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RESUMO 

 

BRITO, R. A. de. Estudo sobre a redução aluminotérmica de Ta2O5 e TiO2 usando 

descarga de cátodo oco.  2011. 120 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação de 

Ciências e Engenharia de Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – 

RN, 2011. 

 

No presente estudo foram utilizados dois óxidos metálicos, Ta2O5 e TiO2, visando a 

obtenção de partículas de Ta e Ti metálicos, por meio da redução aluminotérmica com ignição 

a plasma. Pós de Ta2O5 e TiO2 foram misturados com pó de Al e moídos em um moinho 

planetário por diferentes períodos. Um estudo de análise térmica (DTA e TG) foi realizado, 

visando se conhecer a temperatura de reação para ambas as misturas. Conhecidas essas 

temperaturas, as misturas foram submetidas a uma descarga em cátodo oco, onde foram 

reagidas pelo processo de redução aluminotérmica com ignição a plasma. O material obtido 

foi caracterizado por DRX e MEV, onde se comprovou a possibilidade da obtenção de um 

produto na forma de pó, algumas vezes de dimensões nanométricas, diferentemente do 

processo convencional, onde o produto final é obtido na forma de lingote. Verificou-se que a 

redução aluminotérmica com ignição a plasma é capaz de produzir pós de Ta e Ti metálicos, 

com uma eficiência maior para a reação da mistura Ta2O5-Al. Dentre os diferentes aspectos 

microestruturais observados, destaca-se a presença de nanopartículas do metal de interesse 

embebidas em uma matriz de Al2O3, além de estruturas acicular (titânio) e dendrítica 

(tântalo), que são características de um resfriamento rápido. 

 

Palavras-chave: Óxido de tântalo, óxido de titânio, redução aluminotérmica, plasma, método 

Rietveld. 
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ABSTRACT 

 

BRITO, R. A. de. Aluminothermic reduction study of Ta2O5 and TiO2 powders using 

hollow cathode discharge. 2011. 120 f. Thesis (Doctorate) – Programa de Pós-Graduação de 

Ciências e Engenharia de Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – 

RN, 2011. 

 

In this study it was used two metallic oxides, Ta2O5 and TiO2, in order to obtain 

metallic powders of Ta and Ti through aluminothermic reduction ignited by plasma. Ta2O5 

and TiO2 powders were mixed with Al in a planetary mill, using different milling times. A 

thermal analysis study (DTA and TG) was carried out, in order to know the temperature to 

react both the mixtures. Then, these mixtures were submitted to a hollow cathode discharge, 

where they were reacted using aluminothermic reduction ignited by plasma. The product 

obtained was characterized by XRD and SEM, where it was proven the possibility of 

producing these metallic particles, different from the conventional process, where metallic 

ingots are obtained. It was verified that the aluminothermic reduction ignited by plasma is 

able to produce metallic powders of Ta and Ti, and a higher efficiency was observed to the 

process with Ta2O5-Al mixtures. Among different microstructural aspects observed, it can be 

noted the presence of metallic nanoparticles trapped into an Al2O3 matrix, besides acicular 

structures (titanium) and dendritic structures (tantalum), which are a product characteristic 

from a fast cooling. 

  

Key-words: Tantalum oxide, titanium oxide, aluminothermic reduction, plasma, Rietveld 

method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tântalo e o titânio constituem metais com grande valor agregado no processo de 

redução e que ocorrem em quantidades abundantes na região Nordeste do Brasil, 

principalmente nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, despertando forte  interesse nas 

pesquisas relacionadas à sua redução e processamento.  

Uma das possíveis rotas para a redução desses metais é o processo de redução 

aluminotérmica. Neste processo, o Al reage com o óxido metálico (Ta2O5 ou TiO2) através do 

fornecimento de calor pela queima de um elemento resistivo (GOMES, 1987). A reação se 

propaga por todo o volume, gerando um concentrado rico no metal de interesse (Ta ou Ti) e 

Al2O3. A partir daí, este concentrado passa a uma etapa de refino em forno de feixe eletrônico 

ou por meio de fusão a plasma (NUNES et al., 1999), onde ocorre a separação do metal da 

escória de Al2O3.  

O processo de redução aluminotérmica a plasma foi desenvolvido recentemente no 

Labplasma/UFRN visando a produção de partículas reduzidas na forma de pó, o que não é 

possível no processo convencional, onde o produto final é obtido na forma de lingote. Neste 

processo, plasma de hidrogênio é utilizado na ignição da reação em cada partícula da mistura 

individualmente, por meio do aquecimento gerado pelos picos térmicos originados da colisão 

de partículas energéticas do plasma com as partículas da mistura contendo óxido e alumínio 

(BRITO, 2007; BRITO et. al, 2008). 

No presente trabalho foram utilizadas misturas de Ta2O5-Al e TiO2-Al possuindo 

diferentes concentrações de Al, além da quantidade estequiométrica, (BRITO, 2007), visando 

garantir a mistura apropriada dos pós para melhor eficiência do processo aluminotérmico. Os 

pós foram moídos em diferentes tempos de moagem, visando obter a perfeita 

homogeneização, além de um maior contato entre as fases iniciais. Após a reação 
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aluminotérmica com ignição a plasma, os pós obtidos foram caracterizados por DRX e as 

fases formadas foram quantificadas pelo método Rietveld.  Foi utilizada a microscopia 

eletrônica de varredura para a caracterização microestrutural das fases formadas. 

No capítulo 2 encontra-se a revisão da literatura do trabalho, onde são apresentadas as 

características dos metais estudados (tântalo e titânio) e do processo de redução 

aluminotérmica a plasma. Ainda neste capítulo faz-se uma breve revisão sobre a moagem de 

alta energia. No capítulo 3 são apresentados os materiais de partida, método de preparação e 

de caracterização utilizados, além das condições experimentais empregadas nas reações 

aluminotérmicas a plasma.  

No capítulo 4 são apresentados os resultados experimentais, discutidos e comparados 

com trabalhos disponíveis na literatura. As conclusões deste trabalho estão apresentadas no 

capítulo 5. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. TÂNTALO  

 

O tântalo (Ta) é o elemento químico de número atômico 73, possui uma massa 

atômica de 181 u.m.a. e está situado no grupo 5 da classificação periódica dos elementos 

químicos. Trata-se de um metal de transição raro, cinza azulado, duro, que apresenta brilho 

metálico e resiste muito bem à corrosão. Na temperatura ambiente o tântalo encontra-se no 

estado sólido (LIOLE, 1996; GAINES et al, 1997). Uma das principais fontes de tântalo 

metálico consiste em um mineral conhecido como tantalita. Na natureza este mineral aparece 

na forma de óxido, normalmente associado ao nióbio em um minério conhecido por tantalita-

columbita [(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6].  

A tantalita-columbita constitui uma solução-sólida onde ocorre a substituição entre Nb 

e Ta, e entre Fe e Mn, e a composição química varia entre columbita pura [(Fe,Mn)Nb2O6] e 

tantalita pura [(Fe,Mn)Ta2O6], além de compostos intermediários como ferro-columbita 

(FeNb2O6), mangano-columbita (MnNb2O6), ferro-tantalita (FeTa2O6) e mangano-tantalita 

(MnTa2O6). No grupo da tantalita-columbita inclui-se também a magnésio-columbita 

[(Mg,Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6], (FOUCAULT; RAOULT, 1995).  

Os maiores produtores mundiais de tantalita são a Austrália e o Brasil. Juntos, esses 

dois países são responsáveis por cerca de 77,2% da produção mundial, sendo que a Austrália 

concentra 49,4% das reservas mundiais, seguida do Brasil com 27,8%. Congo, Ruanda e 

Burundi, na África Central concentram cerca de 16,5% do total produzido no mundo inteiro 

(DNPM, 2009). A maior mina de tântalo conhecida no mundo localiza-se no Brasil. Trata-se 

da mina do Pitinga, pertencente à empresa Mineração Taboca do Grupo Paranapanema, que 

está localizada no município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas - AM. Na 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa_at%C3%B3mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa_at%C3%B3mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_massa_at%C3%B3mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_da_Tabela_Peri%C3%B3dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_Peri%C3%B3dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corros%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
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Austrália a mina de Grenbushes, que também produz lítio e estanho, e a mina de Wodgina, 

que pertences à empresa Sons of Gwalia Ltd., são respectivamente, a segunda e a terceira 

maiores minas de tantalita do mundo. Na Província Pegmatítica do Seridó, que engloba os 

estados do Rio Grande do Norte -RN e da Paraíba – PB, situados na região Nordeste do 

Brasil, há uma reserva de tantalita-columbita significativa, o que incentiva o desenvolvimento 

de pesquisas com novas tecnologias de extração e processamento deste minério para a 

obtenção do Ta e Nb metálicos. 

O tântalo atualmente possui um elevado valor no mercado mundial, devido suas 

excelentes propriedades que permitem o seu emprego em uma gama de aplicações nas 

indústrias eletrônica, química, biomédica, entre outras (PARK; OKABE; WASEDA, 1998 

BALAJI et al., 2002; KIM; CHA, 2005; TORREA et al., 2005; GRUNSKY et. al., 2006). 

Este metal possui uma excelente ductilidade, elevada resistência à corrosão, elevados pontos 

de fusão e ebulição, além de elevadas resistências elétrica e térmica (ANDRADE; CUNHA; 

SILVA, 2002). Algumas características de destaque estão mostradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características do tântalo metálico. 

Tântalo metálico 

Densidade (g/cm
3
) 16,65 

Ponto de fusão (ºC) 3.017  

Condutividade elétrica (m
-1

·Ω
-1

) 7,61 x 10
6
  

Condutividade térmica (W/(m·K)) 57,5  

 

Atualmente 60% do tântalo metálico (na forma de pó) produzido, são empregados na 

produção de capacitores eletrônicos (PARK; OKABE; WASEDA, 1998). Estes capacitores 

são usados para regular o fluxo de eletricidade de circuitos integrados, e tem dado uma grande 

contribuição para a miniaturização dos circuitos eletrônicos (BALAJI et al., 2002). Os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Watt_por_metro_por_kelvin
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capacitores de Ta são normalmente usados em telefones celulares, computadores, bens de 

consumo digitais (vídeos e câmeras), eletrônica de automóveis e equipamentos médicos. 

Uma outra aplicação para o tântalo tem sido na produção de catalisadores, sendo estes 

usados na indústria química para facilitar e aumentar a velocidade de reações (GRUNSKY et. 

al., 2006; ZHANG; SHIOTSUKI; MASUDA, 2006).  

Na forma de óxido, o tântalo é aplicado na fabricação de vidros especiais com um alto 

índice de refração utilizados em lentes para câmeras. Ele também é usado em superligas para 

fabricação de produtos laminados, fios e aços especiais que apresentam resistência à corrosão 

e uma boa ductilidade sob altas temperaturas, desde que apresentam pontos de fusão da ordem 

de 2998°C. As aplicações de tais aços vão desde a fabricação de turbinas na indústria 

aeronáutica, construção de mísseis e ferramentas de corte (na forma de carbeto de tântalo, 

TaC) (BALAJI et al., 2002; KIM; CHA, 2005; TORREA et al., 2005).  

 

2.2. TITÂNIO  

 

O titânio (Ti) é o nono elemento mais abundante da terra. Este elemento químico 

possui uma forte afinidade por oxigênio, fazendo com que sua maior parte esteja na forma de 

óxido. É o elemento químico de número atômico 22, possui uma massa atômica de 47,86 

u.m.a., e está situado no grupo 4 da classificação periódica dos elementos. Trata-se de um 

metal de transição leve, cor branca metálica, lustroso, resistente à corrosão e sólido na 

temperatura ambiente (LIOLE, 1996; GAINES et al, 1997). Pode ser encontrado em vários 

minerais, sendo suas principais fontes o rutilo (TiO2) e a Ilmenita (FeTiO3).  

O rutilo é um mineral composto por dióxido de titânio (TiO2) e forma com a anatase e 

a brookita os três polimorfos de TiO2. A diferença entre estes polimorfos está no seu arranjo 

cristalino, pois ambos apresentam uma estrutura tetragonal, porém o rutilo apresenta um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa_at%C3%B3mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_massa_at%C3%B3mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_da_Tabela_Peri%C3%B3dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_Peri%C3%B3dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rutilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilmenita
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hábito prismático e geralmente com cristais maclados; já a anatase apresenta um hábito 

octaédrico, sendo assim algumas vezes chamada de octaedrita. O último polimorfo, a 

brookita, possui uma estrutura ortorrômbica. Na natureza os minerais anatase e brookita 

normalmente são raros e comumente o TiO2 está presente no mineral na forma de rutilo.  

A ilmenita (FeTiO2) é o mineral de titânio de ocorrência mais comum e abundante. 

Apresenta-se na cor preta do ferro, cristalização hexagonal, romboédrica. Teoricamente, a 

ilmenita possui 53% de TiO2 e 47% de Fe. Todavia, ela pode conter pequenas quantidades de 

magnésio e manganês e, em muitos casos, até 6% em peso de Fe2O3. É um mineral de 

magnetismo fraco encontrado em rochas metamórficas e intrusões geológicas de rochas 

ígneas. A maior parte da ilmenita minerada é obtida a partir da areias de praia. Normalmente 

esta ocorre na forma de partículas arredondadas com um diâmetro entre 0,1 e 0,2 mm. 

