio, nióbio, tântalo, magnésio e suas ligas. Os 

revestimentos assim produzidos, de maneira geral, apresentam excelente aderência 

e resistência a corrosão e desgaste (LEE, et al., 2014; WANG, et al., 2016a,b; 

CURRAN e CLYNE, 2005a,b; CHENG, et al., 2017). 

Como a literatura sobre as propriedades térmicas de revestimentos 

depositados por PEO é escassa (CURRAN e CLYNE, 2005a), este trabalho teve 

como objetivo estudar acondutividade térmica do alumínio revestido por uma 

camadade óxido obtida por Oxidação Eletrolítica Assistida por Plasma.  

A técnica empregada para verificar tais propriedades térmicas foi a 

Espectroscopia Fotoacústica. Utilizada para medir propriedades térmicas, óticas e 

magnéticas em diversos tipos de materiais (ROSENCWAIG e GERSHO, 1976).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. O alumínio 

 

O alumínio é um metal versátil, seu peso específico é relativamente baixo, em 

torno de 2,70 g/cm³ aproximadamente 30% do cobre e 35% do aço. Possui 

naturalmente, em sua superfície, uma camada de óxido (Al2O3) que garante uma 

elevada resistência à corrosão. Por ter excelente maleabilidade, o alumínio pode ser 

laminado, estampado, forjado, fundido, soldado, usinado e reciclado. Devido à sua 

característica antimagnética, susceptibilidade magnética baixa no valor de 2,1x10-5, 

é muito utilizado em equipamentos eletrônicos, além de não produzir faísca, o que 

garante a sua utilização na estocagem de substâncias inflamáveis. Possui 

refletividade acima de 80% e elevada condutividade elétrica, 3,4.107 S/m, que em 

condições específicas pode conduzir tanta corrente quanto um condutor de cobre. 

Sua elevada condutividade térmica, 222 W/m.K, garante a sua utilização em 

ambientes de aquecimento e resfriamento, como em trocadores e dissipadores de 

calor (ABAL, 2017). 

Suas propriedades térmicas vêm sendo estudadas principalmente porque à 

medida que a evolução da tecnologia da informação avança, com dispositivos 

eletrônicos mais rápidos, menores e incorporando maiores funcionalidades, eles 

geram mais energia térmica. Para garantir sua operação confiável, as temperaturas 

de operações dos dispositivos devem ser mantidas em valores razoavelmente 

baixos. Em computadores pessoais, é extremamente necessário reduzir as 

temperaturas de operação dos microprocessadores, para isso são necessários 

dissipadores de calor (aletas de resfriamento) presos aos microprocessadores. 

Esses dissipadores são fabricados em materiais de alta condutividade térmica, 

usualmente em alumínio. Para melhorar a dissipação do calor, pequenos 

ventiladores são usados para induzir convecção forçada sobre as aletas. “A soma da 

energia consumida mundialmente, somente para acionar os pequenos ventiladores 

que promovem o escoamento de ar sobre as aletas e fabricar os dissipadores de 

calor para computadores pessoais, estima-se que seja acima de 109 kWh por ano”. 

(Bar-Cohen apud INCROPERA, DEWITT, et al., 2013). 
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Outra aplicação que aproveita as características térmicas do alumínio é em 

aquecedores solar. Aquecedores solares, fazem uso da energia solar (irradiação 

solar) para aquecer a água que pode ser usada no chuveiro, piscina e indústrias que 

fazem uso deste processo para pré-aquecer a água de alimentação de caldeiras. 

(COSTA, 2007) 

O Brasil é o 3° maior país em capacidade instalada de sistema de 

aquecimento por irradiação solarficando apenas atrás da China (1º lugar) e Turquia 

(2° lugar). Entretanto, em valores per capita, o país ocupa apenas a 30° posição, 

ficando atrás de países com menor disponibilidade de recurso energético. Esses 

dados demonstram que há muito espaço para crescimento desse mercado 

(PEREIRA, et al., 2017). 

A energia irradiante do sol, pode ser transferida para um determinado meio, 

que pode ser qualquer material capaz de fazer esta armazenagem. Em um coletor 

solar para aquecimento de água, o princípio do funcionamento é baseado na 

propriedade de absorção da radiação solar por um material (aletas), com a 

transferência, em sequência, do calor para a água. As aletas que absorvem a 

radiação solar podem ser constituídas por materiais com propriedades físicas 

específicas de condutividade térmica e absorbância, como o alumínio e o cobre, em 

alguns casos esses materiais são pintados com tintas escuras especiais, que 

ajudam na absorção máxima da radiação solar  (SOLETROL, 2018). 

 

 

2.1. A transferência de calor 

 

A transferência de calor pode ser definida por “energia térmica em trânsito 

devido a uma diferença de temperaturas no espaço.” (BERGMAN, et al., 2012). 

Portanto, sempre que houver diferença de temperatura entre um meio, ou entre 

meios, haverá transferência de calor. 

 

2.1.1. Modos de transferência de calor 

 

Há três processos de transferência de calor possíveis: condução, convecção 

e radiação térmica.  
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Condução é a transferência de calor por um meio, pode ser sólido ou fluido, e 

ocorre quando existe um gradiente de temperatura no meio estacionário. De acordo 

com Kreith (2014), se um gradiente de temperatura existe em meio sólido, o calor 

fluirá da região de temperatura mais alta para a de temperatura mais baixa. A taxa 

na qual o calor é transferido por condução, qk, é proporcional ao gradiente de 

temperatura dT/dx vezes a área A, por meio do qual o calor é transferido. A taxa real 

de fluxo de calor depende da condutividade térmica k, que é uma propriedade física 

do meio. Para a condução por um meio homogêneo, a taxa de transferência de calor 

é, então: 

𝑞𝑘 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
      (1) 

 

Onde, T(x) é a temperatura local e x é a distância na direção do fluxo de calor. O 

sinal negativo (-) é uma consequência da Segunda Lei da Termodinâmica, que 

requer que o calor flua na direção da temperatura maior para a menor.  

A condutividade térmica na Equação (1) é uma propriedade do material que 

indica a quantidade de calor que fluiráatravés de uma unidade de área por unidade 

de tempo. No sistema Internacional (SI), a área é dada em metros quadrados (m²), a 

temperatura em Kelvins (K), x em metros (m) e a taxa de fluxo de calor em watts 

(W). A condutividade térmica, portanto, tem as unidades de watts por metro por 

kelvin (W/m K) (KREITH, MANGLIK e BOHN, 2014). 

A difusividade térmica () é uma propriedade térmica dinâmica que 

caracteriza a condução de calor dentro de um material (velocidade com que o calor 

se espalha numa amostra), sob condições não estacionárias ou periódicas de 

transmissão de calor. 

A difusividade térmica (α), depende diretamente do valor da condutividade 

térmica (k), e inversamente do calor específico (Cp) e densidade (ρ) do material de 

acordo com a fórmula: 

 𝛼 =
𝑘

𝐶𝑝𝜌
 (2) 

 

Assim, a determinação dessa propriedade é essencial para o estudo e 

modelagem de processos térmicos (OLIVEIRA, 2008). 

Convecção ocorre em fluidos (líquidos e gases) em movimento quando eles 

estiverem a diferentes temperaturas, obedecendo a regra de flutuabilidade e da 
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dilação térmica de cada matéria. Fluidos mais densos tendem a ficar na região 

inferior (abaixo) enquanto que fluido menos densos tendem a ficar na região superior 

(acima). 

Radiação térmica é propagado por ondas eletromagnéticas e ocorre mais 

facilmente quando há ausência de um meio (vácuo). Todo corpo com temperatura 

acima de 0 K emite energia na forma de ondas eletromagnéticas (ou por fótons). 

Então, através da radiação ocorre transferência de calor (INCROPERA, DEWITT, et 

al., 2013). 

 

 

2.1.2. Transferência de calor em materiais metálicos 

 

Materiais metálicos consistem de elétrons livres e átomos em um arranjo 

cristalino. Assim, a energia térmica pode ser conduzida por dois mecanismos: 

migração de elétrons livres e vibração da rede (fônons). Esses dois efeitos são 

aditivos, mas, em geral, o transporte devido a elétrons é mais eficaz que o devido a 

energia vibracional na estrutura da rede. Uma vez que os elétrons transportam 

cargas elétricas de maneira similar à que carregam energia térmica de uma região 

com temperatura mais alta para uma com temperatura mais baixa, bons condutores 

elétricos geralmente também são bons condutores de calor. Em sólidos não 

metálicos, há pouco ou nenhum transporte de elétrons, e a condutividade é 

determinada principalmente pela vibração da rede (fônons), que por sua vez não são 

tão eficientes quanto os elétrons livres no transporte de energia térmica. Assim, 

esses materiais tem uma condutividade térmica mais baixa que os metais 

(CALLISTER, 2007). As condutividades térmicas de alguns metais e ligas comuns 

podem ser comparadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Valores de condutividade térmica à temperatura ambiente para alguns metais. 

