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RESUMO   

 

           Os pós nanométricos apresentam características especiais que geralmente resultam em 

novas propriedades, ampliando ou originando melhores aplicações nas diversas áreas de 

conhecimento. Devido ao fato de possuir uma alta razão área/volume, fenômenos como a 

força de adsorção de superfície tornam-se superiores ao peso, dificultando o seu manuseio. O 

alto poder de aglomeração dificulta processos como o de alimentação de pós em tochas de 

plasma, por exemplo. O objetivo do presente trabalho é desenvolver um alimentador de pós, 

para trabalhos com aspersão térmica, que são realizados em tocha de plasma de arco não 

transferido (plasma spray). Para tanto, foi confeccionado um dispositivo em alumínio, sendo 

realizados testes para verificar seu funcionamento e determinar sua taxa de alimentação 

durante aspersão de pós de pentóxido de nióbio (Nb2O5) e dióxido de titânio (TiO2), com 

tamanhos de partículas inferiores a mesh 250 (< 0,063 mm). Foram utilizadas massas de 0,5 g 

- 1,0 g e 1,5g de cada pó, em testes com duração de 15 s - 20 s e 25 segundos para cada 

massa. Os ensaios foram realizados de duas maneiras: à pressão atmosférica utilizando-se gás 

argônio com fluxo de 9 l/min como gás de arraste e através de um tubo de Venturi utilizando 

também o gás argônio com fluxo de 9 l/min como gás de arraste e com fluxo de 20 l/min 

como gás de alimentação, passando pelo interior do tubo de Venturi. O alimentador de pó 

desenvolvido neste trabalho é de fácil construção e manuseio, obtendo-se taxas de 

alimentação de 0,25 cm3/min - 1,37 cm3/min. O TiO2 apresentou maiores taxas de alimentação 

que o Nb2O5 em todos os testes, e as melhores taxas foram obtidas com os ensaios utilizando 

massa de 1,5 g e tempo de 15 segundos, atingindo taxa de alimentação de 1,37 cm3/min. O 

fluxo de alimentação apresentou pouca interferência na taxa de alimentação durante a 

realização dos testes. 
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ABSTRACT 

 

       The nanometric powders have special features that usually result in new properties, 

originating applications or expanding them in various fields of knowledge. Because having a 

high area/volume ratio, phenomena such as superficial strength of adsorption becomes greater 

than the weight of the powder which makes more difficult its handling. The high power of 

agglomeration of these powders requires study and development of equipments to enable its 

management into the plasma torch. The objective of this work is to develop a powder feeder 

which can solve the mainly problems about insertion of powder into the thermal spray 

developed in the laboratory of plasmas, which are carried out with plasma torch arc not 

transferred (plasma spray). Therefore, it was made a aluminum’s powder feeder and tests 

were performed to verify their operation and determine its rate of deposition by spraying 

powders of niobium pentoxide (Nb2O5) and titanium dioxide (TiO2) with particle sizes less 

than 250 mesh (<0.063 mm). We used masses of 0.5 g - 1.0 g and 1.5 g of each powder in 

tests lasting 15 seconds - 20 to 25 seconds for each mass. The tests were performed in two 

ways: at atmospheric pressure using argon gas with a flow of 9 l / min as carrier gas and 

through a Venturi pipe also using argon gas with a flow of 9 l / min as carrier gas and with a 

flow of 20 l/min as the feed gas passing through the Venturi pipe. The powder feeder 

developed in this paper is very easy to be handling and building, resulting in feeding rate of 

0.25 cm3/min - 1.37 cm3/min. The TiO2 showed higher feeding rates than the Nb2O5 in all 

tests, and the best rates were obtained with tests using mass 1.5 g and time of 15 seconds, 

reaching feeding rate of 1.37 cm3/min. The flow of feed had low interference in feeding rate 

during the tests. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO. 

 

      A pesquisa e o conhecimento em novas áreas das ciências têm proporcionado o 

desenvolvimento de novas tecnologias, em escalas cada vez menores, de produtos e 

equipamentos. Essas novas áreas de desenvolvimento são conhecidas como nanociência e 

nanotecnologia, que têm como objetivo desenvolver materiais, produtos e artefatos em escala 

nanométrica de forma que se possa por um lado, aumentar a capacidade de compactação e 

processamento de informações, por outro, ter melhor aproveitamento dos materiais 

usualmente utilizados, levando-se em consideração as excelentes propriedades adquiridas por 

estes quando se encontram na escala “micro” ou “nano”. (PIMENTA e MELO, 2004).  

      Em suas aplicações, as nano partículas são mais utilizadas, em forma de pó, como 

matérias-primas ou aditivos nas formulações de produtos finais (CONDE, 2004). Para atender 

às necessidades de pós com essas dimensões e assim obter ganhos com suas propriedades, 

entre outros, foram desenvolvidos novos métodos de processamento através de moagem de 

alta energia em moinho planetário, moinho attritor e spex (POOLE JR e OWENS, 2003; 

BOTCHAROVA et al, 2003). 

      Entretanto, o processamento desses pós requer novas metodologias que leve em 

consideração sua alta coesividade, ou seja, sua capacidade de aglomerar-se. Essa atração física 

entre as partículas é o resultado da forte intensidade de forças internas quando comparada com 

a força peso. (ISRAELACHVILI, 1991; ZHOU et al, 2003). 

      Ações relativamente simples quando realizadas em pós micrométricos ou de maior 

granulometria, tais como: moagem, transporte e alimentação, quando realizadas em pós 

nanométricos, tornam-se complexas, devido sua aglomeração. 

      No caso da alimentação, a adesão dos pós nanométricos às paredes do alimentador, bem 

como a aglomeração entre as partículas dificultam o seu controle.  Assim, quando pós com 

essas características são utilizados em técnicas de aspersão térmica por tocha de plasma 

(plasma spray), essa alimentação deve ter um fluxo preciso que garanta uniformidade do 

material a ser depositado.  Existem vários estudos nesse sentido, com o desenvolvimento de 
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alimentadores através de sistemas mecânicos, pneumáticos e através de fluxo de gás (SURI e 

HORIO, 2009). 

      Nos últimos cinco anos o laboratório de processamento de materiais por plasma, 

labplasma-UFRN, vem desenvolvendo pesquisas nessa área, onde utiliza pós ultrafinos de 

óxidos de metais refratários misturados com alumínio para produção de pós metálicos. 

      Para a realização deste trabalho, foi desenvolvido e montado um alimentador de pó, para 

ser utilizado na tocha de plasma por arco não transferido (plasma spray) do labplasma com o 

objetivo de proporcionar uma melhor deposição e controle nos processos de aspersão térmica.  

      Para um melhor entendimento, dividiu-se este trabalho em mais 4  capítulos. O segundo 

capítulo aborda uma revisão de literatura sobre pós nanométricos, alimentador de pó através 

de fluxo de gás, tocha de plasma de arco não transferido, características da fluidização gás - 

sólido, velocidade mínima de fluidização e classificação Geldart. O terceiro capítulo descreve 

a confecção do alimentador de pó objeto deste estudo, as modificações efetuadas na tocha de 

plasma do labplasma, os procedimentos de controle nos testes e os pós utilizados. O quarto 

capítulo trata dos resultados e discussões baseados na metodologia utilizada, e por fim, no 

quinto capítulo têm-se conclusões sobre toda a pesquisa realizada e as sugestões para trabalhos 

futuros.
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Pós nanométricos 

   

      Nos últimos 20 anos, tem havido um o aumento crescente em pesquisas, desenvolvimento 

de processos de síntese, equipamentos e técnicas de manuseio dos pós nanométricos. Tal fato 

tem proporcionado sua aplicação em diversas áreas de conhecimento, apresentando excelentes 

resultados, despertando atenção para esta nova tecnologia, que desponta como uma nova fonte 

de conhecimento e desenvolvimento. 

      Os pós nanométricos apresentam características especiais que geralmente resultam em 

novas propriedades, diferenciadas e superiores aos materiais convencionais de mesma 

composição química obtidos com uso de estruturas em escala macro ou micrométrica, 

ampliando ou originando melhores aplicações nas áreas de engenharia, ciências dos materiais, 

bioquímica, química e física. Devido ao fato de possuir uma alta razão área/volume, 

fenômenos como a força de adsorção de superfície torna-se superior ao peso o que dificulta o 

seu manuseio. O alto poder de aglomeração desses pós exige o estudo e desenvolvimento de 

técnicas e equipamentos que permitam seu manuseio (GRILLO, 2008; GUIMARÃES, 2006).  

 

2.1.1. Características  

 

      A coesividade inerente aos pós ultrafinos leva a uma grande dificuldade no processamento 

destes, pois facilita a formação de aglomerados de tamanho e forma completamente aleatória, 

devido à ação das forças interpartículas (PALLONE et al, 2002; KITYAMA e PASK, 1996). 

No caso dos pós nanométricos, essas forças interpartículas são consideráveis e o sistema de 

partículas é muito complexo e difícil de controlar (TOMASI et al, 1998; TURKI e FATAH 

2008).    

      Os pós nanométricos têm a aparência de um pó convencional, mas devido suas diminutas 

dimensões, há pouco movimento de uma partícula em relação à outra. Na verdade, há o 

deslizamento entre um aglomerado e outro, e estes, podem ser formados ou quebrados sob 
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ação de estresse externo. Portanto, quando um pó é movimentado por um fluxo, ou deformado 

sob forças externas, muda de um estado de equilíbrio para alcançar outro estado de equilíbrio 

(FATAH, 2008; CHIMENTAL et al, 2004;). Estes aglomerados afetam as propriedades finais 

e normalmente estão relacionados à alta relação entre a área superficial e o volume das 

partículas, a curta distância entre as partículas e ao excesso de energia livre comuns em pós 

nanométricos (TOMASI et al, 1998; TURKI e FATAH 2008).  

      A força de interação entre dois sólidos depende do tamanho, geometria, rugosidade e 

natureza da superfície do pó, bem como da distância entre as partículas. Essa atração física é o 

resultado da grande intensidade de forças internas entre partículas primárias. Sendo as 

interações partícula-partícula obtidas principalmente por contato (GOTOH et al, 1997; 

FATAH, 2008) 

      A estimativa das forças de Van der Waals é definida como a soma de todas as interações 

entre as moléculas, realizada sobre a superfície das partículas em contato. Quando o tamanho 

e a distância entre as partículas são muito baixos, as forças de Van Der Waals são dominantes 

sobre outras interações, como por exemplo, forças capilares e forças eletrostáticas. A 

magnitude dessas forças aumenta com a redução do tamanho das partículas e torna-se 

dominante em relação ao peso das partículas (GOTOH et al, 1997; TURKI e FATAH 2008).       

      Grande parte das características altamente desejáveis de pós nanométricos tem sido 

atribuída a sua superfície específica elevada, o que permite uma maior reatividade e potencial 

capacidade de armazenar energia em superfícies. Além disso, os pós nanométricos são 

conhecidos por apresentar aumento da atividade catalítica, comportamento super 

paramagnético, super plasticidade, baixas temperaturas de fusão, temperaturas mais baixas de 

sinterização e maior densidade teórica em relação às micro e macro estruturas de materiais. 

(YETER et al, 2009; VISLCHIS-NESTOR et al, 2008). 

      Os pós nanométricos possuem uma particularidade no seu manuseio e em suas aplicações, 

pois as dificuldades com seu processamento, bem como suas propriedades, aumentam de 

acordo com a diminuição do tamanho dos grãos, ou seja, quanto mais fino o pó, melhores 

serão suas propriedades, mas em contrapartida, as dificuldades de manuseio também serão 

maiores, como se verifica na figura 1 (REED, 1995; GUIMARÃES, 2006).  
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Figura 1 - Comportamento dos pós em relação ao tamanho de partícula, propriedades e                          

trabalhabilidade (GUIMARÃES, 2006). 
 
      As principais características exigidas de nano partículas para conquistar mercados de alto 

valor incluem: tamanho de partícula, estreita distribuição de tamanho, baixos níveis de 

aglomeração e alta dispersão (LINES, 2008). 

 

2.1.2. Propriedades  

 

       As propriedades das nano partículas metálicas são de interesse para muitas aplicações 

variando seu uso, desde catalisadores e sensores de ótica, a atividade antibacteriana e 

armazenamento de dados (SUDRIK et al, 2006; CHOI et al, 2007; SUN et al, 2000).  

      Dentre as melhorias das propriedades adquiridas quando se obtém produtos através de 

materiais nanométricos se podem relacionar: dureza, resistência mecânica, tenacidade à 

fratura, ductilidade, solubilidade, luminescência de semicondutores, condutividade elétrica em 

cerâmicas, resistividade dos metais e coercitividade magnética abaixo de um determinado 

tamanho crítico de partículas (GUIMARÃES, 2006; HUTTER e FENDLER, 2004; YETER et 

al, 2009;). 

