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Resumo

Neste trabalho foi utilizada uma tocha de plasma de arco não transferido com argônio 

como gás de trabalho, utilizando uma fonte de potência com corrente máxima de 250 A e 

tensão máxima de saída de 30 V fornecida pelo fabricante. A temperatura da tocha foi 

caracterizada através da espectroscopia de emissão óptica, utilizando a curva de Boltzmann. A 

tocha foi usada como ignitor para a reação de redução aluminotérmica do óxido de tântalo 

mais alumínio para a produção de tântalo metálico. No aquecimento dos reagentes apenas 

uma partícula será considerada para o estudo da interação tocha-partícula, com o objetivo de 

determinar seu tempo de fusão e residência. Os pós de partida foram caracterizados através da 

granulometria a laser, microscopa eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios X. O 

produto final desta reação foi caracterizado por MEV e difração de raios X. O tamanho de 

cristalito foi calculado através da equação de Scherrer e a microdeformação foi determinada 

utilizando o gráfico de Willamsom-Hall. Com o método de Rietveld foi possível quantificar o 

percentual em peso do produto da reação aluminotérmica. Análise química semiquantitativa 

(EDS) confirmou a presença do Ta metálico e Al2O3 como produtos da redução. Como era de 

se esperar, o tamanho das partículas do tântalo metálico produzida apresenta valores na faixa 

de nanômetro devido pequeno tempo de resfriamento durante o processo. 

Palavras-chave: Redução aluminotérmica, tocha de plasma, Rietveld, tântalo metálico, 

partículas nanométricas. 



Abstract

In this work was used a plasma torch of non transferred arc with argon as work gas, 

using a power supply with maximum DC current of 250 A and voltage of 30 V to activate the 

plasma and keep it switched on. The flame temperature was characterized by optical emission 

spectroscopy, through Boltzmann-plot-method. The torch has been used like igniter in the 

aluminothermic reduction of the mixture tantalum oxide and aluminum, seeking to obtain 

metallic tantalum. In heating of the reagents only one particle will be considered to study 

interactions between plasma-particle, seeking to determinate its fusion and residence time. 

The early powders were characterized by laser granulometry, scanning electron microscopy 

(SEM) and X-ray diffraction analysis. The final product of this reaction was characterized by 

SEM and X-ray diffraction.  Crystallite size was calculated by the Scherrer equation and 

microdeformation was determined using Willamsom-Hall graph. With Rietveld method was 

possible to quantify the percentile in weight of the products obtained in the aluminothermic 

reaction. Semi-quantitative chemical analysis (EDS) confirmed the presence of metallic 

tantalum and Al2O3 as products of the reduction. As was waited the particle size of the 

metallic tantalum produced, presents values in nanometric scale due the short cooling time of 

those particles during the process. 

Key-words: Aluminothermic reduction, torch plasma, Rietveld, metallic tantalum, 

nanometrics particles. 
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1. Introdução

Altas temperaturas e concentração de energia térmica são algumas das vantagens das 

tochas de plasma. Nos últimos anos, o desenvolvimento de novas tecnologias referentes à 

tocha de plasma vem crescendo no sentido de ampliar e/ou tornar seu emprego mais eficiente. 

Além disso, o plasma térmico oferece controle fácil e preciso da temperatura e do seu fluxo de 

calor. 

Em meados do século passado o arco elétrico tornou-se o centro da atenção devido às 

pesquisas na área espacial, como no problema do aquecimento de gases em túneis 

aerodinâmicos para modelamento do vôo supersônico e nas pesquisas de reentrada de naves 

espaciais na atmosfera. Muitas tochas de plasma de arco elétrico empregam corrente que são 

estabilizadas através do bico constrictor e ou do efeito aerodinâmico do fluxo dos gases que 

formam o plasma. Tais gases estabilizados nas tochas são geralmente alimentados com 

corrente contínua (DEMBOVSKY, 1985). 

As propriedades que fazem as tochas de plasma tão atrativas nas aplicações são as 

possibilidades de serem obtidas altas temperaturas, alta eficiência de transformação de energia 

elétrica em energia térmica com o uso de qualquer tipo de gás (neutros, oxidante ou 

redutores), maior eficiência na transferência de calor nos processos, alta entalpia, menor 

inércia térmica, baixos níveis de consumo de energia, baixa emissão de gases poluentes 

quando se compara com a combustão etc. (ZHUKOV, 1994).  

O processo aluminotérmico é o mais empregado pelas indústrias para a produção de 

tântalo metálico e suas ligas. Nele, o óxido de tântalo misturado com alumínio de forma 

estequiométrica é colocado em cadinho adequado para a reação que ocorre quando a mistura é 

submetida a uma energia inicial. Quando a temperatura atinge cerca de 800oC, dá-se origem a 

uma reação autopropagante que é baseada essencialmente na disponibilidade de uma reação 
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química heterogênea e suficientemente exotérmica para produzir, após a ignição, o produto da 

reação. A reação se propaga como uma onda térmica e química, sem necessidade de nenhuma 

energia adicional, através da mistura dos reagentes. 

Baseando-se no fato de que as tochas de plasma oferecem várias aplicações pode-se 

destacar a produção de metais refratários pela técnica de redução de óxidos, em particular a 

reação de redução aluminotérmica de Ta2O5 mais Al. Onde a mistura colocada num porta 

amostra é injetada até a tocha recebendo energia suficiente para iniciar a reação de redução, 

por interação entre o gás aquecido e o pó. Nesse processo, o pó aquecido reage rapidamente e 

resfria-se fazendo com que o produto principal da reação tântalo metálico, tenha tamanho de 

partícula nanométrica podendo ser aplicado em catalisadores. 

Para o estudo do aquecimento das partículas do pó, é considerada uma única partícula de 

forma esférica que descreve uma trajetória linear ao longo do eixo central da tocha. Fez-se o 

levantamento da transferência de calor para essa partícula para determinar o tempo de fusão e 

de residência da mesma na tocha utilizando equações que descrevem o fenômeno. Também 

foi determinada a temperatura eletrônica da tocha de plasma pelo método da espectroscopia 

óptica. A entalpia do gás do plasma pelo método do balanço energético servirá para 

determinar as propriedades físicas do gás que forma o plasma. 

A identificação das fases dos pós iniciais foi efetuada pelo método da difração de raios 

X e a quantificação das fases do produto da reação foi através do método Rietveld (1969). 

Para melhorar o entendimento o trabalho foi organizado em partes de forma que uma 

revisão geral dos conceitos básicos sobre plasma térmico e a fenomenologia das tochas de 

plasma, aquecimento das partículas do pó, medida da temperatura eletrônica do plasma, 

avaliação da entalpia do gás que forma o plasma, quantificação das fases do produto da reação 

são descritos no capítulo 2; no capítulo 3 é apresentada a metodologia experimental utilizada 
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no trabalho; no capítulo 4 são apresentadas as discussões dos resultados; no capítulo 5 são 

apresentadas as conclusões e no capítulo 6 são apresentadas sugestões para trabalhos futuros. 



Capítulo 2

Revisão Bibliográfica
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 O que é o plasma? 

O termo plasma é comumente definido como sendo o quarto estado da matéria (sólido, 

liquido, gás e plasma). Ele é usado para descrever uma grande variedade de substâncias 

neutras que contêm sempre grande número de partículas livres carregadas, interagindo entre 

si, exibindo um comportamento coletivo devido às forças de Coulomb de longo alcance, 

podendo conter também partículas livres não carregadas ou neutras como átomos e moléculas 

(BITTENCOURT, 1979). 

O plasma comporta-se em conformidade com as leis físicas válidas para os gases. As 

propriedades específicas do plasma que o distinguem do gás é a capacidade de tornar-se 

aparente na presença de um forte campo magnético onde o plasma adquire propriedades não-

isotrópicas. Assim, a diferença fundamental de um plasma e um gás não ionizado fica em sua 

resposta às forças eletromagnéticas (DEMBOVSKY, 1985). 

Um gás, que é constituído por moléculas ou átomos neutros, é um isolante elétrico 

devido à força de interação entre os elétrons e seus respectivos núcleos atômicos (ESIBYAN, 

1973). No entanto, sob determinadas condições, alguns ou todos os elétrons podem ser 

removidos dos seus átomos, processo chamado de ionização. Então, o “gás” estará composto 

de uma mistura de elétrons, átomos positivamente carregados, chamados íons, podendo ter 

também átomos e moléculas com carga neutra, não ionizada. Agora, os elétrons e os íons 

estão livres para mover-se sob a ação de campos eletromagnéticos aplicados e o “gás”, ou 

plasma, pode conduzir eletricidade, donde se extrai a definição mais comum de plasma, gás 

eletricamente condutor. Devido a menor massa dos elétrons, eles respondem mais 

rapidamente aos campos aplicados do que os íons e, conseqüentemente, compõem a maior 
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parte da corrente. Como elétrons e íons são produzidos aos pares e possuem cargas opostas, o 

plasma é eletricamente neutro, isto é, a densidade de elétrons mais a densidade de íons 

negativos devem ser iguais à densidade de íons positivos. Pode-se mostrar matematicamente 

que se num plasma há um desequilíbrio de cargas, logo aparecerá um campo elétrico, que 

tenderá a restabelecer o equilíbrio da neutralidade (ESIBYAN, 1973). 

Na prática, o estado de plasma cobre uma escala extremamente grande de temperatura e 

pressão, desde o gás nas lâmpadas fluorescentes comuns até as reações de fusão no centro do 

Sol. A maior parte da matéria conhecida no universo está no estado de plasma, embora na 

Terra ele seja visto apenas nos relâmpagos, aurora boreal e em laboratórios. 

2.2 O arco elétrico 

Quando um campo elétrico suficientemente alto é aplicado entre dois eletrodos, pode 

ocorrer uma ruptura elétrica, isto é, o estabelecimento de um caminho de condução eletrônica 

no espaço entre os eletrodos que vai depender do potencial de ionização e pressão do gás, 

dimensões da câmara, geometria dos eletrodos, da intensidade e freqüência do campo elétrico 

aplicado.

Para o ar atmosférico em C.N.T.P. o potencial de ruptura é da ordem de 30 kV para 

eletrodos com separação de 1 cm. 

Assim que é feita a ruptura, dependendo da característica U x I da fonte, é produzido um 

determinado modo de descarga elétrica como é mostrado na figura 2.1 (FONTANA, 1997, 

apud LOURENÇO 2004). 



Revisão Bibliográfica 27

Antonio Carlos Pereira Santos 

Figura 2.1 – Curva característica corrente-voltagem de uma descarga luminescente 
(FONTANA, 1997, apud LOURENÇO 2004)

A descarga modo arco, na qual estamos interessados, aparece para correntes maiores que 

1 A e não existe uma definição precisa deste modo de descarga em relação às demais. Em 

comparação com a descarga modo luminescente, o modo arco possui algumas características 

típicas, entre elas: 

a. Baixa queda de potencial no cátodo: no arco, a queda de potencial próxima ao cátodo 

varia de 5 a 15 V, enquanto que no modo luminescente excede a 100 V. Esta diferença é uma 

conseqüência do mecanismo de emissão eletrônica no cátodo (PFENDER, 1978; VICENTE, 

1985; PFENDER et al., 1987). 

b. Constrição ou pinch: a corrente tende a se auto-confinar (MAROTTA, 1991). 

c. Alta densidade de corrente: na coluna do arco, a densidade de corrente pode chegar a 

valores superiores a 100 A/cm2, sendo que no modo brilho não ultrapassa a 10 mA/cm2. No 
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cátodo, a densidade de corrente é da ordem de 106 A/cm2 e a densidade de fluxo de calor para 

o cátodo é da ordem de 106-107 W/cm2, o que requer especial atenção para assegurar a 

integridade dos eletrodos (PFENDER, 1978; VICENTE, 1985; RAIZER, 1997). 

d. Luminosidade da coluna: este critério é válido somente para descargas com pressão 

relativamente alta (p  10-2 atm.). Mostra uma maior luminosidade na coluna da descarga 

modo arco do que na coluna de modo brilho. Não é uma característica que define 

propriamente um modo de descarga do outro (VICENTE, 1985). 

e. Característica VI: no arco elétrico existem três regiões distintas (ver figura 2.2): 

região próxima ao anodo (I), coluna (II) e região próxima ao cátodo (III). A figura 2.2 mostra-

nos a distribuição de potencial entre os eletrodos e a localização das três regiões do arco 

elétrico. 

Figura 2.2 – Distribuição de potencial ao longo do arco elétrico (ESIBYAN, 1973). 

Devido à pequena extensão (alguns microns) das regiões próximas aos eletrodos 

(bainhas) num arco elétrico (digamos, cerca de 10 µm) onde a queda de potencial é da ordem 

de 10 V, a intensidade do campo elétrico alcança valores muito altos, da ordem de 107 V/m (E 
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= dV/dx = 107 V/m = 10V/10 µm). Comparando, na coluna, o campo elétrico é praticamente 

constante e pequeno (E ~ 103 V/m = 100 V/10 cm). 

Na coluna, o plasma está em equilíbrio termodinâmico local, mas nas bainhas dos 

eletrodos o plasma está fora do equilíbrio termodinâmico. Na bainha do cátodo há um 

acúmulo de íons positivos e na bainha do anodo um acúmulo de elétrons, ou seja, o plasma 

não é neutro. Os íons positivos são acelerados na queda de potencial catódica e bombardeiam 

o cátodo, aquecendo-o e produzindo a erosão. 