Material Condutividade térmica 
(W/m.K) 

Prata 428 

Cobre 388 

Ouro 315 

Alumínio 222 

Ferro fundido 46 

Titânio 16 
 

Fonte: (CALLISTER e RETHWISCH, 2018) 

 

Os átomos nos materiais sólidos vibram constantemente em frequências 

muito altas e com amplitudes relativamente pequenas. Os átomos adjacentes vibram 

também em virtude de suas ligações atômicas.  Segundo Callister (2018):  

“Essas vibrações estão coordenadas de tal modo que produzem 
ondas que se propagam pela rede cristalina. Ondas essas que podem 
ser consideradas como ondas elásticas ou simplesmente ondas 
sonoras, com comprimentos de onda pequenos e frequências muito 
altas, que se propagam pelo cristal na velocidade do som. A energia 
térmica vibracional para um material consiste em uma série dessas 
ondas elásticas, com uma faixa de distribuições e frequências.” 

 

A energia térmica é quantizada, ou seja, apenas certos valores de energia 

são permitidos, e um único quantum de energia vibracional é chamado fônon. Um 

fônon é análogo ao quantum de radiação eletromagnética, o fóton. Ocasionalmente, 

as próprias ondas vibracionais são denominadas fônons (CALLISTER e 

RETHWISCH, 2018). 

 

2.1.3. Transferência de calor em materiais cerâmicos 

 

As cerâmicas são classificadas como isolantes térmicos e constituem um 

importante grupo de materiais sólidos para aplicações que envolvem transferência 

de calor. Esses materiais são sólidos, mas sua estrutura contém espaços de ar 

suficientemente pequenos para suprimir o movimento gasoso e, portanto, aproveitar 

a baixa condutividade térmica dos gases na redução da transferência de calor. 

Embora normalmente se fale de uma condutividade térmica para isolantes térmicos, 

na realidade, o transporte através de um isolante é composto de condução, bem 

como a radiação através dos interstícios preenchidos com gás (CALLISTER e 

RETHWISCH, 2018). 
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A porosidade nos materiais cerâmicos tem efeito direto na condução de calor. 

A condução de calor através dos poros é lenta e ineficiente. Os poros internos, em 

sua maioria, contêm ar, que tem uma condutividade térmica extremamente baixa e a 

convecção dentro dos poros é comparativamente baixa (CURRAN e CLYNE, 2006). 

Callister (2018) afirma que “um aumento no volume dos poros resultará em uma 

diminuição da condutividade térmica” (CALLISTER e RETHWISCH, 2018).  
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2.2. Oxidação Eletrolítica Assistida por Plasma 

 

A Oxidação Eletrolítica Assistida por Plasma (Plasma Electrolytic Oxidation, 

PEO), é um termo usado para descrever uma variedade de processos 

eletroquímicos que ocorrem quando a diferença de potencial elétrico aplicada a um 

eletrodo imerso em uma solução eletrolítica é superior a um determinado valor crítico 

de tensão, capaz de quebrar a rigidez dielétrica da camada de óxido formada, 

normalmente centenas de volts (GUPTA, et al., 2007). Com isto, nos pontos onde a 

rigidez dielétrica do óxido formado naturalmente (equação 3 e 4) sobre o eletrodo é 

rompida, tem-se a formação de micro-arcos. Tais micro-arcos são capazes de elevar 

localmente a temperatura, a valores na ordem de 8000 K (SARVAN, et al., 2014), o 

suficiente para fundir localmente o substrato e a camada de óxido formada. Este 

metal fundido é rapidamente resfriado pelo eletrólito podendo se re-depositar sobre 

o substrato ligado a espécies presentes na solução. Desta maneira, tem-se a 

incorporação de elementos químicos do eletrólito à superfície e, ajustando-se os 

parâmetros do processo, pode-se modificar, além da composição química, também 

propriedades morfológicas e estruturais da superfície, através de ajustes de 

composições e concentrações dos eletrólitos, temperatura do eletrólito, frequência 

de pulso aplicada, densidade de corrente média e tempo de tratamento (WANG, et 

al., 2018a). 

A presença dos elétrons livres leva a ocorrência reações com a água, o que 

resulta na formação de gases e liberação de hidroxilas (OH-), proporcionando a 

estabilização das condições do plasma eletrolítico (YEROKHIN, NIE, et al., 1999). 

Uma representação esquemática do que ocorre durante o processo de descarga no 

alumínio é mostrada na Figura 1. Nesta representação o substrato é alumínio e a 

solução aquosa é composto de água e metassilicado. Na interface do alumínio 

ocorre as seguintes reações: 

𝐴𝑙 → 𝐴𝑙3+ + 3𝑒−     (3) 

2 𝐴𝑙3+ + 3 𝑂2−  → 𝐴𝑙2𝑂3    (4) 

 

E na interface entre o óxido de alumínio e o eletrólito acontece as reações: 

𝐻2𝑂 + 𝑆𝑖𝑂3
2− → 𝑆𝑖𝑂2 + 2𝑂𝐻−   (5) 

 



21 
 

Um ânodo é conectado ao suporte da amostra de alumínio e o cátodo 

conectado à uma chapa metálica com distância suficiente para que a solução 

aquosa seja o único meio de contato entre ele e a amostra. Os dois eletrodos (ânodo 

e cátodo), devem ser condutivos eletricamente, e são conectados à uma fonte de 

corrente alternada (AC) ou corrente contínua (DC). 

 

Figura 1: Diagrama esquemático da descarga da zona fundida do revestimento local. 

 

Fonte: adaptado(KASALICA, et al., 2016) 

 

Como é conhecido, há três etapas principais subjacentes à formação dos 

revestimentos: em primeiro lugar, um número de micro arcos são formados pela 

quebra da rigidez dielétrica da camada de óxido em pontos preferenciais, tal como 

micro defeitos e em regiões de diferentes composições química. Então os elementos 

de liga são fundidos do substrato e ejetados para os canais; então, os elementos de 

liga reagem com os elementos contidos na solução eletrolítica e são oxidados; 

finalmente, o material oxidado é ejetado para a superfície de revestimento e 

resfriado pelo eletrólito. As reações acima se repetem através do tempo, levando ao 

aumento da espessura do revestimento (YANG e WU, 2010). 

As descargas elétricas têm duração média de 10 µs, ou seja, é possível que 

durante o processo, concentrações de oxigênio fiquem dissolvidos nos óxidos 

fundidos, ficando preso na alumina (Al2O3) fundida. Segundo Curran e Clyne (2006), 

a presença de uma fina rede de poros interconectados ajuda a explicar o 

crescimento estável de revestimentos no PEO. O eletrólito seria capaz de penetrar 

através da espessura do revestimento e descargas menores poderiam ocorrer pelos 

poros próximos à interface do substrato, evitando assim descargas energéticas 

maiores e destrutivas. 
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Como mencionado anteriormente, é possível controlar algumas 

características finais do revestimento, levando em consideração algumas condições 

do tratamento. Raje Mubarakali (2009) relataram que a temperatura do eletrólito foi 

um dos principais fatores que afetaram a espessura e o crescimento. Eles também 

descobriram que a espessura e a taxa de crescimento dos filmes diminuíram com o 

aumento da temperatura do eletrólito, o que levou a um pior desempenho do 

revestimento contra a corrosão. Isto é prejudicial para a qualidade do revestimento 

porque o processo de PEO é aplicado para obter proteção contra corrosão em ligas 

de alumínio. 

Autores como Lugovskoy e colaboradores (2013), estudaram a proporção na 

concentração de Na2O e SiO2 e observaramuma morfologia com poros “semelhantes 

a crateras”, que foram resultados de descargas de plasma através do óxido. 

Concluíram que maiores concentrações de silicatos no eletrólito aumenta a 

resistência à corrosão de revestimentos de PEO. 