O Brasil possui 8% das reservas mundiais de titânio (rutilo, ilmenita e anatase) e 

produziu aproximadamente 2% da produção mundial no ano de 2008. Os maiores produtores 

mundiais de Titânio são: Austrália (25%), África do Sul (19,45%) e Canadá (14,5%). A 

China, que detém as maiores reservas mundiais de Titânio (24%) produziu aproximadamente 

9% do total mundial em 2008 (DNPM, 2009). No Brasil, os principais depósitos estão 

localizados ao longo da costa, nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul.  

O depósito de Mataraca localizado na Paraíba é o mais importante. Este depósito é 

explorado pela concessionária Millennium Inorganic Chemicals Mineração Ltd., 

incorporadora da RIB – Rutilo e Ilmenita do Brasil S/A. No ano de 2008 a mesma foi 

responsável por produzir aproximadamente 80% do beneficiamento nacional do titânio 

contido. Ressalta-se que a Millenium Inorganic Chemicals Mineração Ltd. é a única produtora 

de dióxido de titânio da América do Sul. O estado do Rio Grande do Norte possui uma 

reserva de ilmenita localizada no município de Baía Formosa. No ano de 1990 esta reserva 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_metam%C3%B3rfica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_%C3%ADgnea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_%C3%ADgnea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
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incrementou a produção nacional, apresentando uma reserva medida de aproximadamente 

16.000.000 ton, com teor de TiO2 em peso de 0,82%. 

O consumo das diversas formas de titânio vem crescendo nos últimos anos. Em 2008, 

no Brasil, o maior consumo do titânio foi destinado à fabricação de tintas, esmaltes e vernizes 

(57,9%), seguida pela siderurgia (27,9%), ferro-ligas (12,2%), produção de soldas e anodos 

para a galvanoplastia (1,4%) e por fim, pisos e revestimentos (0,6%) (DNPM, 2009). O Brasil 

é o único produtor de pigmentos de dióxido de titânio da América Sul. 

O titânio possui excelentes propriedades de tenacidade, leveza, resistência à corrosão, 

opacidade, inércia química e toxicidade nula, elevado ponto de fusão, brancura, alto índice de 

refração e alta capacidade de dispersão. Em virtude disso ele possui vários campos de 

aplicação. Todavia, cerca de 96% dos concentrados provenientes dos minerais de titânio são 

destinados à produção de pigmentos de titânio, (titânio branco). O resto é empregado na 

fabricação de esponjas de titânio, carbetos, vidros e cerâmicas especiais. As principais 

características do titânio metálico estão mostradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Características do titânio metálico. 

Titânio metálico 

Densidade (g/cm
3
) 4, 507 

Ponto de fusão (ºC) 1.668  

Condutividade elétrica (m
-1

·Ω
-1

) 2,34 x 10
6
  

Condutividade térmica (W/(m·K)) 21,9  

 

 

O titânio e diversas de suas ligas têm sido largamente utilizados como biomaterial, nas 

áreas médica e odontológica devido às suas excelentes propriedades, como resistência à 

corrosão, além de características de biocompatibilidade (COLLINGS, 1984; WANG, 1996).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Watt_por_metro_por_kelvin
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Este elemento é bastante utilizado na indústria aeroespacial, onde forma ligas com 

outros metais para originar diversos tipos de estruturas, devido sua apreciável resistência 

mecânica aliada à sua leveza, além da capacidade de suportar altas temperaturas (HO et al., 

1999). Devido a essas características também é explorado pelo setor automobilístico 

(fabricação de conexões) e marinho (turbinas e hélices). Na área da segurança o metal é 

matéria importante na fabricação de carros blindados, cofres e portões de segurança. 

 

2.3. REDUÇÃO DE ÓXIDOS METÁLICOS 

 

Os metais, em forma elementar ou reduzida, têm uma maior predisposição em ceder 

elétrons (oxidação) para outras espécies químicas que ao recebê-los se reduzem. Assim sendo, 

os metais nesta forma elementar atuam como agentes redutores, pois induzem outras espécies 

químicas a se reduzirem (LAVORENTI, 2002). Este conceito demonstra porque alguns 

elementos estão mais suscetíveis a serem oxidados ou reduzidos em comparação com os 

outros.  Assim, por exemplo, o elemento Al poderá ser um redutor dos elementos químicos 

localizados à sua direita, de acordo com o diagrama que apresenta a reatividade dos metais, 

mostrado na Figura 1.  

 

 

                      

 

 

Figura 1 – Reatividade química dos metais (LAVORENTI, 2002). 

 

Os átomos com tendência a receber elétrons apresentam quatro, cinco, seis e sete 

elétrons na camada de valência; são os átomos dos não-metais, semi-metais e do hidrogênio.  

Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Pd, Au, Pt 

                      Aumento do poder como agente oxidante (Redução) 

                      

          Aumento do poder como agente redutor (Oxidação) 

 

http://www.infoescola.com/quimica/ligas-metalicas/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/titanio/
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Um átomo fica estável quando possui oito elétrons na sua camada de valência. Assim, quando 

existem, por exemplo, dois átomos, um com seis elétrons na camada de valência e outro com 

dois elétrons. Os dois elétrons do segundo átomo serão doados para o primeiro elemento e o 

mesmo adquire configuração de gás nobre (teoria do octeto), passando a existir oito elétrons 

na camada de valência através de uma ligação iônica. Caso existam dois elementos que 

possuem seis elétrons na camada de valência, estes irão compartilhar dois pares de elétrons e, 

desta maneira, os dois átomos se estabilizam pelo que chamamos de ligação covalente (LEE, 

1996). 

 

2.4. TERMODINÂMICA DOS PROCESSOS DE REDUÇÃO 

 

Para que um elemento redutor consiga reduzir um óxido metálico, a reação de 

oxidação deve apresentar uma energia livre de Gibbs mais negativa do que a reação de 

oxidação do metal. A redução de metais a partir de seus óxidos, usando alumínio ou outros 

metais, bem como a decomposição térmica, envolvem diversos aspectos que serão 

apresentados a seguir. A variação da energia livre de Gibbs, ∆G, deve ser negativa para uma 

reação espontânea, conforme expressa a Equação 1. (LEE, 1996). 

 

             ΔG = ΔH – T. ΔS                                                                                             (1) 

Onde: 

ΔG – Variação da energia livre de Gibbs; 

ΔH – Variação da entalpia; 

ΔS – Variação da entropia; 

T – Temperatura.  
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A reação entre o metal e o oxigênio pode ser escrita de maneira genérica a partir da 

Equação 2: 

 

           M + ½ O2 → MO                                                                                                           (2) 

Onde: 

MO – Óxido metálico                      

M – Metal                                         

 O – oxigênio  

 

O oxigênio é consumido no decorrer da reação. Os gases apresentam uma estrutura 

mais aleatória (menos ordenada) que os líquidos e sólidos, logo, possuem uma entropia maior 

que os líquidos e sólidos. Por isso, nessas reações a entropia S diminui, e ∆S se torna negativo 

e à medida que a temperatura T aumentar, o termo T.∆S tornar-se-á ainda mais negativo 

(LEE, 1996). 

Como o termo T.∆S é subtraído do ΔH na equação anterior, o valor de ∆G tornar-se-á 

menos negativo. Portanto, a variação de energia livre deve se tornar mais positiva com o 

aumento da temperatura. As variações da energia livre associadas com a reação de uma 

molécula grama de um dado reagente (no presente caso, o oxigênio) em função da 

temperatura podem ser mostradas graficamente para uma série de reações que envolvem a 

transformação de metais nos seus respectivos óxidos. Esse gráfico é denominado Diagrama de 

Ellingham e está mostrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Diagrama de Ellingham para óxidos. 

 

Além dos óxidos, estes diagramas podem ser construídos para a reação de uma 

molécula-grama para sulfetos e haletos. O diagrama de Ellingham para óxidos mostra 

diversos aspectos importantes: 

 

1. Todos os gráficos para transformações dos metais nos correspondentes óxidos são 

inclinados para cima, pois as variações de energia livre se tornam mais positivas com o 

aumento da temperatura, conforme discutido anteriormente; 
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2.  Os gráficos são lineares até o momento que os metais fundem ou vaporizam. Nesse caso, 

há uma grande variação de entropia devido à mudança de estado físico, que provoca uma 

alteração na inclinação das retas;  

3. Em alguns casos, o gráfico cruza a linha correspondente a ∆G = 0, numa temperatura 

suficientemente elevada. Abaixo dessa temperatura, a energia livre de formação do óxido é 

negativa de modo que o óxido será estável. Acima desta temperatura, a energia de formação 

do óxido será positiva e o óxido se torna instável. Nesse caso, devendo o mesmo se decompor, 

gerando metal e oxigênio.  

Teoricamente, é possível decompor todos os óxidos nos metais respectivos e oxigênio, 

desde que se atinja uma temperatura suficientemente elevada. Na prática, somente os óxidos 

de Ag, Au e Hg podem ser decompostos a temperaturas suficientemente baixas, para que os 

elementos possam ser obtidos a partir da decomposição térmica dos seus óxidos (LEE, 1996)  

Em vários processos, utiliza-se um metal puro para reduzir o óxido de outro metal. 

Qualquer metal reduzirá o óxido de outro metal situado acima dele no diagrama de Ellingham, 

porque a energia livre dessas reações será negativa e igual à diferença entre os valores de 

energia livre entre os dois gráficos, na temperatura em questão. Por exemplo, o alumínio 

reduz prontamente o FeO (óxido de ferro), CrO (óxido de Cromo) e NiO (óxido de Níquel). 

Isto ocorre por meio da reação aluminotérmica. Entretanto, o alumínio não é capaz de reduzir 

o MgO (óxido de magnésio) à temperaturas inferiores a 1500°C. 

 

2.5. REAÇÃO ALUMINOTÉRMICA 

 

A redução aluminotérmica é bastante empregada na produção de metais e ligas 

(NUNES; PINATTI; ROBIN, 1999; MENDES, 2005). A história da aluminotermia, ou seja, a 

produção de calor através de uma reação exotérmica do alumínio com diferentes óxidos 
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metálicos está intimamente ligada à descoberta e ao estudo do alumínio, uma vez que os 

fundamentos da aluminotermia estão na ação redutora do alumínio. 

Aluminotermia trata-se tipicamente de um processo que envolve a reação do alumínio 

com um óxido metálico, dando como resultado o metal envolvido e óxido de alumínio, com 

liberação de calor. O processo produz coalescência de metais, em virtude do aquecimento dos 

mesmos. O surgimento do processo de aluminotermia se deu no final do século XIX, com a 

patente da empresa Goldschmidt A.G (THERMIT, 2009). O químico Hans Goldschmidt 

descobriu que a reação exotérmica entre o pó de alumínio e um óxido metálico pode ser 

iniciada por uma fonte externa de calor. Por ser altamente exotérmica, esta reação pode ser 

auto-sustentada, com ou sem pressão (LONGHI, 2006). Para aplicações em soldagem, o metal 

de enchimento é obtido do metal líquido que se forma na reação química. 

O processo da reação aluminotérmica tem como base o fato do alumínio extrair 

oxigênio de óxidos de outros metais para formar óxido de alumínio e liberar grande 

quantidade de calor. Por exemplo, a reação do alumínio com óxido de tântalo, produz óxido 

de alumínio e tântalo metálico, com temperatura de aproximadamente 800°C (BRITO, 2007). 

Por outro lado, a reação pode ser utilizada em um cilindro fechado, em bombas 

incendiárias e "foguetes pirotécnicos" especiais para grandes alcances. O óxido metálico 

perde seu oxigênio para o alumínio e a reação que se segue é muito violenta e rápida, 

deixando o metal fundido na base do cadinho.  

Uma reação aluminotérmica pode ser escrita de forma genérica da seguinte maneira, 

apresentada na Equação 3: 

                                   MO + Al → M + AlO                                                                (3) 

Onde: 

MO – Óxido metálico                      Al – Alumínio  

M – Metal                                        AlO – Óxido de Alumínio 
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A reação balanceada, em que todo o Ta2O5 reage com o Al, pode ser expressa 

conforme mostrado na Equação 4: 

                         

                        
3252 56103 OAlTaAlOTa                                                           (4) 

 

A reação balanceada em que todo o TiO2 reage com o Al passa a ser escrita da 

seguinte maneira, apresentada na Equação 5: 

                         

                              
322 2343 OAlTiAlTiO                                                           (5) 

 

Segundo Gomes (1987), a reação aluminotérmica da mistura estequiométrica de um 

óxido metálico com alumínio é desencadeada pela técnica e aluminotermia convencional 

somente se houver a influência externa. Portanto, para que a reação seja iniciada é necessária 

certa "energia de ativação", que pode ser fornecida através do aquecimento da mistura 

aluminotérmica. A conseqüência deste fato é uma reação de forma explosiva. Atualmente, no 

processo de aluminotermia normalmente aplicado na indústria, a energia necessária para a 

ignição é fornecida por meio de uma resistência elétrica.  