2.3 Ruptura, ignição ou “breakdown” de um gás 

Ruptura, ignição, ou breakdown de um gás é o processo de transformação de um gás 

isolante em condutor de eletricidade (ou plasma). Há basicamente três métodos para ionizar 

um gás (PFENDER, 1978): a primeira chamada ionização térmica implica na elevação da 

temperatura do gás até que colisões arranquem elétrons dos átomos; a segunda chamada 

ionização de campo que implica na aplicação de um campo elétrico extremamente intenso 

(e/ou de alta freqüência) que atua sobre os elétrons em um átomo neutro, arrancando elétrons 

do átomo, transformando-o em íon; e o terceiro método implica no bombardeamento do gás 

com radiação de alta energia ou outras partículas subatômicas. Se a ionização alcançar valores 

apreciáveis, dá-se a ruptura do gás e a produção de uma centelha com brilho intenso. Se um 

campo externo é aplicado por um tempo suficientemente longo, a ruptura pode dar início a 

uma descarga, que é mantida enquanto o campo existir. 

O elemento principal do processo de ruptura é a avalancha de elétrons, a qual se 

desenvolve no gás quando um campo elétrico suficientemente intenso é aplicado. Uma 

avalancha começa com um número pequeno de elétrons que aparecem acidentalmente, 

digamos, devido aos raios cósmicos (RAIZER, 1997). Para facilitar a ruptura é usada uma 
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fonte artificial de elétrons primários a fim de iniciar uma avalancha. Por exemplo, o cátodo ou 

o gás pode ser irradiado com luz UV para produzir fotoelétrons. Um elétron livre no gás 

ganha energia do campo elétrico. Ao alcançar energia acima do seu potencial de ionização, 

ele ioniza a molécula, e sede energia. O resultado é a produção de dois elétrons lentos. Estes 

são novamente acelerados no campo, ionizam moléculas e desse modo produzem quatro 

elétrons, e assim por diante. A ruptura em um gás é essencialmente um processo com limiar 

(threshold). Isto significa que a ruptura é estabelecida se o campo elétrico excede certo valor 

(por exemplo, a energia de ionização). 

A ruptura elétrica depende geralmente da tensão, geometria e distância entre eletrodos, 

pressão, temperatura, umidade e tipo do gás dos eletrodos. 

Para um determinado gás para uma determinada geometria a tensão de ruptura de um 

gás é uma função não-linear, dada pela Lei de Paschen e depende só do produto pde, Vr = 

V(pd), onde Vr é a tensão de ruptura, p é a pressão e de é a distância entre os eletrodos 

(COBINE, 1958). Normalmente, quanto maior a voltagem, a freqüência, a temperatura, a 

umidade e menor o potencial de ionização do gás (exemplo, Sódio, Potássio, Césio), mais 

fácil é a ruptura. Na figura 2.3 são apresentadas as curvas de Paschen para eletrodos planos 

paralelos a uma temperatura de 20oC. Vemos que as curvas de Paschen têm dois ramos: um 

descendente, para baixos pde e o outro ascendente para altos pde. Na região descendente da 

curva de Paschen, quanto maior a pressão (ou distância) mais fácil à ignição. Já na região 

ascendente, ocorre o oposto, quanto maior a pressão (ou distância) mais difícil a ignição. À 

pressão de 1 atm (no ar), a tensão de ruptura DC em ar, para um gap de 1 mm, é de 

aproximadamente 4500 V e num gap de 1 cm, da ordem de 30 kV. A ruptura do argônio é da 

ordem de 1000 V num espaçamento de 1 mm, o que explica porque muitas vezes o argônio é 

usado para ignição do arco. 
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Figura 2.3 – Tensão de ruptura para eletrodos planos paralelos em ar (temperatura: 20o

C) (COBINE, 1958).

2.4 Plasma térmico e equilíbrio termodinâmico local (ETL) 

Podemos classificar os plasmas em plasmas de baixa temperatura e de alta temperatura. 

Os últimos, para temperaturas acima de 70000 K, são os plasmas de interesse para a fusão 

termonuclear controlada.  

Os plasmas de baixa temperatura (de 3000 a 70000 K) se dividem em térmicos e frios. 

Os plasmas térmicos estão em equilíbrio termodinâmico e os frios fora do equilíbrio. 

Basicamente, o equilíbrio significa que a temperatura dos elétrons é igual à temperatura das 

partículas pesadas (Te Tg). Isso ocorre no plasma térmico dos arcos elétricos. Ao contrário, 

os plasmas frios são caracterizados por fortes desvios do equilíbrio cinético (Te >> Tg). Como 

a temperatura Tg está próxima da temperatura ambiente, estes plasmas são chamados plasmas 

“frios”. É o que ocorre nas lâmpadas fluorescentes. 

O plasma em equilíbrio termodinâmico total (ETT) não pode ser alcançado no 

laboratório. Isto implicaria que as paredes do reservatório em que se encontra o plasma e a 

radiação teriam que estar à mesma temperatura do plasma, e não existem materiais que 

possam suportar temperaturas tão altas do plasma. A maioria dos plasmas de laboratório são 
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opticamente finos e transparentes, então, a radiação do plasma não satisfaz a lei de Planck, de 

radiação em equilíbrio, ou radiação do corpo negro (BOULOS et al., 1994). Além das perdas 

por radiação, os plasmas sofrem perdas irreversíveis de energia por condução, convecção, e 

difusão, o que perturba o equilíbrio termodinâmico. Assim, os plasmas de laboratório e alguns 

plasmas naturais não podem estar em equilíbrio termodinâmico total (ETT). Então, é 

necessário introduzir um novo tipo de equilíbrio, o equilíbrio termodinâmico local (ETL). 

O ETL em um plasma opticamente fino e estacionário existirá se as seguintes condições 

forem satisfeitas simultaneamente (BOULOS et al., 1994): 

1. As diferentes espécies que formam o plasma elétrons, íons, átomos e moléculas 

devem ter uma distribuição Maxwelliana de energia. 

2. E/p é suficientemente pequeno (E: campo elétrico e p: pressão) e temperatura 

suficientemente alta para que Te Tg.

3. O ETL (Te Tg) existe em uma região suficientemente pequena do plasma, contendo 

grande número de partículas. Assim, o plasma em ETL pode ter gradientes de temperatura e 

localmente estar em equilíbrio. 

4. O mecanismo dominante para excitação (distribuição de Boltzmann) e ionização 

(equilíbrio Saha) são as colisões. 

5. As variações espaciais das propriedades do plasma são suficientemente pequenas. 

Restringiremos a discussão para o caso dos plasmas opticamente finos, plasmas 

produzidos em laboratórios. Ao contrário do ETT, o ETL não requer equilíbrio com o campo 

de radiação (este, em ETT, mas não em ETL, deve corresponder à radiação de corpo negro na 

mesma temperatura das partículas). No entanto, em ETL, os processos de colisão devem 

governar as transições e as reações no plasma e deve existir a micro-reversibilidade entre os 

processos de colisão. Em outras palavras, é necessário um equilíbrio detalhado entre cada 

processo de colisão e seu processo reverso. O ETL requer também que os gradientes locais 
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das propriedades do plasma (temperatura, densidade, condutividade térmica, etc.) sejam 

suficientemente pequenos para que uma partícula que se difunde de um ponto para outro no 

plasma tenha suficiente tempo para equilibrar-se, isto é, o tempo de difusão deve ser da 

mesma ordem que o tempo que demora em alcançar o equilíbrio. A partir do tempo do 

equilíbrio e da velocidade das partículas pode-se calcular o comprimento para alcançar o 

equilíbrio, que é menor nas regiões onde as propriedades do plasma têm gradiente pequeno. 

Portanto, considerando as variações espaciais, o ETL é mais provável naquelas regiões. 

A energia elétrica fornecida para o plasma é transferida principalmente para os elétrons 

(devido a sua alta mobilidade) e estes a transferem parcialmente (através de colisões) para as 

partículas pesadas. Devido a esse fluxo de energia dos elétrons para as partículas pesadas, a 

temperatura dos elétrons é maior que a das partículas pesadas, Te > Tg. A diferença entre as 

temperaturas pode ser derivada a partir do balanço de energia, supondo que a energia cinética 

trocada por colisões elásticas é igual à energia ganha pelos elétrons do campo elétrico, 

desprezando as colisões inelásticas (BOULOS et al., 1994): 
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Onde o lado esquerdo representa a fração de energia transferida de um elétron de massa 

me para uma partícula pesada de massa mg, k é a constante de Boltzmann (k = 1.38×10-23 J/K). 

No lado direito e

d é a velocidade de deriva dos elétrons, definida como: 
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Onde µe é a mobilidade dos elétrons; e é o tempo médio de vôo livre dos elétrons, e 

pode ser escrito como (BOULOS et al., 1994): 
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onde e é o livre caminho médio dos elétrons e ev é a velocidade térmica média dos 

elétrons. 

Das equações (2.1), (2.2) e (2.3) obtém-se (BOULOS et al., 1994): 
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Já que o termo mg/24me é aproximadamente 243 para o hidrogênio, a quantidade de 

energia ( eeE) que os elétrons captam ao longo de um caminho livre médio é muito pequena 

comparada com a energia térmica média dos elétrons (kTe). 

Figura 2.4 – Comportamento da temperatura dos elétrons (Te) e das partículas pesadas 
(Tg) em um plasma de arco em função da pressão (BOULOS et al., 1994). 

O equilíbrio cinético dos constituintes do plasma é favorecido a altas temperaturas e sob 

pressão maior que 1 KPa, conforme visto na figura 2.4. 

Nas proximidades dos eletrodos que forma o arco elétrico, temos E >> 0 e nessa região 

não existe o equilíbrio entre Te e Tg. Produzindo um desequilíbrio no plasma. O diagrama 

semi-esquemático da figura 2.4 mostra a separação, com a diminuição da pressão, das 

temperaturas dos elétrons e das partículas pesadas em um arco elétrico. 
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O desvio entre Te e Tg é da ordem de 1% para o argônio de alta intensidade e com as 

seguintes características; E = 1300 V/m, e = 3x10 -6 m, mAr/me = 7x104  Te = 30x103 K 

(BOULOS et al., 1994). 

2.5 Tocha de Plasma

2.5.1 Histórico 

Arcos elétricos são conhecidos a mais de 150 anos. Os trabalhos iniciais de arcos livres 

com eletrodos de carbono mostraram que a máxima temperatura alcançada era de 10x103 K. 

Em 1600, W. Gilbert descobriu a existência de ionização em chamas gasosas (LAWTON, 

1962).

As primeiras pesquisas com tochas de plasma que se têm registros são de 1924 quando G. 

T. Southgate começou a trabalhar com chamas em fornos de elétrons axiais (WEINBERG, 

1987). Gerdien em 1935 obteve um aumento da temperatura confinando o arco na vizinhança 

dos eletrodos. Posteriormente, Maecker em 1951 confinou inteiramente a coluna de plasma 

usando guia em vórtice, alcançou uma temperatura da ordem de 50 x 103 K no centro da 

coluna. A partir daí, começou o desenvolvimento dos jatos de plasma, isto é, aparelhos que 

mantém o controle do fluxo estacionário do plasma com altas temperaturas. 

Com o passar dos anos, os estudos nesta área aumentaram, principalmente no final da 

década de 50 e ínicio dos anos 60. Todavia, o conceito de combinação de chama com 

descargas elétricas tem origem nos anos 60 e 70 (WEINBERG, 1987). As espécies químicas 

geradas pelo plasma, suas temperaturas e a mecânica do fluido relacionada com a condução das 

partículas são assunto de muito interesse devido as aplicações tecnológicas envolvidas. Os 

estudos nesta área iniciaram na década de 20 (WEINBERG, 1987). 
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As tochas de plasma têm sido objeto de muitos estudos envolvendo a interação do arco 

com fluxo e com o campo magnético (CHAN et al., 1980), projeto de eletrodos, geradores de 

radicais livres para ativação de fases gasosas, estudo de erosão dos eletrodos (CHAN et al., 

1980), regime laminar, turbulento e ondas de choque (GIDALEVICH et al., 1998), estado 

termodinâmico do arco, equilíbrio termodinâmico local, modelamento teórico de tochas de 

plasma (HILL; JONES, 1979), aplicações de tochas (TOPHAM et al., 1994), diagnósticos 

(SERBETCI; NAGAMATSU, 1990) etc. 

No campo da pesquisa, o Jato de Plasma deu oportunidade de se ampliar o conhecimento 

das propriedades termodinâmicas e de transporte de gases a alta temperatura e também no 

desenvolvimento de várias técnicas de diagnósticos, assim como espectroscopia. 

Atualmente as tochas de plasma possuem diversas aplicações. Dentre elas podemos citar 

corte e solda de metais, fusão e refino de metais e ligas cerâmicas, metalurgia extrativista, 

lingotamento contínuo de aços, deposição de camadas cerâmicas e metálicos protetores de 

superfícies, inertização de produtos químicos tóxicos, lixo hospitalar e industrial, 

decomposição térmica de materiais (metanol, etanol, e outros combustíveis para a produção 

do hidrogênio utilizado em células combustíveis), síntese de produtos químicos (acetileno, 

carbeto de cálcio, etc) e de novos materiais cerâmicos (óxidos, nitretos, carbetos, etc), 

gaseificação de carvões pobres, esferoidização, mudança de fase de cerâmicas, tratamento 

térmico de superfícies, na fusão e recuperação de metais, redução de óxidos, etc. 

2.5.2 Princípio físico do jato do plasma (Pinch Térmico) 

O princípio físico do jato de plasma baseia-se no seguinte: um arco elétrico é gerado 

entre dois eletrodos, montado axialmente e separados por certa distância, sendo mantido por 

uma fonte de potência pré-estabelecida. Um fluxo contínuo de gás é fornecido e obrigado a 
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passar por um estreito canal cilíndrico (vórtice) onde se encontra o arco estabilizado, saindo 

do canal sob a forma de um fluxo de plasma. O gás junto à parede refrigerada possui alta 

resistividade, o que obriga o arco a se confinar no eixo do canal, aumentando a condutividade 

elétrica, e conseqüentemente, a temperatura do plasma nesta região, figura 2.5 (VICENTE, 

1985). Este efeito denomina-se confinamento térmico. 