 

2.3. Estudos realizados sobre a condutividade térmica de alumínio 

tratado por PEO 

 

Curran e Clyne (2005b) estudaram a dilatação e a condutividade térmica 

(CURRAN e CLYNE, 2005) do alumínio tratado por PEO. As amostras de alumínio 

6082, foram tratadas em solução eletrolítica contendo piro fosfato tetrassódico 

(Na4P2O7), silicato de sódio (Na2SiO3) e de hidróxido de potássio (KOH), em fonte de 

corrente alternada (AC), obtiveram camadas superficiais na ordem de 100 µm de 

espessura. Para analisar a dilatação térmica superficial, foi utilizado um dilatômetro 

que variou a temperatura em um ponto da superfície da camada de 20° à 700°C. Os 

resultados de dilatação térmica foram compatíveis com os valores da dilatação 

térmica da alumina, valor que corresponde à um terço do alumínio puro. Já com 

relação à condutividade térmica, os autores utilizaram um dispositivo de duplo 

substrato baseado no método de estado estacionário, o resultado foi uma baixa 

condutividade térmica, na ordem de 1,6 W/m.K, bem abaixo da condutividade da 

alumina densa (~30–35 W/m.K), essa baixa condutividade térmica foi atribuída 

principalmente à composição amorfa e nano cristalina do revestimento.  

Em trabalhos seguintes Curran e colaboradores (2007) trataram alumínio 

6082, com 3 mm de espessura, utilizando a técnica de PEO, em eletrólitos 
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consistindo principalmente de uma solução aquosa diluída de KOH e Na2SiO4, 

produzindo revestimentos com espessuras da ordem de ~200 – 250 µm, formado 

principalmente por mulita (Al6Si2O13). O objetivo do trabalho era diminuir a 

condutividade térmica, formando assim um material resistente ao calor, à corrosão e 

ao desgaste. A condutividade térmica do material formado foi analisada também 

pelo método de estado estacionário e obteve valores da ordem de 0,5 W/m.K, bem 

abaixo da condutividade da alumina densa e da mulita densa (~10–15 W/m.K). 

Dudareva e colaboradores (2017) reproduziram os experimentos e atribuíram a 

baixa condutividadeà presença de porosidade em pequena escala, tamanho dos 

cristalitos e fase amorfa. 

Outro estudo relacionado, mostrou a resistência ao choque térmico do 

revestimento cerâmico em alumínio tratado por PEO. Shen e colaboradores (2008), 

comprovaram a boa resistência e força de aderência do revestimento, ao ser 

submetido a cíclicos choques térmicos com ar e água refrigerados. 

 

2.4. Caracterização Térmica porEspectroscopia Fotoacústica. 

 

A técnica de Espectroscopia Fotoacústica (Photoacoustic Spectroscopy - 

PAS), consiste em colocar a amostra dentro de uma célula fechada contendo ar e 

um microfone sensível. A amostra é então iluminada com luz policromática ou 

monocromática. A luz incidente pode ser espalhada, transmitida e/ou absorvida, 

dependendo do coeficiente de absorção óptica e da estrutura cristalina da amostra. 

A luz modulada absorvida pela amostra excita os níveis de energia, que 

subsequentemente decaem. O processo de decaimento mais comum é o 

decaimento não radioativo (aquecimento) e, assim, a excitação óptica periódica da 

amostra resulta em um fluxo periódico de calor da amostra para o ar circundante. 

Esta propagação resulta em uma oscilação de pressão periódica dentro da célula, 

que é detectada pelo microfone como um sinal acústico. Este sinal depende das 

propriedades térmicas e ópticas da amostra e, consequentemente, também depende 

da sua estrutura (ALMOND, et al., 1996). Modelos teóricos formulados consideram 

essas contribuições para os cálculos de difusividade térmica e condutividade térmica 

(PESSOA, et al., 1986). 
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Em técnicas fototérmicas, o parâmetro térmico mais frequentemente medido é 

a difusividade térmica (), isto porque os efeitos fototérmicos são fortemente 

dependentes da difusão (ou condução) de calor na amostra (SCHMITT, et al., 2017). 

Segundo Gonzáles (2010) a Espectroscopia Fotoacústica é ideal para medir o 

espectro de absorção de materiais opacos, pois depende das propriedades térmicas 

e ópticas da amostra. 

Há, entretanto, uma dependência do comprimento de difusão com a 

frequência da luz modulada. Isso porque de acordo com Pessoa Jr (1985), apenas a 

luz modulada absorvida dentro de uma determinada profundidade na amostra, 

contribui significantemente para a oscilação de temperatura na interface com o gás. 

Para que toda a luz absorvida gere sinal acústico é necessário que ela seja dita 

saturada. “Para se encontrar a saturação, pode-se diminuir as dimensões da 

amostra (de maneira que ela deixe de ser opaca), ou aumentar a frequência de 

modulação (para reduzir o comprimento de difusão)” (PESSOA JR, 1985), que são 

as amostras consideradas termicamente finas. Elas atenuamas oscilações térmicas 

para calor gerado em qualquer ponto da amostra. 

Amostras termicamente espessas são aquelas que têm espessura (𝑙), muito 

maior do que o comprimento de difusão, de forma que as propriedades térmicas do 

suporte não interferem no sinal fotoacústico. 

A frequência de modulação angular é considerada ω e o gás dentro da célula 

fotoacústica é ar. A intensidade da luz modulada obedece a Equação 6. 

 

 𝐼(𝑡) = 𝐼0
[1+𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)]

2
      (6) 

 

O diagrama do experimento é mostrado na Figura 2: 
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Figura 2: Representação da célula fotoacústica de dois feixes. Na figura b, s e g representam as 
posições do suporte, da amostra e do gás, respectivamente. 

 
 

Fonte: Adaptado (PESSOA  et al., 1986) 

 

De acordo com Pessoa e colaboradores (1986), a amplitude de temperatura 

na interface da amostra e do gás, é proporcional ao sinal fotoacústico, e é dado pela 

expressão: 

 𝜃(0) =  
𝛽𝐼0

𝜎𝑠𝜅𝑠

(𝑏+1)𝑒𝜎𝑠(𝑙+𝑥0)−(𝑏−1)𝑒−𝜎𝑠(𝑙+𝑥0)

(𝑏+1)𝑒𝜎𝑠𝑙+(𝑏−1)𝑒−𝜎𝑠𝑙 , (7) 

 

Onde 𝛽 é o coeficiente de absorção ópticoadimensional, 𝐼0 é a intensidade da 

luz modulada, 𝜎𝑖 = (1 + 𝑖)𝑎𝑖    é o coeficiente complexo da difusão térmica do i 

material, onde 𝑎𝑖   é o coeficiente de difusão térmica e é igual a𝑎𝑖 = √
𝜔

2𝛼𝑖
 (o sub 

índice i corresponde à amostra s (i=s), ao material de fundo b (i=b) e ao gás g (i=g), 

respectivamente), 𝜅𝑖 é a condutividade térmica do i material, 𝑙 é a medida da largura 

da amostra e 𝑏 é um parâmetro que contém informações sobre o material de fundo 

da amostras (parte oposta à incidência da luz, suporte da amostra) explicitamente 

dado por 𝑏 =  
𝜎𝑏𝜅𝑏

𝜎𝑠𝜅𝑠
. 

Com o objetivo de obter essa equação, considera-se que a absorção da luz 

ocorre na profundidade 𝑥0 da amostra e é feita a razoável suposição que  𝑎𝑔𝜅𝑔 ≪

𝑎𝑠𝜅𝑠. Na preparação experimental, o material de apoio para a incidência da luz 

frontal e traseira é simplesmente ar, de forma que 𝑏 ≈ 0. 

Se considerarmos que a luz incide frontalmente, e que a absorção da luz 

ocorre na profundidade 𝑥0 = 0. Então, a amplitude de temperatura no 𝑥 = 0 para 

este caso é dado pela equação: 

 𝜃𝐹 =
𝛽𝐹𝐼𝐹

𝜎𝑠𝜅𝑠

1

𝑡𝑎𝑛ℎ (𝜎𝑠𝑙)
,  (8) 
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Onde 𝐼𝐹é a intensidade de luz modulada que incide na face frontal da amostra 

e 𝛽𝐹 é o coeficiente de absorção adimensional da superfície, que pode ser diferente 

da face oposta. 