      Os diversos metais e cerâmicas são constituídos de um ajuntamento estrutural específico 

de grãos, o que pode levar as nanociências e nanotecnologias a desenvolver materiais mais 

leves, fortes e resistentes, ou mesmo com excelentes propriedades mecânicas, distintas das 

habitualmente desenvolvidas, a partir da melhor compreensão da relação 

estrutura/propriedades decorrente do avanço das técnicas de nanociências e a possibilidade de 

maior controle na preparação de materiais nano estruturados (PIMENTA e MELO, 2004).  

      Devido aos materiais possuir escala nanométrica, eles adquirem importantes, e em alguns 

casos, novas propriedades (GRILLO, 2008). Essas novas propriedades se devem à 
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microestrutura e distribuição de grãos, fração volumétrica e morfologia de contorno de grãos, 

contorno de interfaces e arranjo atômico formados nos produtos finais, o que conduz a uma 

significativa melhoria de desempenho, nas áreas da ótica, mecânica, elétrica, estrutural e de 

propriedades magnéticas (GUIMARÃES, 2006; YOOSAF et al, 2007; HE et al, 2004). 

      O controle específico do contorno, tamanho e distribuição dos grãos é uma tarefa 

importante e geralmente realizado variando-se os métodos de síntese, agentes redutores e 

estabilizadores (YEO et al, 2003; ZANG, W. et al, 2006;  El-Nour et al, 2010).       

      Novas aplicações para materiais podem ser criadas com novas e melhores propriedades. 

Essas propriedades incluem a transparência, hidrofobicidade, fotoluminescência, tenacidade, 

dureza, sensoriamento químico e biodisponibilidade. Produtos obtidos a partir desses 

materiais apresentam propriedades únicas e têm uma ampla gama de aplicações de alto valor 

comercial em mercados em rápida expansão (LINES, 2008; ZHANG, J. et al, 2004). 

 

2.1.3. Métodos de obtenção  

 

      Nanopartículas são produzidas sob a forma de estruturas pura ou heterogênea e 

caracterizados em sua apresentação por seu tamanho de partícula, distribuição granulométrica, 

morfologia e propriedades físicas como: densidade, área superficial específica, rugosidade, 

porosidade e forças inter partículas (FATAH, 2008). 

      Existem diferentes métodos de processamento que podem resultar na produção de nano 

partículas. No entanto, existem duas formas distintas de abordagem. Um caminho é chamado 

“de cima para baixo” e pode ser alcançado, por exemplo, através de britagem e moagem de 

grandes pedaços de materiais, até sua redução a partículas de tamanho nanométrico. A 

segunda abordagem é chamada “ascendente ou de baixo para cima” que pode ser 

exemplificada pelo método de evaporação térmica dos materiais seguida por condensação e 

crescimento controlado das partículas até a faixa de tamanho desejado. Esta abordagem 

permite um grande controle do volume final do material, pois a composição química, tamanho 

e espaçamento interpartículas podem ser controlados a partir do intervalo nano (SIEGMANN, 

2005).  

      Os inúmeros métodos de obtenção de nanopartículas podem ser divididos através de sua 

forma de preparação, como se verifica a seguir: 

      - A síntese termo física ou síntese em fase gasosa, é uma aproximação física que utiliza 

vários métodos, como evaporação/condensação, remoção por laser e as técnicas de síntese de 
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plasma. Na condensação de fase gasosa, um sólido é evaporado, supersaturado na forma de 

vapor e na seqüência sedimenta em forma de partículas nanométricas. A remoção por laser 

usa sólidos grosseiros como fonte e com a aplicação de energia térmica e/ou mecânica, reduz 

o sólido a um pó fino, sem mudança química.  (GUIMARÃES, 2006; EGOROVA e 

REVINA, 2000; SILVA et al, 2006). 

      A remoção por laser é capaz de produzir quase qualquer nanomaterial, uma vez que utiliza 

uma mistura de erosão física e evaporação. No entanto as taxas de produção são 

extremamente lentas, sendo mais adequado a usos em pesquisa. No arco de plasma, como a 

fonte de calor é muito limpa e controlável, as temperaturas muito elevadas associadas com a 

formação de um arco de plasma são usadas para separar as espécies atômicas de matérias 

primas, que se recombinam rapidamente fora do plasma para formar partículas nanométricas, 

o que pode ter novas composições. Entretanto, a técnica não é adequada para o processamento 

de materiais orgânicos (PITKETHLY, 2004; LINES, 2008).  

      - Na Síntese química, a principal forma é a redução de íons metálicos em solução nas 

condições que favorecem a formação subseqüente de clusters metálicos de pequenas 

dimensões ou agregados, ou seja, manipulação da cinética da reação favorecendo a nucleação 

de partículas ao invés do crescimento de grão (OLIVEIRA et al, 2005; KHOMUTOV e 

GUBIN, 2002; SILVA et al, 2006).  

      Os processos químicos úmidos incluem química coloidal, métodos hidrotérmicos, sol-gel 

e outros processos de precipitação. Essencialmente, as soluções de íons diferentes são 

misturadas em quantidades bem definidas e sob condições controladas de calor, temperatura e 

pressão para promover a formação de compostos insolúveis, que precipitam para fora da 

solução. Estes precipitados são então coletados através de filtragem e/ou secagem spray para 

produzir um pó seco.   

      A síntese sol-gel consiste em uma metodologia de preparação de materiais, utilizando 

meios químicos para produzir compostos que intimamente misturados são hidrolisados em 

gel. Com aquecimento subseqüente, os géis se decompõem para deixar a camada de 

revestimento desejado, e podem ser depositados em qualquer superfície e forma, com 

espessura bem regulada. Esta técnica é bastante adequada para revestimento com grandes 

áreas de superfície (LINES, 2008). Uma característica importante do processo sol-gel é a 

possibilidade de controle de todas as etapas que ocorrem durante a passagem do precursor 

molecular até o produto final, possibilitando um melhor controle do processo global, e a 
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possibilidade de se obter materiais com as características e propriedades pré-planejadas 

(LINES, 2008).  

      A vantagem dos processos químicos úmidos consiste em poder ser fabricada uma grande 

variedade de compostos, incluindo inorgânicos, orgânicos e também alguns metais, em 

equipamentos baratos e em quantidades significativas. Outro fator importante é a capacidade 

de controlar o tamanho das partículas (PITKETHLY,2004). 

      - Os processos eletroquímicos envolvem a eletrodeposição, litografia, processos de 

deposição em vácuo, ou deposição física de vapor (PVD) e de deposição química de vapor 

(CVD). Esses processos são mais voltados para a produção de camadas e de revestimentos 

nano estruturados, mas podem ser usados para fabricar nano partículas através da raspagem 

do coletor de depósitos (PITKETHLY,2004).  

      Nos processos de deposição física de vapor, ou processo de deposição em vácuo, 

primeiramente, um material é transformado em vapor, então é transportado nessa fase e por 

último é depositado na superfície de um substrato. Este processo permite depositar uma 

infinidade de metais puros e ligas, bem como uma série de nitrêtos e outros compostos. Entre 

os processos PVD pode-se citar: evaporação por feixe de elétrons, arco catódico e “magnetron 

sputtering”(LINES, 2008; SILVA et al, 2006). 

      O processo de deposição química a partir da fase vapor, conhecido como CVD, do inglês 

“chemical Vapor Deposition”, consiste na ativação por diferentes métodos, da mistura de 

gases composta de pequenas quantidades de hidrocarbonetos diluídas em hidrogênio (SILVA 

et al, 2006). Neste processo, gases de alimentação são reagidos em uma câmara e as espécies 

resultantes atraídas a um substrato (LINES, 2008). 

      A eletrodeposição envolve um processo semelhante, porém o revestimento é depositado 

através de solução controlada por um campo elétrico (LINES, 2008). 

      - A técnica de síntese mecânica é basicamente uma moagem mecânica convencional, mas 

de alta energia (mechanical milling), se distinguindo dos outros processos de moagem pela 

alta taxa de transferência de energia envolvida, devido à elevada velocidade e freqüência de 

impacto com forças compressivas e cisalhamento que resultam na redução do tamanho da 

partícula. A moagem de alta energia é utilizada para a obtenção de pós ultrafinos a partir de 

pós mais grosseiros, os quais são repetidamente fraturados e reunidos para criar uma estrutura 

fina. O processamento de pós por moagem de alta energia permite uma mistura a nível 

atômico possibilitando a produção de misturas e compostos nanocristalinos (GUIMARÃES, 

2006; OLIVEIRA et al, 2005; SILVA et al, 2006).  
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      Os processos mais comuns utilizam o moinho planetário e o moinho rotativo de esferas. A 

vantagem desta técnica decorre de sua simplicidade, exigindo equipamentos de baixo custo e, 

desde que haja uma matéria prima, o pó pode ser processado. No entanto, pode haver 

dificuldades, tais como: Aglomeração dos pós, ampla distribuição de tamanho de partículas, 

contaminação pelo equipamento de processamento, e muitas vezes dificuldade em obter a 

granulometria muito fina com rendimentos viáveis. É comumente utilizada para materiais 

inorgânicos e metais, mas não para os materiais orgânicos (PITKETHLY,2004). 

      Neste trabalho foi utilizada a moagem mecânica de alta energia, realizada em moinho 

planetário do tipo Micro Mill Fritsch Pulverisette7 para redução das partículas do dióxido de 

titânio. Este procedimento será detalhado no terceiro capítulo deste trabalho.  

 

2.1.4. Aplicações  

 

      As propriedades únicas dos nanomateriais e das estruturas em escala nanométrica, têm 

apresentado aplicações bem sucedidas e excelentes perspectivas de seu uso em vários campos 

da ciência, tecnologia e medicina. Dessa forma, proporcionando mudanças de desempenho 

nos produtos obtidos com esses materiais; e motivando a pesquisa e o desenvolvimento de 

novos materiais e equipamentos, em centros de pesquisa, nas universidades e em setores 

industriais (EGOROVA e REVINA, 2000; LINES, 2008).  

      Dentre estas aplicações pode-se destacar:   

      - Compósitos de polímeros e nano partículas cerâmicas e metálicas: Compósitos são 

misturas homogêneas de dois ou mais tipos de materiais, que podem reunir um conjunto de 

propriedades convenientes e desejáveis, através de uma adequada combinação de seus 

componentes, pois pode exibir tanto propriedades distintas daquelas que caracterizam cada 

um de seus componentes, como uma combinação dessas propriedades. Sendo possível ainda, 

alterar as propriedades mecânicas, elétricas e óticas de polímeros, pela incorporação em seu 

interior de partículas nanométricas cerâmicas, metálicas ou de outro polímero. Exemplo disso 

é a recente tendência de se desenvolver uma eletrônica totalmente polimérica, que tenha por 

base a integração, em um mesmo compósito, de componentes ativos (como transistores e 

processadores) fabricados em regiões contendo maior concentração de um polímero condutor, 

com componentes passivos (resistores e capacitores) que se valham das propriedades 

resistivas da matriz formada por um polímero convencional (PIMENTA e MELO, 2004). 
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      - Nanofios e nanotubos: Comparado com todos os outros tipos de materiais naturais, 

nanotubos de carbono têm a maior força teórica, embora sua densidade seja apenas um sexto 

da densidade do aço. Os nanotubos de carbono oferecem vantagens especiais em proteção e 

absorção de radiação eletromagnética, de emissão de campo, condutividade térmica, 

armazenamento do hidrogênio, adsorção, catálise, etc (LINES, 2008). 

      - Formulação de protetor solar: Nanomateriais podem atuar como bloqueadores de sol 

para proteger a pele humana, eliminando a exposição desnecessária aos raios ultra violeta do 

sol (LINES, 2008).  

      - Detecção química de gás: A aplicação da nanotecnologia para o desenvolvimento de 

micro sensores com elevada sensibilidade e seletividade, tais como sensores de umidade, 

sensores de gases combustíveis, sensores resistivos, etc (LINES, 2008).  

      - Campo da eletrônica: Sondas de exploração e microscopia de varredura, meios de 

armazenamento e memória Terabit, monitores de tela plana, microeletrônica de vácuo, os 

chips, processadores e transistores atuais, são construídos usando técnicas de litografia 

baseados no silício. Existindo estudos que demonstram a possibilidade de construí-los a partir 

da utilização de nano tubos de carbono e moléculas orgânicas (PIMENTA e MELO, 2004; 

LINES, 2008).  

       - Liberação de medicamentos: Estão sendo desenvolvidas macro-moléculas nanométricas 

com a possibilidade de armazenar em seu interior o principio ativo de um medicamento ou a 

molécula de uma droga, com o objetivo de servir como vetor de transporte e controle da taxa 

de liberação do fármaco no organismo, proporcionando essa liberação no ambiente fisiológico 

adequado. As nano partículas teriam sua absorção através da pele, dos olhos e por inalação 

para evitar as enzimas do estômago (PIMENTA e MELO, 2004). 

      - Fibras têxteis: Oxido de zinco e óxido de cobre nano particulado, devido ao tamanho das 

pequenas partículas, podem ser facilmente incorporados a fibras sintéticas como o nylon antes 

da extrusão através de fieiras para conferir atividade anti-microbiana, com efeitos mínimos 

sobre a cor, nitidez, brilho de superfície e propriedades físicas. As aplicações incluem fibras 

de tapetes, filtros de água, tecidos para uso hospitalar, vestuário, etc  (LINES, 2008). 