O óxido metálico e o alumínio são preparados na proporção pré-determinada e 

colocados em um recipiente adequado para reação. A reação é iniciada através do 

fornecimento de calor de um elemento resistivo (ignitor). Iniciada a reação, o calor gerado é 

auto-propagado para todo o volume da amostra, dando origem a uma mistura de trióxido de 

alumínio (Al2O3) e o elemento metálico (Ta ou Ti). No caso da redução do Ta2O5, o tântalo é 

mais denso (16,6 g/cm
3
) (LIOLE, 1996), este se deposita no fundo do molde, formando um 

lingote que será colocado no forno de feixe eletrônico para subseqüente purificação.  
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Segundo NUNES et al. (1999), o refino do metal obtido nas reduções aluminotérmicas 

convencionais pode ser realizado por meio de um forno de feixe eletrônico, electron beam 

melting (EBM), ou por fusão a plasma,  plasma melting (PM).  No forno por feixe eletrônico, 

os elétrons são acelerados para um eletrodo do metal de interesse (tântalo ou titânio), 

submetido à alta voltagem. A energia dessas partículas é convertida em calor, que é 

necessário para fundir o eletrodo e mantê-lo no estado líquido. As impurezas são evaporadas 

durante o processo. O metal no estado líquido é solidificado continuamente em um cadinho e 

o lingote purificado é, então, retirado da base do forno. 

O alumínio é um agente redutor facilmente removível durante as etapas de refino, fato 

este não verificado nas reduções por carbono, silício e cálcio (DARNELL; YNTEMA, 1958; 

SANDIM et al., 1995; HABASHI, 1986). Além disso, a redução aluminotérmica produz um 

óxido (Al2O3) com menor ponto de fusão (2045°C), comparado aos pontos de fusão dos 

óxidos de cálcio (CaO, 2615°C) e magnésio (MgO, 2800°C). Quanto menor o ponto de fusão 

do óxido formado em relação ao ponto de fusão do tântalo ou titânio, mais fácil será a 

separação metal-escória (SANDIM et al., 1995). No entanto, a redução aluminotérmica 

convencional possui a desvantagem do produto final da redução (Ta ou Ti metálico) 

apresentar uma característica dura, o que varia com o teor de alumínio residual (GOMES, 

1987). Desta maneira, não é possível a cominuição direta de pó, sendo necessária uma etapa 

adicional de hidrogenação (em atmosfera controlada de hidrogênio, a uma temperatura de 

aproximadamente 800ºC) para tornar o pó quebradiço. Em seguida, ainda é necessária uma 

etapa de desidrogenação, que ocorre na mesma temperatura (800ºC) em forno a vácuo. Estas 

etapas posteriores contribuem para o aumento dos custos no processo de aluminotermia 

convencional. 

As Equações (4) e (5) representam a reação aluminotérmica teórica balanceada com 

quantidades estequiométricas de reagentes. Na prática, o alumínio é colocado em excesso para 
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garantir a completa redução do óxido metálico. O alumínio não consumido pela reação de 

redução se dissolve, preferencialmente, na liga quando a escória de alumina (Al2O3) é 

formada (KAMAT; GUPTA, 1971).  

Na realidade, a adição de Al diminui a solubilidade do oxigênio no Ta ou Ti (ZHANG; 

CHANG, 1994). A quantidade de inclusões é diminuída, provavelmente, devido à diminuição 

do ponto de fusão da liga, no caso dos elevados conteúdos de Al. Isto permite mais tempo 

para separação  liga-escória. As barras obtidas no processo de aluminotermia que apresentam 

elevado conteúdo de Al exibem “espirramento” intenso durante o refino no forno de feixe 

eletrônico, causando um baixo rendimento metálico. O Al deve contribuir para o processo de 

desoxidação durante o primeiro ciclo no forno por feixe eletrônico, através da volatilização do 

seu sub-óxido Al2O (KRISHNAMURTY, 1991). O Al residual é facilmente removido por 

destilação durante este processo de refino devido a sua alta pressão de vapor em relação ao 

ponto de fusão das ligas de Ta e Ti. 

 A reação aluminotérmica ocorre por meio de uma combustão auto-propagante, 

também conhecida por síntese de combustão ou auto-propagação por síntese a alta-

temperatura, Self-propagating high-temperature combustion synthesis (SHS), 

(MERZHANOV, 1990). O método consiste em uma reação exotérmica iniciada por uma fonte 

externa de calor e torna-se auto-sustentável para produzir o produto final da reação, sem 

necessidade de energia adicional. A velocidade da onda de combustão depende do sistema e 

varia de 1 a 250 mm/s. A alta temperatura necessária para síntese pode ser fornecida pela 

reação química exotérmica auto-sustentável (MAKINO, 2001). 

O processo de síntese de alta temperatura envolve tipicamente a reação entre partículas 

de um metal e um não-metal, ou outro metal com ponto de fusão mais alto. Antes do início da 

onda de combustão não são notados os efeitos da reação, devido à baixa temperatura e 

pequena área de contato entre as partículas. Porém, como esta matriz de partículas está 



39 

Revisão da Literatura 

Brito, R. A. de “Tese de Doutorado” UFRN - 2011 
 

 

aquecida pela aproximação da onda de combustão, o metal de ponto de fusão inferior funde 

primeiro, o que resulta numa pasta constituída de partículas (metálicas ou não-metálicas), com 

ponto de fusão mais elevado, suspensas no metal fundido. 

 

2.6. O PLASMA 

  

O plasma é uma fonte de energia produzida quando se estabelece uma diferença de 

potencial entre dois eletrodos (catodo e anodo) contidos em um recipiente hermeticamente 

fechado, em um meio gasoso, e a uma pressão suficientemente baixa. Quando esta diferença 

de potencial é estabelecida, uma corrente elétrica surge entre os dois eletrodos. Estes elétrons, 

por sua vez, passam a colidir com as moléculas gasosas, dando origem às diversas espécies 

existentes no plasma, por exemplo, elétrons livres, íons positivos, íons negativos e átomos 

neutros (ALVES JR., 2001).  

No seu conjunto, o plasma é eletricamente neutro, pois contém quantidades iguais de 

partículas carregadas positiva e negativamente. O plasma possui todas as propriedades 

dinâmicas de um fluido, como turbulência, por exemplo. Como são formados de partículas 

carregadas livres, plasmas conduzem eletricidade, eles tanto geram como sofrem a ação de 

campos eletromagnéticos, levando ao que se chama de efeito coletivo. Isto significa que o 

movimento de cada uma das partículas carregadas é influenciado pelo movimento de todas as 

demais.  

 

2.6.1. Efeito cátodo oco 

 

O efeito catodo oco ocorre em duas superfícies paralelas polarizadas catodicamente e 

de mesmo potencial, posicionadas a uma distância pequena (SILVA et al., 2005). Pode ser 



40 

Revisão da Literatura 

Brito, R. A. de “Tese de Doutorado” UFRN - 2011 
 

 

obtido através das seguintes geometrias: por duas placas paralelas, por um tubo cilíndrico ou 

até mesmo por um fio em forma de espiral (BARÁNKOVA; BARDOS, 2001). O efeito 

catodo oco está ilustrado na Figura 3: 

 

 

Figura 3 – Ilustração do efeito catodo oco, (SILVA et al., 2005). 

 

 

Ao se modificar a característica geométrica de uma descarga luminescente 

convencional para a configuração catodo oco, provoca-se um aumento de diversas ordens de 

magnitude na corrente da descarga, gerando plasmas estáveis e de alta densidade, sem que 

sejam necessárias altas pressões de operações, ou campos magnéticos externos 

(BARÁNKOVA et al., 1996; ALVES JR. et al., 2003; ARSLANBEKOV et al., 1998). 

O aumento da magnitude de corrente da descarga na configuração catodo oco se dá 

devido à polarização negativa desse eletrodo oco, como catodo, formando uma cavidade 

negativa, onde os elétrons ficam confinados oscilando eletrostaticamente entre as paredes da 

cavidade e a amostra imersa na cavidade, adquirindo um maior tempo de vida no volume do 

plasma, e aumentando, assim, a concentração de elétrons, que atingem valores de 

aproximadamente 10
12

 cm
-3

, e conseqüentemente aumenta o número de colisões ionizantes, 

aumentando também a produção de íons e a densidade do fluxo de íons.  
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Como a maior diferença de potencial da descarga recai sobre a bainha catódica e como 

as paredes do catodo são ionizadas negativamente, fazendo parte do catodo, a bainha catódica 

aparece próxima a essa parede. Sendo assim, esses íons que se encontram no plasma dentro 

dessa cavidade negativa, são acelerados com a alta energia em direção as paredes do cátodo, 

liberando átomos e elétrons e produzindo intensos aquecimentos nas mesmas. Os novos 

elétrons produzidos são, então, acelerados em direção ao volume do plasma e novamente 

ficam oscilando entre as paredes e as amostras, gerando novas colisões ionizantes, 

alimentando este ciclo. Este conjunto de efeitos descritos que geram o aumento da magnitude 

da corrente é conhecido como efeito catodo oco (KOLOBOV; TSENDIN, 1995).  

Como conseqüência, a produção de íons e a densidade do fluxo de íons sobre a 

superfície aumentam. Dependendo da distância de separação entre a amostra e a parede do 

catodo, da pressão do gás e da densidade do plasma, o gás dentro do catodo pode ser aquecido 

a temperaturas extremamente altas, afetando a temperatura de superfície da amostra tratada 

(ALVES JR et al., 2003).  

 

2.6. 2. Redução aluminotérmica a plasma 

 

 O processo de redução aluminotermica a plasma envolve o aquecimento do pó até a 

temperatura de tratamento. Neste processo, a energia térmica necessária para a formação de 

picos térmicos, responsáveis por promover a ignição da mistura de pós (Ta2O5-Al e TiO2-Al), 

é fornecida pelo bombardeamento da superfície das suas partículas através das espécies 

energéticas presentes no plasma de hidrogênio (íons H
+
 e H

-
, elétrons, moléculas neutras de 

H2, fótons, etc.). Esses picos térmicos promovem um aquecimento local elevado, de maneira 

que a temperatura vai ser maior na superfície, onde ocorre a colisão de espécies energéticas 

do plasma com a superfície das partículas da amostra, e tende a se tornar cada vez menor à 
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medida que se aproxima do centro da amostra. Desta maneira, estas espécies fornecem a 

energia necessária para a ignição da reação, que em seguida, se propaga por auto-combustão 

para todo o volume da mistura (BRITO, 2007).  

 

2.7. MOAGEM DE ALTA ENERGIA (MAE) 

 

A moagem de alta energia também denominada Mechanical Alloying é uma técnica de 

processamento de pós em estado sólido que envolve repetidos ciclos de deformação, 

soldagem a frio, fragmentação e re-soldagem a frio das partículas de pós, realizada em 

moinho de bolas de alta energia (SURYANARAYANA, 1998; SURYANARAYANA, 2001; 

KOCH, 1991). Este método utiliza a alta energia de moagem para formar pós compósitos, 

normalmente durante longos tempos de moagem (GOMES; COSTA; SILVA, 2001; COSTA 

et al., 2002). 

Nessa técnica, os pós e os meios de moagem são colocados em um recipiente de 

moagem, onde é realizada a agitação no moinho de alta energia. Os pós usados são, 

geralmente, pós comerciais com tamanho de partícula no intervalo de 1 a 200 m. O tamanho 

de partícula só se torna crítico quando excede o tamanho das bolas. O tamanho diminui 

exponencialmente com o tempo de moagem, atingindo valores de poucos micrometros após 

alguns minutos de processamento (SURYANARAYANA, 2001). 

Na moagem de alta energia as constantes colisões bola–pó–bola produzem 

deformação, soldagem a frio, fratura e re-soldagem a frio das partículas do pó. Esses ciclos de 

deformação e fratura definem a dispersão dos componentes, a homogeneização, as fases e a 

microestrutura final do pó. A natureza desses processos depende do comportamento mecânico 

dos componentes do pó, da sua fase de equilíbrio e estado de tensão durante a moagem 

(SURYANARAYANA, 1998; SURYANARAYANA, 2001). A MAE pode ser realizada com 
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três diferentes categorias de componentes de pós metálicos ou ligas, são elas: componentes 

dúctil-dúctil, componentes dúctil-frágil e componentes frágil-frágil. 

O processo de moagem de alta energia possui variáveis de processo interdependentes, 

que podem atuar simultaneamente e o efeito de cada uma delas é influenciado pelas demais 

(SURYANARAYANA, 2001). As principais variáveis que influenciam as características 

finais dos pós processados são: recipiente de moagem, velocidade de processamento, tempo 

de processamento, meios de moagem, razão entre a massa de bola/massa de pó, atmosfera de 

processamento, temperatura de processamento e tipos de moinhos (SURYANARAYANA, 

1998; SURYANARAYANA, 2001). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PARTIDA 

 

O comportamento dos pós metálicos durante o processamento depende das 

características do pó inicial, como tamanho e forma das partículas, distribuição do tamanho de 

partículas, estrutura do pó, bem como do seu grau de agregação e aglomeração 

(ARUNACHALAM; SUNDARESAN, 1991; LEE; REINFORTH, 1994). A caracterização 

dos materiais de partida utilizados para a realização das reações aluminotérmicas a plasma 

(Ta2O5, TiO2 e Al) será descrita nos itens que se seguem. 