Figura 2.5 – Esquema do confinamento do plasma no eixo do canal, causado por 
correntes de convecções entre o plasma e a parede refrigerada do canal ejetor. 

O arco elétrico pode ser livre (arco de solda ou num forno a arco) figura 2.6 ou 

confinado numa tocha de plasma (figura 2.7). No arco livre, o processo de troca de calor entre 

o arco e o gás ambiente se dá por convecção natural. No arco confinado, a troca é por 

convecção forçada. Ela mais eficiente que a convecção natural. Portanto, o arco confinado é 

mais eficiente e alcança temperatura mais alta (20000 K) que no arco livre (3000 K). 

Canal
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Água

R L 
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Fluxo de 
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Figura 2.6 – Representação esquemática de uma tocha de arco livre 

Figura 2.7 – Representação esquemática de uma tocha de arco confinado 

A tocha de plasma de arco confinado, definida como um equipamento que utiliza o arco 

elétrico para converter energia elétrica em energia térmica com alta eficiência. Há uma grande 

diversidade de tochas de plasma, mas o princípio de operação é o mesmo e está baseado na 

convecção forçada e na constricção da coluna do arco por um gás, ou um líquido. 
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As tochas de plasma apresentam as seguintes características: 

• Alta temperatura do arco: ~20000 K 

• Alta eficiência de conversão de energia elétrica em térmica (pode chegar até 95%) 

• Utilização de quaisquer gases: oxidantes, neutros ou redutores. 

• Alta entalpia do fluxo de plasma 

• Alta densidade de potência 

• Pequenas dimensões 

• Alta condutividade térmica do fluxo de plasma 

Basicamente, o processo de convecção forçada por gás soprado sobre a coluna do arco 

resulta em um maior resfriamento da periferia do arco e em um aumento de densidade j do

arco. Com a redução do diâmetro da coluna a ação de constricção do campo magnético 

intrínseco do arco também aumenta. Assim, a constricção térmica do arco produz a 

constricção magnética (ESIBYAN, 1973). Um arco com maior j tem maior gradiente radial de 

partículas ionizadas e, portanto, maior será a difusão radial de elétrons de dentro para fora do 

arco e partículas neutras de fora para dentro. Um maior influxo de partículas neutras exige um 

campo elétrico E maior no arco (para ionizá-las) para que o balanço de partículas 

(neutralidade do plasma) se mantenha constante. Um aumento simultâneo de j e E significa

um aumento de potência térmica dissipada por unidade de volume p = jE e, portanto, maior 

temperatura do arco confinado que no arco livre. Pela segunda lei da termodinâmica, maior 

temperatura da fonte quente resulta em maior eficiência de transferência de calor do arco para 

o gás. 

O arco estabelecido entre os eletrodos é forçado através do canal pelo gás de trabalho, 

permanecendo estabilizado ao longo do eixo da tocha. Usualmente o gás de trabalho é 

alimentado através de uma câmara de vórtice que provê rotação ao gás. Ela possui duas 

funções, uma de estabilizar a coluna do arco no centro do canal e outra de rodar a parte radial 
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ou as partes radiais das extremidades do arco próximas aos eletrodos. O segundo efeito serve 

para reduzir a erosão no caso de eletrodos frios (tubulares). O gás pode também ser injetado 

de maneira axial para estabilizar o arco no eixo. Na passagem através do canal, o gás é 

aquecido, ionizado, emerge da tocha como um jato de plasma. Emergindo da tocha, o jato de 

plasma alarga-se ligeiramente, isto é a tocha exerce o papel de um diafragma, constringindo a 

coluna do plasma. Isto conduz ao aparecimento de um gradiente axial do arco, acelerando o 

jato de plasma. A camada exterior do gás que flui em torno da coluna do arco mantém-se 

relativamente fria e forma uma isolação elétrica e térmica entre o jato de plasma e o canal. 

Adicionalmente o revestimento externo de gás resfria intensamente a coluna do arco. Isso 

aumenta a densidade de corrente e a temperatura do arco. A densidade de corrente do arco na 

tocha de plasma alcança aproximadamente 100 A/mm2. Uma ordem a mais do que a 

densidade de corrente no arco livre (ESIBYAN, 1973). A temperatura alcança vários milhares 

de graus. 

2.5.3 Classificação das tochas de plasma

A classificação das tochas de plasma pode ser feita sob diferentes aspectos, entre eles 

pela maneira como o plasma é produzido: tochas de arco elétrico com corrente contínua (DC), 

de arco elétrico com corrente alternada (AC), tochas de plasma de rádio freqüência (RF), de 

alta freqüência (HF), de ultra-altas freqüências (UHF ou micro-ondas), etc. 

As tochas também podem ser classificadas pelo tipo de cátodo: tochas de cátodo quente 

ou frio. Como o anodo é sempre eletrodo frio, podemos ter um ou dois eletrodos tubulares. 

Por sua vez as tochas de arco elétrico podem também ser classificadas pelo tipo de arco: arco 

transferido ou direto, que é usada para corte e fusão de metais, (figura 2.8a), arco não 

transferido ou indireto, que é usada na deposição e no aquecimento de gases, (figura 2.8b). 
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Figura 2.8 – Classificação das tochas de plasma pelo tipo de arco: (A) arco transferido 
ou direto (B) arco não transferido ou indireto (ESIBYAN, 1973). 

2.5.4 Ignição e estabilização do arco na tocha de plasma 

Quando um campo elétrico muito intenso é aplicado entre dois ou mais eletrodos, pode 

ocorrer uma ruptura elétrica ou o estabelecimento de um caminho de condução eletrônica 

através do espaço entre os eletrodos. O arco elétrico é definido como sendo a descarga elétrica 

mantida por um gás ionizado. Ele tem inicio quando uma quantidade de elétrons é emitido 

pelo eletrodo negativo (cátodo) aquecido e é mantido pela ionização térmica do gás aquecido 

(HOWATSON, 1970). 

Para a abertura do arco, é necessário aquecimento e bombardeamento com elétrons do 

gás que circunda o eletrodo. As regiões próximas aos eletrodos são caracterizadas por alta 

intensidade do campo elétrico e por grandes gradientes axiais de temperatura, densidade de 

cargas e também por fortes efeitos magnetohidrodinâmicos, que podem influir na coluna do 

arco, como, por exemplo, os jatos catódicos e os anódicos.

A ignição mais comum é feita com uma fonte de ignição de HV/HF com ou sem injeção 

de gás de baixa tensão de ruptura e uma fonte de potência para o arco aplicada à tocha, isto é, 
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antes da ignição, precisamos ter uma tensão DC entre os eletrodos, para que a ignição seja 

sustentável pela fonte formando o arco, a partir de uma ionização inicial faísca da ignição. É 

necessária uma pequena proximidade entre os eletrodos principais, para diminuir a tensão de 

ruptura.

A estabilização consiste em submeter o arco elétrico a uma força, radial ou longitudinal, 

de modo a que o arco permaneça no centro do canal e de forçá-lo a retornar a essa posição 

quando de qualquer desvio, evitando, assim, que ocorra uma prematura ruptura do arco para 

as paredes metálicas do canal e, conseqüentemente, uma diminuição do comprimento do arco 

(MAROTTA, 1991). A estabilização garante o funcionamento estável da tocha de plasma e 

pode contribuir para a diminuição da erosão dos eletrodos (KASSABJI, 1981). Existem 

diversos tipos de estabilização: por parede, por fluxo axial de gás, por fluxo em vórtice de gás, 

por parede segmentada, por transpiração através da parede porosa, ou por injeção radial de 

gás, por turbulência, por campo magnético. 

2.5.5 Modelagem das tochas de plasma 

Os processos físicos que ocorrem no interior do canal de uma tocha de plasma envolvem 

uma grande quantidade de fenômenos que interagem de forma fortemente não linear entre si 

(YAS’KO, 1969). Processos elétricos, magnéticos, gasodinâmicos, térmicos determinam o 

comportamento do arco no canal. Além disso, as propriedades físicas, tais como densidade, 

condutividade térmica e elétrica, viscosidade variam por causa dos enormes gradientes de 

temperatura e densidade das várias espécies moléculas, átomos, íons, elétrons presentes. 

Soluções analíticas ou numéricas do sistema de equações, envolvendo equações da 

Mecânica dos Fluidos de Navier-Stockes, eletromagnéticas de Maxwell, de Ohm e de estado 

termodinâmico dos gases normalmente não conseguem levar em conta todos os fenômenos 
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envolvidos nas tochas de plasma, dando necessariamente soluções muito aproximadas, 

dificilmente aplicáveis na engenharia de projeto das tochas. Esse fato é conhecido, 

principalmente na área de Mecânica dos Fluidos, no estudo de vários problemas térmicos, 

particularmente no da transferência de calor por convecção natural e forçada. Neste caso onde 

a solução é apelar para a Teoria da Similaridade ou Teoria das Dimensões (FOX, 1992; 

HOLMAN, 1983), são obtidas soluções generalizadas, empíricas, baseadas em números 

adimensionais, como por exemplo, para o caso da transferência de calor em tubos lisos, para 

escoamento turbulento num fluxo plenamente desenvolvido (HOLMAN, 1983): 

nmCNu PrRe                                                         (2.5) 

onde C = 0.023 , m = 0.8 , n = 0.4. 

Nu é o número de Nusselt e é representado pela equação: 

K

Hx
Nu                                                                    (2.6) 

Re é o número de Reynolds e é representado pela equação: 

d

tvd
Re                                                                   (2.7) 

Pr é o número de Prandlt e é represento pela equação: 

K

c dpPr                                                                   (2.8) 

Onde H é o coeficiente de transferência de calor, x denota alguma posição local com 

respeito à coordenada x, K é a condutividade térmica,  é a densidade, v é a velocidade, dt é o 

diâmetro do tubo, d é a viscosidade dinâmica e cp é o calor específico a pressão constante.
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2.5.6 Medida da temperatura eletrônica por espectroscopia óptica

O emprego do método da curva de Boltzmann é amplamente usado para a medida da 

temperatura eletrônica através da espectroscopia óptica, especialmente, para medir a 

temperatura do elétron no plasma usando a intensidade relativa de duas ou mais linhas do 

espectro em uma larga diferença de energia. A intensidade das linhas de argônio pode ser 

usada para determinar a temperatura eletrônica, porém, para aplicar o método de Boltzmann 

para a medida da temperatura o nível de excitação do elétron necessita alcançar a condição de 

ETL (OHNO, et al., 2006). 

A aplicação do método atômico de Boltzmann em medidas integradas espacialmente 

não fornece a temperatura no eixo central sem a aplicação da técnica da inversão de Abel. Um 

método tem sido proposto por Marotta e usado por Joshi em arcos de plasma e por Albinsk 

em máquinas de descarga elétrica, para obter a temperatura no eixo central do plasma sem o 

cálculo da inversão de Abel. Esse método também é aplicável em tochas de plasma onde a 

coluna de plasma apresenta um perfil de alto gradiente de temperatura gaussiano (BOURG, et 

al., 2002). 

O princípio básico do método de Boltzmann é descrito a seguir: 

Considere dois níveis de energia, Ei e Ej onde, Ei é o nível menor e Ej é o nível maior, e 

duas linhas de diferentes densidades atômicas Ni e Nj. Em condição de equilíbrio térmico, a 

relação entre as densidades pode ser estabelecida usando a distribuição de Boltzmann: 

kT

EE

g

g

N

N ij

i

j

i

j exp ,                                             (2.6) 
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onde gi, e gj são os pesos estatísticos do respectivo estados i e j, k é a constante de Boltzmann, 

e T é a temperatura. Para uma densidade de população N, a relação de Boltzmann para esse 

estado atômico é determinada por: 

kT

EE

TZ

g

N

N ijjj exp
)(

,                                         (2.7) 

onde Z(T) é a função partição dada por: 

kT

E
gTZ m

m

m exp)( .                                            (2.8) 

Agora, quando o átomo do plasma decai do nível de energia superior Ej, para o nível de 

energia menor Ei, o coeficiente de emissão da linha espectral pode ser expressa pela equação: 

jji

ji

o
ji NA

hc

4
,                                                (2.9) 

onde ji é o comprimento de onda para a luz emitida, h é a constante Planck, co é a velocidade 

da luz no vácuo, Aji é a probabilidade de transição que é a probabilidade por segundo em que 

um átomo no estado j emite espontaneamente em uma direção aleatória e decai para o estado 

i. Substituindo a equação Eq. (4) em Eq. (2) temos: 

kT

E

TZ

Nhc

gA

jo

jji

jiji exp
)(4

.                                           (2.10) 
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Aplicando o logaritmo neperiano em ambos os lados da Eq. (5) chegamos à equação: 

C
kT

E

gA

j

jji

jijiln ,                                            (2.11) 

onde C é uma constante. 

Construindo o gráfico de )ln(
jji

jiji

gA
 em função de Ej encontraremos uma reta na qual 

seu coeficiente angular é igual a -1/T. Deste modo, podemos determinar a temperatura 

eletrônica do plasma. 

2.5.7 Método do balanço energético para calcular a entalpia do gás do plasma

A diferença entre a energia fornecida pela fonte geradora do plasma e o calor transferido 

do anodo para a água de circulação é igual à energia gerada pela chama do plasma 

(RAMASAMY, 1999): 

Energia fornecida pela fonte - Energia transformada em calor = Energia gerada pelo plasma  

QT – QL = QG                                                            (2.12)

onde;

QT = VI 

QL = WcCpc(Tf – T0)

QG = WgHg – Wg H0g
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Substituindo os valores de QT, QL e QG na equação 2.12, temos: 

g

fpccgg

g
W

TTCWVIHW
H

)( 00                                 (2.13) 

Onde Hg representa a entalpia do gás do jato do plasma. Os valores dos parâmetros da 

equação 2.13 são representados a seguir. 