 

 

 

2.2. Pentóxido de nióbio e dióxido de titânio 

 



24 
Capítulo 2 - Revisão da Literatura_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Eraldo Câmara de Souza, 2010 

 

      Os materiais utilizados neste estudo têm características particulares e largas aplicações nas 

tecnologias que utilizam pós nanométricos. Dentre elas podemos destacar: 

      As características do dióxido de titânio (TiO2), como opacidade, alvura, resistência ao 

ataque químico, ausência de toxidez, poder de cobertura e ótima capacidade de absorver 

ultravioleta, o faz muito utilizado nas indústrias de tinta, papel, plástico,borracha, fibras e 

vernizes entre outros (TANG et al, 2002). 

      Quando utilizado como pó nanométrico com alta homogeneidade e estabilidade química, 

suas propriedades tornam-se superiores, proporcionando as seguintes potenciais aplicações: 

Aditivos em plásticos, aglomerado para spray térmico, atenuador da luz ultravioleta, 

catalisador e suporte para catálise, eletrodos em baterias de lítio, conversor de energia das 

células solares, sensores de gás, membranas inorgânicas, degradação fotoquímica de produtos 

químicos tóxicos, pigmento para tintas, agente de polímero, porcelana, célula a combustível 

de óxido sólido, e na purificação de água, dentre outros (TANG et al, 2002).  

      O pentóxido de nióbio (Nb2O5) é utilizado na fabricação das ligas grau vácuo, tais como: 

ferronióbio de alta pureza, níquel nióbio, óxidos especiais de nióbio (grau ótico e grau cristal) 

e do nióbio de alta pureza (99% Nb). As ligas grau vácuo são produzidas pela redução 

aluminotérmica do pentóxido de nióbio, e destinam-se a fabricação de superligas, materiais 

que exibem resistência mecânica elevada em altas temperaturas como as encontradas em 

turbinas aeronáuticas (ANDRADE et al, 2000).  

      Também pode ser aplicado em catalisadores, materiais cerâmicos, vidros e, devido ao seu 

alto índice de refração, na produção de lentes especiais como as destinadas a microscópios, 

binóculos, máquinas fotográficas, filmadoras e telescópios. Além da qualidade propiciada, 

permite também reduzir a massa e a dimensão desses equipamentos. O Nb2O5 também tem 

muita aplicação em supercondutores (ANDRADE et al, 2000). 

 

2.3. Alimentador de pó  

 

      As tecnologias avançadas e a necessidade de deposição de pós cada vez mais finos 

causam dificuldades principalmente em seu manuseio e alimentação. Entretanto, uma 

alimentação de pó constante e uniforme é essencial para qualquer aplicação industrial que 

utilize e manuseie pós ultrafinos ou nanométricos (SURI e HORIO, 2009).  
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      O alimentador de pós nanométricos, em um processo de aspersão térmica, é um 

dispositivo cuja finalidade é alimentar a tocha de plasma, depositando o pó no interior da 

tocha, de forma que este seja aspergido sobre um substrato. 

      Vários tipos de alimentadores foram desenvolvidos. Alimentadores mecânicos, 

pneumáticos e alimentadores através de fluxo de gás. No entanto, os alimentadores mecânicos 

tendem a limitar-se a sistemas de média escala devido às limitações com a velocidade e o 

tamanho dos dispositivos mecânicos. Os alimentadores pneumáticos são bem utilizados para 

sistemas em grande escala, mas tendem a enfrentar algumas dificuldades com sólidos 

grosseiros, em termos de desgaste e erosão do alimentador, e das linhas de alimentação. Além 

disso, a alimentação pneumática necessita de outros dispositivos para garantir o controle de 

fluxo e a alimentação uniforme. Os alimentadores através de fluxo de gás oferecem a 

vantagem de alimentação com o gás impregnado com pós finos e com alta carga sólida, além 

de simples construção, boa uniformidade do fluxo e boa taxa operacional para deposições de 

pequeno e de médio porte (PUGSLEY et al, 1996; SURI e HORIO, 2009). 

      Neste processo, o pó é colocado no alimentador e um fluxo de gás de arraste é injetado em 

seu interior, agitando a massa de pó e formando uma mistura gás/pó uniforme que será 

inserido no interior da tocha de plasma. 

      O processo aparentemente simples de pulverização por plasma está relacionado a um 

grande numero de parâmetros que precisam ser cuidadosamente otimizados e controlados para 

a produção do revestimento desejado (VARDELLE et al, 1993; MALMBERG e 

HEBERLEIN, 1993; WANG et al, 2004). A principal condição para aperfeiçoar o processo 

de plasma spray é fazer com que a maioria das partículas injetadas percorra a zona mais 

quente do jato de plasma. A dinâmica das partículas aspergidas é influenciada principalmente 

pelo tamanho e velocidade das partículas injetadas na tocha (WANG et al, 2004). 

      A velocidade das partículas injetadas na tocha através do alimentador é fornecida pelo 

fluxo de arraste. Quando o fluxo de arraste é muito baixo as partículas podem não penetrar no 

jato de plasma, e quando é muito elevado, podem cruzar o jato, se depositarem no interior da 

tocha ou sobre o eletrodo, ou não receber aquecimento e aceleração suficiente para sua boa 

deposição no substrato (WANG et al, 2004). 

      Em todos os processos de aspersão térmica, a taxa de aspersão de pó afeta a estrutura e a 

eficiência de deposição do revestimento. Se o material não é aquecido adequadamente, a 

eficiência de deposição cai rapidamente e o revestimento conterá partículas não fundidas, 

retidas.  Se a taxa de aspersão de pó for muito baixa, uma quantidade de pó pode se 
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volatilizar, resultando em deterioração do revestimento e elevação dos custos (AMERICAN 

WELDING SOCIETY, 1985 apud LIMA e TREVISAN, 2007).   

      Diferentes métodos de alimentação de pó têm sido propostos para aumentar a 

permanência do pó no jato de plasma (WANG et al, 2004).  Acredita-se que a injeção axial de 

pó garante que as partículas sofram um aquecimento mais uniforme no jato de plasma. No 

entanto, também é difícil evitar o efeito da deposição de partículas no interior da tocha ou 

sobre os eletrodos (WANG et al, 2004). 

      Os estudos sobre alimentação de pós através de fluxo de gás em um tubo horizontal foi 

iniciado por Wen e Simon, em 1959 quando constataram que estes podem ser utilizados para 

obtenção de carga de pós 80 – 750 vezes maior que no sistema pneumático convencional 

(SURI e HORIO, 2009).   

      O alimentador desenvolvido é de construção simples e possui capacidade para alta carga 

de pó, com fluxo de deposição radial através da lateral da parede. Este dispositivo tem como 

desvantagem, possuir sistema aberto, com o pó exposto ao ambiente, e necessitando que o 

reservatório precise ser ajustado para a alimentação (SURI e HORIO, 2009). Na figura 2 se 

visualiza a representação esquemática do alimentador de pó desenvolvido por Wen e Simon. 

 

 
Figura 2 - Representação esquemática do alimentador de pó desenvolvido por Wen e Simon 

(SURI e HORIO, 2009). 
 

      Desde então diversos projetos de alimentadores foram inventados e desenvolvidos por 

muitos pesquisadores. Estes podem ser classificados de uma forma geral, como sistemas de 

coluna aberta ou sistemas de coluna fechada. A seguir serão descritos alguns desses projetos, 

com suas vantagens e desvantagens (SURI e HORIO, 2009). 
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      Segundo Suri e Horio (2009), entre os projetos de alimentadores com sistema de coluna 

aberta, Altenkirch et al (1978) utilizaram o fluxo de alimentação através de um furo na parede 

lateral do reservatório e fizeram uma saída capilar, utilizando a diferença de pressão para 

regulagem e controle do fluxo de pós.     

      Este dispositivo, também de construção simples, possui o fluxo de pó de deposição 

através de tubo na parede do alimentador. Funciona com sistema aberto, com o pó exposto ao 

ambiente. Necessita de alteração do fluxo para alimentação e utiliza vibração para deposição 

uniforme.  

      Annamalai et al (1992) aplicaram o conceito de diluição para o projeto anterior, 

realizando o controle do fluxo de pós por diluição apenas numa região limitada próxima ao 

alimentador. Dentre as vantagens deste dispositivo pode-se citar sua construção simples e 

baixas taxas de fluxo de gás. Seu conceito baseia-se no fluxo do pó de deposição através de 

um tubo na parede do alimentador. Como desvantagem também existe o fato de ser de sistema 

aberto com o pó exposto ao ambiente, o fluxo de pó depender da altura do alimentador e a 

necessidade de alterar o dispositivo para alimentação. Nas figuras 3 e 4 se observa a 

representação esquemática dos alimentadores de pó desenvolvidos por Altenkirch et al e por 

Annamalai et al. 

  

Figura 3 - Representação esquemática do 
alimentador de pó desenvolvido por 

Altenkirch et al (SURI e HORIO, 2009). 

Figura 4 - Representação esquemática do 
alimentador de pó desenvolvido por 

Annamalai et al (SURI e HORIO, 2009). 
 
      Chin et al (1979) e Massimilla et al (1961) aplicaram projeto para múltiplos furos, mas 

usaram um recipiente cilíndrico e utilizaram o fluxo de pós para deposição, provenientes dos 

furos na parede interna do alimentador. De construção simples e com fluxo de pó de 

deposição radial, através de um canal na câmara, neste alimentador de sistema aberto, também 

o fluxo de pó depende da altura do alimentador e necessita alterar o dispositivo para 
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alimentação. Nas figuras 5 e 6 se observa a representação esquemática dos alimentadores pó 

desenvolvidos por Chin et al e por Massimilla et al. 

  

Figura 5 - Representação esquemática do 
alimentador de pó desenvolvido por Chin 

et al (SURI e HORIO, 2009). 

Figura 6 - Representação esquemática do 
alimentador de pó desenvolvido por 

Massimilla et al (SURI e HORIO, 2009). 
 
       Pugsley et al (1996) alteraram novamente este projeto, utilizando um fluxo de gás 

auxiliar, inserido radialmente no interior do alimentador, aumentando significativamente a 

massa de pó, no fluxo de pós para deposição. Neste alimentador, houve a aplicação do 

conceito de fluxo de ar auxiliar e foram relatadas altas massas de pó de deposição. Como 

limitação, foi testado e utilizado apenas com um tipo de pó. Na figura 7 se observa a 

representação esquemática do alimentador de pó desenvolvido por Pugsley et al. 

 

 
Figura 7- Representação esquemática do alimentador de pó desenvolvido por Pugsley et al 

(SURI e HORIO, 2009). 
 
      Wibberley et al (1986) e posteriormente, Takarada et al (1995) desenvolveram um 

alimentador com sistema de coluna fechada. Com uma parte móvel no interior do alimentador 
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que se assemelhava a um pistão, chamaram-no de alimentador do tipo seringa. O controle do 

fluxo de pó é realizado com um fluxo de ar e com a taxa de deslocamento do pistão. Além dos 

dispositivos de injeção de ar, este projeto incorporou motor e elevadores tipo parafuso para 

manter a taxa de deslocamento do pistão constante o que proporciona a taxa de fluxo de pó 

constante, com excelente controle da taxa de deposição. O fluxo de pó de deposição é 

realizado pelo topo do alimentador. Como desvantagem, é de difícil construção, utiliza um 

motor operando um elevador tipo parafuso e o dispositivo precisa ser alterado para 

alimentação. Nas figuras 8 e 9 se verifica a representação esquemática dos alimentadores de 

pó desenvolvidos por Wibberley et al e por Takarada et al. 

 

  

Figura 8 - Representação esquemática do 
alimentador de pó desenvolvido por 

Wibberley et al (SURI e HORIO, 2009). 

Figura 9 - Representação esquemática do 
alimentador de pó desenvolvido por 
Takarada et al. (SURI e HORIO, 2009). 

 
      Suri e Horio, (2009) desenvolveram um alimentador com sistema de coluna fechada, que 

consiste de um reservatório com uma câmara de admissão, uma placa de distribuição e um 

tubo de saída para o pó de deposição, de modo que uma vez conectado a linha de alimentação 

da tocha, o fluxo de pó proveniente do reservatório pode ser controlado por um fluxo de ar 

secundário. Este sistema pode ser utilizado tanto para processos de grande porte, como para 

sistemas de pequena escala. A injeção de gás e a saída de fluxo de pó para deposição são 

realizadas de forma axial e por baixo do alimentador. De construção simples, possui taxa de 

fluxo de deposição uniforme e o dispositivo não precisa ser alterado para alimentação. A 

desvantagem está no fato de utilizar gás secundário e foi testado apenas com dois tamanhos de 

furo. Na figura 10 se verifica a representação esquemática do alimentador de pó desenvolvido 

por Suri e Horio. 
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Figura 10 - Representação esquemática do alimentador de pó desenvolvido por Suri e Horio 

(SURI e HORIO, 2009). 
 