Foram utilizados como reagentes: pentóxido de tântalo (Ta2O5), fornecido pela empresa 

Companhia Industrial Fluminense (CIF); alumínio atomizado em água (Al), fornecido pela 

empresa Alcoa Alumínio S.A. e dióxido de titânio (TiO2) na forma de minério (rutilo), o qual 

foi fornecido pela empresa Millennium Mineração LTD. Antes da caracterização, o TiO2 foi 

moído em moinho de alta energia por 6h numa velocidade de 400 RPM e passado numa 

peneira de 200 mesh. A pureza do Ta2O5, Al e TiO2 utilizados foram 99,84%, 99,86% e 

99,60%, respectivamente. A pureza do gás H2 utilizado para se produzir o plasma foi de 

99,99%.  

Os materiais de partida utilizados nas reações aluminotérmicas a plasma foram 

caracterizados por difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura, análise térmica 

(TG e DTA) e sua distribuição de tamanhos de partículas foi medida por granulometria a 

laser. 
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3.1.1. Difração de Raios X 

 

As análises de DRX foram realizadas por meio de um moinho planetário durante  2, 4 e 

6 h, para o caso das misturas Ta2O5-Al e por 4, 6 e 10 h, para o caso das misturas TiO2-Al. 

Foram realizadas também análises de difração de raios X nos pós obtidos após a reação 

aluminotérmica a plasma. A análise das misturas antes da reação foi realizada com o objetivo 

de comprovar a deformação da rede cristalina de ambos os constituintes (Ta2O5 ,TiO2 e Al) 

através das modificações apresentadas nos picos dos difratogramas. Por outro lado, nas 

análises realizadas nos pós após a reação, buscou-se identificar os picos relativos à presença 

do tântalo e titânio metálicos produzidos. 

As análises foram realizadas em um difratômetro de Raios-x Shimadzu modelo XRD-

6000, utilizando radiação Cu-K , com 2 variando entre 20 e 80° e velocidade de varredura 

de 2°.min
-1

. 

 

3.1.2. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A análise de microscopia eletrônica de varredura foi realizada visando se observar a 

morfologia dos reagentes iniciais (Ta2O5, TiO2 e Al), da mistura sem moagem e das moídas 

em moinho planetário, antes e após a reação aluminotérmica a plasma.  

Foram utilizadas ainda as técnicas de Elétrons Retroespalhados (BSE – Back Scattering 

Electron Microscopy), visando identificar os componentes produzidos na reação, a partir da 

diferença de tonalidade entre suas fases; e de Espectrometria Dispersiva de Energia (EDS – 

Energy Dispersive Spectrometer), para a realização de análises químicas semi-quantitativas 

nos pós reagidos. 
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As análises foram realizadas em um microscópio eletrônico de varredura da marca 

Philips, modelo XL 30 ESEM. 

 

3.1.3. Análise Térmica – TG e DTA 

 

A análise térmica das misturas Ta2O5-Al e TiO2-Al, para diferentes concentrações de 

Al e diferentes tempos de moagem foi realizada visando-se observar os eventos térmicos 

obtidos nestas misturas através do monitoramento do comportamento do material em função 

do tempo e da temperatura, enquanto a mistura é submetida a uma programação controlada. 

Estes testes foram realizados previamente à etapa de reação dos pós, visando se descobrir a 

faixa de temperatura na qual ocorreria a reação aluminotérmica para ambas as misturas 

estudadas. 

As misturas foram analisadas pelas técnicas de análise térmica diferencial (DTA) e 

termogravimetria (TG). A técnica de análise térmica diferencial permite avaliar a diferença de 

temperatura entre a mistura e um material de referencia em função da temperatura, enquanto a 

mistura e o material de referência são submetidos a uma programação controlada de 

temperatura. Pela técnica de análise termogravimétrica analisa-se a mudança de massa da 

mistura em função da temperatura, enquanto está submetida a uma programação controlada. 

A taxa de aquecimento utilizada para ambas as análises foi de 10ºC/min. 

As análises térmicas diferenciais foram realizadas em um differencial thermal analyzer 

Shimadzu, modelo DTA-50 e as análises de termogravimetria foram realizadas em um 

thermogravimetric analyzer Shimadzu, modelo TGA-51.  
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3.1.4. Distribuição de Tamanhos de Partículas 

 

A distribuição de tamanho de partículas dos reagentes iniciais (Ta2O5, TiO2 e Al) foi 

medida pela técnica de granulometria a laser, utilizando um equipamento analisador de 

tamanho de partículas CILAS, modelo 920L, com software CILAS versão 2.56. A amostra na 

forma de pó (0,2 g) foi adicionada a um meio dispersante (água + tensoativo). O tensoativo 

usado como dispersante foi o RENEX 95, de maneira que, na proporção de 400 ml de água do 

próprio reservatório do granulômetro foram adicionadas 10 gotas de dispersante. Em seguida, 

executou-se o software para a obtenção da curva de distribuição de tamanho das partículas. 

 

3.1.5. O Método Rietveld para o Refinamento de Estruturas 

 

Este método tem como objetivo produzir o refinamento, ou o ajuste, dos parâmetros de 

uma estrutura cristalina a partir de dados obtidos pela difratometria da amostras, através da 

melhor concordância possível do padrão de difração teórico com o experimental. 

 No presente trabalho o programa utilizado para realizar o refinamento da estrutura 

pelo método de Rietveld é o DBWS-9807 (YOUNG et al, 2000) escrito na linguagem Fortran 

IV. Este programa é utilizado para fazer a análise Rietveld a partir de dados coletados com um 

difratômetro de raios X com fendas fixas na geometria Bragg-Brentano (ou geometria 

focalizante) operando em modo contínuo com dois comprimentos de onda fixos (Kα1 e Kα2), 

ou com um feixe de luz síncroton de intensidade variável, ou ainda com um feixe de nêutrons 

com energia fixa. 

O refinamento dos parâmetros estruturais e instrumentais é obtido basicamente a partir 

da soma dos mínimos quadrados da diferença, entre a intensidade calculada e a observada 

para cada ponto do padrão de difração do pó. Este método precisa previamente da estrutura 
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cristalina para toda a fase envolvida na mistura. Durante o processo de refinamento, os 

parâmetros envolvidos são ajustados até que o erro residual seja minimizado. 

Sabe-se que a microdeformação e o tamanho da partícula estão intrinsecamente 

relacionados com a largura do pico de difração (YOUNG, 1993), e que as microdeformações 

são variações nos parâmetros de rede. No presente trabalho estes parâmetros foram obtidos 

por meio do gráfico Williamsom-Hall (WILLIAMSOM et al., 1953). 

 

3.2. METODOLOGIA UTILIZADA NAS REAÇÕES ALUMINOTÉRMICAS A PLASMA 

 

3.2.1. Mistura dos pós 

 

 No presente trabalho, misturas de pós Ta2O5-Al e TiO2-Al com diferentes 

concentrações de Al foram usadas. A quantidade de Al na mistura Ta2O5-Al variou de um 

valor estequiométrico (0%) a 3, 5 e 10% de excesso de Al em massa, além da quantidade 

estequiométrica. Para o caso da mistura TiO2-Al foi utilizada apenas a composição de 5% de 

excesso de Al em massa, além do valor estequiométrico. Estas misturas serão chamadas no 

decorrer do trabalho de misturas Ta2O5-Al e TiO2-Al, respectivamente. Os valores obtidos 

para a quantidade de Al nas misturas e nas diferentes composições, a partir das Equações (4) e 

(5) balanceadas, estão apresentados nas Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3 – Quantidade de Al em excesso nos pós de Ta2O5-Al. 

 

   

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Quantidade de Al em excesso no pó de TiO2-Al. 

 

 

 

 

  Outro parâmetro estudado é a influência da moagem de alta energia na eficiência da 

reação aluminotérmica dessas misturas. As amostras apresentadas foram moídas por 2, 4 e 6h,  

para a mistura Ta2O5-Al; e 4, 6 e 10 h para a mistura TiO2-Al, em um moinho de alta energia.  

O moinho de alta energia utilizado foi um moinho planetário do tipo Micro Mill Fritsch 

Pulverisette. Utilizou-se um cadinho de metal duro, com bolas também de metal duro 

(diâmetro: 15 mm; massa total: 100 g). A razão entre os pesos das bolas e do pó utilizado foi 

de 10:1. A velocidade de moagem foi fixada em 400 RPM, e cada amostra continha 

aproximadamente 10 g de pó. O moinho planetário utilizado está mostrado na Figura 4.  

 

 Al em excesso (%) Quantidade de Al (g) 

0 1,0678 

3 1,0998 

5 2,1367 

10 2,2385 

Al em excesso (%) Quantidade de Al (g) 

5 2,8045 
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Figura 4 – Moinho de bolas utilizado na moagem de pós de Ta2O5-Al e TiO2-Al.  

 

3.2.2. Reator a plasma  

 

O esquema do reator a plasma utilizado neste trabalho está apresentado na Figura 5 e 

uma imagem do mesmo esta apresentada na Figura 6. Este reator consiste num cilindro de 

vidro do tipo Pirex, fechado em ambas as extremidades por flanges de aço inoxidável, 

vedados com borracha de Viton. Estes flanges funcionam como eletrodos. O catodo, 

localizado na parte inferior, funciona como porta-amostras. Neste catodo é posicionado um 

cilindro de aço inoxidável (com diâmetro de 19 mm e altura de 15 mm), onde o plasma é 

confinado para a formação do efeito catodo oco. O anodo fica localizado na parte superior do 

cilindro. 
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Figura 5 – Esquema do reator utilizado nas reações aluminotérmicas a plasma. 

 

 
Figura 6 – Reator a plasma utilizado na redução dos pós Ta2O5 –Al e TiO2-Al. 

 

 

Efeito catodo oco 

Flange superior 

Flange inferior 

Porta-amostras 

Anodo 

V 
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3. 2.3. Redução aluminotérmica das misturas Ta2O5-Al e TiO2-Al 

 

 Todas as reações para as misturas Ta2O5-Al foram realizadas de maneira instantânea 

com as condições apresentadas na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Condições utilizadas no processo de aluminotermia a plasma para a mistura 

Ta2O5-Al. 

Parâmetros 

Temperatura (°C) 800 

Fluxo de H2 (cm
3
/min) 16 

Pressão (Pa) 400 

Tensão DC (V) 1500 

Corrente (A) 1,5 

 

As amostras foram colocadas no porta-amostras. O reator foi ligado e evacuado até a 

pressão de 400 Pa. Os eletrodos foram polarizados e o gás hidrogênio, com um fluxo de 16 

cm
3
/min, foi introduzido na câmara do reator. O gás foi ionizado e a temperatura foi elevada 

até a ocorrência da reação aluminotérmica, em cerca de 800 °C. Após a reação instantânea, a 

fonte foi desligada e as amostras foram resfriadas em atmosfera de hidrogênio, no mesmo 

fluxo de hidrogênio utilizado durante a reação. Após serem retiradas e catalogadas, as 

amostras foram caracterizadas por DRX e MEV. 

 Através de testes preliminares, observou-se que a mistura TiO2-Al não reage de forma 

instantânea, então foi realizado um procedimento diferente do utilizado para a mistura 

contento Ta2O5 e Al, no qual as amostras foram colocadas no interior do reator e este foi 

evacuado até uma pressão de 1 mBar. Procedeu-se com o fornecimento de energia ao sistema 

através da fonte de tensão até o surgimento da descarga luminescente do plasma. O gás 
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hidrogênio foi fornecido ao sistema em um fluxo de 8 cm
3
/min, visando se obter uma maior 

temperatura disponível para a reação. O valor, metade do utilizado para as misturas Ta2O5-Al, 

foi determinado através de prévios testes, onde se observou que utilizando 16 cm
3
/min, o 

reator não atingia temperaturas suficientes para reagir os pós contendo TiO2 e Al. Assim, 

foram realizados vários testes e 8 cm
3
/min foi o valor onde se obteve melhores condições para 

o processo de reação do óxido de titânio.  

Com o fluxo de gás estabilizado em 8 cm
3
/min, a pressão do reator passou a 4 mBar e 

foi mantida neste valor durante todo o ensaio. Obtendo-se estas condições, aumentou-se o 

valor da tensão da câmara até um valor de cerca de 900 V para a abertura do plasma. Com o 

aparecimento da descarga luminosa, o valor da tensão foi reduzido para cerca de 400 V e a 

partir daí, a tensão passou a ser aumentada de 3 em 3 minutos, em cerca de 50 V, e em cada 

tempo as medidas de tensão, voltagem, corrente e temperatura foram coletadas, controlando-

se, desta forma, a taxa de aquecimento do processo de reação. Este procedimento foi mantido 

até a obtenção do máximo valor de temperatura possível no reator (normalmente usando-se a 

tensão máxima limite de 1500 V), cerca de 900ºC para este fluxo de H2.  A mistura foi 

mantida nessas condições por um período de aproximadamente 1h, quando foi, enfim, 

finalizada, interrompendo-se o fornecimento de energia do sistema e prosseguindo-se com o 

resfriamento da amostra em atmosfera de H2. A Tabela 6 fornece um resumo das condições 

apresentadas para a reação da mistura TiO2-Al. 

 

 

 

 

 

 



Materiais e Métodos 

Brito, R. A. de “Tese de Doutorado” UFRN – 2011 

 

55 

Tabela 6 – Condições utilizadas no processo de aluminotermia a plasma para a mistura 

TiO2-Al. 