Por outro lado, a absorção da luz para a incidência na parte oposta (traseira) 

ocorre no ponto   𝑥0 = 𝑙, então a amplitude de temperatura no ponto𝑥 = 0 é 

simplesmente: 

 

 𝜃𝑃 =
𝛽𝑃𝐼𝑃

𝜎𝑠𝜅𝑠

1

𝑠𝑖𝑛ℎ (𝜎𝑠𝑙)
, (9) 

 

Onde o sub-índice P é usado para considerar a intensidade da luz na face 

oposta e a absorção óptica desta superfície. 

A relação dessas expressões na forma polar é dada pela equação 10: 

 

 
𝜃𝐹

𝜃𝑃
=

𝑆𝐹

𝑆𝑃
𝑒𝑖(𝜑𝐹−𝜑𝐵) =

𝛽𝐹𝐼𝐹

𝛽𝑃 𝐼𝑃
√𝑐𝑜𝑠ℎ²(𝑎𝑠𝑙) − 𝑠𝑖𝑛²(𝑎𝑠𝑙), (10) 

 

Onde 𝑆𝐹 e 𝑆𝑃 representam a amplitude do sinal na superfície frontal e 

posterior, respectivamente; 𝜑𝐹 e𝜑𝐵 é a fase do sinal de absorção superficial da parte 

dianteira e parte traseira, respectivamente. A diferença de fase dos dois sinais 

depende das propriedades térmicas das amostras, explicitamente: 

 

 𝑡𝑎𝑛(𝜑𝐹 − 𝜑𝐵) = 𝑡𝑎𝑛(𝑎𝑠𝑙) 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑎𝑠𝑙) (11) 
 

Como mencionado anteriormente, 𝑎𝑠(𝜔) = √𝜔
2𝛼𝑠

⁄ , para que se possa 

considerar experimentalmente as diferenças das incidências de fases dianteira e 

traseira como uma variável independente e ajustar a expressão, consideramos 𝑙𝑠√
𝜋

𝛼𝑠
 

como parâmetro de ajuste. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Preparação das amostras 

 

Amostras de alumínio, medindo 30 mm x 25 mm x 1,5 mm, foram cortadas de 

uma chapa da liga AA1230.Especificações e propriedade físicas do alumínio estão 

registradas na Tabela 2, conforme literatura. As amostras foram furadas em um dos 

cantos com broca de diâmetro de 3 mm, lavadas em água corrente, e em seguida 

colocadas em uma cuba ultrassônica contendo água deionizada por 480 segundos. 

Esse processo foi repetido por mais um ciclo com apenasálcool isopropílico (99,8%). 

A composição da liga foi medida por Espectroscopia de Emissão Ótica, 

realizado na FATEC – Sorocaba. 

 
Tabela 2: Propriedades do alumínio. 

 Sigla Unidade de medida Alumínio puro 

Massa específica ρ g/cm³ 2,71 

Coeficiente de dilatação linear  ºC–1 23,6 × 10–6 

Condutividade térmica k W/m · K 222 

Calor específico Cp J/kg · K 904 

Resistividade elétrica ρ Ω · m 2,9 × 10–8 

Difusividade térmica  m²/s 0,933 x 10-4 * 
Fonte: (CALLISTER e RETHWISCH, 2018) e * (TOULOUKIAN, Y S;, 1974) 

 

3.2. Processo de deposição 

 

Os tratamentos foram realizados usando a cuba eletrolítica representada 

esquematicamente na Figura 3. Ela é composta por uma cuba de aço inoxidável 

refrigerada a água, onde se encontra montado em um porta-amostras conectado ao 

terminal positivo de uma fonte de alta tensão bipolar pulsada. Os tratamentos foram 

realizados aplicando-se pulsos entre o porta-amostra e a parede desta cuba. 

A princípio foram realizados vários tratamentos com variação de tempo, 

concentração de silicato de sódio na solução, tensão e frequência da fonte. Foi 

analisado principalmente a espessura das amostras, resistência ao desgaste e custo 

benefício do tratamento em relação ao tempo. Informações sobre os tratamentos 

preliminares encontram-se no Apêndice A: Tratamentos preliminares na página 532. 

Foram escolhidas 4 condições de tratamento descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3: Condições de tratamentos 

Amostra Nomenclatura Tempo (min) Frequência (Hz) 

1 A 15 200 

2 B 15 300 

3 C 15 320 

4 D 30 320 

 

As amostras foram tratadas pelo processo de PEO com densidade de 

corrente variável no decorrer do tratamento. O ciclo de trabalho foi mantido em 60% 

positivo e a tensão em 350 V. Para este estudo, foi utilizada uma solução eletrolítica 

de 40 g/L de Silicato de Sódio Puro (18%p. Na2O e 63%p SiO2) dissolvido em água 

deionizadaresultando em uma solução com pH 13,6.A corrente não foi uma variável 

controlada durante o tratamento, sendo esta função da intensidade da tensão e 

tendo seus valores registrados durante o tratamento, para realizar o cálculo de 

densidade de corrente e comparação com a literatura. A temperatura da solução 

aquosa foi controlada pelo sistema de resfriamento instalada na cuba eletrolítica. 

Para os tratamentos, foi empregada uma fonte de tensão MAO-30 da Plasma 

Technology Ltd. 

Figura 3: Esquema da cuba de tratamento. 

 
Fonte: adaptado (ANTONIO, 2018) 

 

A concentração de 40 g/L de Silicato de Sódio, foi escolhida por ter as 

melhores condições e resultar em uma maior taxa de crescimento do filmeconforme 

já relatado por Raj e Mubarakali (2009) e demonstrado também nos resultados 

preliminares apresentados na Figura 14 neste trabalho. 
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3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS) 

 

Para análise topográfica, visual e contagem de poros, foi utilizado um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) da marca JEOL JSM610LA. Foram 

escolhidas aleatoriamente regiões da amostra para análises em ampliações de 

1000x. O mesmo equipamento possui um detector de raios X (Dry SD Hyper 

Detector modelo EX-94410T1L11) acoplado, capaz de realizar as análises de 

espectroscopia de energia dispersiva (Energy Dispersive Spectroscopy, EDS). As 

medidas foram realizadas com energia de feixe de 10 kV e spot size de 60 (diâmetro 

do feixe de 3,8 mm) e distância de trabalho de 0,010 m. 

 

3.4. Contagem de poros 

 

As micrografias obtidas com MEV foram utilizadas para realizar a contagem 

de poros. Após a obtenção das imagens, foi utilizado o software de análise de 

imagem ImageJ de acordo com a norma ASTM E562-2002, para estimar as áreas 

da porosidade. O software identifica os poros como ponto pretos, na micrografia das 

amostras, e calcula a área correspondente à porosidade. 

As imagens foram tratadas e ajustadas no mesmo padrão de escala de cor. O 

próprio software calculou a porosidade média das amostras. A Figura 4 apresenta 

uma amostra do processamento de imagem realizado. 

 

Figura 4: Processamento de imagem realizado pelo software ImageJ. A imagem corresponde à 
amostra C. A figura (a) mostra a identificação dos poros automática e a figura (b) mostra a contagem 

e estimativa da área ocupada. 

  

(a) (b) 
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O programa ImageJ, foi desenvolvido por Wayne Rasband do National 

Institutes of Health (U.S.A.). O software é de domínio público1. 

Rui Wang (2018b) em sua Tese de mestrado, simulou a utilização de figuras 

claras e escuras para determinar o desvio padrão. Porém as imagens do 

revestimento das amostras obtidas por MEV, apresentaram brilho e/ou contrate 

diferentes. Para explorar o desvio padrão desse processo, foram simuladas áreas 

mínimas na imagem, áreas essas que representam os poros. O software foi 

configurado para considerar áreas de no mínimo 0,1 µm² e em seguida áreas de no 

mínimo 0,5 µm². E como resultado obteve-se a média dessas medidas e seus 

respectivos desvios padrões. 

 

3.5. Mediçõesda rugosidade 

 

As rugosidades das amostras foram verificadas em um perfilômetro Profiler 

Veeco, Destak 150. O raio da ponta da agulha foi de 12,5 µm, o comprimento de 

varredura foi de 2000 µm, a duração da medida foi de 13 s, com carga pontual de 3 

mg. Para cada amostra foram realizadas seis medições, sendo estas realizadas à 

meia altura da amostra, duas medições na região central, duas próximas à borda 

direita e duas próximas à borda esquerda. Em todos os pontos uma leitura horizontal 

e vertical foi realizada. 