      Alimentadores com sistema de coluna aberta apresentam problemas em três aspectos: 

Primeiro, a taxa de fluxo de pó diminui com a altura do alimentador, em segundo lugar, o 

potencial de contaminação do material a ser depositado com matérias estranhas e absorção de 

umidade que podem levar a fluxos de deposição não uniformes ou a outras conseqüências 

indesejáveis; em terceiro, exigem grande queda de pressão e consumo de energia. Por outro 

lado, a utilização de alimentadores com sistema de coluna fechada apresenta limitações 

práticas em conectá-lo em várias linhas (SURI e HORIO, 2009).  

      Para a realização deste trabalho, foi desenvolvido um alimentador de pó com sistema de 

coluna fechada que será descrito e detalhado nos materiais e métodos. 

 

2.4. Tocha de plasma de arco não transferido 

 

      O plasma térmico pode ser produzido por meio do fornecimento de energia térmica ou 

elétrica a certa quantidade de gás, tendo como mecanismos básicos a colisão de elétrons com 

átomos e moléculas para formação de íons, partículas excitadas e elétrons (FELIPINI, 2005). 

      Dentre as técnicas utilizadas para esse fim, uma das mais utilizadas é baseada na interação 

entre o gás a ser ionizado e arcos elétricos de elevada intensidade. Os constituintes do gás 

interagem através de colisões com os elétrons da corrente, gerando um número adequado de 

portadores de carga elétrica, tornando o gás condutor. Essa interação é realizada por meio das 

tochas de plasma (BOULOS et al, 1994; FAUCHAIS e VARDELLE, 1997; FELIPINNI, 

2005). 

      Embora exista uma grande diversidade de tochas em função de suas aplicações 

específicas, o principio operacional é o mesmo e está fundamentado na convecção forçada do 
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gás através da coluna do arco elétrico, estabelecida entre eletrodos (catodo e anodo) em 

corrente contínua ou alternada. Na interação, o gás é aquecido e ionizado, deixando a tocha na 

forma de jato de plasma (FELIPINI, 2005). 

      A unidade de processo consiste basicamente em tocha, fonte de energia, unidade de 

controle, sistema de suprimento de gás, sistema de suprimento de água para arrefecimento da 

tocha, transformador, retificador de campo magnético, sistema alimentador de pó e, em alguns 

casos, sistemas de mecanização (FELIPINI, 2005). 

      A tocha de arco não transferido é mais utilizada para aquecimento de gases e deposição de 

materiais. Nela, o circuito fecha-se entre os eletrodos (catodo e anodo) na própria tocha, o jato 

de plasma não conduz corrente ao exterior, e opera com tensões elétricas elevadas e grandes 

vazões de gás (FAUCHAIS e VARDELLE, 1997; FELIPINI, 2005).  

      Para a produção de plasma spray (PS) em um equipamento para aspersão térmica, injeta-

se um fluxo de gás ou mistura de gases (geralmente argônio e/ou nitrogênio) através de um 

arco elétrico anular que se forma entre um eletrodo de tungstênio coaxialmente alinhado 

(cátodo) e um bocal de constrição em cobre (ânodo). O gás é aquecido nesse arco elétrico, até 

temperaturas muito elevadas. A dissociação e ionização se processam com este 

superaquecimento, dando origem ao plasma (VAZ, 2006; LIMA e TREVISAN, 2007).  

      O plasma assume todo o volume do canal, entretanto, junto à parede refrigerada do 

eletrodo, surgem corrente de convecções, devido à diferença de temperatura, que obrigam o 

arco a confinar-se no eixo do canal, aumentando a condutividade elétrica nessa região e, 

conseqüentemente, a temperatura do plasma. Esse efeito chamado pinch térmico 

(confinamento térmico) também ajuda a estabilizar e controlar o arco, devido ao forte 

gradiente de temperatura na direção radial (VAZ, 2006; LIMA e TREVISAN, 2007).  

      Na saída da tocha, átomos das moléculas dos gases que foram dissociadas na passagem 

pelo arco elétrico, recombinam-se liberando a energia tomada anteriormente no arco para a 

dissociação e liberam calor formando uma zona de altíssima temperatura. O pó é introduzido 

no plasma, superaquecido, fundido e aspergido com altas velocidades sobre o substrato. O 

conteúdo de energia, temperatura e velocidade do jato de plasma é controlado pelo tipo de 

bico empregado, pela corrente do arco, pelo balanceamento da mistura de gases e taxa de 

fluxo destes gases (VAZ, 2006; LIMA e TREVISAN, 2007). Na figura 11 se verifica a 

representação esquemática de uma tocha de arco não transferido. 
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Figura 11 - Representação esquemática de uma tocha de aspersão térmica por arco não 
transferido. 

 
      A corrente elétrica que alimenta o arco é fornecida por um retificador de corrente contínua 

e sua operação conduzida por uma unidade de controle central que regula os fluxos de gases 

do plasma e da água de refrigeração, bem como a seqüência desses elementos para possibilitar 

a condução do processo de forma confiável e precisa (LIMA E TREVISAN, 2007).  

      A escolha do gás é baseada na reatividade, custo e entalpia. O mais utilizado na formação 

de jatos de plasma é o argônio, por ser inerte e possuir menor condutividade térmica, que 

ajuda na formação de uma coluna em um estreitamento circular reduzido e conseqüentemente 

um arco bem mais aquecido (VENKATRAMANI, 2002). 

      A interação entre o plasma e a superfície do metal ocorre através de bombardeios 

simultâneos de uma espécie de plasma e transferência de calor. Essa interação produz alguns 

defeitos na superfície, assim como algumas reações químicas controladas (ALVES JR, 1995).  

      A velocidade do gás que pode ser supersônica, não deve ser confundida com a das 

partículas. Parâmetros como o fluxo de gás, nível de energia, taxa de alimentação de pó, fluxo 

dos gases de arraste e de alimentação, distância de aspersão e ângulo de deposição, são de 

fundamental importância na temperatura do jato e na velocidade alcançada pelas partículas. 

As temperaturas atingidas pelas tochas podem exceder 17.000ºc, a corrente é de 

aproximadamente 500A e as espessuras de camadas possíveis de se depositar situam-se entre 

0,05 e 0,5 mm (LIMA e TREVISAN, 2007).  

      A altíssima velocidade com que são aspergidas as partículas de encontro ao substrato 

produz elevada energia cinética que se libera no instante do choque com este, resultando em 

excelente grau de adesão entra a camada depositada e o substrato (VAZ, 2006). 

Jato de Plasma 
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      A aderência entre a camada e o substrato, assim como a coesão entre as partículas 

depositadas determinam a resistência mecânica de um revestimento realizado através do 

processo de aspersão térmica (PAREDES, 1998; VAZ, 2006). 

      É necessária uma preparação da superfície do substrato antes da realização da aspersão 

térmica, através da limpeza da superfície e da manutenção de rugosidade superficial. A 

limpeza tem a finalidade de eliminar a contaminação que inibirá a ligação do revestimento ao 

substrato e de prover pequenas rugosidades e/ou irregularidades que permitam a adesão ao 

revestimento proporcionando uma maior área superficial efetiva (LIMA e TREVISAN, 2007). 

 

2.5. Características da fluidização gás - sólido  

 

      Segundo YATES (1983) a introdução de gás pela base em um leito contendo uma 

quantidade de partículas sólidas finamente divididas, conforme apresentado na figura 12, pode 

causar a fluidização das partículas.  

 
Figura 12 – Leito de partículas percolado por uma corrente gasosa ascendente. 

 
      Com uma baixa velocidade do gás, ele escoa nos espaços entre as partículas, sem 

promover movimentação do material, é uma simples percolação e o leito permanece fixo. 

Com o aumento gradual da pressão de gás na base das partículas, a velocidade do gás e a 

força de arraste atuando sobre as partículas irão aumentar. As partículas afastam-se e algumas 

começam a apresentar uma leve vibração, tendo-se nesse momento um leito expandido. Com 

velocidade ainda maior, atinge-se uma condição em que a soma das forças causadas pelo 

escoamento do gás no sentido ascendente igualam-se ao peso das partículas.   

      Nessa situação, em que o movimento do material é mais vigoroso, atinge-se o que se 

chama de leito fluidizado. À velocidade do gás nessa condição dá-se o nome de mínima 
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velocidade de fluidização (v’mf), que é a velocidade correspondente ao regime de fluidização 

incipiente (KUNII; LEVENSPIEL, 1991). 

      Se a velocidade do gás é aumentada acima de v’mf, observa-se o regime de fluidização 

borbulhante. No caso de partículas de pequeno tamanho, com densidade geralmente menor  

do que 1,4 g/cm³, ocorre uma expansão considerável do  leito antes de surgirem as bolhas que 

caracterizam a  fluidização borbulhante.  

      No caso de partículas mais densas, entre 1,4 g/cm³  e  4 g/cm³, a expansão do  leito  não  

vai muito além daquela adquirida na condição de  fluidização  incipiente e as bolhas  já 

surgem  com  a  velocidade  de  mínima  fluidização (GELDART,  1973). 

      Em alguns leitos fundos em vasos de diâmetro reduzido, o aumento da velocidade do gás, 

leva o leito a borbulhar mais vigorosamente. Grandes bolhas formadas pela coalescência das 

bolhas menores, com o diâmetro das bolhas de superfície equivalentes ao diâmetro do leito. 

      A fluidização turbulenta é um regime que antecede a condição de leito de arraste (ou 

fluidização rápida) e está além da fluidização borbulhante. Nesse regime, as oscilações de 

queda de pressão no leito diminuem, pois as grandes bolhas e espaços vazios desaparecem 

      Para pós finamente divididos, o regime de fluidização rápida é caracterizado pelo 

movimento altamente turbulento de agregados ou aglomerados de partículas, com volume em 

torno de 25 por cento do leito. O regime de fluidização rápida  acontece quando a velocidade 

do gás excede a velocidade terminal de sedimentação das  partículas  e  o  material  passa  a  

ser  arrastado (YATES,1983).  

      Com velocidades ainda maiores, suficientes para arrastar todo o material, atinge-se a 

condição de transporte pneumático.  Para operar o sistema nessas condições deve haver uma 

operação subseqüente de separação gás-sólido. 

      O que se chama de fluidização é todo o intervalo compreendido entre a fluidização 

incipiente e a turbulenta. Na Figura 13 estão apresentados os tipos de regime de fluidização 

em função da velocidade do gás e as etapas de fluidização. 
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Figura 13 - Regimes de fluidização em função da velocidade superficial do gás e as etapas de 
fluidização. 

 
      As etapas de fluidização representadas na figura 13 são as seguintes; 

O → A: Aumento da velocidade e da queda de pressão do fluido; 

A → B: O leito está fluidizado; 

B →C: Com o aumento da velocidade, há pouca variação na pressão de maneira instantânea, 

devido à mudança repentina da porosidade do leito; 

C → D: A velocidade varia linearmente com a queda de pressão até chegar ao ponto D. Após 

o ponto D, as partículas começam a ser carregadas pelo fluido, ocorre o arraste das partículas 

com fluidização contínua ou em fase diluída e ocorre o transporte pneumático.  

 
2.6. Velocidade mínima de fluidização 

 

      A velocidade mínima de fluidização (v’mf) constitui-se num importante parâmetro que 

permite verificar se as condições de fluidização no leito de partículas sólidas foram 

alcançadas ou não.  

      Se num tubo vertical qualquer se coloca uma partícula sólida e passamos, em sentido 

ascendente, uma corrente de um gás, com velocidade tal que provoque sobre a partícula uma 

força de arraste igual ao peso da mesma imersa em gás, a partícula ficará suspensa na corrente 

de gás. Caso seja um conjunto de partículas, para garantir o fenômeno de suspensão, a 

velocidade superficial da corrente de gás deverá ser tal que a velocidade superficial real do 

gás nos interstícios entre as partículas seja aquela que provoque uma força igual ao peso das 

mesmas.  
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      A velocidade do gás no qual uma camada de pó torna-se fluidizado pode ser encontrada 

através da medição da queda de pressão através do leito em função da velocidade do gás. 

      Segundo KUNII e LEVENSPIEL (1991) o leito será considerado fluidizado quando 

houver equilíbrio entre as forças de arraste, peso e de empuxo. Isso quer dizer que, num leito 

fluidizado a força total de fricção sobre as partículas deve ser igual ao peso efetivo do leito, 

ou seja, a força correspondente a queda de pressão multiplicada pela área de secção 

transversal deve ser igual à força gravitacional exercida pelas partículas menos a força de 

empuxo correspondente ao fluido de deslocamento. Para um leito de seção transversal A, 

comprimento L e porosidade ε para condição de fluidização, e considerando que Lmf é a altura 

de mínima fluidização e εmf a porosidade do leito na mesma condição, podemos escrever:   

 

        Equação 1 

      Onde:  

∆P - Queda de pressão no leito (Pa); 

A - Área seccional do leito (m2); 

Lmf - Altura do leito na condição mínima de fluidização (m); 

Ԑmf - Porosidade na condição mínima de fluidização; 

ρp- Densidade da partícula (kg/m3); 

ρ - Densidade do gás (kg/m3); 

g - Aceleração da gravidade (m/s2). 