Parâmetros 

Temperatura (°C) 900 

Fluxo de H2 (cm
3
/min) 8 

Pressão (Pa) 400 

Tensão DC (V) 1500 

Corrente (A) 1,5 

 

A quantidade de amostra utilizada para cada reação foi de cerca de 1g, para todas as 

misturas estudadas. Voltagem, corrente, pressão e temperatura do catodo foram medidas e 

controladas por um sistema de aquisição de dados. A pressão do gás foi medida com o auxílio 

de um sensor de membrana capacitiva, do tipo Barocell. Um termopar, posicionado na parte 

inferior do porta-amostras foi utilizado para monitorar a temperatura em cada instante do 

processo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

4.1.1. Morfologia e distribuição de tamanho de partículas 

 

a) Ta2O5 

 

 Na Figura 7 está apresentada a micrografia das partículas do óxido de tântalo utilizado 

nas misturas.  

 

Figura 7 – Micrografia (MEV 8000X) do pó de Ta2O5 como recebido do fabricante, 

mostrando a morfologia e tamanho de partículas.  

 

Observa-se que as partículas do óxido de tântalo tendem a formar aglomerados, 

provavelmente originados devido à atração eletrostática e forças de Van der Walls existentes. 

Nestes aglomerados as partículas pequenas tendem a se agregar, reduzindo a energia livre 
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total do sistema, mesmo em partículas que contém tamanhos esféricos e tamanhos uniformes. 

Este fato depende do tipo de processamento ao qual o material foi submetido e das forças 

envolvidas.  

A curva de distribuição do tamanho de partículas mostrada na Figura 8 indica que o 

Ta2O5 apresenta comportamento bimodal.  

 

Figura 8 – Distribuição de tamanhos de partículas do Ta2O5. 

 

Nesta distribuição, as partículas se concentram em torno de dois picos principais. 

Observa-se que o pico principal foi interceptado pelo eixo Y do equipamento em 

aproximadamente 0,3 m, mostrando que abaixo desse valor ainda existem partículas com 

tamanhos inferiores, mas que provavelmente não conseguiram ser detectadas. Este material 

apresenta partículas com tamanhos muito reduzidos, o que explica a elevada aglomeração de 

seu pó.  

Observa-se que 90% das partículas apresentaram diâmetros inferiores a 2,03 m e o 

diâmetro médio das partículas apresenta-se em torno de 0,81 m. 
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b) Alumínio 

 

 A Figura 9 mostra uma micrografia (MEV) das partículas do pó de Al. Observam-se 

partículas contendo estrutura densa, com formas arredondadas ou irregulares, e tamanhos 

cerca de cinco vezes maiores do que os medidos para as partículas de Ta2O5.  

 

 

Figura 9 – Micrografia (MEV 2000X) das Partículas densas de Al. 

 

O alumínio apresentou um comportamento monomodal (Figura 10). Observa-se que o 

pico principal da distribuição monomodal para o alumínio está centrado em cerca de 4 µm. 

90% das partículas apresentaram diâmetros inferiores a 7,09 m e o diâmetro médio das 

partículas apresenta-se em torno de 4,67 m. 
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Figura 10 – Distribuição de tamanhos de partículas do alumínio. 

 

c) TiO2 

 

 O pó utilizado como fonte de TiO2 foi o rutilo, previamente moído em moinho 

planetário por 6h (400 RPM) e passado em uma peneira de 200 mesh. Mesmo assim, o pó 

apresenta partículas com tamanhos bem superiores às do Ta2O5 e Al. Essas partículas 

apresentam uma forma densa e alongada, com tamanhos aproximadamente idênticos, Figura 

11.  

Observa-se que 90% das partículas apresentaram diâmetros inferiores a 227,53 m e o 

diâmetro médio das partículas apresenta-se em torno de 157,58 m. 
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Figura 11 – Micrografia (MEV 50X) das partículas densas de TiO2. 

 

A curva de distribuição do tamanho de partículas para o TiO2 está apresentada na Figura 

12.  

 
Figura 12 – Distribuição de tamanhos de partículas do TiO2. 
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4.1.2. Efeito da dispersão no comportamento térmico dos pós  

 

a) Misturas Ta2O5-Al 

 

Na Figura 13 estão apresentados os resultados obtidos na análise térmica diferencial 

para as misturas Ta2O5-5%Al em diferentes tempos de moagem (2, 4 e 6 h).  

 

Figura 13 - Análise térmica diferencial da mistura Ta2O5-5%Al em diferentes tempos de 

moagem. 

 

Todos os picos de DTA mostram um pico exotérmico em (A), aproximadamente em 

600ºC, que pode estar relacionado à oxidação do excesso de alumínio. Um pico endotérmico é 

observado em (B), aproximadamente em 650ºC, que provavelmente é devido à fusão do 

alumínio. Um segundo pico exotérmico é observado em (C), aproximadamente em 900ºC, que 

provavelmente é devido à reação aluminotérmica da mistura. Estes eventos térmicos podem 

ser observados em todos os tempos de moagem estudados.  
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Observa-se um aumento na intensidade do pico exotérmico (A) com o aumento da 

intensidade da moagem. Com o aumento do tempo de moagem ocorre o aumento da 

reatividade das partículas, tornando-as mais susceptíveis à oxidação. As partículas passam a 

ficar mais expostas à atmosfera oxidante e, como era de se esperar, ocorre o aumento da 

oxidação do Al. Metalurgicamente, isto é negativo para o processo, uma vez que, haverá uma 

menor quantidade de Al disponível para a fusão e para a reação de redução. Esta afirmação 

pode ser comprovada nos picos (B) e (C), onde se observa uma diminuição da intensidade dos 

picos relativos aos eventos térmicos de fusão e redução aluminotérmica. 

A Figura 14 mostra a análise termogravimétrica da mistura Ta2O5-5%Al após 6h de 

moagem. 

 

Figura 14 - Análise termogravimétrica da mistura Ta2O5-5%Al após 6h de moagem. 

 

Observa-se em aproximadamente 600ºC um evento térmico, no qual o material 

apresenta um ganho de massa, que provavelmente está relacionado à oxidação do excesso de 

alumínio. Este resultado ratifica o pico exotérmico referente à oxidação do excesso de 
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alumínio observado na análise térmica diferencial. Com o aumento da temperatura, o 

alumínio tende a ficar líquido e mais reativo, favorecendo uma maior absorção do oxigênio 

presente na atmosfera do equipamento, e, como visto no gráfico, após o evento térmico em 

aproximadamente 656ºC o ganho de massa devido a esta oxidação continua acontecendo. Os 

gráficos para as amostras moídas por 2 e 4 h apresentaram o mesmo comportamento. Na 

Tabela 7 está apresentado um resumo dos eventos térmicos observados na análise térmica 

diferencial e na análise termogravimétrica para os diferentes tempos de moagem estudados. 

 

Tabela 7 – Eventos térmicos observados nas análises de TG e DTA da mistura Ta2O5-5%Al 

para diferentes tempos de moagem. 

Análise Eventos 

térmicos 

5%2h 5%4h 5%6h 

TG/DTG Ti 620,58 618,55 598,19 

 TAl 656,69 646,82 643,92 

 Tf 697,71 701,21 685,09 

 % Δm  4,23 7,01 8,98 

DTA Natureza do 

pico 

   

 A Exo Exo Exo 

 B Endo Endo Endo 

 C Exo Exo Exo 

Ti – Temperatura inicial do evento, Tf – Temperatura final do evento e TAl – Temperatura da oxidação do 

excesso de Al. 

 

Observa-se a partir dos dados apresentados na Tabela 7 que, com o aumento do tempo 

de moagem, ocorre uma diminuição na temperatura para o evento térmico de oxidação do 

excesso de alumínio. Observa-se ainda um aumento no percentual de ganho de massa devido 

à oxidação do excesso de alumínio, com o aumento do tempo de moagem.  

 

b) Misturas TiO2-Al. 

 

Na Figura 15 estão apresentados os resultados obtidos na análise térmica diferencial 

para as misturas TiO2-5%Al em diferentes tempos de moagem (4, 6 e 10 h).  
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Figura 15 - Análise térmica diferencial da mistura TiO2-5%Al em diferentes tempos de 

moagem. 

 

Da mesma forma que para as misturas Ta2O5-Al, todos os picos de DTA mostram um 

pico exotérmico em (A), aproximadamente em 615ºC, relacionado à oxidação do excesso de 

alumínio; um pico endotérmico em (B), aproximadamente em 680ºC, devido à fusão do 

alumínio e o segundo pico exotérmico em (C), aproximadamente em 888ºC, devido à reação 

aluminotérmica da mistura. Estes eventos térmicos podem ser observados em todos os tempos 

de moagem estudados.  

Não são observadas diferenças significativas em relação à intensidade dos picos em 

relação ao tempo de moagem, como no caso da mistura Ta2O5-5%Al, o que comprova a maior 

reatividade dessa mistura em relação à mistura TiO2-5%Al. Além disso, o óxido de titânio 

utilizado possui um tamanho de partícula muito superior ao óxido de tântalo utilizado, e um 
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maior tamanho de partículas tende a dificultar a quebra das mesmas durante o processo de 

moagem. 

A Figura 16 mostra a análise termogravimétrica da mistura TiO2-Al  para a mistura 

moída por 6h. 

 

Figura 16 - Análise termogravimétrica da mistura TiO2-5%Al previamente moída por 6h. 

 

Da mesma forma que para a mistura Ta2O5-Al, observa-se que aproximadamente em 

600ºC o material apresenta um ganho de massa, provavelmente relacionado à oxidação do 

excesso de alumínio, confirmando, desta forma, o pico exotérmico referente à oxidação do 

excesso de alumínio observado na análise térmica diferencial. No caso da redução do TiO2, 

observa-se ainda um segundo evento térmico, em aproximadamente 900ºC, que 

provavelmente está associado à reação aluminotérmica da mistura. O mesmo comportamento 

foi observado para todos os demais tempos de moagem estudados (2 e 4h). Na Tabela 8 está 

apresentado um resumo dos eventos térmicos observados em ambas as análises térmicas 

realizadas em suas respectivas temperaturas para as amostras nos diferentes tempos de 

moagem.  
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Tabela 8 – Eventos térmicos observados nas análises de TG e DTA da mistura TiO2-5%Al em 

diferentes tempos de moagem. 

Análise Eventos 

térmicos 

5%4h 5%6h 5%10h 

TG/DTG Ti 635,29 640,55 553,01 

 Tal 699,18 697,69 590,47 

 Tf 728,31 730,73 620,22 

 % Δm 1,924 2,155 3,917 

 Ti 873,14 903,42 890,34 

 TRa 965,17 975,66 966,39 

 Tf 1052,88 1060,71 1030,98 

 % Δm 6,594 6,990 7,699 

DTA Natureza do 

pico 

   

 A Exo Exo Exo 

 B Endo Endo Endo 

 C Exo Exo Exo 

Ti – Temperatura inicial do evento, Tf – Temperatura final do evento, TAl – Temperatura do evento de  

oxidação do excesso de Al e TRa – Temperatura da reação aluminotérmica. 

 

 

Observa-se a partir dos dados apresentados na Tabela 8, que com o aumento do tempo 

de moagem, ocorre uma diminuição na temperatura para o evento térmico de oxidação do 

excesso de alumínio. Os valores para a temperatura da reação aluminotérmica não seguiram 

uma tendência quando analisados em relação à variação do tempo de moagem. 

Observa-se um aumento no percentual de ganho de massa acarretado devido à 

oxidação do excesso de alumínio, com o aumento do tempo de moagem. Este fato também foi 

observado para o pico relacionado à reação aluminotérmica da mistura. 

 

4.1.3. Efeito da quantidade de Al no comportamento térmico dos pós  

 

Na Figura 17 estão apresentados os resultados obtidos na análise térmica diferencial 

para as misturas Ta2O5-Al, contendo diferentes concentrações de alumínio (0, 3, 5 e 10%), 

levando com o tempo de moagem fixo em 6 h.  
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Figura 17 - Análise térmica diferencial da mistura Ta2O5-Al previamente moída por 6h e 

contendo diferentes concentrações de Al. 

 

Todos os picos de DTA mostram um pico exotérmico em (A), aproximadamente em 

600ºC, relacionado à oxidação do excesso de alumínio, um pico endotérmico em (B), 

aproximadamente em 650ºC, devido à fusão do alumínio e o segundo pico exotérmico em 

(C), aproximadamente em 900ºC, devido à reação aluminotérmica da mistura. Estes eventos 

térmicos podem ser observados em todas as concentrações estudadas.  

Observa-se que quanto maior o excesso de alumínio da mistura, maior a intensidade 

do pico exotérmico (A), relativo à oxidação do excesso de Al. Em relação ao pico 

endotérmico (B) não se observa mudança significativa com a variação da concentração de 

alumínio. O pico exotérmico relativo à reação aluminotérmica em (C) apresenta-se mais 

alargado e com uma menor intensidade nas amostras contendo excesso de alumínio além do 

valor estequiométrico, e, como explicado anteriormente, com o aumento do efeito da oxidação 
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do excesso de Al, haverá uma menor quantidade de Al disponível para a os processos de fusão 

e redução aluminotérmica.  

A Figura 18 mostra a análise termogravimétrica das misturas Ta2O5-Al moídas por 6 

h, contendo diferentes concentrações de alumínio.  

 

Figura 18 - Análise termogravimétrica da mistura Ta2O5-Al previamente moída por 6h e 

contendo 5% de Al em excesso. 