 

3.6. Espessura do revestimento 

 

As espessuras dos revestimentos foram inicialmente investigadas com um 

medidor de espessura de camada Minipa MCT-401, que utiliza correntes parasitas 

induzidas no substrato para medir a espessura do revestimento com uma precisão 

de cerca de ± 1 μm. A confiabilidade dessas medidas de espessura foi verificada por 

microscopia da seção transversal,com amostras preparadas por metalografia. As 

amostras, foram cortadas com uma serra de diamante de baixa velocidade e em 

seguida embutidas em resina fria polidas usando lixas de gramatura até 1200 

                                            
1https://imagej.net/Welcome 
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micras. As micrografias foram obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) no modo de elétrons retro espalhados. 

 

3.7. Análise de Variância (ANOVA) 

 

Para estudo estatístico das medidas de rugosidade e espessura foi utilizada a 

análise de variância (ANOVA), que é um modelo estatístico usado para analisar as 

diferenças entre as médias de grupos em uma amostra. Para este trabalho a análise 

de variância foi realizada pelo software Origin, versão 8.6, com nível de significância 

(p) de 5%. 

 

3.8. Difração de raios X 

 

Análises para determinação da estrutura cristalina das amostras foram 

realizadas em um difratômetro Panalytical X’Pert Powder XRD-6000, no modo θ-2θ, 

com uma fonte de radiação CuKα (λ= 0,1542nm), com tensão de aceleração de 45 

kV e corrente de filamento de 40 mA, com varreduras de 20° a 120°, 1 segundo por 

passo e passo de 0,05°. O equipamento está alocado no Laboratório de Plasmas 

Tecnológico (LaPTec) na UNESP – Campus Sorocaba. Para auxiliar na 

caracterização, os padrões de difração foram submetidos à análise do software 

“High Score Plus” para identificação de fases (análise qualitativa) e refinamento 

estrutural (análise quantitativa) pelo método de Rietveld através da equação 

(OLIVEIRA, 2017):  

 

𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (%) = 100 ∗  
𝐼𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜− 𝐼𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

𝐼𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
  (12) 

 

3.9. Espectrofotometria Ultravioleta – Visível – Infravermelho Próximo 

(UV-Vis-NIR) 

 

As análises foram realizadas no equipamento alocado no Laboratório de 

Plasmas Tecnológico (LaPTec) na UNESP – Campus Sorocaba. 

As medidas de refletânciaóptica foram obtidas utilizando um espectrômetro 

UV-Vis-NIR (Lambda 750, Perkin Elmer) ao longo da faixa de comprimentos de onda 
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de 190 nm a 1200 nm. A precisão do Instrumento é de aproximadamente ± 0,15 nm. 

Para captar os raios de luz refletidos pelas amostras, foi utilizado o acessório de 

refletância difusa com esfera integradora. 

 

3.10. Caracterização térmica 

 

A medida de difusividade térmica (𝛼) das amostras foi estimada usando a 

Espectroscopia Fotoacústica de duas faces em temperatura ambiente em 

colaboração com o Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Intituto 

Politécnico Nacional - CINVESTAV-IPN – Cidade do México. 

A análise é baseada na diferença de sinal da luz modulada, de um lado da 

superfície para o outro, portanto a oscilação do sinal é considerada, e a amostra 

deve ser termicamente espessa. Como luz modulada,foi utilizadoum laser de diodo 

de 150 mW de potência que emite radiação no comprimento de onda de 650 nm. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Caracterização do substrato 

 

A composição química do substrato foi verificada por Espectroscopia de 

Emissão Óptica, os resultados encontram-se na Tabela 4. Após comparação com a 

Norma ASTM B209-06 verificou-se que a liga utilizada para os experimentos 

corresponde à liga AA1230. Como a liga possui 99,5% de alumínio, é considerada 

comercialmente pura. 

 

Tabela 4: Composição química da liga de alumínio AA1230, por Espectroscopia de Emissão Óptica, 
em porcentagem. 

Al 99,50 % 

Fe 0,43 % 

Si 0,06 % 

Ti 0,01 % 

 

4.2. Morfologia e topografia 

 

A Figura 5 apresenta a micrografia obtida por MEV, com ampliação de 1000x 

das amostras. Todo o revestimento teve uma aparência uniforme. Em todas as 

condições observa-se uma camada porosa. Os poros foram bem definidos e de 

tamanhos uniformes. Na amostra D, que foi tratada por 30 minutos, observa-se 

menor incidência de poros. Uma possível explicação seria o recobrimento mais 

uniforme da camada em vista de um maior tempo de deposição e não houve 

aumento expressivo na espessura da camada em relação aos demais tratamentos, 

que foram de apenas 15 minutos. O que condiz com os experimentos de Shen 

(2008), que afirma que a população dos poros diminui com o tempo de tratamento, e 

essa diminuição é mais intensa nos primeiros minutos de tratamento. Ao mesmo 

tempo que o diâmetro do poro aumenta linearmente com o tempo. Esta 

característica de aumento do diâmetro do poro com o tempo, também é observado 

na amostra D. 
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Figura 5: Micrografias obtidas por MEV das amostras de alumínio e tratadas por PEO com diferentes 
condições de tratamento. 

 
 

 
Na mesma região analisada pelo MEV, foram também verificadas as 

composições químicas dos revestimentos por EDS. A Figura 6 apresenta um mapa 

dos elementos encontrados na superfície do revestimento das amostras B e D. 

Próximo aos poros é possível verificar uma intensidade maior de alumínio. Enquanto 

que em uma região mais afastada do poro, observa-se uma camada mais uniforme 

contendo alto teor de silício, e os outros elementos são distribuídos uniformemente. 

Durante o tratamento, a ação do micro-arco ejeta alumínio do substrato para a 

superfície do revestimento que resfria rapidamente, sinterizando o alumínio na borda 
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dos poros. O que condiz com os estudos de Lugovskoy e colaboradores (2013) que 

ao estudar esse processo conclui que no interior de um poro contém menos silício e 

mais alumínio que na parte externa próximo da superfície. Eles atribuem esse 

evento ao fato de que o alumínio vem de dentro do substrato de metal, enquanto 

que o silício é fornecido pelo eletrólito o qual encontra dificuldades para penetrar nas 

profundezas da camada de óxido. 

 
Figura 6: Mapas de EDS da amostra B (acima) e D (abaixo). 

 

 
 

 
 

 
Comparando os mapas de EDS das amostras B e D, observa-se uma 

presença mais intensa de silício na amostra D, o que é confirmado na Tabela 5 que 

mostra, em valores percentuais atômicos, a composição química dos revestimentos. 

Nota-se que além do Alumínio (Al) e Silício (Si), há também a presença de Sódio 

(Na) e Oxigênio (O), sendo estes elementos presentes na solução eletrolítica e/ou 

na liga de alumínio. Analisando a tabela é possível observar um aumento de 

aproximadamente 10% do Si na amostra D em relação às demais amostras, e em 

paralelo a diminuição de alumínio em pelo menos 15% nessa mesma condição. Isso 

é caracterizado pela camada passivada de silício. Análises de DRX, pode indicar 

que apenas o alumínio foi oxidado para formar alumina (Al2O3) durante o processo 

de PEO. 

O carbono (C), também presente no espectro, provavelmente foi oriundo da 

fita de carbono condutora utilizada durante a análise no equipamento. Portanto, é 

considerado contaminação. 
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Tabela 5: Composição química do revestimento dada em porcentagens, formado após tratamento por 
PEO, obtido por EDS. 

% at. O Na Al Si C 

A 57,5 0,3 23,1 15,5 3,6 

B 59,5 0,3 24,1 16,1 Não detectado 

C 58,2 0,3 20,2 16,7 4,6 

D 64,3 2,0 6,9 26,8 Não detectado 

 
 

4.1. Rugosidade e espessura do revestimento 

 

Como descrito no procedimento experimental, foram realizadas 6 medições 

de rugosidade em cada amostra, em regiões distintas. Os resultados foram 

estudados estatisticamente pelo método de análise de variância (ANOVA), e 

mostrou que não houve diferença significativa entre os valores medidos. Ou seja, a 

rugosidade da camada cerâmica medida nas bordas e na região central da amostra 

são as mesmas, mostrando a uniformidade do filme.  

Os valores apresentados na Tabela 6, correspondem aos valores médios 

obtidos (Ra) e seus respectivos desvios padrões. Analisando os dados, o aumento 

da tensão entre os tratamentos das amostras A e B, não produziu uma diminuição 

expressiva na rugosidade e nem nas amostras C e D, com aumento da frequência e 

tempo, surtiu resultados diferentes. 