      Para a condição de mínima fluidização a equação 1 pode ser reescrita como: 

 

 
Equação  2 
 

      Esta relação se aplica somente para o leito fluidizado, ou seja, desde a mínima velocidade 

de fluidização até o transporte pneumático.  

      Considerando que na maioria dos casos as partículas possuem forma irregular é 

conveniente usar o fator de esfericidade (Φs)  nas equações. O fator de esfericidade  (Φs)  é  

 

 

definido como:     
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 (Equação 3) 

      Assim, Φs =1 para esferas perfeitas e 0 < Φs < 1 para outras formas. Podemos portanto, 

substituir o diâmetro efetivo da partícula Dp pelo termo ΦDp. Desta forma a equação de 

Ergun que descreve a variação de pressão por unidade de comprimento do leito fluidizado e 

que pode ser utilizada para ambos os regimes, laminar ou turbulento, pode ser escrita como: 

 

(Equação 4) 

      Onde: ∆L = L, o comprimento do leito em metros. 

      Também é importante conhecer o regime de escoamento através do conhecimento do 

número de Reynolds (mede fisicamente a contribuição das forças de inércia e viscosas) em 

que v’mf corresponde à velocidade mínima de fluidização, Dp o diâmetro das partículas e µ a 

viscosidade dinâmica do gás (GELDART, 1986). O número de Reynolds é definido conforme 

demonstrado na equação 5.  

 

(Equação 5) 

      Desta forma, a equação para determinação da velocidade mínima de fluidização torna-se: 

 

(Equação 6) 

 
      Quando NRe,mf < 40 (regime do fluxo do fluido é laminar) o primeiro termo da equação é 

insignificante em relação ao segundo e pode ser desprezado, logo temos: 

( )
( )

2

3

´

1150

1
Dpg

p

mf

mf
mf ⋅⋅

−
⋅

−
⋅=

µ

ρρ

ε

ε
ν

 

 

Considerando Ԑ = Ԑmf 

 

(Equação 7) 

 

      Quando NRe,mf > 40 (regime do fluxo do fluido é turbulento) o termo de velocidade na  
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equação de Ergun é insignificante em relação à velocidade ao quadrado e pode ser 

desprezado, logo temos: 
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Considerando Ԑ = Ԑmf (Equação 8) 

 

2.7. Classificação Geldart 

 

       O comportamento de sistemas fluidizados com gás depende das propriedades das 

partículas, e do gás, tais como densidade, diâmetro médio de partícula, conteúdo de finos, 

coesão das partículas, etc. 

      Para sólidos secos de densidade e diâmetro médio de partícula conhecidos, GELDART 

(1986) classificou o comportamento de sólidos fluidizados por gases em quatro grupos: A, B, 

C e D, de forma a permitir uma estimativa do tipo de fluidização esperada. 

      As partículas do grupo A apresentam, de forma geral, pequeno diâmetro médio e/ou baixa 

densidade (< 1,4 g/cm3). Submetido a fluidização gasosa, esse tipo de material (pós finos e 

leves), expande-se consideravelmente antes do surgimento de bolhas. Ao se interromper o 

fluxo gasoso, o leito colapsa vagarosamente. Nesse tipo de fluidização, as bolhas aparecem 

com velocidades superiores à de mínima fluidização, e neste caso, o leito é chamado de 

borbulhante. Como exemplo de sólido típico podemos citar o Cracking catalítico. 

      Para as partículas do grupo B, as primeiras bolhas surgem com a velocidade mínima de 

fluidização. Os materiais nesse grupo apresentam diâmetro médio compreendido entre 40 e 

500 µm e densidade superior a 1,4 g/cm3. A expansão do leito nesse tipo de fluidização é 

pequena e ele colapsa rapidamente quando o suprimento de gás é interrompido. Como 

exemplo de sólido típico deste grupo tem-se a areia de construção.      

      Partículas do grupo D apresentam diâmetro médio e/ou densidades elevadas. A velocidade 

do gás necessária para a fluidização é alta, a mistura do material é pequena e a formação do 

jorro é favorecida. Leitos rasos devem ser utilizados para esse tipo de material. Cascalho e 

grãos de café são exemplos de sólidos típicos para este grupo. 

      Existe ainda um quarto grupo, representado pela letra C. São partículas muito finas e que 

possuem tendência coesiva. Normalmente a fluidização é difícil devido ás forças 

interpartículas serem maiores que a força de arraste resultante da ação do gás. Em leitos de 

grande diâmetro, à medida que a vazão de gás aumenta, formam-se canais preferenciais que 
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se estendem do distribuidor à superfície do leito, enquanto que em leitos de pequenos 

diâmetros partículas deste grupo tendem a aglomerar e elevar-se como um bloco de sólidos. 

As partículas do grupo C são de particular interesse para a área industrial, pois são usadas 

como catalisadores, na indústria cerâmica ou como pós magnéticos. A passagem desses 

aglomerados repetidamente por um sistema circulante faz com que eles se tornem de 

tamanhos constantes, por isso a fluidização circulante se mostra eficiente para processar essas 

partículas. Farinha de trigo e cimento são exemplos de sólidos típicos para o grupo C. 

      As propriedades de fluidização de um material particulado em ar podem ser preditas 

podendo estabelecer em qual grupo se encontra. No entanto, é importante lembrar que para 

temperaturas e pressões acima da ambiente, um particulado pode aparecer em um grupo 

diferente do que ocupa em condições ambientes, isto ocorre devido ao efeito das propriedades 

do gás no agrupamento. Na figura 14 vemos o diagrama simplificado de classificação de 

partículas para fluidização gás - sólido.  

 
Figura 14 - Diagrama simplificado de classificação de partículas para fluidização gás-sólido 

(GELDART, 1973; NITZ e GUARDANI, 2008).
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Alimentador de pó Desenvolvido 

 

      Em sua concepção o alimentador de pó, objeto deste trabalho, foi fabricado visando 

atender as necessidades de aplicação de aspersão térmica através da tocha de plasma por arco 

não transferido, existente no labplasma-UFRN.   

      Para o projeto, fez-se um estudo prévio de suas dimensões, fato que interfere diretamente 

em sua massa final, pois o alimentador trabalha suspenso e possui como forma de fixação, um 

furo de encaixe, através do qual o pó é injetado para o interior da tocha. Sua capacidade de 

armazenamento deve atender as necessidades dos trabalhos desenvolvidos no laboratório, que 

em média são realizados com áreas de deposição variando entre 2 cm2 e 8 cm2, e espessura de 

camada de até 0,05 cm, o que representa a necessidade de um volume de pó para deposição, 

variando entre 0,1 cm3 e  0,4 cm3.  

      Este baixo volume de pó possibilita a fabricação do alimentador com dimensões 

relativamente pequenas. E, devido o material a ser empregado ter a necessidade de possuir 

fácil usinabilidade, ter capacidade de receber bom acabamento superficial para dificultar a 

adesão entre o pó e as paredes do alimentador, não contaminar o pó que esteja em seu interior 

e ter baixo custo, o alumínio foi o material escolhido para a fabricação do alimentador de pó.  

      Devido suas dimensões e ao material selecionado, o peso do alimentador não compromete 

sua fixação, o custo passa a ser relativamente baixo, e há a disponibilidade de espaço para 

receber o volume de pó necessário para a realização dos diversos trabalhos do Labplasma, 

pois sua capacidade de armazenamento de pó é de 2,27 cm3. 

      A fabricação do alimentador de pós foi realizada, constando de três componentes 

distintos, a serem montados, de forma que em sua utilização, atinja os objetivos previstos. 

Abaixo temos a descrição de cada um dos seus componentes.  

      O primeiro consta de um corpo com um cone, uma base de vedação e uma rosca para que 

seja fixado ao segundo componente. Há de se observar que, os cones do primeiro e segundo 

componentes têm o mesmo ângulo (30º), mas a base do cone do primeiro componente é 5 mm 
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menor em seu diâmetro, em relação ao diâmetro do segundo, com a finalidade de 

proporcionar o espaço onde ficará armazenado o pó a ser injetado na tocha. Com isso, sua 

altura também é menor, proporcionando uma abertura próximo ao bico de acoplamento com a 

finalidade de obter espaço para o pó fluir, juntamente com o gás, para o interior da tocha.  

Optou-se pela fabricação do cone com ângulo de 300, devido à necessidade de este ser de fácil 

usinagem e para que possua uma construção que proporcione e facilite o escoamento dos pós.  

Na figura 15, se verifica o desenho do primeiro componente do alimentador de pós. 

 

6  
Figura 15 - Desenho do primeiro componente do alimentador de pós. 

 
      O segundo componente consta de um corpo com cavidade cônica em sua parte interna, 

uma entrada radial com diâmetro de 3 mm para injeção do fluxo de gás de arraste posicionado 

de forma tangencial ao raio do cone, uma rosca (P = 1 mm) para fixação do primeiro 

componente que proporciona o fechamento do alimentador e um bico, cuja finalidade é ser 

acoplado ao furo de encaixe existente no canal de alimentação de pó da tocha plasma, por 

onde sai o fluxo de gás juntamente com o pó a ser injetado na tocha. Na figura 16, se verifica 

o desenho do segundo componente do alimentador de pós. 
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Figura 16 - Desenho do segundo componente do alimentador de pós. 

 
      Completando o conjunto, temos um copo de enchimento, cuja finalidade é facilitar a 

inserção de pó dentro do alimentador. Trata-se de um copo com sua parte interna em forma 

cônica, e com um pequeno rebaixo que deve ser encaixado no topo do bico de acoplamento, 

através do qual se insere o pó no interior do alimentador. Na figura 17, se verifica o desenho 

do copo de enchimento do alimentador de pós. 

 

 
Figura 17 - Desenho do copo de enchimento do alimentador de pós. 

 
      Está apresentado na figura 18, o desenho esquemático do alimentador de pó. 
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Figura 18 - Desenho esquemático do alimentador de pó, (1) Tampa, (2) Corpo,  (3) 

Alimentador montado. 
 

      Seu funcionamento procede-se da seguinte forma: fechado o conjunto do alimentador, 

coloca-se o copo de enchimento sobre o bico e insere-se o pó a ser aspergido no interior do 

alimentador. Em seguida, com a tocha já montada e preparada para funcionar, e com o 

substrato já posicionado diante da tocha, insere-se o bico de acoplamento no furo de encaixe 

do alimentador, na tocha.  

      Na entrada para o de gás de arraste, acopla-se a mangueira através da qual será injetado o 

gás no interior do alimentador. Inicialmente a mangueira está conectada a um rotâmetro, onde 

se regula a vazão de gás a ser injetado dentro do alimentador. Entre o rotâmetro e o 

alimentador, está conectada uma válvula de esfera com a finalidade de liberar o fluxo de gás 

quando necessário. Ao entrar no alimentador, o gás movimenta o pó armazenado em seu 

interior, agitando-o e fazendo sua injeção para o interior da tocha onde será fundido ou semi-

fundido, aspergido e depositado sobre o substrato. Após a ignição da tocha de plasma, o 

substrato é pré-aquecido e, em seguida através da válvula de esfera é liberado o gás de arraste, 

já previamente ajustado. Na figura 19, está apresentada a fotografia do alimentador de pó 

montado e na figura 20 se verifica a fotografia dos componentes em separado. Na figura 21 

está apresentada a fotografia do alimentador de pó montado na tocha e na figura 22 vemos a 

fotografia da montagem da tocha de plasma com alimentador de pó e válvula de esfera. 
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Figura 19 - Fotografia do alimentador de pó, 

montado. 
Figura 20 - Fotografia dos componentes 
do alimentador de pós em separado. 

       

Figura 21– Fotografia do alimentador de 
pó montado na tocha. 

 

Figura 22 - Fotografia da montagem da tocha de 
plasma com alimentador de pó e válvula de 

esfera.  
 
      Para o bom funcionamento do alimentador, e para que a taxa de aspersão e a qualidade da 

deposição desejada sejam alcançadas, o tipo de pó a ser aspergido bem como seu tamanho de 

grão, são de fundamental importância na hora de selecionar o fluxo de gás de arraste, devido 

sua coesividade, capacidade de aglomeração e tendência a aderir nas paredes do alimentador.  

 

3.2. Tocha de plasma de arco não transferido do labplasma 

 

      Os trabalhos de aspersão térmica desenvolvidos no labplasma-UFRN são realizados 

através de uma tocha de plasma de arco não transferido, que em seu conjunto é constituída das 

seguintes partes:  
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      - Corpo em cobre (ânodo), refrigerado à água, com um furo central por onde passa o gás a 

ser ionizado para formar o jato de plasma e furo radial próximo ao bocal de saída da tocha, 

onde se encaixa o alimentador de pó. Na figura 23 vemos a fotografia do corpo da tocha de 

plasma. 

 
Figura 23 - Fotografia do corpo da tocha de plasma (ânodo). 