 

Igualmente às amostras com diferentes tempos de moagem, observou-se que, a partir 

de aproximadamente 600ºC, o material apresenta um ganho de massa, que provavelmente está 

relacionado à oxidação do excesso de alumínio, confirmando o resultado obtido na análise 

térmica diferencial. O ganho de massa persiste com a elevação da temperatura, pois à medida 

que o Al presente na mistura funde, ele se torna mais reativo com o oxigênio da atmosfera, 

dando continuidade ao processo de oxidação. O processo de oxidação do excesso de alumínio 

é semelhante para as diferentes concentrações de alumínio utilizadas (0, 3, 5 e 10%). Na 

Tabela 9 está apresentado um resumo dos eventos térmicos observados em ambas as análises 
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térmicas realizadas em suas respectivas temperaturas para as amostras com diferentes 

concentrações de excesso de Al.  

 

Tabela 9 – Eventos térmicos observados nas análises de TG e DTA da mistura Ta2O5-Al 

previamente moída por 6h e contendo diferentes concentrações de Al. 

 

Análise Eventos 

térmicos 

0%6h 3%6h 5%6h 10%6h 

TG/DTG Ti 620,08 608,43 635,33 602,18 

 TAl 646,63 639,50 643,72 643,92 

 Tf 683,55 673,31 685,09 698,70 

 % Δm  7,003 7,444 8,181 8,985 

DTA Natureza do 

pico 

    

 A Exo Exo Exo Exo 

 B Endo Endo Endo Endo 

 C Exo Exo Exo Exo 

Ti – Temperatura inicial do evento, Tf – Temperatura final do evento e TAl – Temperatura da oxidação do 

excesso de Al. 

 

 

Observa-se a partir dos dados apresentados na Tabela 9 que, com o aumento do tempo 

de moagem, ocorre um aumento no percentual de ganho de massa devido à oxidação do 

excesso de alumínio. Os valores para a temperatura de oxidação do alumínio não seguiram 

uma tendência quando analisados em relação à variação da concentração do excesso de 

alumínio na mistura, provavelmente devido à precária homogeneização da mistura de pós. 

A oxidação do excesso de alumínio observada nos ensaios de análise térmica ocorre 

em virtude da presença de oxigênio na atmosfera na qual as análises foram realizadas. 

Provavelmente, este evento não será observado durante o processo a plasma, já que o 

equipamento utilizado possui um controle rigoroso da quantidade de oxigênio presente na 

atmosfera de reação. Aliado a isso o aquecimento a plasma pode ser considerado imediato, de 

acordo com a faixa de aquecimento aplicada nas análises térmicas, o que também suprimiria a 

elevada oxidação. 

 

 



71 

Resultados e Discussão 

Brito, R. A. de “Tese de Doutorado” UFRN – 2011 

 

4.2. ESTUDO DA MOAGEM DAS MISTURAS TA2O5-5%AL E TIO2-5%AL 

  

 Os padrões de difração de raios X da mistura Ta2O5-5%Al preparadas por moagem de 

alta energia durante 0, 2, 4, 6 e 10 h estão apresentados na Figura 19.  

 

Figura 19 – Difratogramas de raios X da mistura Ta2O5-5%Al preparada por MAE durante 0, 

2, 4, 6 e 10 h.  

 

 Observa-se um alargamento dos picos de Ta2O5 e Al, bem como uma diminuição em 

sua intensidade com a evolução do processo de moagem. Estes efeitos estão relacionados à 

deformação da rede cristalina, bem como a diminuição no tamanho de cristalito causado pela 

alta energia das colisões e freqüência entre os meios de moagem (bolas) e as partículas do pó. 

Em intensidades extremas de moagem, estas fases podem se tornar completamente amorfas. 
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 No caso da mistura TiO2-5%Al ocorre uma diminuição na intensidade dos picos, mas 

não se observa o alargamento dos mesmos, demonstrando que com a evolução da moagem de 

alta energia o material continua apresentando um caráter cristalino. Os padrões de difração de 

raios X da mistura TiO2-5%Al preparadas por moagem de alta energia durante 4, 6 e 10 h 

estão apresentados na Figura 20.  

 

Figura 20 – Difratogramas de raios X da mistura TiO2-5%Al preparada por MAE durante 4, 6 

e 10 h. 

 

A alta energia de moagem causa deformação na rede cristalina, deformação das fases 

dúcteis, trabalho a frio das partículas e fratura das fases frágeis. Assim sendo, as partículas 

dúcteis de alumínio são deformadas, assumindo a forma de placas. Já as partículas dos óxidos 

de Ta e Ti, que por serem partículas cerâmicas possuem uma característica mais dura, são 

fragmentados e embebidos na matriz dúctil de alumínio devido às colisões. Com o 

prosseguimento da moagem, as placas de alumínio encruam-se, tornando-se frágeis, e assim 

são fraturadas sucessivamente (COSTA et al., 2003; BENJAMIN, 1970; BENJAMIN, 1976; 

BENJAMIN; SCHELLENG, 1981; PADARVI-HORVATH, 1992; COSTA et al., 2005). O 
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resultado final observado é a formação de partículas compósitas, com características 

diferentes dos pós iniciais (COSTA et al., 2003; BENJAMIN, 1970). 

 

4.3. TAMANHO DE CRISTALITO  

 

4.3.1. Mistura Ta2O5-5%Al 

 

O tamanho de cristalito e a deformação da rede da mistura Ta2O5-5%Al durante 2, 4, 6 

e 10 h, foi calculado a partir da equação de Scherrer (YOUNG, 1993). A variação do tamanho 

de cristalito para as fases individuais Ta2O5 e Al está apresentado na Figura 21.  
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Figura 21 – Variação do tamanho de cristalito para as fases Ta2O5 e Al com a evolução da 

moagem de alta energia. 

 

Observa-se um aumento no valor do tamanho de cristalito nas primeiras horas do 

processo de moagem, até que a partir de 4h de moagem, inicia-se uma diminuição no valor 

deste parâmetro, e com 10 h de moagem observam-se os valores mais baixos do tamanho de 



74 

Resultados e Discussão 

Brito, R. A. de “Tese de Doutorado” UFRN – 2011 

 

cristalito para ambas as fases, Ta2O5 e Al. Este comportamento é um resultado da competição 

entre os processos de fratura e soldagem a frio que ocorrem no processo de moagem de alta 

energia (SURINARAYANA, 2001), de maneira tal que nos primeiros estágios da moagem, há 

predominância dos processos de deformação e soldagem a frio, e nos estágios finais, há 

predominância do processo de fratura das partículas. Ambas as fases apresentam o mesmo 

comportamento, contudo, os valores de tamanho de cristalito para o Al são maiores, 

comparados com os valores observados para o Ta2O5.  

Os valores da deformação da rede (ε) foram plotados em um gráfico de deformação da 

rede cristalina (%) versus o tempo de moagem (h), mostrado na Figura 22. Observa-se que a 

deformação da rede aumenta com o aumento do tempo de moagem, sendo os valores da 

deformação para a fase Al maiores do que para a fase Ta2O5.  
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Figura 22 – Variação da deformação da rede cristalina para as fases Ta2O5 e Al com a 

evolução da moagem de alta energia. 

4.3.2. Mistura TiO2-5%Al 
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O tamanho de cristalito e a deformação da rede da mistura Ti2O2-5%Al moída por 

moagem de alta energia durante 4, 6 e 10 h, foi calculado a partir da equação de Scherrer 

(YOUNG, 1993) para as fases individuais de TiO2 e Al, e está apresentado na Figura 23.  
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Figura 23 – Variação do tamanho de cristalito para as fases TiO2 e Al com a evolução da 

moagem de alta energia. 

 

 

Da mesma forma que para a mistura Ta2O5-Al, observa-se um aumento no valor do 

tamanho de cristalito nas primeiras horas do processo de moagem, como resultado da 

predominância dos processos de deformação e soldagem a frio. A partir de 6h de moagem 

observa-se a redução no tamanho de cristalito, devido à predominância do processo de fratura 

frágil. Este comportamento é observado em ambas as fases participantes da mistura, TiO2 e 

Al, contudo, também para esta mistura, os valores de tamanho de cristalito para o Al são 

maiores, comparados aos valores apresentados pelo TiO2.  

Os valores da deformação da rede cristalina (ε) foram plotados em um de gráfico 

deformação da rede (%) versus o tempo de moagem (h), mostrado na Figura 24. Observa-se 
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que a deformação da rede aumenta com o aumento do tempo de moagem, sendo os valores da 

deformação para a fase Al maiores do que para a fase TiO2.  
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Figura 24 – Variação da deformação da rede cristalina para as fases TiO2 e Al com a evolução 

da moagem de alta energia. 

 

 

 

4.4. EVOLUÇÃO DA MORFOLOGIA DOS PÓS COM O TEMPO DE MOAGEM  

 

4.4.1. Mistura Ta2O5-5%Al 

 

 

As morfologias das misturas Ta2O5-5%Al misturadas mecanicamente e moídas por 2, 

4, 6 e 10h são mostradas na Figura 25.  
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Mistura mecânica 2h 

  

4h 6h 

  

10h 10h 

 

Figura 25 – Micrografia (MEV) mostrando a evolução da morfologia dos pós da mistura 

Ta2O5-5%Al com o tempo de moagem. (A) Mistura mecânica (5000 X); Amostras moídas por 

(B) 2h (1000 X); (C) 4h (1000 X); (D) 6h (1000 X), (E) 10 h (1000 X) e (F) 10 h (7000 X). 

 

Na Figura 25 (A) estão mostrados os pós misturados mecanicamente (0 h). Nestes pós, 

partículas finas de Ta2O5 estão dispersas sobre grandes partículas de alumínio, e os diferentes 

componentes podem ser observados separadamente. Esta mistura mecânica não é eficiente 
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para ser utilizada na reação aluminotérmica destes pós, desde que a fase Al não manterá um 

contato íntimo com os flocos de Ta2O5 e a reação não irá se propagar pelo volume da mistura. 

Durante os estágios iniciais do processo de moagem, as partículas dos pós são 

fraturadas e soldadas a frio ao mesmo tempo, promovendo um aumento do tamanho de 

partícula, Figura 25 (B). O aumento do tamanho de partícula nos estágios iniciais de moagem 

indica a predominância dos processos de deformação e soldagem a frio sobre o processo de 

fratura.  

Aumentando ainda mais o tempo de moagem, o processo de fratura predomina, 

resultando em uma redução do tamanho de partícula. Isto pode ser observado nos pós moídos 

por 4 e 6 h, Figuras 25 (C) e (D). A moagem dos pós para tempos acima de 10 h resulta em 

uma redução do tamanho de partícula e um aumento na homogeneidade química dos pós, 

Figura 25 (E). Na Figura 25 (F) está apresentada uma micrografia do pó moído por 10 h no 

modo elétrons retroespalhados, onde é possível se observar que a estrutura deste pó consiste 

de partículas compósitas maiores, com partículas mais finas dispersas em sua superfície. 

Diferenças de contraste não são observadas nestas partículas, e assim, provavelmente estas 

apresentam a mesma composição química. 
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4.4.2. Mistura TiO2-5%Al 

 

As micrografias eletrônicas das misturas TiO2-5%Al moídas por 4, 6 e 10 h são 

mostradas na Figura 26.  

 

  

4h 6h 

 

10h 

Figura 26 – Micrografia (MEV 1000X) mostrando a evolução da morfologia dos pós da 

mistura TiO2-5%Al moídos por (A) 2h (B) 4h e (C) 6h. 

 

Da mesma forma que para as misturas Ta2O5-5%Al, nos estágios iniciais do processo 

de moagem, ocorre um aumento no tamanho das partículas dos pós, devido os sucessivos 

ciclos de fratura, deformação e soldagem a frio, Figuras 26 (A) e (B), e, como explicado 

anteriormente, o aumento do tamanho de partícula nestes estágios iniciais indica a 

(A) (B) 

(C) 
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predominância dos processos de deformação e soldagem a frio sobre o processo de fratura, 

que ocorre, porém de maneira insignificante.  

Aumentando o tempo de moagem para 10h, ocorre uma redução substancial no 

tamanho de partícula. Isto ocorre, pois com o aumento do tempo de moagem, há 

predominância do processo de fratura, promovendo a quebra das partículas, além de um 

aumento na homogeneidade química dos pós, Figura 26 (C).  

O uso do processo de moagem é muito importante antes da reação de redução 

alumonotérmica, pois promove o contato mais eficaz entre as fases presentes na mistura, 

contribuindo para a propagação da reação por todo o volume de material. Em resultados 

obtidos por Brito (BRITO et al., 2009), a eficiência da reação aluminotérmica foi maior em 

amostras moídas por 6 e 10 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

Resultados e Discussão 

Brito, R. A. de “Tese de Doutorado” UFRN – 2011 

 

4.5. REAÇÃO ALUMINOTÉRMICA DAS MISTURAS TA2O5-AL E TIO2-AL. 

 

A seqüência de eventos apresentada na Figura 27 (A)-(E) representa a reação 

aluminotérmica a plasma para as misturas Ta2O5-Al.  

  
0 s – evacuação do reator 30 s – Aquecimento em cátodo oco 

  

50 s – reação explosiva 56 s – intesificação da reação 

 
1 min – desligamento do reator 

 

Figura 27 – Seqüência de eventos que representa a reação de redução aluminotérmica da 

mistura Ta2O5-Al. 