 
Tabela 6: Rugosidade da camada formada nas amostras tratadas por PEO. 

Amostra 
Tempo 
(min) 

Frequência 
(Hz) 

Rugosidade 
(µm) 

A 15 200 1,6 ± 0,3 
B 15 300 1,2 ± 0,1 
C 15 320 1,3 ± 0,1 
D 30 320 1,3 ± 0,1 

 

Considerando que a rugosidade do alumínio sem tratamento foi de (0,3 ± 0,2) 

µm, todas as amostras apresentaram aumento expressivo do valor da rugosidade. 

A Tabela 7 apresenta os resultados da espessura e seus respectivos desvios 

padrões das leituras feitas por corrente parasita e secção transversal (MEV). Os 

valores de desvio padrão devem-se às irregularidades na espessura da camada, 

precisão do equipamento (corrente parasita), e imprecisão na marcação das 

medidas na análise realizada por MEV (secção transversal). A análise de variância 

(ANOVA), mostrou que não há diferenças significativas entre as espessuras da 
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camada de todas as amostras, sejam elas medidas por corrente parasita ou por 

secção transversal (MEV).  

 

Tabela 7: Espessura do revestimento da camada formada após tratamento por PEO 

Amostras 

Tipo de medição 

Por corrente 
parasita (µm) 

Por secção 
transversal 

(µm) 

A 10,4 ± 2,8 12,2 ± 1,7 
B 9,9 ± 3,1 9,5 ± 2,0 

C 10,6 ± 1,6 10,7 ± 1,6 
D 7,9 ± 4,1 10,0 ± 0,8 

 

A Figura 7  apresenta a micrografia da seção transversal da amostra A, 

realizada no MEV, onde é possível observar as interfaces substrato-revestimento e 

revestimento-resina. Observa-se também sua espessura irregular e sua estrutura 

porosa. Observa-se também, que a amostra apresenta irregularidades na 

espessura, justificando o desvio padrão relativamente alto. É possível verificar que 

há irregularidade na interface entre o substrato e o revestimento, devido ao processo 

de formação da camada ser através de micro-arcos que fundem no 

substrato(GUPTA, , et al., 2007). Também é visível a porosidade da camada 

formada. 

Observando atentamente a Figura 7 é possível distinguir as subcamadas 

citadas pelos autores Lugovskoy e colaboradores (2013). Eles fazem referência em 

seu trabalho, à duas subcamadas de revestimento de PEO: uma subcamada interna 

mais densa e uma subcamada externa porosa. E afirmam que enquanto a 

subcamada externa contém menos poros, os poros são muito maiores do que na 

subcamada interna.  E ainda que a densidade média da subcamada externa é 

menor do que a subcamada interna.Esta configuração auxiliaria no aproveitamento 

energético ao capturar e reter energia advinda de fontes luminosas, tendo em vista 

que uma camada externa com maiores poros diminui a reflexão de luz e uma vez 

absorvida pela superfície e convertida em calor, seria mais facilmente conduzida 

para o interior da amostra através da camada interna mais densa. 
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Figura 7: Imagem obtida por MEV da secção transversal da amostra A. 

 
 

 
 

4.2. Porosidade superficial 

 

A Figura 8 apresenta os resultados de somatória das áreas de poros por 

processamento de imagem pelo software ImageJ, em função da (a) frequência e (b) 

tempo de deposição. Os valores são apresentados em porcentagem. Observando a 

Figura 8 (a) as amostras A e B, apresentaram valores de 4,27% e 4,53% 

respectivamente e considerando o desvio padrão, não foi possível afirmar que houve 

diferença significativa entre elas, mesmo tendo um aumento de 50% na frequência 

de tratamento da amostra B em relação à amostra A, não houve diferença 

significativa na porosidade. Enquanto que observando a Figura 8 (b), as amostras C 

e D, apresentaram valores de 3,72% e 2,75% respectivamente, esses valores 

condizem com o processo de oxidação eletrolítica (LEE, JUNHO, et al., 2014), uma 

vez que as amostras C e D foram tratadas sob as mesmas condições, exceto pelo 

tempo (15 e 30 minutos respectivamente) ou seja, a amostra D teve mais tempo 

para ter a sua camada passivada. Portanto os resultados indicam que os 

revestimentos se tornam mais compactos com o aumento do tempo de tratamento 

(diminui a porosidade, sem necessariamente, aumentar a espessura). 
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Figura 8: Porosidade superficial das amostras, em porcentagem, em função da (a) frequência e (b) 
tempo, obtida por análise de imagem com o software ImageJ. 
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4.3. Densidade de corrente 

 

Durante o tratamento, os valores da corrente foram registrados 

periodicamente. O cálculo da densidade de corrente é dado pela razão da corrente, 

em amperes (A), pela área da amostra, em cm². A Figura 9 apresenta o gráfico da 

densidade de corrente em função do tempo de tratamento. 

De modo geral não houve alteração de densidade de corrente entre as 

condições dos tratamentos. Nota-se que a densidade de corrente ao iniciar o 

tratamento foi próximo à 0,6 A/cm² até os primeiros 30 segundos e caiu para menos 

de 0,05 A/cm² após 2 minutos de tratamento, devido ao surgimento dos primeiros 

micro-arcos ocorre a formação das primeiras camadas do revestimento, o que torna 

a superfície parcialmente isolante e reduz a densidade de corrente. Yerokhin (1999) 

relata que o plasma ocorre com densidade de corrente entre 0,01 e 0,3 A/cm², 

portanto todos os tratamentos caracterizam plasma. 
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Figura 9: Densidade de corrente em função do tempo durante os tratamentos. 
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4.4. Análise de composição de fases 

 

Os difratogramas obtidos por DRX das amostras são apresentados na Figura 

10, onde o material base é identificado com os picos característicos do alumínio 

assim como, os são identificados os picos que representam as camadas das 

amostras tratadas. É observado no difratograma que os picos que apresentam maior 

intensidade, são os picos referente ao substrato. Na discussão dos resultados de 

EDS, foi descrito o mecanismo de crescimento dacamada, o substrato é ejetado até 

a superfície, e então solidificado, incorporando espécies do eletrólito, e por isso os 

picos referentes ao alumínio, não apresenta diminuição significativa na intensidade 

dos picos das amostras tratadas por PEO.Todos eles apresentam estrutura 

parcialmente amorfa com partículas cristalinas.Nas amostras tratadas é observado 

picos discretos de Alumina na fase gama (γ-Al2O3). 
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Figura 10: Difratograma obtido por DRX das amostras tratadas por PEO nas diferentes condições. 
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A fase γ-Al2O3, consiste em uma fase metaestável da alumina. Os possíveis 

mecanismos de produção de γ-Al2O3 são: Conversão de alumina amorfa em γ-

Al2O3devido ao aquecimento local em canais de PEO e crescimento direto de cristal 

no fundo dos canais devido à interação do plasma e Alumínio fundido(KASALICA, B. 

ET AL., 2016). Para pesquisadores como Lugovskoy e colaboradores (2013), a γ-

alumina em uma camada de óxido desempenha o papel principal na mudança dos 

potenciais de corrosão a direção positiva, ou seja, aumenta da resistência à 

corrosão. 

De acordo com os difratogramas não foram observados picos referente ao Na 

e Si, portanto não há indícios da formação de óxidos destes elementos. 

Apesar de aplicadas diferentes condições de processamento, não 

foramidentificadas grandes variações nas composições de fases. 

Os difratogramas foram refinados pelo método de Rietveld afim de obter os 

dados quantitativos. A Tabela 8 apresenta os valores da cristalinidade relativa, as 

porcentagens de cada fases e os fatores de qualidade alcançados para os 

refinamentos. 
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Tabela 8: Cristalinidade, quantidade de fase e fator de convergência oriundos do Refinamento 
de Rietveld. 

Amostras 
  Fases (%) Fatores de Convergência 

Cristalinidade (%) Al Al2O3 Rwp (%) X² 
Alumínio 31,1 100 0 14,2 2,7 

A 15,7 73,3 26,7 13,2 2,7 
B 16,0 87,2 12,8 11,3 1,9 

C 11,1 55 45 16,7 4,2 
D 9,3 76,6 23,4 15,8 3,8 

 

Observando os resultados da Tabela 8, verificou-se diminuição da 

cristalinidade de todas as amostras tratadas em relação ao alumínio sem tratamento. 

Portanto todas as amostradas tratadas são predominantemente amorfas com 

partículas cristalinas de alumina na fase gama. 