Hg é a entalpia do jato de plasma (J/Kg), 

Hog é a entalpia inicial do gás (J/Kg),

Wg é o fluxo do gás de formação do jato de plasma (Kg/s), 

V é a tensão da fonte (V), 

I é a corrente da fonte (A), 

Wc é o fluxo da água (Kg/s), 

Cpc é o calor específico da água (J/KgK), 

(Tf – T0) é a variação da temperatura da água de refrigeração do anodo. 

2.5.8 Eficiência térmica da tocha 

A eficiência térmica ( t) da tocha a plasma é definida como a porcentagem da fonte 

elétrica absorvida na tocha, contida no jato plasma (RAMASAMY, 1999). 

100
.

VI

WH gg

t                                                       (2.14) 
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onde

Hg = entalpia do jato de plasma (J/kg) 

Wg = fluxo do gás de formação do plasma (kg/s) 

U = tensão (V) 

I = corrente (A) 

A eficiência da tocha varia com seguintes parâmetros: com o fluxo do gás, com a 

corrente elétrica e com o diâmetro do bico. A eficiência da tocha aumenta com o aumento do 

fluxo de gás. Quando o valor do fluxo é dobrado a eficiência aumenta em 18 % do valor 

inicial. O aumento na eficiência é devido ao aumento no valor do fluxo conseqüentemente 

diminui a excursão radial das partículas do gás, desta maneira diminui a transmissão de 

energia para a parede. 

O aumento da corrente elétrica proporciona um aumento na temperatura do arco, uma 

vez que a dissipação de calor é proporcional a I2. Um aumento na temperatura aumenta a 

transferência de calor para a parede resultando num aumento da perda de energia térmica 

proveniente da tocha. Por essa razão a eficiência diminui com o aumento da corrente I. 

Quando a corrente é dobrada  diminui por 13,84 %.). Bokhari and Boulos observaram 

diminuição da eficiência com o aumento na corrente acima de 400 A (BOKHARI, BOULOS 

1980).

O aumento no diâmetro do bico aumenta a eficiência, pois, a densidade do plasma 

aumenta quando a taxa de fluxo do gás permanece constante. Portanto, as moléculas e íons do 

gás podem transmitir energia através da corrente de convecção próxima aos eletrodos também 

pode decrescer. Consequentemente a transferência de energia de resfriamento diminui com 

um diâmetro do bico maior. Conseqüentemente a eficiência térmica da tocha pode aumentar. 

(BOKHARI, BOULOS, 1980) concluíram que a eficiência pode ser melhorada através da 

redução do tamanho do anodo. 
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2.6 Avaliação do aquecimento das partículas do pó 

2.6.1 Descrição do fenômeno 

As partículas sólidas quando são injetadas no jato do plasma pelo portador com ou sem 

o gás de araste descrevem trajetórias e velocidades em função das características da fonte e do 

gás do plasma (VARDELLE, 1998). A geometria do portador e sua posição em relação ao 

jato do plasma controlam uma grande distribuição da trajetória das partículas devido à 

aceleração e seu aquecimento. Na maioria dos casos, o portador é colocado ortogonalmente ao 

eixo do jato, dentro do ânodo ou fora dele. Típicos portadores possuem diâmetros internos 

que variam entre 1,5 e 2,0 mm e a saída do pó fica a uma distância de 0,1 mm em relação 

plasma. 

Pós usados em plasma de deposição podem apresentar diferentes morfologias, 

dependendo do processo de fabricação. Essas diferenças podem estar relacionadas ao modo de 

fabricação como composição química, distribuição de tamanho de partículas (KUBEL, 1990; 

KOLMAN et al., 1994; WIGREN et al., 1996; ANDERSON, 1999). A forma da partícula 

tratada em um jato de plasma afeta sua densidade que, por sua vez, influenciará na aceleração 

e aquecimento e na qualidade do produto final. 

O plasma spray apresenta distribuição típica de tamanho de partícula de pós cerâmicos 

entre 10–45 µm e de pós metálicos entre 45–90 µm (PAWLOWSKI, 1995). Durante o 

transporte pneumático junto ao portados, elas colidem entre si e entre as paredes do portador. 

Estas colisões são responsáveis pela divergência das partículas na saída do jato do plasma. 

Esta divergência é mais acentuada para partículas com diâmetros abaixo 20 µm e resultarão 

em uma grande distribuição de trajetórias dentro do jato de plasma. (VARDELLE, 1998). 
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Quando as partículas penetram no centro do jato do plasma, elas são aquecidas e depois 

aceleradas. Então, no plasma, elas desaceleram e lentamente esfriam. Partículas tratadas em 

plasma D.C. alcançam um tempo de residência de milissegundo e recebem um fluxo de calor 

de 108 W/m2 (PFENDER, 1998). As partículas com maiores densidades são as mais 

resistentes ao fluxo de arraste e gastam mais tempo no jato de plasma, favorecendo seu 

aquecimento. Porém, para partículas com baixa densidade e baixa condutividade térmica, a 

taxa de condução de calor nas partículas pode ser tão lenta que asseguram um aquecimento e 

fusão homogênea durante o tempo de residência no jato plasma. Partículas podem reagir 

durante o vôo no do jato do plasma podendo sofrer reações químicas, decomposição ou 

evaporação (VARDELLE, 1997). 

2.6.2. Cálculo do tempo de residência (tr)

Para o cálculo do tempo de residência da partícula em contato com o jato do plasma 

algumas considerações serão necessárias. Apenas uma partícula será considerada, a partícula 

será exposta ao plasma de argônio a uma temperatura uniforme, o fluxo do gás será constante 

e o efeito de radiação é desprezível. A partícula será aquecida na fase sólida a partir de uma 

temperatura inicial até o ponto de fusão com uma temperatura constante. Pode haver uma 

diferença de temperatura entre o centro da partícula e a superfície durante o processo de 

aquecimento devido à condutividade térmica finita da partícula. Porém, assumiu-se que a 

condutividade térmica é infinita para simplificar os cálculos. 

O tempo de residência da partícula no plasma pode ser calculado pela expressão 

(KLINSKAYA-RUDENSKAYA, 1999): 
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2

1

)/2( gr kVst                                             (2.15) 

Onde:

pdk 2/18                                               (2.16) 

e s, Vg, , d e p são caminho percorrido pela partícula, velocidade do gás, viscosidade 

do plasma, diâmetro do pó e densidade do pó, respectivamente. 

Para analisar a trajetória de uma partícula no plasma, devemos encontrar a velocidade do 

gás do plasma, usando o teorema do pulso. A velocidade do gás é determinada pela razão da 

taxa de fluxo de massa do gás do plasma (m), o diâmetro do bico (Db ) e a densidade do gás 

do plasma ( g). (GROSS, 1968). Usando o teorema do pulso a velocidade do jato do plasma 

(Vg) em relação a taxa do fluxo de massa (m) e a densidade média do gás do plasma ( g) é 

dada por: 

gb

g

D

m
V

2

4

                                                   (2.17) 

A velocidade e trajetória de uma partícula injetada no plasma são principalmente 

afetadas pela viscosidade de arraste. A velocidade da partícula pode ser calculada pela 

equação: (CZERNICHOWSKI, 2000). 

)]exp(1[ rgp ktVV                                            (2.18) 
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2.6.3. Cálculo do tempo de fusão (tm)

A alta temperatura do plasma conduz a um aumento na temperatura e fusão da partícula. 

A partícula em contato com o plasma térmico normalmente pode sofrer os seguintes 

processos: aquecimento da partícula na fase sólida da temperatura ambiente até a temperatura 

de fusão do material; fusão da fase sólida a uma temperatura constante; evaporação da fase 

líquida.

Devido à condutividade térmica da partícula durante o processo de aquecimento, 

temperaturas diferentes podem desenvolver no interior da partícula embora a suposição de 

uma condutividade térmica infinita da partícula possa ser considerada para simplificar nossa 

análise (BOSE, 1993). 

Podemos definir tvr como o tempo em que a velocidade da partícula atinge a velocidade 

do plasma: 

18/2dt pvr                                                 (2.19) 

e ttr como o tempo em que a temperatura da partícula atinge a temperatura do plasma: 

)/(2/3 gppvrgtr CCtt                                       (2.20) 

Na equação (2.34), Cp é o calor específico de argônio e Cgp é o calor específico da 

partícula na temperatura de fusão. Para uma faixa de temperatura entre 1000 a 10.000 K os 

valores de Cp e Cgp são praticamente iguais. Conseqüentemente, a relação entre eles será a 

unidade. Assim, a equação acima fica: 
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vrgtr tt 2/3                                                    (2.21) 

A aceleração de uma partícula sólida injetada num fluido resulta principalmente da força 

de arraste (PAWLOWSKI, 1995). O coeficiente de arraste depende do número de Reynolds. 

O número de Reynolds pode ser definido como: 

/)(Re )pgg VVd                                    (2.22) 

o número de Prandtl como, 

ggpC /)(Pr                                                 (2.23) 

Onde g é a condutividade do gás do plasma. 

A transferência de calor normalmente é descrita pelo número de Nusselt de acordo com 

a relação de Ranz Marshall (SNABRE, et al., 1998). 

33.05.06.02 re PRNu                                          (2.24) 

Muitos estudos experimentais sugerem um fator de correção para o gradiente de 

temperatura dentro do limite ao redor da partícula (SNABRE, et al., 1998). No plasma, as 

condições do fluxo são regidas através da correção para o número de Nusselt que é proposta 

por (GOKHALE, 1989): 
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33.055.02295.01 re PRNu                                    (2.25) 

As propriedades de gás Re e Pr encontram-se a uma temperatura comum (BOSE, 1993). 

O tempo requerido para a partícula alcançar a temperatura de fusão pode ser escrito 

como: 

)]/()ln[(/ MgppgpNtrm TTTTFtt                              (2.26) 

onde:

Tgp é a temperatura do gás do plasma 

Tp é a temperatura inicial da partícula 

TM é a temperatura de fusão da partícula 

A partícula poderá fundir se o tempo de residência for maior que seu tempo fusão. 

2.6.4 Cálculo da taxa de transferência de calor do plasma para a partícula 

A equação a seguir representa a taxa de transferência de calor do plasma para uma 

partícula (WESTHOFF et al., 1992): 

)(2
pgpp TTHDQ                                                     (2.27) 

Onde, H é o coeficiente de transferência de calor entre o plasma e a partícula, Dp o 

diâmetro da partícula Tgp temperatura do gás e Tp temperatura da partícula. 
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2.7 Ocorrência e aplicações do tântalo 

O tântalo provém de um minério conhecido por columbita-tantalita o qual constitui uma 

solução-sólida onde ocorre a substituição entre Nb e Ta, e entre Fe e Mn. A composição 

química deste minério varia entre a columbita pura [(Fe,Mn)Nb2O6] e a tantalita pura 

[(Fe,Mn)Ta2O6]. Eles podem conter ferro-columbita (FeNb2O6), mangano-columbita 

(MnNb2O6), ferro-tantalita (FeTa2O6) e mangano-tantalita (MnTa2O6). A maior incidência do 

minério na região Nordeste é entre os Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

(JOHNSTON JR. & VASCONCELOS 1945; EBERT 1970; DA SILVA & DANTAS 1984; 

BEURLEN 1995; DA SILVA et al. 1995).

Com o avanço da indústria eletrônica mundial as aplicações do Tântalo (Ta) esta cada 

vez mais ampla e diversificada (CUNNINGHAM, 1985). Nesta indústria o Ta é utilizado 

como pó-metálico na fabricação de capacitores reguladores de fluxo de eletricidade, nos 

circuitos integrados para equipamentos eletrônicos como telefones celulares, computadores, 

equipamentos digitais (e.g. vídeos, câmeras), e circuitos eletrônicos diversos, como aqueles 

usados em automóveis e equipamentos médicos.  

Na forma de óxido, o Ta também é aplicado na manufatura de vidros especiais com um 

alto índice de refração utilizado em lentes para câmeras. Uma fração menor do Ta produzido 

no mundo é utilizada na fabricação de aços especiais, resistentes à corrosão e também a altas 

temperaturas. As aplicações de tais aços vão desde a fabricação de turbinas e ferramentas de 

corte na forma de carbeto de tântalo (TaC). 

A tabela 2.1 apresenta algumas das propriedades físicas do tântalo metálico. 



Revisão Bibliográfica 56

Antonio Carlos Pereira Santos 

Tabela 2.1 – Propriedades físicas do tântalo metálico 

Densidade 16650 Kg/m3

Ponto de Fusão 3290 K 

Ponto de Ebulição 5731 K 

Calor Específico 140 J/KgK 

Condutividade Elétrica 7,61 x 106 m-1 -1

Condutividade Térmica 57,5 W/mK 

Estrutura Cristalina CCC 

Número Atômico 73 

Peso Atômico 180,9 uma 

2.8 Redução aluminotérmica 

A redução aluminotérmica apresenta emprego crescente na produção de metais e ligas. 

Ela é uma redução que ocorre com a liberação de calor e autogênica, ocorre fornecendo 

apenas a energia de ativação à mistura de óxido metálico e pó de alumínio. Uma das 

vantagens desse processo é que por ser altamente exotérmica, pode ser auto sustentada. Uma 

reação aluminotérmica pode ser escrita de forma genérica da seguinte forma: 

MO + Al M + AlO                                                (2.28) 

A aluminotermia é um processo típico de oxi-redução, no qual um óxido metálico (MO) 

é reduzido por intermédio do alumínio (Al). Durante o processo, o alumínio é oxidado. A 

intensidade do processo de oxi-redução, desse tipo de processo, quando o agente redutor é o 

alumínio, depende exclusivamente do potencial do agente oxidante. Quanto mais nobre for o 

metal, maior é a facilidade de reduzir o óxido metálico. Portanto, quanto mais nobre o agente 
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oxidante, maior a intensidade da reação aluminotérmica. Na aluminotermia, o oxigênio 

necessário à combustão, ou oxidação não é retirado do ar, mas do óxido metálico. 