 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 



82 

Resultados e Discussão 

Brito, R. A. de “Tese de Doutorado” UFRN – 2011 

 

O processo se inicia com a evacuação do reator a plasma até uma pressão de 

aproximadamente 1 mBar, Figura 27 (A). Em seguida, inicia-se o fornecimento de energia ao 

sistema através de uma fonte de tensão e quando a descarga luminescente do plasma surge, é 

fornecido gás hidrogênio ao sistema em um fluxo de 16 cm
3
/min, Figura 27 (B). Procede-se 

com o aumento da tensão, até que a descarga luminescente do plasma se torna cada vez mais 

intensa, e finalmente, em aproximadamente 50s de tratamento a mistura reage de maneira 

explosiva, com lançamento de partículas para o exterior do cilindro utilizado como cátodo 

oco, Figuras 27 (C) e (D). Quando a reação é finalizada e o fornecimento de energia é 

interrompido, a mistura passa por uma etapa de resfriamento em atmosfera de H2, sob o 

mesmo fluxo utilizado durante a reação, Figura 27 (E). Os tempos exatos de cada evento 

foram medidos por meio de uma filmagem, utilizando uma câmera digital e o software 

Windows Movie Maker.  

Alguns testes foram realizados e observou-se que a reação aluminotérmica para as 

misturas TiO2-Al não ocorre de forma explosiva, como no caso anterior. O que se observa é 

que o pó adquire um aspecto incandescente no interior do cátodo oco, com fusão pontual de 

material em algumas regiões da amostra, provavelmente associadas à fusão do alumínio 

presente na mistura. 

 

4.6. DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DAS FASES PRESENTES APÓS A REDUÇÃO 

ALUMINOTÉRMICA 

 

4.6.1.  Misturas Ta2O5-Al. 

 

Através dos difratogramas obtidos para as misturas Ta2O5-Al em todas as composições 

analisadas, nota-se a presença de intensos picos de tântalo, além de picos de pequena 
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intensidade relativos às fases Al2O3 e AlTaO4. Não são observados os componentes iniciais 

Ta2O5 e Al no produto da reação, indicando que o alumínio em excesso utilizado foi 

suficiente para reagir com todo o Ta2O5 presente na mistura. 

O percentual dessa redução e, conseqüentemente, a quantidade da fase tântalo 

produzida são influenciados significantemente pela forma de preparação dos pós. Em 

trabalhos anteriores realizados por Brito (BRITO, 2007; BRITO et al. 2008, BRITO 2009), 

observou-se que amostras preparadas por mistura mecânica (0 h de moagem) não 

apresentaram eficiência durante o processo de redução aluminotérmica, de forma que o 

produto formado apresentava picos de Ta de baixa intensidade, além de picos relativos aos 

reagentes iniciais, Ta2O5 e Al. No caso de amostras previamente submetidas a um processo de 

moagem de alta energia, todo alumínio reage com o óxido de tântalo e estas fases não são 

observadas no produto da reação. 

 O processo de aluminotermia ocorre por auto-combustão e para o caso da ignição a 

plasma, a propagação não ocorre necessariamente em todo o volume do material, mas nos 

volumes individuais das partículas. Essa propagação é dependente do contato ou interação 

entre as fases Ta2O5 e Al. Quanto maior o contato entre as fases, mais rápida é a reação e 

maior é a quantidade do metal reduzido. Estas são as razões pelas quais os pós moídos em 

moinho planetário serem mais reativos durante o processo aluminotérmico, já que estes 

possuem um tamanho de partícula reduzido e uma boa dispersão das fases, condições 

imprescindíveis para propagação dessa reação.  

O refinamento da estrutura aplicado aos padrões de difração foi obtido através do 

programa DBWS 9807 e o método Rietveld (YOUNG, 1993). As Figuras 28, 29 e 30 

apresentam o resultado do refinamento da estrutura aplicado aos padrões de difração de raios 

X dos produtos obtidos da reação aluminotérmica a plasma para os diferentes tempos de 

moagem empregados na mistura Ta2O5-0%Al (mistura estequiométrica).  
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Figura 28 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-0%Al com 2h de 

moagem. 

 

Figura 29 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-0%Al com 4h de 

moagem. 
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Figura 30 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-0%Al com 6h de 

moagem. 

 

Nestes gráficos os pontos experimentais estão mostrados através da cor preta, o ajuste 

desses pontos, feito pelo programa DBWS 9807, está representado pela linha cheia vermelha e 

a diferença entre o valor experimental e calculado, está representada pela linha cheia verde. 

Observa-se que o ajuste está compatível com os dados experimentais. 

Na Tabela 10 são mostrados os valores da análise quantitativa para as misturas Ta2O5-

0%Al nos deferentes tempos de moagem. 

 

Tabela 10 – Quantificação das fases obtidas pelo método de Rietveld da mistura 

Ta2O5-0%Al em diferentes tempos de moagem. 

Fases 2h  4h  6h  

    

Ta (%) 47,0 47,2 47,4 

Al2O3 (%) 39,7 42,1 39,8 

AlTaO4 (%) 13,3 10,8 12,9 
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Observando-se as diferentes fases para um mesmo tempo de moagem, tem-se que o 

material produzido é composto pelas fases Ta metálico, Al2O3 e AlTaO4, respectivamente. 

Este fato ocorre para todos os tempos estudados, uma vez que o aumento do tempo de 

moagem faz com que todo o Al reaja com o Ta2O5 devido à melhor dispersão da fase Ta2O5 

na matriz dúctil de Al. Uma melhor dispersão de fases constitui um fator determinante para o 

processo de redução aluminotérmica. Observa-se ainda que o percentual de fase Ta metálico 

aumenta com o aumento do tempo de moagem.   

As Figuras 31, 32 e 33 e a Tabela 11 apresentam os resultados do refinamento da 

estrutura assim como os valores da análise quantitativa para a mistura Ta2O5-3%Al nos 

diferentes tempos de moagem estudados.  

 

Figura 31 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-3%Al com 2h de 

moagem. 
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Figura 32 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-3%Al com 4h de 

moagem. 

 

Figura 33 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-3%Al com 6h de 

moagem. 
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Tabela 11 – Quantificação das fases obtidas pelo método de Rietveld da mistura 

Ta2O5-3%Al em diferentes tempos de moagem. 

Fases 2h  4h  6h  

    

Ta (%) 49,0 49,1 49,5 

Al2O3 (%) 38,4 39,5 41,2 

AlTaO4 (%) 12,7 11,4 9,27 

 

Da mesma maneira que para a composição com 0% de excesso de Al, observa-se que 

no refinamento da estrutura pelo método Rietveld o ajuste está compatível com os dados 

experimentais. No caso da determinação quantitativa das fases, da mesma forma, o material 

produzido é composto pelas fases Ta metálico, Al2O3 e AlTaO4. O percentual das fases Ta 

metálico e Al2O3 aumenta com o aumento do tempo de moagem.   

As Figuras 34, 35 e 36 e a Tabela 12 apresentam os resultados do refinamento da 

estrutura, assim como os valores da análise quantitativa para a mistura Ta2O5-5%Al nos 

diferentes tempos de moagem estudados.  
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Figura 34 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-5%Al com 2h de 

moagem. 

 

 

Figura 35 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-5%Al com 4h de 

moagem. 
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Figura 36 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-5%Al com 6h de 

moagem. 

 

Tabela 12 – Quantificação das fases obtidas pelo método de Rietveld da mistura 

Ta2O5-5%Al em diferentes tempos de moagem. 

Fases 2h  4h  6h  

    

Ta (%) 49,9 50,2 51,0 

Al2O3 (%) 37,7 42,8 40,1 

AlTaO4 (%) 12,4 6,96 8,98 

 

Os resultados obtidos para o refinamento da estrutura pelo método Rietveld e em 

relação à determinação quantitativa das fases foram similares aos obtidos para as misturas 

Ta2O5-0%Al e Ta2O5-3%Al, e da mesma forma, observa-se que o material produzido é 

composto pelas fases Ta metálico, Al2O3 e AlTaO4 e que o percentual das fases Ta metálico e 

Al2O3 aumenta com o aumento do tempo de moagem.   
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As Figuras 37, 38 e 39 e a Tabela 13 apresentam os resultados do refinamento da 

estrutura, assim como os valores da análise quantitativa para a mistura Ta2O5-10%Al nos 

diferentes tempos de moagem estudados. 

 

Figura 37 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-10%Al com 2h de 

moagem. 
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Figura 38 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-10%Al com 4h de 

moagem. 

 

Figura 39 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica Ta2O5-10%Al com 6h de 

moagem. 
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Tabela 13 – Quantificação das fases obtidas pelo método de Rietveld da mistura 

Ta2O5-10%Al em diferentes tempos de moagem. 

 2h  4h  6h  

Fases    

Ta (%) 53,4 53,9 55,5 

Al2O3 (%) 39,8 36,2 36,8 

AlTaO4 (%) 6,86 9,99 7,66 

 

Os resultados obtidos para o refinamento da estrutura pelo método Rietveld e a 

determinação quantitativa das fases foram similares aos obtidos para as misturas Ta2O5-0%Al, 

Ta2O5-3%Al e Ta2O5-5%Al. Observa-se que o material produzido é composto pelas fases Ta 

metálico, Al2O3 e AlTaO4 e que o percentual da fase Ta metálico aumenta com o aumento do 

tempo de moagem.   

Na Figura 40 está apresentado um gráfico comparando os valores da quantidade da 

fase Ta metálico produzida na análise quantitativa das misturas com diferentes concentrações 

de excesso de Al. Observa-se um aumento na quantidade de Ta produzida com o aumento do 

excesso de Al para os diferentes tempos de moagem. Este fato comprova que o excesso de 

alumínio na mistura contribui de maneira eficiente para garantir a eficiência da redução do 

Ta2O5 pelo Al, pois o excesso de Al garante que toda a fase Ta2O5 estará em contato com o 

Al, favorecendo a propagação eficiente da reação por todo o volume de material.  
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Figura 40 – Percentual da quantidade de Ta metálico formado após a reação 

aluminotérmica a plasma, nos diferentes tempos de moagem e concentrações.  

 

 

4.6.2.  Misturas TiO2-Al. 

 

As Figuras 41, 42 e 43 apresentam o resultado do refinamento da estrutura aplicado 

aos padrões de difração de raios X dos produtos, obtidos da reação de redução aluminotérmica 

a plasma da mistura TiO2-5%Al e para os diferentes tempos de moagem estudados. 
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Figura 41 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica TiO2-5%Al  com 4h de 

moagem. 
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Figura 42 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica TiO2-5%Al  com 6h de 

moagem. 
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Figura 43 - Refinamento da estrutura aplicado nos padrões de difração de raios-X para 

os produtos da reação aluminotérmica da mistura estequiométrica TiO2-5%Al  com 10h de 

moagem. 

 

Nestes gráficos os pontos experimentais estão mostrados através da cor preta, o ajuste 

desses pontos feito pelo programa DBWS 9807 está representado pela linha cheia vermelha e 

a diferença entre o valor experimental e calculado, está representada pela linha cheia verde. 

Observa-se que o ajuste está compatível com os dados experimentais. 

Na Tabela 14 são mostrados os valores da análise quantitativa para as misturas TiO2-

5%Al nos deferentes tempos de moagem estudados. 

Tabela 14 – Quantificação das fases obtidas pelo método de Rietveld da mistura TiO2-

5%Al em diferentes tempos de moagem. 

 4h  6h  10h  

Fases    

Ti (%) 3,7 4,9 5,8 

TiO2 (%) 68,8 57,2 51,3 

Al (%) 25,7 7,8 6,1 

Al2O3 (%) 0,0 24,3 28,9 

Al3Ti (%) 1,6 5,6 5,9 
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Observa-se a presença do Ti metálico em baixas concentrações na mistura reagida, 

assim como a presença de Al2O3 nas misturas moídas por mais de 4h. Os percentuais dessas 

fases aumentam com o aumento do tempo de moagem, ao contrário das fases iniciais da 

mistura, TiO2 e Al, que tendem a ter a sua concentração diminuída na mistura com o aumento 

do tempo de moagem. Além das quatro fases envolvidas na reação de óxido-redução da 

mistura TiO2-Al, observa-se ainda a presença da fase intermediária Al3Ti, que concorre com a 

formação de Ti. Este componente apresenta-se em baixa concentração no produto da reação 

para todos os tempos de moagem e sua concentração também aumenta com o aumento do 

tempo de moagem. 

A reação aluminotérmica a plasma da mistura TiO2-5%Al não apresentou um 

rendimento satisfatório, comparada com a mistura Ta2O5-Al, nas diferentes composições e 

tempos de moagem estudados. O pó de Ta2O5 utilizado apresenta um tamanho de partícula 

consideravelmente inferior do que o pó de TiO2 utilizado, o que constitui um fator 

determinante na eficiência da reação. Um pó com tamanho de partículas menor contribui para 

uma melhor dispersão das fases no processo de moagem. Além disso, na etapa de reação é 

necessária uma maior energia das partículas energéticas do plasma para a produção dos picos 

térmicos responsáveis pela ignição da reação aluminotérmica a plasma.   