 

 

4.5. Espectrofotometria UV-Vis-Nir 

 

A Figura 11, apresenta os resultados da análise de espectrofotometria, o 

gráfico apresenta a refletância em função do comprimento de onda, em nm. É 

possível observar que em todas as faixas do comprimento de onda analisado as 

amostras tratadas apresentaram menor refletância, portanto, maior absorção de 

luzpor radiação se comparada ao alumínio sem tratamento, considerando que a 

camada formada nas amostras tratadas possuicaracterística cerâmica o que foi 

previsto por Callister (2018) quando afirmou que as cerâmicas são boas 

absorvedoras de luz. 

A pequena quebra de continuidade observado próximo ao comprimento de 

onda de 860 nm é atribuído à troca do monocromador, feita pelo equipamento 

durante a análise. A lâmpada de Deutério é utilizada nos menores comprimentos de 

onda, enquanto que para maiores comprimentos de onda, o equipamento faz uso de 

filamento de tungstênio. 
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Figura 11: Refletância em função do comprimento de onda. 
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Observa-se nos espectros uma absorção de pelo menos 20% a mais de 

radiação pelas amostras tratadas por PEO. 

 

 

4.6. Análise das propriedades térmicas – Espectroscopia Fotoacústica 

 

A análise das propriedades térmicas das camadas revelou um aumento na 

difusividade de todas as amostras em proporções diferentes. A Figura 12 apresenta 

os gráficos da diferença de sinal Frontal e Posterior em função da frequência de 

análise. O ajuste realizado permitiu estimar o valor dadifusividade térmica () de 

cada amostra, em destaque é possível ver este valor em cada gráfico de sua 

respectiva amostra. 
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Figura 12: Gráficos da diferença de sinal frontal de posterior conforme equação 11. A linha vermelha 
corresponde ao ajuste dos dados experimentados. 
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Os valores da difusividade térmica () estão relacionadas na Tabela 9, onde é 

possível verificar a relação dos valores experimentais com o valor do alumínio puro e 

da Alumina. O aumento da difusividade térmica foi de pelo menos 31,9% para 

amostra A, e até 47,9% para amostra C, quando comparado ao alumínio sem 

tratamento. Já com relação à Alumina, o aumento foi de mais de 700% em todas as 

amostras. 

E dependendo da espessura da camada cerâmica formada por PEO, os 

resultados podem ser opostos. A exemplo de Curran e Clyne (2005), a camada 
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cerâmica de 100 µm de espessura, piora a condução do calor, enquanto que neste 

trabalhouma camada semelhante, com aproximadamente 10 µm, absorve mais 

energia por radiação, o que faz aumentar a difusividade térmica. 

 

 

Tabela 9: Dados experimentais de difusividade térmica, em comparação com dados da literatura. 

Amostras α (x 10-4 m2/s) Aumento em relação ao 

Al puro (%) * 

Aumento em relação à 

Alumina Al2O3** 

A 1,230 31.9 720 

B 1,217 30.5 711 

C 1,380 47.9 820 

D 1,348 44.5 799 

* Alumínio Puro relacionado na Tabela 2 
**(OGAWA, MUKAI, et al., 2001) 

 

Com o mesmo equipamento foi possível determinar o produto do calor 

específico (𝐶𝑝)pela densidade da amostra(𝜌). Com isso, utilizando a Equação 2, 

calculou-se a condutividade térmica de cada amostra. Esses resultados estão 

apresentados na Figura 13. 

 

Figura 13: Condutividade térmica das amostras tratadas. 
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A diferença da condutividade térmica entre as amostras, pode ser explicado 

pela análise de porosidade. Como vimos, as amostras A e B, apresentaram maior 

porosidade e com isso diminuiu a eficiência na transferência de calor como afirmado 

por Curran (2006). As amostras C e D, apresentaram menor área de porosidade 

superficial, portanto maior densidade e que consequentemente influenciou 

positivamente na condutividade térmica. 

Outro fator que influencia a condutividade térmica é a cristalinidade, segundo 

Lee e colaboradores (2014), quanto mais cristalina a estrutura, maior a 

condutividade térmica, pois o caminho médio livre das estruturas cristalinas é, em 

geral, mais longo do que em estruturas amorfas. Por outro lado, neste trabalho, a 

cristalinidade das amostras tratadas não influenciou na difusividade térmica, pois 

houve diminuição deste índice enquanto que as mesmas apresentaram maior 

condutividade térmica como observado na Figura 13. 

O aumento na condutividade térmica das amostras tratadas, pode ser 

explicado também pelo menor índice de refletância no comprimento de onda de 650 

nm, o mesmo comprimento de onda utilizado na análise Fotoacústica. Portanto, 

todas as amostras absorveram mais radiação e possivelmente convertendo essa 

energia em ganho térmico. 

A camada obtida por oxidação eletrolítica assistida por plasma, com solução 

eletrolítica contendo água e silicato de sódio, apresentou boa uniformidade e 

aderência ao substrato. A análise de rugosidade apresentou valores compatíveis 

com a literatura, e as medidas de espessura do revestimento, medido por corrente 

parasita, foi confirmada pelo corte da secção transversal analisado por MEV, e não 

apresentaram valores divergentes, segundo análise ANOVA. 

As densidades de corrente durante os tratamentos, ficaram dentro do 

intervalo que caracteriza o plasma, segundo a literatura.  

A porosidade superficial da amostra ficou dentro da expectativa, de acordo 

com outros trabalhos, e condizente com o resultado térmico. 

Sobre as amostras de alumínio, formaram uma camada de óxido e quando 

analisadas por MEV, foi possível visualizar a morfologia porosa e a uniformidade da 

camada. A análise de EDS, confirmou a incorporação de silício à camada formada. 

 

 

 



47 
 

CONCLUSÕES 

 

A análise de espectrofotometria comprovou que amostras tratadas absorvem 

mais luz ultravioleta, visível e Infravermelho próximo se comparada à amostra não 

tratada. Isso confirma a teoria de que a energia absorvida foi convertida em calor, 

corroborando com a análise fototérmica. As análises por espectroscopia 

fotoacústica, apresentaram aumento na difusividade térmica de pelo menos 31% em 

relação ao alumínio puro e mais de 700% em relação à Alumina o que 

consequentemente contribuiu para o aumento da condutividade térmica. A análise 

se deu pelo emprego da técnica fototérmica não estacionária, que se baseia na 

absorção de luz por radiação.  

O tratamento das amostras com oxidação eletrolítica assistida à plasma, em 

solução aquosa de silicato de sódio, modificou as propriedades térmica dos 

materiais. 

Como vimos na revisão bibliográfica o setor de aquecimento solar, mesmo 

sendo utilizado no Brasil, ainda há muito a se desenvolver. Sendo neste setor uma 

excelente aplicação para o alumínio tratado por oxidação eletrolítica, pois possui um 

baixo custo de tratamento e retorno energético. 
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SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Estudo da influência da espessura da camada de óxido na condutividade 

térmica. 

Análise de aproveitamento energético de amostras de alumínio tratados por 

PEO comparada com alumínio sem tratamento e outros materiais. 
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APÊNDICE A: TRATAMENTOS PRELIMINARES 

 

Foram realizados duas séries de tratamentos em amostras de alumínio, 

denominadas Alfa e Beta. Na série Alfa, foram realizados testes de condições de 

tratamento diversificado, que proporcionasse revestimentos com espessuras 

interessantes, no caso, pelo menos 10 µm de espessura. Já na série Beta, além da 

análise de espessura, as amostras foram preparadas para realizar também o teste 

de pino-sobre-disco. 

 

Série Alfa 

 

A série Alfa, foi dividida em três grupos A, B e C, que diferiram entre eles na 

concentração de silicato de sódio dissolvido na água, formando assim o eletrólito. Os 

grupos A, B e C, foram tratados com solução de água mais silicato de sódio nas 

concentrações de 20 g/L, 30 g/L e 40 g/L, respectivamente. Autores como Pillai 

(2018) relatam o aumento da taxa de crescimento do revestimento em concentração 

de silicato de sódio de até 60 g/L. A Tabela 10, mostra as variações de tempo e as 

condições de tensão e frequência nos tratamentos dos grupos A, B e C, da série 

Alfa. 