2.9 Método de Rietveld

Desenvolvido por H. Rietveld no final da década de 1960, (RIETVELD, 1969) o método 

que leva seu nome permite a realização simultânea do refinamento de cela unitária, 

refinamento de estrutura cristalina, analise quantitativa de fases e determinação de orientação 

preferencial, com maior precisão comparando-se a qualquer outro método separadamente. A 

análise da microestrutura ainda que não tenha a precisão do método Double-Voigt ou de 

Warren-Averrbach, mas há no método potencialidade para que o mesmo possa ser 

futuramente equiparado (PAIVA-SANTOS, 2002). 

Em geral, para aplicação deste método se faz necessário o conhecimento da estrutura das 

fases que compõem a mistura com um bom grau de aproximação, além de se ter posse de 

padrões difratométricos de boa qualidade (GOBBO, 2003; PRINCE, 1995). A quantidade a 

ser minimizada no refinamento é a função residual dada por: 

i

ciiiy yywS 2)(                                                (2.29) 

onde:

ii yw /1 , é o peso de cada intensidade; 

iy  é a intensidade observada na i-ésima interação; e 

ciy  é a intensidade calculada na i-ésima interação. 
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Observa-se que os pesos wi refletem apenas o erro de contagem aleatória nas 

intensidades observadas, não sendo considerado o erro nas intensidades calculadas. Caso o 

modelo estrutural não seja adequado, ou ainda, a forma do pico não esteja bem definida, a 

intensidade calculada estará errada. 

A intensidade calculada ciy  de uma fase é determinada pelo somatório do modelo 

estrutural 
2

KF  e outras contribuições na vizinhança da posição da reflexão dada pela lei de 

Bragg, acrescido da sua radiação de fundo ou linha de base (DE OLIVEIRA, 2005). 

biKk

k

ikPKtci yAPFLSy )22(
2

                                        (2.30) 

onde:

St é o fator de escala; 

k é o índice de Miller para reflexão de Bragg; 

LPK representa a função polarização e função de Lorentz; 

 é a função do perfil de reflexão 

PK é a função de orientação preferencial; 

A é o fator de absorção; 

Fk é o fator de estrutura para k i-ésima reflexão de Bragg, e 

Ybi é a intensidade da radiação de fundo na i-ésima interação. 

Para varias fases a equação anterior se torna: 

bittKtk

k

tittktPK

t

tci yAPFLSy ,,,

2

,, )22(                            (2.30) 
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onde o índice “t” refere-se às fases em questão (DE OLIVEIRA, 2005). 

2.9.1 Análise quantitativa das fases 

Com os resultados das analises de Rietveld de amostras contendo varias fases é possível 

obter-se a proporção relativa das fases presentes (BISH, 1988; HILL 1987). 

A analise quantitativa de fases baseia-se em dois fatos simples (DE OLIVEIRA, 1998): 

(i) se cada material cristalino produz um difratograma característico, as intensidades dos 

picos de cada fase são proporcionais à massa da fase presente na amostra; 

(ii) o fator de escala é proporcional à intensidade do difratograma de cada fase, 

significando que as quantidades relativas de massa das fases que constituem a amostra podem 

ser obtidas dos fatores de escala resultantes do refinamento estrutural pelo método de 

Rietveld. 

Se todas as fases estão identificadas e são cristalinas, a fração em massa (weight 

fraction) de cada fase (W) pode ser determinada através da equação relatada por Hill e 

Howard (HILL; HOWARD, 1987): 

N

i

ijppp ZMVSZMVSW )(/(                                         (2.32) 

onde p é o valor de i para uma fase particular entre as “N” fases presentes, e S, Z, M e V, são, 

respectivamente, o fator de escala, o número da fórmula unitária por cela unitária, a massa da 

fórmula unitária (em unidades de massa atômica) e o volume da cela unitária. Esta é à base de 

um método que prove a analise quantitativa de fase sem a necessidade de padrão ou 

procedimentos de calibração laboriosos.  
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A aplicação da analise quantitativa de fases pelo método de Rietveld apresenta algumas 

vantagens sobre os métodos tradicionais, como por exemplo, (DE OLIVEIRA, 1998): 

a) Todas as reflexões do perfil são explicitamente incluídas, independente de 

superposições;

b) A radiação de fundo é mais bem definida, uma vez que a função contínua é ajustada 

para todo o perfil; 

c) Os efeitos de orientação preferencial e extinção são minimizados ao longo de todo 

padrão de difração, para todas as fases consideradas no refinamento; 

d) Parâmetros estruturais e de perfil de pico podem ser refinados, simultaneamente, para 

as fases particulares nas amostras. 

2.9.2 Critérios de ajuste 

Um bom ajuste depende de quão adequado é o modelo, embora o modelo contenha os 

parâmetros necessários para descrever a estrutura cristalina, bem como o alcance de um 

mínimo global.(DE OLIVEIRA, 2005). 

A avaliação do ajuste ou refinamento do difratograma é dada pela expressão: 

2

1
22 ))(/())(( iiciiiwp ywyywR                                        (2.33) 

onde:

wpR  é o “índice R” ponderado. 

Matematicamente, esse índice é o que melhor reflete o progresso do refinamento, por ter 

no numerador o resíduo que é minimizado (GOBBO, 2003). A convergência do refinamento é 

verificada pela analise deste índice. 
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O índice de qualidade de refinamento é dado pela expressão: 

2

1
2

exp )/())((/ pnyywRRS ciiiWP                                   (2.34) 

onde:

S é chamado de “ goodness of fit”; 

Rexp é o valor estatisticamente esperado para Rwp;

n é o número de pontos considerados i.e., o número de pontos sendo utilizados no 

refinamento; e p é o número de parâmetros refinados. 

Valores de S < 1 indicam que o ajuste é inadequado para a radiação de fundo, e o tempo 

de contagem é insuficiente ou a utilização de um maior número de parâmetros que o 

necessário. Já valores de S > 1,5 indicam inadequação do modelo ou a existência de mínimo 

local (DE OLIVEIRA, 2005). Enfim, S deve estar próximo de 1.0 ao termino do refinamento, 

significando que nada mais pode ser melhorado, pois o Rwp já atingiu o limite que se pode 

esperar para aqueles dados de difração medidos (PAIVA-SANTOS, 2002). O Rexp é dado por: 

2

1
2

exp ))(/()( ii ywpnR                                            (2.35) 

A estatística “d” de Durbin-Watson (DURBIN, 1950, 1951, 1971; HILL, 1971) indica a 

existência de correlação serial entre resíduos adjacentes obtidos pelo método dos mínimos 

quadrados utilizado no refinamento (DE OLIVEIRA, 2005). 

Os indicadores numéricos confirmam a qualidade do refinamento, mas nem sempre 

permitem identificar certos problemas. Durante o refinamento, é essencial que sejam 

observadas as diferenças entre os padrões calculados e observados, buscando detectar 
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problemas de ajustes de linha de base e também irregularidades da função perfil de pico. As 

diferenças observadas nos difratogramas também são importantes para a verificação de fases 

que por ventura não tenham sido incluídas no refinamento. 

2.10 Microdeformação e tamanho de cristalito 

Sabe-se que a microdeformação e o tamanho de cristalito está intrinsecamente 

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

são variações nos parâmetros de rede. É comum em trabalhos científicos não levar em conta 

os efeitos da microdeformação, ou ainda que não se faça um estudo detalhado sobre essa 

quantidade e sim ter apenas uma idéia desse valor. Isso porque ainda não se descobriu uma 

técnica eficaz para calcular tal parâmetro. Neste trabalho, através do gráfico Williamsom-Hall 

(WILLIAMSOM et al., 1953) será determinado a microdeformação e o tamanho de cristalito 

para a fase tântalo metálico. 

Para calcular o tamanho de cristalito utiliza-se a equação de Scherrer (KLUG et al., 

1954; NUFFIELD, 1986; JENKINS, 1996). 

cos

k
dc                                                              (2.36) 

Onde: dc é o tamanho do cristalito; k constante de proporcionalidade que depende da 

forma dos cristalitos, assumida como sendo esférica (1,0);  comprimento de onda da radiação 

do Cu (1,5406 Å) e  a largura à meia altura do pico de difração (FWHM) em (rad). 

O valor  é determinado considerando a seguinte equação: 
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2

1
22 )( bBobs                                                         (2.37) 

em que Bobs é a largura à meia altura referente à amostra e b é a largura à meia altura 

referente a um padrão monocristalino. 

Sabe-se que os perfis dos picos de difração das amostras policristalinas são geralmente 

aproximados por funções do tipo Gaussiana ou Lorentziana. Por outro lado um modelo para 

determinarmos o tamanho de cristalito e a microdeformação é assumir para os picos de 

difração a função Lorentziana para o tamanho de cristalito e a função Gaussiana para o efeito 

de microdeformação. O resultado da convolução destas duas funções é conhecido como 

função de Voight (VOIGHT, 1912).

2.11 Gráfico Williamsom-Hall 

Uma eficiente técnica para desacoplar os efeitos da microdeformação e tamanho de 

cristalito presentes no alargamento de um pico de difração é o uso do gráfico Williamsom- 

Hall (WILLIAMSOM et al., 1953). Sabe-se que o alargamento do pico devido as 

microdeformações varia linearmente com a distância 0H (=1/d) à origem da rede 

recíproca e que o alargamento devido ao tamanho da partícula é constante e igual a D-1 , onde 

D é a medida do tamanho da partícula na mesma direção que 0H . Assumindo que o perfil da 

linha devido ao tamanho de cristalito e a microdeformação for apenas uma contribuição da 

Lorentziana, então a largura total devido ao tamanho e à microdeformação será dado pela 

equação 2.38: 
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dD

1
,                                                 (2.38) 

onde é uma constante. 

Percebe-se claramente que essa não é uma boa aproximação, pois a Lorentziana 

contribui apenas com o tamanho do cristalito e a Gaussiana com as microdeformações. Na 

prática é mais conveniente utilizar a largura em termos de 2 do que em termos da distância a 

origem da rede recíproca. Assim, uma maneira mais simples de expressar essa dependência 

linear é utilizando a equação 2.39 (WILLIAMSOM et al., 1953). 

sen
D

k 4cos
                                           (2.39)

onde é a largura a meia altura do pico (FWHM), é comprimento de onda dos raios X e k é

a constante que depende da simetria da reflexão e que em geral adota-se k = 1.

O gráfico de cos  /  versus sen , será aproximado por uma reta Y = A + BX da 

regressão linear. O coeficiente linear A é igual a 1/D que fornece o valor aproximado para o 

tamanho de cristalito e o coeficiente angular B é igual a 4 / , sendo  a microdeformação. O 

valor de  é o comprimento de onda dos raios X que é igual a 1,54 .

A figura 2.9 está apresentada o gráfico da função FWHM versus 2  para a amostra 

padrão de LaB6 (hexa-borato de lantânio), utilizado neste trabalho. A partir deste gráfico faz-

se a correção dos valores da largura à meia altura das amostras reduzidas em tocha de plasma 

utilizando-se da equação: 
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      c = ( 2
obs  -

2
pad)

1/2                                                 (2.40) 

Figura 2.9 – Gráfico da função FWHM versus 2  para a amostra padrão de LaB6

Com o valor do c traçamos os gráficos de Williamsom-Hall para cada amostra reduzida 

onde o coeficiente angular e o coeficiente linear do gráfico ·cos /  versus sen , que será 

aproximado por uma reta (regressão linear), nos dá um valor aproximado para a 

microdeformação e para o tamanho da partícula, respectivamente.
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3 Metodologia Experimental 

3.1 Aparato experimental

Um dispositivo experimental constituído por uma tocha de plasma, uma fonte de 

potência retificadora, um ignitor de alta freqüência, uma câmara de proteção, um alimentador 

de pó e um fluxímetro foram usados durante o desenvolvimento desse trabalho. A figura 3.1 

apresenta uma figura dando uma visão geral do aparato experimental completo. 

Figura 3.1 – Dispositivo experimental utilizado nos experimentos de reação de redução 
aluminotérmica.

Fluxímetro 

Alimentador do pó 

Câmara de proteção 

Ignitor de alta 
Freqüência

Fonte de potência 
retificadora
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3.2 Tocha de Plasma 

A tocha de plasma apresentada neste trabalho foi construída com base no modelo 

desenvolvido por RAMASAMY, (1999). O equipamento é constituído por duas partes: a 

primeira parte consiste no suporte do cátodo. Este suporte é feito de cobre e possui quatro 

canais ortogonais ao centro, que tem como função fornecer a entrada do gás em forma de 

vórtice e é utilizado como guia do eletrodo. Foi usinado um furo central neste suporte para 

alojar o cátodo. A segunda parte consiste no anodo que possui um sistema de refrigeração por 

água para proteção do canal cilíndrico interno, conforme ilustrado na figura 3.2. 

Figura 3.2 – Desenho esquemático da tocha de plasma mostrando detalhes do cátodo e 
anodo.
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Um sistema de isolamento é ajustado à câmara (anodo), o qual possui um isolante de 

teflon que separa elétrica e termicamente o cátodo do anodo. Esse sistema é fixado ao suporte 

do cátodo e ao suporte fixador da entrada de gás e tensão da fonte, por meio de um 

rosqueamento, como mostrado na figura 3.3. 

As duas partes (anodo + cátodo), axialmente concêntricas compõem a tocha de plasma. 

O cátodo do tipo bastão, apresenta 4,5 mm de diâmetro e é formado por uma liga de 

tungstênio (W + 2% ThO2). Ele possui movimento axial para posicionar-se de maneira que 

haja a abertura do arco entre o cátodo e o anodo. Isso ocorre devido à rosca existente no 

suporte.