 
      - Suporte do cátodo que apresenta quatro canais cilíndricos dispostos axialmente e tem a 

função de levar até o catodo o gás formador do jato de plasma. O cátodo é do tipo bastão 

apresenta 4,5 mm de diâmetro e é formado por uma liga de tungstênio (W + 2% ThO2).  

      - Suporte de alimentação corrente-gás, onde se encaixa o suporte do cátodo e são fixados 

os engates para entrada do gás de alimentação e para fornecimento da corrente elétrica. Este 

possui movimento axial, ajustável por meio de rosca, para posicionar o cátodo de maneira que 

haja a abertura do arco entre o cátodo e o ânodo. Na figura 24 vemos a fotografia do suporte 

do cátodo e o suporte de alimentação corrente-gás. 

 
Figura 24 - Fotografia do suporte do cátodo e o suporte de alimentação corrente-gás. 
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      - Um isolamento em pedra sabão é ajustado à câmara do suporte de alimentação corrente-

gás, que separa elétrica e termicamente o cátodo do ânodo. Na figura 25 vemos a fotografia 

do isolamento em pedra sabão. 

 
Figura 25 - Fotografia do isolamento em pedra sabão. 

 
      - Alimentador de pó, confeccionado e testado neste estudo, com corpo em alumínio 

através do qual é aspergido o pó para o interior da tocha; 

      - Base de sustentação em aço carbono e porta amostra, com dispositivo de regulagem de 

posicionamento; 

      - Rotâmetros com escalas de 1 a 30 l/min., com a finalidade de regular o fluxo do gás de 

alimentação; e com escala de 1 a 15 l/min para regulagem do fluxo de arraste. 

      - Ignitor de alta freqüência SAWM 301, White Martins, operando em sua entrada na faixa 

de 0,9/1,8 A – 50/60 ciclos, e na saída operando com até 250 A, cuja finalidade é abrir a 

coluna de arco elétrico;  

      - Retificador Soldarc R250, White Martins, de corrente contínua, com as seguintes 

características técnicas:  

 

Tabela 1 - Características técnicas do retificador Soldarc. 

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 

 
      Está apresentado na figura 26 o desenho esquemático da tocha de aspersão por arco não 

transferido do labplasma. 
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Figura 26 - Desenho esquemático da tocha de plasma do labplasma-UFRN. 
 
      Para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa realizados no labplasma, a tocha de 

plasma utilizada possuía um sistema de alimentação e uma estrutura de suporte geral bastante 

precário, o que tornou necessária a confecção do alimentador objeto deste trabalho e a 

realização de algumas modificações na estrutura e nos acessórios da tocha, como descrito a 

seguir. 

      Foi fabricada uma nova base para a tocha, e modificado o local de aterramento, 

proporcionando maior apoio e segurança em seu manuseio.  

      Fez-se necessária a inversão da posição de trabalho da tocha, pois o novo alimentador, 

objeto deste estudo, trabalha na posição vertical ascendente. Anteriormente, a alimentação era 

realizada pela parte superior da tocha. 

      Para melhor controle da deposição foi fabricado um novo porta amostra, montado sobre 

um suporte graduado, com a finalidade de se controlar de uma forma mais eficaz, a distância 

entre a tocha e o substrato. 

      Foi inserida uma válvula de esfera entre o regulador de fluxo de gás e o alimentador de 

pó, com a finalidade de facilitar a liberação do fluxo de gás de arraste, quando necessário. Na 

figura 27 se verifica a tocha do labplasma após as modificações efetuadas. 
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Figura 27- Tocha do labplasma após as modificações efetuadas. 

 

3.3. Procedimentos e controle nos testes  
 

      Para a realização dos testes com o alimentador de pós, foi utilizado como fluxo de 

alimentação e fluxo de arraste, o gás argônio analítico 5.0 (argônio comercial) fornecido pela 

White Martins.  

      O fluxo de arraste foi controlado através de rotâmetro da marca White Martins com escala 

de 1 - 15 l/min e exatidão de 0,5 l/min e o fluxo de alimentação passando pelo interior do 

Venturi,  foi controlado através de rotâmetro da marca White Martins com escala de 1 - 30 

l/min e exatidão de 2,5 l/min. 

      O ambiente de realização dos testes foi monitorado através de um termo higrômetro de 

marca Minipa MT - 230, com exatidão de 0,1ºc para a temperatura. Durante o período de 

realização dos testes, foi verificada uma variação na temperatura ambiente, entre 23ºc e 24ºc 

com umidade variando entre 42% e 45%. Não foi observada nenhuma variação nas taxas de 

alimentação em decorrência da variação destes parâmetros. 

      Inicialmente foi realizada a moagem e o peneiramento do dióxido de titânio. Em seguida 

realizadas a microscopia eletrônica de varredura e análise granulométrica a laser dos pós, 

calculadas as velocidades mínimas de fluidização e realizada a classificação Geldart para cada 

pó. Posteriormente, foi calculada a capacidade volumétrica do alimentador de pós e realizada 

a análise de rugosidade das superfícies do alimentador, que ficam em contato com o pó.  
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      Numa terceira etapa, foram calculadas e definidas as massas, a serem utilizadas nos testes, 

e realizados ensaios com o alimentador de pó no interior de um recipiente transparente para 

recuperação do pó, com a finalidade de determinar o tempo de alimentação, o fluxo de arraste, 

e o fluxo de alimentação a serem utilizados.  

      Definidos esses parâmetros, foram realizados testes sem a interferência do fluxo do gás de 

alimentação e sem a ionização do gás no interior da tocha de plasma.  

      Em seguida, foram realizados testes com o dispositivo acoplado a um tubo de Venturi, 

utilizando gás de alimentação passando pelo interior deste, simulando a tocha de plasma, mas 

sem a velocidade da ionização do gás. 

      A realização dos testes com variação de método, pós, tempos e massas teve como objetivo 

analisar o funcionamento do alimentador de pó, em situações diversas. Todos os ensaios 

foram realizados à pressão atmosférica. Na figura 28 está apresentado o fluxograma dos 

passos seguidos nos experimentos desse trabalho. 

 

 

Figura 28 – Fluxograma seguido para a realização dos testes para determinar as taxas de 
alimentação. 

 
3.4.  Pós utilizados 

      Os pós usados nos testes realizados neste trabalho, foram o pentóxido de nióbio (Nb2O5) e 

o dióxido de titânio (TiO2). 
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      O pentóxido de nióbio (Nb2O5) foi obtido através da CBMM (Companhia brasileira de 

metalurgia e mineração), com 99,5% de pureza e partículas menores que mesh 250 (0,063 

mm). 

      O dióxido de titânio (rutilo-TiO2) foi obtido através da Millennium Inorganic Chemicals 

do Brasil S. A.  

 

3.5. Moagem e peneiramento do TiO2      

 

      A moagem do TiO2  foi realizada utilizando-se um cadinho de porcelana, onde foram  

adicionadas bolas de alumina na proporção de 3:1, relação entre a massa das bolas e a massa 

de pó, passando por uma moagem de alta energia por um período de 30 minutos em um 

moinho planetário do tipo Micro Mill Fritsch Pulverisette7. Em seguida, foi peneirado 

utilizando-se uma peneira de mesh 250 (0,063mm), para que suas partículas ficassem com 

tamanho semelhante as do pentóxido de nióbio adquirido.   

      Os pós, foram pesados em uma balança digital da companhia Mettler Toledo modelo 

AL204 com capacidade máxima de 210 g e resolução de 0,0001 g. 

 

 

3.6. Microscopia eletrônica de varredura 

 

      A microscopia eletrônica de varredura (MEV), do TiO2 e do Nb2O5, foi realizada através 

de um microscópio eletrônico da marca Phillips, modelo XL-30 ESEM, localizado no Núcleo 

de Estudos em Petróleo e Gás Natural da UFRN . 

 
3.7. Análise granulométrica  

 

      Para a análise granulométrica do pó de e do TiO2 antes e depois da moagem e 

peneiramento, e do  Nb2O5, utilizou-se um equipamento de difração a laser da marca CILAS, 

modelo 1180 L, com faixa de leitura variando de 0,04 a 2.500 µm. As amostras na forma de 

pó foram adicionadas a um meio dispersante (água). Em seguida, executou-se o software para 

a obtenção da curva de distribuição de tamanho das partículas. 
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3.8. Cálculo da velocidade mínima de fluidização 

 

      Foi calculada a velocidade mínima de fluidização através da equação 8. A verificação da 

queda de pressão no leito (∆P) foi realizada através de um manômetro de coluna d’água. 

Através de experimentação pelo método da proveta, realizada com utilização de proveta com 

capacidade para 25 ml - 0,2 x 1 ml, foram calculadas as densidades aparentes dos pós. A 

porosidade dos pós, foi medida através de experimentação, com a utilização de proveta com 

capacidade para 25 ml - 0,2 x 1 ml e bureta com capacidade para 25 ml - 1 x 10 ml. A 

densidade do argônio foi obtida através do site da White Martins. 

      Os dados obtidos para os cálculos foram os seguintes: 

∆P = 0,002 Atm; 

ρp = 1,588 g/cm3 para o Nb2O5 e 1,834 g/cm3 para o TiO2; 

ρ = 0,00165 g/cm3;  

Ԑmf = 0,39 para o Nb2O5 e 0,37 para o TiO2; 

g = 9,81 m/s2;   

Dp = 22,89 para o Nb2O5 e 24,19 para o TiO2; 

      A vazão volumétrica do gás na saída do alimentador, foi calculada através da equação 9. 

Para o cálculo considerou-se T1 = T2. 
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(Equação 9) 
 

 

      A velocidade superficial média (Vsm) foi calculada através da equação 10. 

 

A

Q
Vsm =  

 
(Equação 10) 

 

      A porosidade Ԑ foi calculada através da equação 11. 

 

    

 

(Equação 11) 
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3.9. Classificação Geldart 

 

       Foi realizada a classificação Geldart dos pós utilizados nos testes através de seus 

tamanhos de partículas, de suas densidades e da densidade do gás argônio, para determinar em 

qual grupo se encontram, pois o comportamento de sistemas fluidizados com gás depende das 

propriedades das partículas, e do gás, tais como densidade, tamanho de partícula, conteúdo de 

finos, coesão das partículas, etc. 

 

3.10. Análise de rugosidade 

 

      Foram realizadas análises de rugosidade superficial nas duas superfícies do alimentador 

que ficam em contato direto com o pó, ou seja, na superfície cônica externa do componente 1 

e na superfície conica interna do componente 2. 

      Para realização destas análises, foi utilizado um rugosímetro eletro-mecânico TAYLOR - 

HOBSON subtronic 3, com exatidão de 0,01 µm, do laboratório de metrologia da UFRN e 

seguidas as recomendações constantes na norma ABNT - NBR 6405/1985. 

      Os ensaios foram realizados com os seguintes parâmetros de rugosidade: comprimento de 

amostragem - Cut off (λc = 0,8 mm), percurso de amostragem (Ie = 0,8 mm), percurso de 

medição (Im = 4,0 mm) e comprimento médio da onda da rugosidade (RSm > 0,13...0,4µm). 

Foi seguida a recomendação dada pela norma ISO 4287que  os rugosímetros devam medir 5 

comprimentos de amostragem e indicar o valor médio. 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

      Os ensaios realizados neste trabalho têm como objetivo principal realizar testes, 

utilizando-se pós de dióxido de titânio e pentóxido de nióbio, para verificar o 

funcionamento e determinar a taxa de alimentação (Ta), do alimentador de pó fabricado. 

A taxa de alimentação foi calculada através da equação 12. 

                                             

60

)(

t

MrM

Ta
mρ
−

=
           

      Onde:  

Ta - Taxa de alimentação (cm3/min); 

 M - Massa (g); 

 Mr - Massa residual (g);  

ρm - Densidade do material (pó) (g/cm
3);  

t - Tempo (s).  

 

4.1. Cálculo da massa utilizada 

 

      Sabendo-se que os volumes de pós, utilizados nos trabalhos de aspersão térmica realizados 

no labplasma variam entre 0,1cm3 e 0,4 cm3 e, sendo a densidade do Nb2O5 de 4,6 g/cm
3 e do 

Equação 12 
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Tio2 de 4,23 g/cm
3, foi calculada a massa a ser utilizada durante a realização dos testes através 

da equação 14. 

Massa (g) = Dendidade (g/cm3)  x Volume (cm3)     (Equação 14) 

            Na tabela 2 verificamos a variação e a média das massas normalmente usadas no 

Labplasma.      

 

Tabela 2 - Variação e média das massas usadas no Labplasma. 

 TiO2 Nb2O5 

Volume 

(cm3) 

Densidade 

(g/cm3) 

Massa 

(g) 

Densidade 

(g/cm3) 

Massa 

(g) 

0,1 4,23 0,423 4,6 0,46 

0,2 4,23 0,846 4,6 0,92 

0,3 4,23 1,269 4,6 1,38 

0,4 4,23 1,692 4,6 1,84 

  MÉDIA 

  1,06  1,15 

 

      De acordo com a média calculada, foi adotada a massa de 1,0 g para realização dos 

ensaios para determinação do tempo de alimentação, do fluxo de arraste e do fluxo de 

alimentação.  