As análises da espessura dessas amostras foram realizadas com um 

microprocessador CM8825FN, que mede a espessura de camadas não ferrosas por 

corrente parasita, essas medidas foram realizadas no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Itapetininga. Os valores obtidos da 

espessura da camada formada e seus respectivos desvio padrão, estão 

apresentados na Figura 14. Os valores apresentados em azul, refere-se ao tempo 

de tratamento de casa amostra. Analisando a figura é possível observar que as 

amostras tratadas com concentrações de 30 g/L e 40 g/L de silicato de sódio, grupos 

B e C, apresentaram revestimento mais espesso. A exemplo da amostra 14 

apresentou espessura de quase 20 µm, com tempo de tratamento de apenas 15 

minutos, sendo esta amostra tratada com 40 g/L de silicato de sódio na solução 

eletrolítica. A amostra 14 foi uma das quatro condições escolhidas para a versão 

final deste trabalho. 
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Tabela 10: Diferentes condições de tratamento - Série Alfa. 

Série Alfa 

 Tratamento DUTY: +60% -0% 

 Amostra Tempo Tensão (V) Frequência (Hz) Obs.: 

G
ru

p
o

 A
 

I 1 min. 350 300 

20 g/L de Silicato de Sódio 

II 10 min. 350 300 

III 20 min. 350 300 

IV 30 min. 350 300 

V 60 min. 350 300 

G
ru

p
o

 B
 

VI 10 min. 350 300 

30 g/L de Silicato de Sódio VII 
20 min. 350 300 

VIII 28 min. 350 300 

IX 27 min. 350 300 

X 20 min. 350 300 amostra não aproveitada 

11 1h 350 300 30 g/L de Silicato de Sódio 

G
ru

p
o

 C
 12 24 min 350 300 

40 g/L de Silicato de Sódio 
13 56 min 350 300 

14 15 min 360 320 

15 1h 300 350 

 

Figura 14: Espessura do revestimento da Série Alfa. Os valores apresentados em azul, são os 
tempos de tratamento, realizado em cada amostra. 
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Série Beta 

 

Algumas amostras foram reproduzidas com o objetivo de realizar o ensaio de 

resistência mecânica pino-sobre-disco. Foi priorizado o tratamento em tempos mais 

curtos, entre 12,5 e 15 minutos. Algumas simulações de variação de frequência 

também foram adotadas. É possível verificar as condições de tratamento adotadas 

na série Beta pela Tabela 11. 

 

Tabela 11: Diferentes condições de tratamento - Série Beta. 

Série Beta 

 Tratamento DUTY: +60% -0% 

 Amostra Tempo Tensão (V) Frequência (Hz) Obs.: 

1 12,5 min 350 300 

20 g/L de Silicato 
2 12,5 min 350 100 

3 12,5 min 350 200 

4 15 min 350 100 

5 15 min 350 100 
30 g/L de Silicato 

6 15min 350 100 

7 12,5 350 100 

40 g/L de Silicato 
8 12,5 350 200 

9 12,5 350 300 

10 15 360 320 

 

As espessuras das camadas foram aferidas pelo método de corrente parasita. 

Suas medidas e seus respectivos desvios padrões encontram-se informados na 

Figura 15. Novamente foi possível observar que os tratamentos realizados com 

concentração de 40 g/L de Silicato de sódio na solução eletrolítica obtiveram médias 

mais elevadas de espessura da camada em comparação aos tratamentos realizados 

com concentração menores. 
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Figura 15: Espessura do revestimento da Série Beta. Os valores apresentados em azul, são os 
tempos de tratamento, realizado em cada amostra. 
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Ensaio mecânico Pino-sobre-disco. 

 

As amostras foram então submetidas ao ensaio de pino-sobre-disco para 

verificar a resistência mecânica. A técnica consiste em fixar a amostra em um disco 

que rotaciona em seu próprio eixo, ao mesmo tempo que um braço mecânico 

suporta um pino de aço (9861 HSS), que possui livre movimento vertical. Na Figura 

16 é possível observar a composição do experimento. 

 

 



57 
 

Figura 16: Foto do experimento pino-sobre-disco. 

 
 

As informações sobre os parâmetros de ensaio estão na Tabela 12. As 

amostras e o pino foram medidos antes e depois do ensaio, em uma balança de 

precisão.  

 

Tabela 12: Parâmetros de ensaio de desgaste pino-sobre-disco. 

Rotação do disco 60 rpm 

Velocidade calculada 0,057 m/s 

Diâmetro de desgaste 18 mm 

Tempo de ensaio 10 min 

Distância percorrida 34,2 m 

Pressão do pino sobre a amostra 0,242 MPa 

 

 

Figura 17apresenta os dados de variação de massa. Valores negativos 

significam perda de massa após o ensaio; valores nulos nem perda nem ganho e 

valores positivos representam ganho de massa. 
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Figura 17: Variação de massa após ensaio de pino-sobre-disco. 
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A Figura 18 apresenta fotos das amostras da Série Beta após o ensaio de 

pino-sobre-disco. É possível verificar visualmente, o desgaste da camada cerâmica 

formada pelo tratamento através do caminho do pino ao atingir o substrato, é 

possível visualizar esse efeito nas amostras de número 4 e 5. Outra amostra que 

teve forte marcação é a amostra 7, entretanto visualmente não é possível afirmar 

que houve rompimento do revestimento, pois pode ter havido uma simples 

compressão do mesmo. A coloração escura apresentada na amostra 7, é atribuído à 

oxidação devido ao atrito na interface entre o pino e a superfície do revestimento. 

Nas demais amostras, verifica-se o caminho realizado pelo pino, através de uma 

leve marcação superficial. 
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Figura 18: Fotos das amostras após ensaio mecânico de pino-sobre-disco. 

  

Amostra 3 Amostra 4 

  

Amostra 5 Amostra 7 

   

Amostra 8 Amostra 9 Amostra 10 

 

Para um diagnóstico mais assertivo, além da análise visual as amostras 

submetidas ao ensaio pino-sobre-disco, também foram realizadasanálises por MEV 

e EDS. A morfologia dos revestimentos é apresentada nas Figura 19 e Figura 20. 
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Figura 19: Imagens de análise de MEV, após ensaio pino-sobre-disco. O número abaixo da imagem 
representa a amostra. Todas as amostras são da série Beta, exceto a amostra número 14, que 

pertence à série Alfa. Todas com ampliação de 200x. 

 
 

 

Figura 20: Imagens de análise de MEV, após ensaio pino-sobre-disco. O número abaixo da imagem 
representa a amostra. Todas as amostras são da série Beta, exceto a amostra número 14, que 

pertence à série Alfa. Todas com ampliação de 1000x. 

 
 

Os mapas e espectros de EDS das amostras são apresentados na sequência 

das Figuras 22 a 26. 

É possível visualizar na Figura 21 que na amostra 3 não houve rompimento 

do revestimento, apenas uma leve marcação. 
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Figura 21: Mapa e espectro de EDS, após ensaio de pino-sobre-disco, amostra 3. 

 
 

 

A análise dos mapas e espectros de EDS, da amostra 5 (Figura 22) confirma 

o rompimento do revestimento e a exposição do substrato de Alumínio. 

Figura 22: Mapa e espectro de EDS, após ensaio de pino-sobre-disco, amostra 5. 
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Figura 23: Mapa e espectro de EDS, após ensaio de pino-sobre-disco, amostra 7. 

 
 

 

As amostras 8 e 9, também não sofreu rompimento do revestimento, 

conforme Figura 24 e Figura 25, respectivamente. 

 

Figura 24: Mapa e espectro de EDS, após ensaio de pino-sobre-disco, amostra 8. 
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Figura 25: Mapa e espectro de EDS, após ensaio de pino-sobre-disco, amostra 9. 

 
 

 

A amostra 10 (Figura 26), foi a amostra que apresentou o menor sinal de 

caminho do pino, aparentemente houve apenas um achatamento dos pontos mais 

altos do substrato. A condição do tratamento da amostra 10, foi uma das quatro 

escolhidas para a versão final do trabalho. 

 
Figura 26: Mapa e espectro de EDS, após ensaio de pino-sobre-disco, amostra 10. 
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As amostras selecionadas para serem reproduzidas e estudadas 

termicamente, foram as amostras 14 da Série Alfa por apresentar uma boa taxa de 

crescimento do revestimento e amostras 8, 9 e 10 da Série Beta, por além da boa 

taxa de crescimento do revestimento, apresentar bons resultados no ensaio 

mecânico pino-sobre-disco. Uma espessura de revestimento de pelo menos 10 µm 

garante que as amostras são consideradas termicamente espessa para análise por 

Espectroscopia Fotoacústica. 