Figura 3.3 – Porta cátodo com indicação da entrada do gás. 
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3.2.1 Sistema de refrigeração 

O sistema de refrigeração em formato cilíndrico feito de cobre faz parte do anodo. Este 

sistema é refrigerado com água, conforme mostrado na figura 3.4. O conjunto de possui 90 

mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, com um canal de 6 mm de diâmetro por 28 mm de 

comprimento, onde ocorre a abertura do arco e formação da tocha. Ele é usado para resfriar o 

anodo. Para medir a variação de temperatura da água que circula na câmara de refrigeração 

foram utilizados dois termômetros clínicos digitais BD Basic colocados na mangueira de 

entrada e saída da água. 

Figura 3.4 – Sistema de refrigeração (A) e medida da temperatura da água (B). 
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3.2.2 Câmara de gás 

A câmara de gás figura 3.5 (A) representa a parte interna da câmara de refrigeração onde o 

gás é introduzido por vórtice e a figura 3.5 (B) representa a alimentação do gás e entrada de 

potência da fonte para o cátodo. A introdução do gás na câmara é feita através de quatro orifícios 

tangenciais ao suporte do cátodo (figura 3.3), localizados de maneira simétrica para evitar a 

variação de pressão na câmara e a instabilidade do arco. O vórtice proporciona uma melhor 

estabilidade e proteção térmica do canal ejetor. Além disso, produz efeito centrífugo de 

separação radial entre o gás frio que se encontra próximo à parede da câmara, e o gás quente 

localizado no centro junto ao cátodo, o que aumenta sua vida média (VICENTE, 1985). 

Figura 3.5 – Câmara de gás (A) e sistema de alimentação (B). 
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3.2.3 Fonte de Potência da tocha 

Na figura 3.6 é apresentada a fonte de potência da tocha. A fonte é constituída por duas 

partes: a primeira corresponde a fonte de ignição de alta freqüência, modelo SAWM/301 da 

WHITE MARTINS, e a segunda um retificador modelo Soldarc R250, da mesma marca, que 

possui as seguintes características: 

Entrada: 220 V/380 V/440 V, freqüência 60 Hz; 

Saída faixa de trabalho: 5 – 250 A, tensão aberto 80V; 

Ciclo de trabalho: 155 A/26 Vcc; 200 A/28 Vcc; 250 A/30 Vcc. 

Figura 3.6 – Foto representativa da fonte de potência. 
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3.3 Medida da temperatura eletrônica 

Na figura 3.7 está representado o espectrômetro da ACTON, modelo SpectroPro 2500i, 

com comprimento focal de 500 mm, abertura da fenda f/6.5 e resolução espectral de 0,05 mm 

que por meio de uma fibra óptica para processar a luz capturada do plasma. Para a análise de 

dados um microcomputador AMD SEMPRON 1,5 MHz possui um software da SPECTRA 

SENSE. 

Figura 3.7 – Espectrômetro da ACTON, modelo SpectroPro 2500i 

A figura 3.8 ilustra como a fibra óptica é posicionada em relação à tocha. A distância 

perpendicular entre a tocha e a fibra óptica é aproximadamente de 75 mm, para a coleta de 

dados.
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Figura 3.8 – Posicionamento da fibra óptica para a captura dos dados proveniente da tocha de 
plasma para serem enviados para o processador do espectrômetro 

A figura 3.9 representa o comprimento e o diâmetro da tocha em funcionamento. Para 

isso a tocha foi posicionada em frente de um papel milimetrado e foi fotografada 

apresentando um comprimento de 20 mm e um diâmetro de aproximadamente 25 mm.  

Figura 3.9 – Dimensões da tocha em funcionamento 

Fibra óptica 
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3.4 Preparação das amostras para redução 

Um pó de pentóxido de tântalo (Ta2O5), adquirido na Companhia Industrial Fluminense 

(CIF) e um pó de alumínio (Al), adquirido na ALCOA foram usados. Estes reagentes foram 

pesados em uma balança digital modelo Analytical Standart 120 da Ohause e misturados 

estequiometricamente de acordo com a equação teórica. 

3Ta2O5 + 10Al    6Ta+5Al2O3                                            (3.1) 

As misturas foram preparadas com excesso de 5% de alumínio (em massa) além do valor 

estequiométrico (BRITO, 2007) a partir do cálculo usando a Equação (3.1). As massas 

utilizadas para os reagentes foram as seguintes: 10 g de Ta2O5 e 2,14 g de Al. O excesso de 

alumínio contribui para uma redução completa do reagente da reação, conduzindo para um 

alto rendimento metálico (NUNES, 1999). 

Após o cálculo da massa, uma amostra desses reagentes foi preparada por mistura 

mecânica manual. Em seguida amostras foram preparadas para o processo de moagem de alta 

energia (MAE), em moinho planetário do tipo Micro Mill Fritsch Pulverisette7, durante 6 

horas num cadinho e bolas de metal duro na proporção de 4:1 (relação entre o peso das bolas 

e a massa dos constituintes). 

No processo de redução, 8 (oito) amostras contendo 0,3 g do compósito formado pelos 

pós de alumínio e óxido de tântalo foram introduzidas no alimentador de pó, colocado na 

parte superior do reator figura 3.1 página 64. O compósito foi injetado com vazão média de 

0,3 g/min, através de um tubo colocado perpendicular à chama. Após a reação, o compósito 

era recolhido através de um papel alumínio colocado no interior do câmara de proteção para 

evitar contaminação do produto da reação e levado para caracterização. As condições de 
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trabalho da fonte da tocha de plasma foram as fornecidas pelo fabricante. Foram utilizadas as 

máximas condições de trabalho da fonte voltagem de 30 V e intensidade de corrente de 250 

A, além do fluxo do gás argônio de 15 L/min, em pressão atmosférica. 

3.5 Caracterização dos materiais 

3.5.1 Distribuição do tamanho de partículas 

Um equipamento de difração a laser da marca CILAS modelo 920 L com faixa de 

leitura variando de 0,3 a 400 µm foi utilizado para efetuar as medidas de distribuição do 

tamanho de partículas. Como o óxido de tântalo aglomera-se facilmente torna-se necessário 

que se utilize um tensoativo para evitar sua aglomeração o que dificulta a análise pelo 

equipamento. Para resolver esse problema, adições sistemáticas de tensoativo foram efetuadas 

com o intuito de dispersar as partículas do pó. Assim, utilizou-se o tensoativo Renex 95, 

usado na composição de detergentes, em proporções de 1, 2, 3 e 4 µl para 0,2 g do compósito 

com 400 ml de água no reservatório do equipamento. 

3.5.2 Difração de raios X e quantificação das fases 

As análises de difração de raios X foram realizadas usando um difratometro Shimadzu 

modelo Lab X XRD-6000. Os ensaios foram realizados com radiação CuK  (  = 1,54056 Å) 

na configuração Bragg Bretano. A varredura angular 2  variou de 20 a 80o com passo de 0,05 

e com um tempo de contagem de 2 segundos por passo para todas as amostras. As fases 

encontradas através do DRX foram analisadas qualitativamente, fazendo-se uso do programa 

computacional de fases PMGR do pacote de programas da SHIMADZU XRD-6000. 
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Através do DRX coletado utilizou-se o programa DBWS-9807 (YOUNG et al, 2000) 

escrito na linguagem Fortran IV para quantificação das fases usando o método de Rietveld. Os 

arquivos de entrada do programa foram adquiridos através ICSD (Inorganic Crystal Structure 

Database) for WWW (Works With Win95). 

Os parâmetros refinados foram o “background”, os parâmetros de rede, o fator de escala, 

a largura a meia altura, fator de temperatura isotrópico, e as posições atômicas. A seqüência 

no refinamento foi a seguinte: “background”, o fator de escala, parâmetros de rede, largura a 

meia altura, fator de temperatura isotrópico, e as posições atômicas. 

3.6 Microscópio eletrônico de varredura e microscopia óptica 

As análises da microscopia eletrônica de varredura foram realizadas em um microscópio 

eletrônico de varredura, modelo XL 30 - ESEM marca Phillips.

A análise da microscopia óptica da amostra foi efetuada por um microscópio BX60-M 

Olympus. 

Associado ao microscópio um microcomputador Intel Celeron 2.4 GHz utilizou o 

programa Image Pro Plus Versão 6.0 para processar as imagens. 

A amostra usada para a microscopia óptica foi embutida com resina acrílica. O processo  

metalografico realizaram-se usando lixas com granulometria que variou de 600 a 2000 e o 

polimento utilizou-se com alumina com granulometria de 0,1 µm. 
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3.7 Modelagem do aquecimento das partículas do pó 

Foi utilizado o programa computacional de simulação de partículas em tocha de 

plasma Jets Poudres 2006 com o objetivo de verificar o movimento das partículas na chama 

da tocha e estimar a potência necessária para satisfazer o aquecimento das partículas do pó até 

o ponto de ignição da reação  800ºC. A configuração utilizada na simulação foi: Ar 100 %, 

fluxo de gás 30 litros/min, bico da tocha 6 mm, potência 7000 W, pressão atmosférica, 

eficiência da fonte 90 %, distância entre os eletrodos 1 mm. As propriedades físicas das 

partículas utilizadas nesse programa foi a densidade, o calor específico, ponto de fusão e calor 

latente de fusão do alumínio e diâmetro médio do alumínio, uma vez que esse pó é o 

responsável pelo início da reação de redução aluminotérmica. 



Capítulo 4
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4 Resultados e Discussões 

4.1 Caracterização do material de partida.

Na figura 4.1 está representado os histogramas do granulômetro a laser representativo da 

variação do dispersante usado. A figura 4.1 (A) sem dispersante, figura 4.1 (B) 1,0 µl do 

dispersante, figura 4.1 (C) 2,0 µl do dispersante, 4.1 (D) 3,0 µl do dispersante e figura 4.1 (E) 

4,0 µl do dispersante. A partir dessa sistematização foram obtidos os respectivos histogramas 

que indica o grau de dispersão das partículas para o Ta2O5. Uma vez mantido a mesma 

distribuição de partículas, significava que a proporção do dispersante atingiu sua eficiência 

máxima. Comparando-se a figura 4.1 (E) e a figura 4.1 (D) observa-se que o histograma da 

figura 4.1 (E) apresenta uma estabilização na distribuição de partícula, indicando que o 

dispersante atingiu a máxima eficiência. 
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Figura 4.1 – Histogramas da distribuição do tamanho de partícula em função da 
concentração do dispersante para o Ta2O5

A figura 4.2 apresenta o resultado da análise de distribuição de tamanho de partículas 

obtidas por difração a laser do pó de óxido de tântalo. Observa-se que o pó de Ta2O5

apresenta uma distribuição de tamanho de partícula não uniforme com maior concentração de 

partículas com valores de tamanho abaixo de 1,0 µm. 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E)
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Figura 4.2 – Granulometria a laser das partículas do Ta2O5 apresentando diâmetro a 
50% de 0,50 µm 

A figura 4.3 apresenta o resultado da análise de distribuição de tamanho de partículas 

obtidas por difração a laser do pó de alumínio. Observa-se que o mesmo apresenta uma 

distribuição de tamanho de partícula não uniforme com maior concentração numa faixa 

compreendida entre 1,5 a 10,0 µm. 

Figura 4.3 – Granulometria a laser das partículas de Al apresentando diâmetro a 50% de 
 5,29 µm 
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Nas figuras 4.4 e 4.5 são apresentados os espectro de difração de raios X do pó de 

partida do alumínio e do pó de partida do óxido de tântalo. Observa-se que os difratogramas 

apresentam picos estreitos com altas intensidades. 

Figura 4.4 – Espectro de difração de raios X do pó de alumínio. 

Figura 4.5 – Espectro de difração de raios X do pó do óxido de tântalo. 
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Na Figura 4.6 estão representados os espectro de difração de raios X do compósito do 

óxido de tântalo e alumínio (Ta2O5 + Al com excesso de 5% do valor estequiométrico). A 

Figura 4.6.(A) é apresentado o espectro de difração de raios X do compósito preparado por 

mistura mecânica manual. A Figura 4.6.(B) é apresentado o espectro de difração de raios X do 

compósito preparado por moagem de alta energia conforme descrito no capítulo 3 página 72. 

Figura 4.6 – Espectro de difração de raios X do compósito do óxido de tântalo e 
alumínio (Ta2O5 + Al com excesso de 5% do valor estequiométrico) mistura mecânica manual 

(A) moagem de alta energia (B) 

A tabela 4.1 apresenta os valores dos tamanhos de cristalito e microdeformações nas 

direções de maior intensidade para as fases alumínio e o óxido de tântalo utilizando-se a 

equação de Scherrer capítulo 3 página 75. 
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Tabela 4.1 Tamanho de cristalito e microdeformação nas direções de maior intensidade 
para ambas fases alumínio e o óxido de tântalo 

 Al na direção (111) Ta2O5 na direção (001) 
D (nm) 74,26 58,88 

Mistura Manual   
D (nm) 69,91 58,97 

 (%) 0,001573 0,003104 
Mistura em 

moinho durante 6 
horas

D (nm) 59,68 56,62 
 (%) 0,001840 0,003233 

Durante a moagem, a alta energia de impacto das bolas produz deformação e fratura dos 

pós de partida. Como conseqüência, são formadas partículas compósitas com tamanho e 

formas diferentes dos pós iniciais, como também, incorporação de partículas duras nas 

partículas moles. A moagem também proporciona uma deformação da rede cristalina visto 

que há um alargamento dos picos conforme é observado na figura 4.5 (B), o qual estar 

relacionado ao acúmulo de tensão e/ou refino do cristalito do material. 

A partir da tabela 4.1 pode-se observar que o tamanho de cristalito e microdeformação 

nas condições, mistura mecânica manual e mistura em moinho planetário, houve diminuição 

no valor do cristalito das fases (Ta2O5 e Al), e conseqüente aumento da microdeformação. 