      Também baseado nesses dados, foram adotadas as massas de 0,5 g - 1,0 g e 1,5 g tanto 

para o dióxido de titânio, quanto para o pentóxido de nióbio nos testes realizados com o 

alimentador de pó. 

 

4.2. Determinação do tempo de alimentação 

 

      Estes ensaios foram realizados com massa de 1,0 g de Nb2O5 e com fluxo de arraste de 9 

l/min. O fluxo de 9 l/min foi adotado por ser um dos fluxos mais utilizados nos trabalhos de 

aspersão térmica do labplasma. 

      Após a montagem, o alimentador foi carregado e colocado no interior de um recipiente 

transparente para recuperação do pó. Após ser acoplada a mangueira ao alimentador e ao 

regulador de fluxo de arraste, este foi regulado e liberado, sendo acompanhada através de uma 
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observação visual, a aspersão do pó até sua finalização. Simultaneamente, foi medido o tempo 

de duração do ensaio.  Na tabela 3 se verifica os tempos de duração destes ensaios.    

 

 

 

 

Tabela 3 - Resultado dos ensaios para determinação do tempo de alimentação. 

Nb2O5 - 1,0g - Fluxo 9 l/min 

TEMPO DE ALIMENTAÇÃO (s) MÉDIA 

20,55 18,52 16,44 18,12 18,78 20,49 16,60 17,05 19,28 16,68 18,25±±±±2,5 

 
      Foi registrada uma variação de tempo entre 16,44 e 20,55 segundos, com tempo médio de 

18,02 segundos, para a aspersão de todo o pó contido no interior do alimentador.  

      Dessa forma, por aproximação, adotou-se o tempo de 20 segundos para a realização dos 

ensaios de determinação do fluxo de arraste e de alimentação. E para os testes com o 

alimentador de pós, foram adotados os tempos de 15 s - 20 s e 25 segundos a serem ensaiados 

com cada massa. 

 

 

4.3. Microscopia eletrônica de varredura 

 

      As fotomicrografias por microscopia eletrônica de varredura das figuras 29, 30 e 31 

demonstram que as partículas de Nb2O5 utilizadas nos testes de alimentação tendem a formar 

aglomerados de pequenas partículas, que podem ter sido originados devido à atração 

eletrostática e forças de Van der Walls existentes entre as partículas. A morfologia das 

partículas apresenta formato irregular.   
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Figura 29 - MEV do Nb2O5, apresentando tamanho médio das partículas de 0,679µm e 

aglomerados. 
 

 
Figura 30 - MEV do Nb2O5, apresentando tamanho médio das partículas de 1,146µm e 

aglomerados. 
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Figura 31 - MEV do Nb2O5, apresentando tamanho médio das partículas de 1,908µm e 

aglomerados. 
 

      As fotomicrografias por microscopia eletrônica de varredura das figuras 32 e 33 

demonstram que as partículas do TiO2 utilizadas nos testes de alimentação também tendem a 

formar aglomerados de pequenas partículas,  que podem ter sido originados devido à atração 

eletrostática e forças de Van der Walls existentes entre as partículas.       

 
Figura 32 - MEV do TiO2, apresentando aglomerados. 
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Figura 33 - MEV do TiO2, apresentando tamanho médio das partículas de 0,945µm e 

aglomerados. 
 

4.4. Classificação Geldart 

 

      A classificação de Geldart é dada em função da diferença de densidades entre o sólido e o 

gás (ρs -ρ), e do diâmetro médio das partículas. No presente trabalho se obteve os seguintes 

dados:  

- Densidade do dióxido de titânio: 4,23 g/cm3; 

- Densidade do pentóxido de nióbio: 4,6 g/cm3; 

- Densidade do gás argônio: 0,00165 g/cm3 

- Para a classificação Geldart, os tamanhos de partículas utilizados, tanto para o dióxido de 

titânio quanto para o pentóxido de nióbio, foram as médias  dos tamanhos obtidos através da 

MEV. 

- Diâmetro médio de partícula do dióxido de titânio: 0,945 µm 

- Diâmetro médio de partícula do pentóxido de nióbio: 1,244 µm 

      De acordo com os dados acima, verificou-se que ambos os pós fazem parte do grupo C. 

 
 

4.5. Análise granulométrica 

 

      A curva de distribuição do tamanho de partículas verificada na figura 34 indica que o 

TiO2, na forma que foi adquirido, apresenta diâmetro médio das partículas de 157,58 µm. 
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Figura 34 - Distribuição do tamanho de partícula do TiO2 na forma como foi adquirido. 

 
      A curva de distribuição do tamanho de partículas verificada na figura 35 indica que o 

TiO2, depois de moído e peneirado apresenta diâmetro a 50% de 22,19 µm e diâmetro médio 

das partículas de 24,19 µm.  

 
Figura 35 - Distribuição do tamanho de partícula do TiO2 depois de moído e peneirado. 

 

      A curva de distribuição do tamanho de partículas verificada na figura 36 indica que o 

Nb2O5 apresenta diâmetro a 50% de 21,31 µm e diâmetro médio das partículas de 22,89 µm. 
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Figura 36 - Distribuição do tamanho de partícula do Nb2O5.  

 
      Observa-se que há uma discrepância relativa ao tamanho de partícula entre a MEV e a 

análise granulométrica. Tal fato se dá devido à tendência a aglomeração dos pós, decorrente 

de seu tamanho e das forças interpartículas atuantes.  

      Para efeito do cálculo da velocidade mínima de fluidização, utilizou-se o tamanho de 

partícula determinado na análise granulométrica, pois reflete com mais exatidão o estado dos 

pós no alimentador de pó, ou seja, com tendência a aglomerar. 

 

       

4.6. Análise do fluxo de arraste  

 

      Para análise do fluxo arraste, o alimentador de pó foi abastecido com 1,0 g de pó de 

pentóxido de nióbio, colocado no interior de um recipiente transparente para recuperação do 

pó, regulado o fluxo de arraste em 5 l/min, e após a liberação deste, o pó foi aspergido durante 

o tempo de 20 segundos. A massa residual foi recolhida e pesada, sendo calculada a taxa de 

alimentação para o fluxo. Em seguida, foi repetido o mesmo procedimento para os fluxos de 7 

l/min e 9 l/min.   

      Estes fluxos foram adotados, pois são as faixas de fluxo já utilizadas nos trabalhos 

normalmente realizados no labplasma. Na tabela 4 estão apresentados os tempos, massas 

residuais e taxas de alimentação obtidas para cada fluxo de arraste.  
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Tabela 4 - Tempos, massas residuais e taxas de alimentação para fluxos de arraste de 5 l/min, 
7 l/min e 9 l/min. 

Nb2O5- Massa= 1,0g 
Fluxo 5 l/min 

Nb2O5- Massa= 1,0g 
Fluxo 7 l/min 

Nb2O5- Massa= 1,0g 
Fluxo 9 l/min 

Tempo 
(s) 

Resíduo 
(g) 

Ta 
(cm3/min) 

Tempo 
(s) 

Resíduo 
(g) 

Ta 
(cm3/min) 

Tempo 
(s) 

Resíduo 
(g) 

Ta 
(cm3/min) 

20,60 0,0099 0,63 20,41 0,0052 0,64 20,81 0,0018 0,63 

20,41 0,0106 0,63 20,74 0,0054 0,63 20,80 0,0029 0,63 

20,70 0,0089 0,62 20,81 0,0047 0,62 20,77 0,0036 0,63 

20,99 0,0134 0,61 20,85 0,0043 0,62 20,61 0,0028 0,63 

20,42 0,0160 0,63 20,56 0,0056 0,63 20,63 0,0032 0,63 

    MÉDIA     
20,62 0,0118 0,63 20,50 0,0050 0,63 20,54 0,0029 0,63 

 
      Os dados obtidos nesta análise indicam a utilização do fluxo de 9 l/min para o gás de 

arraste a ser utilizado nos testes do alimentador de pó, pois apresentou as taxas de alimentação 

parciais mais constantes e menor massa residual. Tal indicação será confirmada após o 

cálculo da velocidade mínima de fluidização e sua relação com a velocidade superficial média 

para cada fluxo e pó. 

 

4.7. Relação da velocidade de fluidização com a velocidade superficial média 

 

      Os cálculos para determinar a velocidade mínima de fluidização foram realizados com os 

pós de Nb2O5 e TiO2, e feita sua relação com a velocidade superficial média (Vsm) dos fluxos 

de 5 l/min, 7 l/min e 9 l/min, para definição do fluxo a ser utilizado nos testes. Na tabela 5 

estão apresentados os resultados dos cálculos.  

  Tabela 5 - Velocidade mínima de fluidização do Nb2O5 e do TiO2, velocidade superficial 
média dos fluxos de 5 l/min, 7 l/min e 9 l/min e relação destas com a v’mf. 

Velocidade superficial média Velocidade mínima  
de fluidização 5 l/min 7 l/min 9 l/min 

Material 
(pó) 

v’mf 
(m/s) 

Vsm 
(m/s) Relação 

Vsm 
(m/s) Relação 

Vsm 
(m/s) Relação 

Nb2O5 0,2925 4,244 14,51 5,942 20,314 7,639 26,12 

TiO2 0,2955 4,244 14,36 5,942 20,105 7,639 25,85 

            Observa-se que qualquer dos fluxos de arraste ensaiados poderia atender as 

necessidades de alimentação para a tocha. Porém, devido apresentar maior relação quando 
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comparado à velocidade mínima de fluidização (o que proporciona maior energia cinética na 

alimentação e dificulta a aglomeração dos pós na saída do alimentador), apresentar taxas de 

alimentação mais constantes e menor massa residual, optou-se por utilizar o fluxo de 9 l/min, 

ressaltando-se o maior consumo de gás com a utilização deste fluxo durante a realização dos 

testes. 

      A vazão volumétrica do gás na saída do alimentador, calculada através da equação 9, foi 

de 8,98 l/min. 

 

4.8. Determinação do fluxo de alimentação 

 

      Para definir o fluxo de alimentação a ser utilizado nos ensaios realizados com o tubo de 

Venturi, procedeu-se da seguinte forma: O alimentador foi carregado com 1,0 g de pentóxido 

de nióbio e regulado o fluxo de gás de arraste em 9 l/min. 

      Posteriormente, o alimentador foi acoplado ao tubo de Venturi, que dispunha de um 

recipiente para recuperação do pó, e regulado o fluxo de alimentação em 10 l/min, injetado 

através deste. Na seqüência, o fluxo de arraste foi liberado e o pó aspergido durante o tempo 

de 20 s. A massa residual foi recolhida e pesada, sendo calculada a taxa de alimentação para o 

fluxo. Este mesmo procedimento foi repetido com fluxos de alimentação de 20 l/min e 30 

l/min. Na tabela 6 estão apresentados os tempos, massas residuais e taxas de alimentação 

obtidas para cada fluxo de alimentação. 

Tabela 6 - Tempos, massas residuais e taxas de alimentação para fluxos de alimentação de 10 
l/min, 20 l/min e 30 l/min. 

Nb2O5 - Fluxo 10 l/min Nb2O5 - Fluxo 20 l/min Nb2O5 - Fluxo 30 l/min 
Tempo 
(s) 

Resíduo 
(g) 

Ta 
(cm3/min) 

Tempo 
(s) 

Resíduo 
(g) 

Ta 
(cm3/min) 

Tempo 
(s) 

Resíduo 
(g) 

Ta 
(cm3/min) 

20,42 0,0141 0,63 20,44 0,0102 0,63 20,39 0,0146 0,63 

20,28 0,0154 0,63 20,43 0,0098 0,63 20,45 0,0179 0,63 

20,56 0,0231 0,62 20,54 0,0092 0,63 20,27 0,0127 0,64 

20,40 0,0212 0,63 20,41 0,0095 0,63 20,43 0,0148 0,63 

20,39 0,0292 0,62 20,46 0,0094 0,63 20,18 0,0133 0,64 

MÉDIA 

20,41 0,0206 0,63 20,46 0,0096 0,63 20,34 0,0147 0,63 
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      Após análise dos dados apresentados foi definido o fluxo de 20 l/min, para o gás de 

alimentação a ser utilizado nos testes com o alimentador de pó acoplado ao tubo de Venturi, 

pois mesmo a taxa média de deposição sendo igual em todos os fluxos, este fluxo apresentou 

taxas de alimentação parciais mais constantes e menor massa residual. 

 

4.9. Cálculo da capacidade volumétrica do alimentador de pós 

 

      O cálculo da capacidade volumétrica  do alimentador de pós, ou seja, o volume útil 

disponível em seu interior, foi realizado através da equação 13. Para tanto, foi subtraído o 

volume calculado do componente 1, do volume calculado no interior do componente 2.  

         (Equação 13) 

Onde: V (volume do cone, cm3), r (raio da base do cone, cm) e h (altura do cone, cm). 

      De acordo com os cálculos realizados, a capacidade volumétrica máxima do alimentador 

de pós, é de  2,27 cm3. 