Considerando ainda a estabilidade dos diferentes óxidos metálicos utilizados no 

presente trabalho, o TiO2, de acordo com o diagrama de Ellingham apresentado na seção 2.3, 

é termodinamicamente mais estável que o óxido de tântalo, de maneira que seria necessária 

uma energia maior para a completa redução da mistura. 
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4.7. MORFOLOGIA DOS PÓS REDUZIDOS 

 

4.7.1. Produto da reação da mistura Ta2O5-5%Al 

 

O aspecto morfológico do produto obtido nas reações aluminotérmicas por descarga 

de cátodo oco das misturas Ta2O5-5%Al moídas por 6h está apresentado na Figura 44.  

 

Figura 44 – Micrografia (MEV 10.000 X) mostrando as diferentes morfologias dos 

pós de Ta produzidos por redução aluminotérmica a plasma. 

 

O material obtido apresenta-se na forma de pó, com partículas possuindo uma 

morfologia bem característica e diferente das partículas das fases iniciais,Ta2O5 e Al. 

Observa-se que as partículas produzidas após a reação apresentam regiões com colorações 

diferentes, onde as regiões de coloração clara correspondem a uma fase rica em Ta e as 

regiões contendo coloração escura a uma fase rica em Al (BRITO et al. 2008; BRITO et al. 

2008). 
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  Observa-se que a fase rica em tântalo ocorre de diferentes maneiras nos pós obtidos 

após a reação, apresentando-se algumas vezes, na forma de regiões fundidas e outras vezes 

como pequenos grãos, finamente distribuidos na superfície de uma matriz escura de Al2O3, 

Figura 45. 

 

Figura 45 – Micrografia (MEV 1000 X) da mistura Ta2O5-Al com excesso de 5% wt. Al e 

moída por 6 h, reagida por aluminotermia em descarga de cátodo oco. 

 

A estrutura apresentada nas regiões fundidas consiste em dendritas. O crescimento 

dendrítico é um tipo de estrutura padrão presente em metais, ligas e outros materiais 

(OHSAKA; TRINH, 1998). Este tipo de morfologia consiste em um grupo de grãos contendo 

uma configuração semelhante a “galhos”, resultado de uma redistribuição de soluto causada 

pela diferença de solubilidade entre as fases sólida e liquida durante o processo de 

solidificação.  

Muitos modelos e teorias têm sido propostos para explicar este fenômeno, a maioria 

deles focados no crescimento em condições de não equilíbrio e anisotropia molecular (AI-

MIAO QIN et al., 2005). Crescimento dendrítico é um produto do desenvolvimento instável 

Dendritas de Ta 

Fase Ta dispersa 
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de uma interface planar sob certas condições de solidificação (BUTLER, 2001). A anisotropia 

contida na energia de superfície e na mobilidade da interface é responsável pelo crescimento 

acicular em orientações preferenciais relativas, de modo a favorecer a configuração de 

mínima energia para o sistema (GRANASY et al., 2005). Estas estruturas dendríticas têm sido 

consideradas, do ponto de vista teórico, como exemplos de modelo de crescimento fora da 

condição de equilíbrio (HINDMARSH; RUSSEL; CHEN, 2005). 

Nesta estrutura formada, as dendritas se encontram, originam interfaces, e quando o 

processo de cristalização é finalizado, os grãos que compõem cada fase são formados, uma 

vez que após a completa solidificação, o material produzido é composto por grãos eqüiaxiais, 

justapostos e unidos.  

Na Figura 46 estão apresentadas as interfaces dos grãos eqüiaxiais formados pelo 

crescimento de dendritas de Ta.  

 

Figura 46 – Micrografia (MEV 10.000 X) mostrando o crescimento dendrítico nas regiões 

fundidas presentes nas partículas dos pós Ta2O5-Al após a reação. 
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O padrão das dendritas muda para cada grão. Grãos maiores possuem dendritas mais 

longas. O tamanho das dendritas depende da taxa de resfriamento à qual o material foi 

submetido. Quanto mais lenta a taxa de resfriamento, as dendritas serão mais longas e, 

contrariamente, se o resfriamento for rápido, a nucleação de muitos grãos pequenos irá 

ocorrer. A escala de comprimento destas dendritas será determinada pela competição entre 

difusão e energia superficial do sistema. 

Além das regiões fundidas, outra estrutura é observada nos pós reduzidos por descarga 

de cátodo oco. Nesta estrutura, os pequenos grãos da fase Ta encontram-se dispersos sobre 

toda a superfície das partículas reduzidas, como ainda mostrado nas Figuras 45. 

A Figura 47 apresenta estas partículas dispersas em uma maior magnitude, obtida por 

MEV de alta resolução, onde é possível se observar uma interface bem definida entre as 

partículas de Ta e a matriz rica em alumina. 

 

Figura 47 – Micrografia (MEV 75.000 X) das partículas reagidas de Ta embebidas em 

uma matriz rica em Al2O3. Análise relizada por MEV de alta resolução. 

  

Ta 

Al2O3 
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Analisando de maneira mais criteriosa a região onde ocorre esta dispersão das partículas 

de tântalo por meio de elétrons retroespalhados, observa-se que a parte escura na qual se 

imaginava ser uma matriz densa de alumina, na verdade consiste em partículas de alumina 

com uma forma arredondada e bem definida dispersas em uma matriz rica em tântalo, Figura 

48.  

 

Figura 48 – Micrografia (MEV 20.000 X) das partículas de Al2O3 embebidas em uma 

matriz rica em Ta, obervadas pela técnica de elétrons retroespalhados e em MEV de alta 

resolução. 

 

Assim, o tântalo elementar encontra-se na microestrutura dos pós reagidos de três 

maneiras diferentes, ao invés de duas como se imaginava inicialmente, a saber: a primeira nas 

regiões fundidas, a segunda na fase dispersa sobre a superficie e a terceira em uma matriz 

dispersando as particulas de Al2O3. Estas regiões ricas em tântalo concordam com os 

resultados obtidos pelo metodo Rietveld, evideciando as grandes concentrações de Ta 

Ta 
Ta 

Al2O3 
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observadas em todas as amostras, onde o percentual em massa da fase rica em tântalo 

apresentou quantidades correspondentes a cerca de 50%.  

 

4.7.2. Produto da reação da mistura TiO2-5%Al 

 

O aspecto morfológico do produto obtido nas reações aluminotérmicas das misturas 

TiO2-Al moídas por 6h está apresentado neste iten. Os pós produzidos apresentam aspectos 

morfológicos diferentes dos pós de partida, TiO2 e Al. 

Na Figura 49 observa-se a presença de grãos aciculares distribuídos por toda a região 

analisada. A presença de tais grãos aciculares constitui um indicativo de uma rápida 

solidificação dos produtos obtidos. 

 

Figura 49 – Micrografia (MEV 4000 X) mostrando a morfologia composta por grãos 

aciculares obtida a partir da reação dos pós de Ti produzidos por redução aluminotérmica a 

plasma. 
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Uma segunda estrutura observada no produto da reação das misturas TiO2-Al está 

apresentada na Figuras 50 (A) e (B). 

 

 

Figura 50 – (A) Micrografia (MEV 7000 X) evidenciando a formação de grupamentos 

de wiskers a partir de nucleos amorfos e (B) Micrografia (MEV 4000 X) dos grupamentos de 

whiskers. 

 

(A) 

(B) 

x 
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Estas formações constituem agrupamentos de grãos colunares que se assemelha a 

whiskers, que nas reações de síntese de alta combustão, como é o caso da reação 

aluminotérmica, podem se originar devido às altas taxas de resfriamento após a reação (XIA 

et al. 2000), ou pelo transporte de fases gasosas oriundas da intensa desgaseificação do 

produto pelas altas temperaturas desenvolvidas durante a combustão (MOORE, 1995; RICE, 

1991). A presença de uma pequena quantidade de gases, da ordem de 10-6
 atm já é suficiente 

para garantir as condições de transporte de vapor (MOORE, 1995).  

A Figura 51 apresenta uma análise de EDS realizada na superfície desses grãos 

colunares na região demarcada com um X em vermelho na Figura 50 (B). Observa-se que 

estes cristais apresentam uma elevada concentração de Ti e Al e, provavelmente, 

correspondem à fase intermetálica Al3Ti presente no produto da reação aluminotérmica a 

plasma. 

 

Figura 51 – Análise de EDS da superfície dos grãos com estrutura colunar presentes 

no produto da reação aluminotérmica da mistura TiO2-Al, evidenciando uma elevada 

concentração de Ti. 
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Os agrupamentos de grãos colunares apresentam-se dispostos em algumas regiões do 

material, como mostrado na Figura 52. Estas estruturas surgem como cachos orientados 

segundo um ponto inicial de nucleação localizado em sua base. 

 

Figura 52 – Micrografia (MEV 1000 X) mostrando os grupamentos de grãos colunares  

presentes nos pós produzidos por redução aluminotérmica a plasma. 

  

Outro tipo de estrutura foi ainda observado no produto das reações aluminotérmicas da 

mistura TiO2-5%Al. Trata-se de uma estrutura de grãos hexagonais bem definidos, e como no 

caso dos agrupamentos de whiskers, estes surgem na forma de cachos, partindo de um ponto 

inicial de nucleação, como mostrado na Figura 53. 
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Figura 53 – Micrografia (MEV 4000 X) da estrutura de grãos hexagonais observada 

nos pós reagidos por redução aluminotérmica a plasma. 

 . 

 

Através da análise de EDS realizada na superfície dos grãos hexagonais, região 

demarcada por um X em vermelho (Figura 54), constata-se que estas partículas de tonalidade 

mais escuras constituem uma fase rica em Al, que provavelmente está associada ao 

componente Al2O3, que constitui um subproduto da reação aluminotérmica da mistura TiO2-

Al. A análise de EDS está apresentada na Figura 55. 
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 Figura 54 – Micrografia (MEV 1250 X) da estrutura de grãos colunares 

mostrando a existência de partículas de Ti metálico finamente dispersas em sua superfície. 

 

 

Figura 55 – Análise de EDS da superfície dos grãos hexagonais presentes no produto 

da reação aluminotérmica da mistura TiO2-5%Al, evidenciando uma elevada concentração de 

Al. 

 

x 
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Através da micrografia obtida por elétrons retroespalhados apresentada na Figura 54, 

observa-se que os grãos hexagonais de Al2O3 possuem pequenas partículas de uma coloração 

mais clara dispostas sobre sua superfície. Pela diferença de tonalidade, provavelmente essas 

partículas consistem no Ti metálico presente no produto da reação. Estas partículas foram 

analisadas pela técnica de elétrons secundários, utilizando-se um MEV de alta resolução, 

visando se observar a sua morfologia. Observa-se a partir da Figura 56, que as mesmas 

possuem dimensões micrométricas, além de um aspecto denso e deformado. 

 
Figura 56 – Micrografia (MEV 100.000 X) das partículas micrométricas de Ti metálico. 

Análise realizada por MEV de alta resolução. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 A moagem de alta energia é capaz de promover o contato entre os componentes das 

misturas Ta2O5-Al e TiO2-Al, contribuindo para um melhor rendimento na reação 

aluminotérmica. A reação ocorre em cada partícula compósita e o nível de redução depende 

da dispersão dos componentes e da concentração de alumínio, que melhora com o aumento do 

tempo de moagem; 

 A redução aluminotérmica a plasma é capaz de produzir pós contendo Ta e Ti 

metálico a partir das misturas Ta2O5-Al e TiO2-Al, respectivamente. Observa-se uma 

significativa eficiência na reação da mistura Ta2O5-Al para todas as composições estudadas 

(0, 3, 5 e 10% de excesso de Al), de acordo com o refinamento realizado pelo método 

Rietveld. O mesmo não foi observado para a mistura TiO2-Al, que apresentou um baixo 

rendimento, inclusive para a amostra moída por 10h; 

 Na reação da mistura Ta2O5-Al foram produzidas as fases Ta metálico, Al2O3 e 

AlTaO4, e não foram observados os componentes iniciais Ta2O5 e Al no produto final da 

reação. Para o caso da mistura TiO2-Al, foram observadas as fases Ti metálico, Al2O3, Al3Ti, 

além de uma quantidade representativa dos componentes iniciais TiO2 e Al, indicando que a 

energia do sistema não foi suficiente para a completa reação de redução da referida mistura; 

 O tântalo metálico obtido apresenta-se na forma de cristais aciculares que com o 

prosseguimento da reação originam uma estrutura de cristais eqüiaxiais bem formados. Nos 

primeiros estágios da reação observa-se a nucleação desses cristais aciculares, que se 

apresentam na forma de agulhas espalhadas por toda a estrutura das partículas reagidas; 

 O titânio metálico obtido também se apresenta na forma de estruturas aciculares bem 

definidas, que foram comprovadas a partir de ensaios de MEV/EDS. A mesma técnica foi 

utilizada para caracterizar as estruturas de grãos hexagonais que se referem à fase Al2O3 

formada no produto da reação. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

  Refazer todo o estudo, utilizando o argônio como gás redutor, visando se obter picos 

térmicos com maior intensidade, capazes de promover uma ignição mais eficiente da 

reação; 

 Estudar a aplicação do material obtido em catalisadores, tendo em vista que este é 

constituído, em sua grande maioria, de partículas metálicas (Ta ou Ti) embebidos numa 

matriz de Al2O3; 

 Refazer os testes aumentando a concentração de excesso de Al para 10%; 

 Refazer os testes para a constituição de partida do mineral tantalita+Al. 
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