A Figura 4.7 representa a morfologia das partículas do pó Ta2O5. Observa-se que o 

Ta2O5 é formado por aglomerados de pequenas partículas. 
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Figura 4.7 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) de um aglomerado de partículas do 
pó de Ta2O5

A figura 4.8 representa a morfologia das partículas do pó de Al. Observa-se que o pó Al 

é formado por partículas pequenas não aglomeradas, apresentando contornos bem definidos e 

textura uniforme. 

Figura 4.8 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do pó de Al 
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A figura 4.9 representa o compósito (Ta2O5 + Al com excesso de 5% do valor 

estequiométrico) moído por 6 horas em moinho planetário. Nela pode-se observar que as 

partículas do pó de alumínio foram completamente envolvidas pelas partículas do óxido de 

tântalo.

Figura 4.9 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do compósito (Ta2O5 + Al com 
excesso de 5% do valor estequiométrico) moído por 6 horas em moinho planetário

4.2 Caracterização da tocha de plasma 

4.2.1 Método do balanço energético para calcular a entalpia do gás do plasma 

A diferença entre a energia fornecida pela fonte geradora do plasma e a energia 

transformada em calor no anodo para a água de circulação (energia perdida) é igual à energia 

gerada pelo plasma. Dessa forma podemos calcular a entalpia do gás do plasma através da 

expressão 2.13 capítulo 2 página 47. 

Os valores para o fluxo de gás (Wg,) entalpia inicial do gás (Hog), potência da fonte (VI), 

calor específico da água (Cpc), fluxo de água para refrigerar o anodo (Wc , densidade inicial 
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do gás argônio ( ) e a variação da temperatura da água (Tf – To) durante o resfriamento são 

listados na tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Parâmetros usados no funcionamento da tocha para o cálculo da entalpia do 
gás do plasma 

Wg (Kg/s) Hog (J/Kg) VI (Kw) Cpc (J/Kg/s) Wc (Kg/s)  (Kg/m3) Tf – To (K) 

0,445 * 10-3 0,16 * 106 7,5 4228 0,125 1,78 7,3 

Com o resultado do valor da entalpia 8,34 x 106 J/Kg e consultando a tabela das propriedades 

de transporte termodinâmico (BOULOS, 1994) encontra-se os valores listados na tabela 4.3 

para o gás argônio que forma o plasma como densidade ( ), calor específico (Cp), viscosidade 

( ), condutividade térmica (K), condutividade elétrica ( ).

Tabela 4.3 – Propriedades de transporte termodinâmico do gás argônio (Boulos, 1994). 
Entalpia 

(J/Kg) 

Densidade 

(Kg/m3)

Calor 

específico

(J/KgK) 

Viscosidade 

(Kg/ms) 

Condutivida

de térmica 

(W/mK) 

Condutividade 

elétrica

(A/Vm) 

8,34 x106 4,1434 * 10-2 2,7132*10 3 2,7435 * 10-4 1,0428 4,1603 * 103

Os valores das propriedades de transporte termodinâmico do gás argônio servirão para 

avaliar o aquecimento das partículas do pó. 

A eficiência térmica da tocha definida pela equação 2.14 capítulo 2 página 47 foi 

calculada como sendo 49,46%. 
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4.2.2 Medida da temperatura eletrônica por espectroscopia óptica 

A temperatura de excitação do jato de plasma calculada através da intensidade da 

emissão atômica das linhas espectrais obtida com o uso do método do gráfico da curva de 

Boltzmann utilizou os valores das linhas de emissão do Ar-I e do Ar-II coletadas com o uso 

do espectrômetro ótico. 

Este método utiliza as intensidades absolutas das linhas espectrais e requer a validade de 

se ter no plasma o equilíbrio termodinâmico local (ETL), sem a presença de uma fonte padrão 

para calibração. A temperatura de excitação da coluna do plasma foi determinada utilizando o 

método atômico de Boltzman. Esse método não fornece a temperatura no eixo da chama, para 

tanto, é necessário a utilização da técnica da inversão de Abel (MAROTTA, 1994). As 

intensidades das várias linhas de emissões ópticas do Ar-I e Ar-II em função do seu 

comprimento de onda estão representadas na figura 4.10. Para determinar a temperatura 

eletrônica da tocha de plasma foi escolhida a região compreendida entre 410–450 nm. 

O método usado aqui é válido para o caso de T < Tm onde Tm é a temperatura a qual a 

emissividade das linhas alcança seu valor máximo. 
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Figura 4.10 – Intensidades absolutas das linhas espectrais a partir do espectro ótico 

Na tabela 4.4 são apresentados os dados atômicos do argônio para os valores do 

comprimento de onda,  (nm) fornecido pelo espectrômetro ótico, bem como, as intensidades 

das linhas espectrais, I(u.a.). As probabilidades de transições, Akl (s
-1), o peso estatístico, gk, e 

a energia Ek (eV) para cada espécie de argônio foram adquiridos através do banco de dados 

NIST. 
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Tabela 4.4 – Dados atômicos do gás argônio 

Espécie  (nm) I (u.a.) Akl (s
-1) gk Ek (eV) 

Ar II 412,8 253 1400000 6 21,49 

Ar I 416,5 2344 288000 3 14,52 

Ar I 420 3588,5 967000 7 14,49 

Ar I 426 2558,5 312000 5 1452 

Ar I 427,5 3245 797000 3 14,52 

Ar I 434 2306,5 297000 3 14,68 

Ar II 440 1441 16000000 4 19,26 

Ar I 442,5 1455,5 7300 3 14,52 

Ar II 444,5 1661 65000000 6 24,28 

Ar II 447 1655 29000000 2 21,42 

Ar II 449 1770,5 4600000 4 21,49 

A figura 4.11 representa a curva de )ln(
jji

jiji

gA
em função da energia (Ek) para 

determinação da temperatura eletrônica da tocha de plasma. Realizando o ajuste linear nos 

pontos obtidos experimentalmente obtem-se uma reta (y = ax + b). Através da inversão do 

coeficiente angular determina-se a temperatura eletrônica para os valores coletados através 

das linhas espectrais foi determinada à temperatura eletrônica da tocha como 17891 ± 3132 K. 
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Figura 4.11 – Representação gráfica da curva de Boltzmann 

4.3 Avaliação do aquecimento das partículas do pó 

Na avaliação do aquecimento da partícula pode-se supor para o modelo, uma partícula 

esférica com velocidade nula ao entrar na chama.  

Utilizando os dados das propriedades de transporte termodinâmico do argônio (tabela 

4.2), foi possível determinar o tempo de residência e o tempo de fusão da partícula no plasma. 

Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Parâmetros referentes ao aquecimento da partícula do pó de alumínio 
Vg (m/s) tr (s) Vp (m/s) Re Pr Nu tf (s) Q (W) 

380 3,98 x 10-5 354,4 0,021 0,71 3,63 6,0 x 10-6 6,66 x 10-1

De acordo com a tabela 4.5 nota-se que o tempo para a fusão da partícula é menor que 

seu tempo de residência, portanto, ocorre a fusão da partícula de alumínio. Como ocorreu a 
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fusão da partícula é de se esperar que a temperatura na tocha tenha alcançado o valor de 

800oC que é a temperatura para o início do processo de reação de redução aluminotérmico. 

Em alguns casos pode não ocorrer à fusão, pois a forma e a densidade da partícula quando 

tratada em um fluxo de plasma influenciará na sua aceleração e seu aquecimento ou também 

pode ocorrer que a partícula não alcançou o centro da chama devido ao fluxo turbulento na 

zona de transição entre a chama e o ar atmosférico. 

A figura 4.12 representa o esquema do comportamento dos pós ao serem injetados na 

chama. 

Como o volume do óxido de tântalo é maior que o volume de Al no compósito e 

sabendo-se que a temperatura de fusão do alumínio é menor que a temperatura de fusão do 

óxido então, pode ocorrer que partícula de alumínio não envolvida pelo óxido possa evaporar 

sem contribuir com a reação de redução quando estas penetrarem na chama ou as partículas de 

alumínio serem completamente envolvidas pelo óxido de tântalo e durante o processo de 

fusão atingirem temperatura suficiente para a reação de redução aluminotérmica formando 

alumina mais tântalo metálico que é produto esperado da reação de redução aluminotérmica. 

Uma outra suposição sobre a presença do óxido de tântalo é o fato de que suas partículas 

por serem muito pequenas não cheguem a atingir o centro da chama, sendo jogada para fora 

pela região de turbulência formada entre a chama e o ar atmosférico e não atingirem uma 

completa redução. 
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Figura 4.12 – Mapa da temperatura usando o programa Jets Poudres 2006 com trajetórias das 
partículas ao penetrarem na tocha

4.4 Caracterização do material reduzido 

Nas figuras 4.13 a 4.16 estão apresentados os espectros de difração de raios X das 

amostras dos pós (Ta2O5 + Al com excesso de 5% do valor estequiométrico) reduzidas por 

redução aluminotérmica com ignição da tocha de plasma. Com objetivo de identificar as fases 

formadas da reação procedeu-se a análise dos espectros de difração de raios X, conforme é 

apresentado nas figuras. As condições experimentais foram descritas no capítulo 3 página 73. 

Como fases presentes, foram detectadas o Ta metálico, o AlTaO4, a alumina (Al2O3) e uma 

fase residual do óxido de tântalo (Ta2O5).
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Os reagentes foram colocados na proporção estequiométrica, mais 5% em excesso de Al 

e estão na forma de pó. As partículas do pó misturado reagem individualmente. Isto significa 

que em cada partícula há um critério de composição a ser observado. 

É possível que em certas partículas haja mais Al de que os 5% adicionais. Sendo assim, 

todo o óxido de tântalo pode ser reduzido e haverá, naquela partícula, Ta e Al2O3. Em outras 

partículas, poderá haver menos Al do que o necessário para reduzir todo o Ta2O5. Logo, 

algumas partículas apresentarão Ta2O5.

Se a moagem for ótima, todas as partículas tendem a apresentar a mesma composição. 

Porém, na prática isto não ocorre. Haverá sempre partículas com menos Al do que o 

necessário para a completa redução do Ta2O5. Assim, este processo de redução que envolve 

reações por partículas individuais apresenta o problema intrínseco onde algumas partículas do 

óxido adquirem mais Al do que o necessário e outras o inverso. Na aluminotermia tradicional, 

toda a massa participa da reação. Neste caso, desvios locais de estequiometria são 

compensados pelo transporte de massa de material em estado líquido durante a reação. Na 

reação de redução por tocha de plasma se as partículas não interagem não pode haver 

compensação, portanto, nem todas as partículas serão reduzidas. 

Comparando os difratogramas apresentados nas figuras, verificou-se que a fase Ta2O5

não foi detectada nas amostras 2,7 e 8 aparecendo nas demais.  
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Figura 4.13 – Espectro de difração de raios X referente ao produto da reação de redução 
aluminotérmica das amostras 1 e 2 

Figura 4.14 – Espectro de difração de raios X referente ao produto da reação de redução 
aluminotérmica das amostras 3 e 4 

20 30 40 50 60 70 80

0

750

1500
A1

( 
1

1
1
 )

( 
1
1
0

 )

( 
0
0
1

 )

( 
3

0
0
 )

( 
2
1
4

 )

( 
1
1

6
 )

( 
2
1
1

 )
( 

0
2

4
 )

( 
1
1
3

 )

( 
1
0

1
 )

( 
1

0
4
 )

( 
1

1
0
 )

( 
0

1
2
 )

( 
2
1
1

 )

( 
2

0
0
 )

( 
1

1
0
 )

 Ta

 Al
2
O

3

 AlTaO
4

 Ta
2
O

5

In
te

n
s
id

a
d
e
 (

u
.a

.)

2

20 30 40 50 60 70 80

0

750

1500
A2

( 
2
1
1
 )

( 
1
0
1
 )

( 
1
1
0
 )

( 
3
0
0
 )

( 
2
1
4
 )

 Ta

 Al
2
O

3

 AlTaO
4

( 
1
1
6
 )

( 
0
2
4
 )

( 
1
1
3
 )

( 
1
0
4
 )

( 
0
1
2
 )

( 
2
1
1
 )

( 
2
0
0
 )

( 
1
1
0
 )

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

u
.a

.)
2

20 30 40 50 60 70 80

0

750

1500 A3

( 
1
0
1
 )

( 
2
1
4
 )

( 
3
0
0
 )

( 
2
1
1
 )

( 
1
1
6
 )

( 
2
0
0
 )

( 
2
1
1
 )

( 
0
2
4
 )

( 
1
1
3
 )

( 
1
1
0
 )

( 
1
1
1
 )

( 
1
0
4
 )

( 
1
1
0
 )

( 
1
1
0
 )

( 
0
1
2
 )

( 
0
0
1
 )

 Ta

 Al
2
O

3

 AlTaO
4

 Ta
2
O

5

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

u
.a

.)

2

20 30 40 50 60 70 80

0

750

1500
A4

( 
1
1
1
 )

( 
1
0
1
 )

( 
1
0
4
 )

( 
2
1
1
 )

( 
1
1
6
 )

( 
3
0
0
 )

( 
2
1
4
 )

( 
2
1
1
 )

( 
2
0
0
 )

( 
1
1
3
 )

( 
1
1
0
 )

( 
1
1
0
 )

( 
1
1
0
 )

( 
0
0
1
 )

 Ta

 Al
2
O

3

 AlTaO
4

 Ta
2
O

5

In
te

n
s
id

a
d
e

 (
u

.a
.)