 

4.10. Análise de rugosidade 

 

      Os valores de rugosidade média (Ra) medidos durante a realização da análise de 

rugosidade, foram de 0,49 µm para a superfície do componente 1 e 0,21 µm para a superfície 

do componente 2, que segundo a norma ABNT - NBR 8404/1984, indica um acabamento 

superficial semelhante a retífica, espelhamento, lapidação ou polimento. 

 

4.11. Testes sem fluxo de alimentação 

 

      Os testes com o alimentador de pó sem uso do fluxo de alimentação foram realizados 

utilizando-se gás argônio como fluxo de arraste, com vazão de 9 l/min, e utilizando os pós de 

Nb2O5 e Tio2, nas seguintes condições: 

      - Foram pesadas individualmente, massas de 0,5 g - 1,0 g e 1,5 g de cada pó; 

      - Cada massa de pó, foi usada em testes com duração de 15 s - 20 s e 25 s; 

      Em cada teste, depois de regulado o fluxo de arraste, o alimentador foi carregado com a 

massa de pó correspondente, colocado no interior de um recipiente transparente para 
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recuperação do pó e liberado o gás de arraste durante o tempo estipulado. A cada teste, foi 

registrado o tempo de aspersão, pesado o resíduo existente e calculada a taxa de alimentação.       

      Na tabela 7 e no gráfico 1 estão apresentados os resultados dos testes utilizando massas de 

0,5 g de pentóxido de nióbio, realizados com tempo de 15 s, onde apresenta taxas de 

alimentação média de 0,41 cm3/min. 

Tabela 7 - Resultados dos testes sem fluxo de alimentação, massas de 0,5 g de Nb2O5 e tempo 
de 15 s. 

Nb2O5 - 0,5 g - 15 s 
Tempo 

(s) 

Resíduo 

(g) 

Ta 

(cm3/min) 
 
15,38 0,0150 0,41 

15,43 0,0140 0,41 

15,44 0,0110 0,41 

15,33 0,0170 0,41 

15,24 0,0140 0,42 

MÉDIA 

15,36 0,0142 0,41 
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Gráfico 1 - Representação gráfica dos testes sem fluxo de alimentação, massas de 0,5 g de 

Nb2O5, e tempo de 15 s. 
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      Na tabela 8 e no gráfico 2 estão apresentados os resultados dos testes com massas de 0,5 g 

de dióxido de titânio, realizados com tempos de 15s onde apresenta taxa de alimentação 

média de 0,45 cm3/min.  

Tabela 8 - Resultados dos testes sem fluxo de alimentação, massas de 0,5 g de TiO2 e tempo 
de 15 s. 

TiO2 - 0,5 g - 15 s 
Tempo 

(s) 

Resíduo 

(g) 

Ta 

(cm3/min) 

15,46 0,0053 0,45 

15,47 0,0055 0,45 

15,43 0,0063 0,45 

15,52 0,0057 0,45 

15,55 0,0069 0,45 

 MÉDIA  

15,49 0,0059 0,45 
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Gráfico 2- Representação gráfica dos testes sem fluxo de alimentação, massas de 0,5 g de 

TiO2  e  tempo de 15 s. 
 

      Todos os demais testes sem fluxo de alimentação utilizando pós, massas e tempos 

distintos, foram realizados seguindo o mesmo critério e metodologia. Verifica-se o resumo 

das taxas de alimentação obtidas, com os resultados para cada teste, no gráfico 5. 

 

4.12. Testes com fluxo de alimentação 
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      Estes testes também foram realizados utilizando-se o gás argônio como fluxo de arraste 

com vazão de 9 l/min, utilizando pós de Nb2O5 e TiO2. Difere do anterior, pela utilização de 

um tubo de Venturi, onde foi acoplado o alimentador de pó, e através do qual passa um fluxo 

de alimentação de 20 l/min de gás argônio. Os parâmetros de tempo e massa são os mesmos 

dos testes anteriores, ou seja: 

      - Foram pesadas individualmente, massas de 0,5 g - 1,0 g e 1,5 g de cada pó; 

      - Cada massa de pó, foi usada em testes com duração de 15 s - 20 s e 25 s;      

       Nestes testes, depois de regulado o fluxo de arraste, o alimentador foi carregado com a 

massa de pó correspondente, acoplado a um tubo de Venturi ao qual foi fixado um recipiente 

transparente para recuperação do pó, regulado e liberado o fluxo de alimentação de 20 l/min, 

simulando a tocha de plasma, mas sem a velocidade da ionização do gás. A seguir, foi 

liberado o gás de arraste pelo período de tempo estipulado. A massa residual foi recolhida e 

pesada, sendo calculada a taxa de alimentação para cada teste.  

      Na tabela 9 e no gráfico 3 estão apresentados os resultados dos testes realizados com uso 

do fluxo de alimentação e massas de 0,5 g de pentóxido de nióbio, realizados com tempo de 

15 s, onde apresentam taxa de alimentação média de 0,42 cm3/min.  

Tabela 9 - Resultados dos testes com fluxo de alimentação, massa de 0,5 g de Nb2O5 e tempo 
de 15 s. 

Nb2O5 - 0,5 g - 15 s 
Tempo 

(s) 

Resíduo 

(g) 

Td 

(cm3/min) 

15,44 0,0064 0,42 

15,53 0,0063 0,41 

15,43 0,0054 0,42 

15,45 0,0086 0,41 

15,42 0,0051 0,42 

 MÉDIA  

15,45 0,0064 0,42 
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Gráfico 3 - Representação gráfica dos testes com fluxo de alimentação, massas de 0,5 g de 

Nb2O5, e tempo de 15 s. 
 

      Na tabela 10 e no gráfico 4 estão apresentados os resultados dos testes realizados com uso 

do fluxo de alimentação e massas de 0,5 g de dióxido de titânio, realizados com tempo de 15 s 

onde apresentam taxas de alimentação média de 0,45 cm3/min.  

Tabela 10 - Resultados dos testes com fluxo de alimentação, massa de 0,5 g de TiO2 e tempo 
de 15 s. 

TiO2 - 0,5 g - 15 s 
Tempo 

(s) 

Resíduo 

(g) 

Td 

(cm3/min) 

15,44 0,0072 0,45 

15,41 0,0091 0,45 

15,48 0,0082 0,45 

15,41 0,0071 0,45 

15,35 0,0082 0,45 

 MÉDIA  

15,42 0,0080 0,45 
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Gráfico 4 - Representação gráfica dos testes com fluxo de alimentação, massas de 0,5 g de 

TiO2, e tempo de 15 s. 
 

      Todos os demais testes com fluxo de alimentação utilizando pós, massas e tempos 

distintos, foram realizados seguindo o mesmo critério e metodologia. Verificamos o resumo 

das taxas de alimentação obtidas, com os resultados para cada teste, no gráfico 5. 

 

 

 

 

4.13. Resumo das taxas de alimentação e discussões 

 
Gráfico 5 - Representação gráfica do resumo das taxas de alimentação. 
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      Foi desenvolvido um alimentador de pó e realizados testes para verificar seu 

funcionamento e taxa de alimentação, aspergindo pós de pentóxido de nióbio (Nb2O5) e 

dióxido de titânio (TiO2). Como resultados destes testes, temos o seguinte: 

      As maiores taxas de alimentação ocorreram quando foram utilizadas massas de 1,5 g 

durante o tempo de ensaio de 15 segundos, e as menores quando efetuados com 0,5 g de 

massa e com duração de 25 segundos, independente do pó utilizado. 

Os testes que obtiveram as melhores taxas de alimentação foram os que utilizaram o pó 

de TiO2 quando comparado com o Nb2O5, em todas as condições de tempo e massa e, com ou 

sem fluxo de alimentação. Essa diferença é atribuída à densidade e ao tamanho de partícula 

dos pós utilizados, que proporcionam maior facilidade de atração interpartículas e capacidade 

de aglomeração.   

      Observando-se no gráfico 5 os resultados da taxa de alimentação para os testes com 

mesma massa, verificou-se que para os dois pós (TiO2 e Nb2O5), a taxa de alimentação 

diminui à medida que o tempo de ensaio aumenta, em todas as condições de massa, com ou 

sem fluxo de alimentação. Ou seja, verificou-se que os testes efetuados com tempo de 15 

segundos apresentaram melhores taxas de alimentação que os realizados com tempos de 20 s, 

e estes, apresentaram melhores resultados que os realizados com tempo de 25 segundos, 

independente do tipo de pó, da massa utilizada, ou se realizados com ou sem Venturi e fluxo 

de alimentação. Este fato sugere que o tempo influi na taxa de alimentação, ou seja, à medida 

que o tempo passa há uma queda gradual da taxa de alimentação devido à diminuição do 

volume de pó no interior do alimentador 

      No gráfico 5, observa-se também que houve um aumento na taxa de alimentação à medida 

que os ensaios são realizados com massas maiores, independente do pó utilizado ou se 

realizados com ou sem fluxo de alimentação. Este fato sugere que o volume de material no 

recipiente do alimentador também influi na taxa de alimentação, ou seja, para volumes de pó 

maiores ocorre um maior arraste do mesmo, durante o processo. 

      Quando realizados os ensaios para determinação do tempo de alimentação, verificou-se 

que este apresentou variação de tempo entre 16,44 e 20,55 segundos, com valor médio de 

18,25 segundos, o que nos leva a concluir que a aspersão total do pó se dá nesta faixa de 

tempo, para o fluxo de arraste utilizado, e que a partir desta faixa há uma queda gradual da 

taxa de alimentação devido à diminuição do volume de pó no interior do alimentador. 

      Também se podem verificar através do gráfico 5, as seguintes situações: 
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- Para os ensaios realizados com mesmo tempo e com massa de 0,5 g de pó, verifica-se 

que o fluxo do gás de alimentação não alterou a taxa de alimentação para o TiO2, havendo 

discreta variação para o Nb2O5; 

- Para os ensaios realizados com mesmo tempo e com massa de 1,0 g de pó, verifica-se 

que o fluxo do gás de alimentação não alterou a taxa de alimentação para o TiO2, ensaiado 

com tempos de 15 s e 20 s, nem para o Nb2O5, ensaiado com tempos de 20 s e 25 s. Havendo 

discreta variação para o TiO2, ensaiado com tempo de 25 s e para o Nb2O5, ensaiado com 

tempo de 15 s; 

- Para os ensaios realizados com mesmo tempo e com massa de 1,5 g, verifica-se que o 

fluxo do gás de alimentação não alterou a taxa de alimentação para o TiO2, havendo pequena 

variação para o Nb2O5. 

      Estes fatos sugerem que o fluxo do gás de alimentação praticamente não interferiu nas 

taxas de alimentação dos testes realizados, sendo muito discretas as variações nos casos em 

que o fato ocorreu. 
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. CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES  

 

5. CONCLUSÕES 

 

      Após a análise dos resultados e as discussões apresentadas conclui-se que: 

      Com o alimentador de pó desenvolvido neste trabalho obteve-se taxas de alimentação 

variando entre 0,25 cm3/min e 1,37 cm3/min. O TiO2 apresentou maiores taxas de alimentação 

que o Nb2O5 em todos os testes, e as melhores taxas foram obtidas com os ensaios utilizando 

massa de 1,5 g e tempo de 15 segundos, atingindo taxa de alimentação de 1,37 cm3/min. 

      Durante a realização dos testes os pós fluíram livremente, não se verificando nenhuma 

anomalia relativa à alimentação, não apresentando aglomeração na saída do alimentador, nem 

no Venturi. 

      Não houve variação significativa das taxas de alimentação, quando os testes foram 

realizados com ou sem a utilização do tubo de Venturi e do gás de alimentação, havendo 

maiores diferenças, quando modificado o tempo e/ou a massa de ensaio.           

      A vantagem do alimentador de pó desenvolvido neste trabalho reside na sua simplicidade 

de construção e operação, proporcionando boas vantagens para o manuseio dos pós utilizados 

e controle em sua alimentação com baixo consumo de gás, sem contaminação do pó pelo 

ambiente, por se tratar de um sistema de coluna fechada.  

      Além destas, apresenta outras vantagens em relação a modelos desenvolvidos 

anteriormente, tais como: Baixo custo de fabricação, fácil usinabilidade, não há a necessidade 

de linhas de alimentação entre o alimentador e a tocha, possui controle independente de fluxo 

de arraste e fluxo de alimentação, existe a possibilidade de trabalhar com diversos tipos de 

pós e tamanhos de partículas. Não necessita de nenhum recipiente anterior para funcionar 

como depósito de pó e nem linhas de alimentação neste estágio, possibilita controle da 

quantidade de pó a ser depositado, pois o carregamento total é efetuado diretamente no 

interior do alimentador. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS   

 

• Desenvolvimento de outro alimentador, utilizando material e/ou dimensões diferentes; 

• Realização de testes utilizando pós com outros tamanhos de partículas; 

• Realização de testes com massas e tempos fixos, variando o tipo de pó e o fluxo de 

arraste; 

• Desenvolvimento de uma válvula para melhor controle e regulagem do fluxo de 

arraste; 
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