2



Resultados e Discussão 97

Antonio Carlos Pereira Santos 

Figura 4.15 – Espectro de difração de raios X referente ao produto da reação de redução 
aluminotérmica das amostras 5 e 6 

Figura 4.16 – Espectro de difração de raios X ao produto da reação de redução 
aluminotérmica das amostras 7 e 8 
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A figura 4.17 representa os resultados dos gráficos do refinamento com desenho do 

padrão observado versus padrão calculado das amostras reduzidas através da redução 

aluminotérmica, ou seja, os pontos experimentais (linha cheia na cor preta), o ajuste destes 

pontos (linha pontilhada vermelha) e as posições das intensidades das reflexões de Bragg para 

cada amostra. A intensidade dos picos foi ajustada adequadamente, apresentando uma 

diferença maior na região de picos menos intensos. O aumento da diferença nesta região pode 

estar relacionado às características do padrão, que apresenta picos estreitos e de alta 

intensidade. 
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Figura 4.17 – Gráficos dos refinamentos com desenho padrão observado versus 
padrão calculado das amostras. 
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Por inspeção visual, verifica-se que todos os refinamentos obtiveram resultados 

satisfatórios, com pequena diferença entre os difratogramas observados e calculados, a análise 

dos desenhos mostrou boa definição tanto na aproximação das intensidades, como na posição 

das reflexões. 

A tabela 4.6 apresenta os resultados estatísticos do refinamento das amostras reduzidas 

em tocha de plasma. O índice Rwp é o fator estatisticamente mais significativo de todos os 

outros fatores e reflete melhor o progresso do refinamento, pois a sua expressão analítica 

envolve o método dos mínimos quadrados, entre as intensidades calculadas e a intensidade 

observada. O índice Rexp mede a qualidade das intensidades coletadas. Para um bom 

refinamento, Rwp (%) e Rexp (%) devem ter uma mesma tendência. 

Os resultados apresentados mostram que, apesar dos altos valores do parâmetro de 

qualidade Rwp obtidos para cada reação os índices S atingiram valores baixos, indicando que, 

em função da qualidade dos dados utilizados, os refinamentos foram satisfatórios. 

Estudos demonstraram que um dado valor de precisão no método de Rietveld pode ser 

encontrado com mais eficiência pela diminuição do passo de contagem do que pelo aumento 

do tempo de contagem (KLUG, et al., 1954, NUFFIELD 1986, JENKINS, 1996). 

O arquivo de dados deve ser obtido em condições específicas, de modo que contenha 

entre 2.000 e 5.000 contagens no intervalo angular de contagem. 

A estatística “d” de Durbin-Watson aponta o grau de correlação serial no refinamento 

(um valor ideal deveria estar em torno de 2,0) (DE OLIVEIRA, 2005). Dessa forma, os 

índices “d” de todos os valores da tabela 4.6 estão abaixo do ideal, significando que os 

desvios-padrão obtidos nos refinamentos para este valor estatístico estão subestimados, ou 

seja, são menores que o desvio padrão real que deveria ser obtido com a reprodutibilidade do 

experimento. Isto pode ser devido à quantidade de fases presentes no refinamento, hipótese 

esta que pode ser utilizada para explicar boa parte desse resultado ou mesmo pelo método 
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empregado para a análise do espectro de difração de raios X que não obedeceram aos critérios 

adequados.

Tabela 4.6 – Resultados estatísticos do refinamento das amostras reduzidas em tocha de 
plasma. 

AMOSTRA RWP Rexp S dw

A1 17,53 14,13 1,23 1,09 

A2 13,89 7,57 1,83 0,35 

A3 16,60 13,12 1,26 0,86 

A4 18,89 15,92 1,18 1,16 

A5 18,64 12,78 1,45 0,74 

A6 18,25 13,07 1,39 0,85 

A7 17,28 12,21 1,41 0,65 

A8 18,02 11,22 1,60 0,53 

Para determinar o tamanho do cristalito empregando-se a equação de Scherrer utilizou-

se o pico referente ao plano (110) da estrutura cúbica de corpo centrada (CCC) do Ta na 

diração de 2  = 38,5° para todas as amostras produzidas. 

A tabela 4.7 sintetiza os valores do tamanho de cristalito da fase tântalo produzido. 

Estes valores foram calculados tendo como correção para o valor da largura à meia altura 

LaB6 como amostra padrão. Nela pode-se verificar que os valores do cristalito calculado pela 

equação de Scherrer variou de 20 a 34 nm. 

Tabela 4.7 – Tamanho de cristalito (em nm) do tântalo produzido calculado a partir da 
largura à meia altura usando-se a equação de Scherrer  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

26,29 34,1 31,33 20,28 24,02 25,25 26,30 30,31 
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A tabela 4.8 apresenta os valores das porcentagens em peso das fases produzidas através 

da reação da redução aluminotérmica. A partir da análise dessa tabela pode-se verificar que as 

amostras de números A2, A7 e A8 apresentaram maior percentagem em peso da fase tântalo 

devido a ausência da fase Ta2O5. Através dos dados da tabela pode ser feitar uma média dos 

valores apresentados. A fase tântalo metálico e alumina foram as que mais surgiram 

confirmando a validade do processo já que as duas juntas apresentam um percentual médio de 

87 % em peso. As fases AlTaO4 e Ta2O5 apresentaram apenas um percentual de 13 %. 

Comparando-se com os valores de uma produção do tântalo metálico para uma reação de 

redução aluminotérmica teórica (81,92%), a produção tântalo metálico ocorrida por redução 

da tocha de plasma alcançou um valor de 64% desse valor teórico. 

Tabela 4.8 – Valores das porcentagens em peso das fases produzidas através da reação 
da redução aluminotérmica 

AMOSTRA Ta (%) Al2O3 (%) AlTaO4 (%) Ta2O5 (%)

A1 46,87 29,20 14,41 9,52 

A2 56,90 32,83 10,27 - 

A3 49,10 35,40 10,32 5,19 

A4 47,58 37,34 14,21 0,88 

A5 48,55 44,36 6,62 0,47 

A6 53,76 31,65 14,59 3,45 

A7 55,09 44,09 0,82 - 

A8 60,38 38,08 1,54 - 

Média  52,40 36,62 9,17 2,44 

A figura 4.18 apresenta os gráficos de Williamsom-Hall para as fases de Ta das 

amostras reduzida.  

Vale ressaltar que essas informações dadas pelo gráfico Williamsom-Hall não são 

valores precisos, pois os pontos experimentais não estão perfeitamente alinhados, ou seja, 
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fizemos uma regressão linear de pontos experimentais que possuem certa dispersão, e que 

algumas vezes essa dispersão é muito acentuada comprometendo assim os resultados finais. 

Não foi o caso deste trabalho, a dispersão em todas as amostras teve um nível aceitável. 

No caso do tamanho da partícula, o valor mais confiável é o dado pela fórmula de Scherrer. Já 

não podemos dizer o mesmo para a microdeformação, pois só a calculamos via gráfico 

Williamsom-Hall, que serve para termos uma idéia desse valor.

De maneira geral a microdeformação diminui com o aumento da temperatura, pois a 

partícula aumenta seu tamanho com o aumento da temperatura, e uma partícula de tamanho 

elevado possui um valor pequeno para a razão (área superficial)/(volume) (BIJU, 2001), pois 

esse valor é inversamente proporcional ao diâmetro médio da partícula (A/V  D-1). Sabe-se 

que, quando a razão A/V é pequena, também são as deformações nos parâmetros de rede da 

estrutura cristalina da amostra. Essas deformações nos parâmetros de rede é o que chamamos 

de microdeformações. 

A partir da análise visual dos gráficos pode-se observar que as amostras A1 e A3 

apresentaram declividade da reta positiva indicando uma expansão da rede cristalina e maior 

tamanho de cristalitos conseqüentemente maiores microdeformações. As demais apresentaram 

declividade negativa indicando uma contração da rede e menores microdeformações. 
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Figura 4.18 – Gráfico Williamsom-Hall da fase Ta das amostras 
reduzidas
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A partir da análise dos gráficos da figura 4.18 obtemos os valores da média de D 

(tamanho de cristalito) e de  (microdeformação) para a fase Ta das amostras reduzidas, que 

estão listados na tabela 4.9. As amostras A1 e A3 apresentaram os maiores valores para o 

tamanho de cristalito e conseqüentemente maiores microdeformação. As amostras restantes 

apresentaram tamanho de cristalito em torno de 20 nm com menor microdeformação como era 

de se esperar já que tamanho de cristalito está relacionado diretamente com o valor da 

microdeformação. 

Tabela 4.9 – Valores da média de D (tamanho de cristalito) e de  (microdeformação) 
para as amostras reduzidas da fase Ta 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

D (nm) 41,73 28,94 56,44 17,45 19,88 21,07 22,22 22,56 

 (%) 1,26x10-3 -6,06x10-4 1,82x10-3 -9,54x10-4 -9,54x10-4 -8,64x10-4 -7,85x10-4 -1,24x10-3 

Na figura 4.19 é apresentada a micrografia obtida por elétrons retroespalhados dos pós 

reduzidos através da tocha de plasma. O material obtido na reação de redução aluminotérmica 

apresenta-se com uma distribuição dispersa de partículas de Ta (regiões claras, número 1), 

completamente imerso em uma matriz de Al2O3 (região escura, número 2), com tamanho 

nanométrico. Como em imagem por elétrons retroespalhados (BSE) elementos mais pesados 

produzem maior corrente eletrônica, conclui-se que essas partículas são de Ta. 
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Figura 4.19 – MEV do produto da reação de redução aluminotérmica (Ta2O5 + Al com 
excesso de 5% do valor estequiométrico) 

As figuras 4.20 e 4.21 apresentam os resultados das análises químicas semiquantitativas 

da fase matriz (região escura número 2) da figura 4.20 e precipitados (região clara número 1) 

figura 4.21. Tais análises foram efetuadas a partir da técnica de EDS (Energy Dispersive 

Spctrometer), comprovando a presença da fase tântalo e alumina na amostra coletada. 

Figura 4.20 – EDS do produto da reação de redução aluminotérmica da região 2. 

1

2
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Figura 4.21 – EDS do produto da reação de redução aluminotérmica da região 1 

Na figura 4.22 está representada a microscopia óptica da amostra A6, utilizando o 

programa Image Pro Plus Versão 6.0 como um microscópio BX60M Olympus. Através da 

região selecionada na figura, foi possível fazer uma análise estatística dos objetos que 

possuem coloração clara (tântalo), confirmada pela micrografia eletrônica de varredura. Com 

ajuda do software do programa foram selecionados 73 objetos para serem avaliados sua área 

mínima e máxima. Valores de 1,11 µm2 e 20,91 µm2 foram encontrados para área mínima e 

máxima respectivamente dos objetos. Esses valores confirmam a existência de partículas de 

tântalo produzido com tamanho médio na faixa nanométrica. 
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Figura 4.22 – Microscopia óptica do produto da reação de redução aluminotérmica 
(Ta2O5 + Al com excesso de 5% do valor estequiométrico) 

De acordo com os resultados apresentados verifica-se que é possível produzir tântalo 

metálico a partir da reação de redução aluminotérmica com o uso de tocha de plasma. Durante 

a realização das etapas de operacionalização o maior problema observado foi o controle do 

compósito (Ta2O5 + Al com excesso de 5% do valor estequiométrico) devido à aglomeração 

sofrida após o processo de moagem que dificulta o transporte do compósito pelo canal que o 

leva até a tocha. Para minimizar esse defeito foram colocadas quantidades pequenas (0,3 g) do 

compósito no aumofariz. Em seguida foi feito o processo de maceração manualmente até 

perceber que o compósito adquirisse uma granulometria uniforme. Mesmo assim, na tabela 

4.7, capítulo 4, página 103, o tântalo metálico foi produzido. Por micrografia eletrônica de 

varredura (figura 4.19) o tântalo metálico apresenta tamanho de partícula da ordem de 

nanômetros o que possibilita uma possível aplicação de material produzido em catalisadores 

devido a sua grande área superficial. 
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Nota-se, então, que o método de redução proposto aqui apresenta uma limitação quanto 

à aglomeração do compósito (Ta2O5 + Al com excesso de 5% do valor estequiométrico), a 

quantidade desse material introduzido na tocha e a separação do produto final obtido. 



Capítulo 5

Conclusões
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5.0 Conclusões  

Após a análise dos resultados e as discussões apresentadas conclui-se que: 

A tocha de plasma é uma eficiente ferramenta para promover a ignição da reação de 

redução aluminotérmica dos pós de Ta2O5 + Al com excesso de 5% do valor estequiométrico, 

obtendo-se tântalo metálico com tamanho de partícula nanométricas. 

A reação ocorreu numa zona térmica da tocha com temperatura eletrônica de 17891 ± 

3132 K, determinada por espectroscopia de emissão óptica (OES). 

O tempo de residência da partícula na tocha foi suficiente para o processo de reação de 

redução do compósito (Ta2O5 + Al com excesso de 5% do valor estequiométrico). 

Através das análises de difração de raios X dos produtos da reação verificou-se a 

formação das fases Ta e Al203.

O método de Rietveld possibilitou quantificar as fases Ta e Al2O3. O percentual em peso 

das fases obtidas nas rações realizadas correspondeu em média 87% da massa total do produto 

da reação. Houve uma recuperação de 64% da massa do tântalo utilizado nas reações. 

As micrografias dessas amostras reduzidas apontaram existência de partículas de tântalo 

metálico dispersas numa matriz de alumina possibilitando seu uso direto como catalisador. 

A análise dos gráficos de Williansom-Hall indicou tamanho de cristalitos da ordem de 

nanômetros. 
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Antonio Carlos Pereira Santos 

6.0 Sugestões 

Aperfeiçoar o processo de redução por tocha de plasma e suas varáveis como tensão, 

corrente, alimentação do pó, fluxo de água para refrigeração entre outras. 

Substituir o gás argônio pelo hidrogênio ou mesmo por outro gás neutro ou oxidante. 

Fazer uso da tocha de plasma para outra aplicação, como exemplo deposição de filmes. 
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