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RESUMO. 

        

       Neste trabalho foram obtidos compósitos alumina - tungstênio (Al2O3 – W), a partir 

da reação aluminotérmica dos pós de paratungstato de amônia (APT) e alumínio, 

misturados e moídos em moinho de alta energia. O pó obtido na moagem foi inserido 

numa tocha de plasma, impulsionado por um jato de argônio, e ao interagir com o plasma, 

foi aquecido abruptamente até a temperatura de ignição do alumínio, reagindo 

exotérmicamente. O produto da reação foi depositado sobre um substrato metálico 

confeccionado em latão. Foram analisadas a influência da variação do fluxo de 

ignição/alimentação e das distâncias tocha - substrato. Alternativamente, foi acoplado à 

tocha, um dispositivo de confinamento do jato de plasma para as dimensões do substrato. 

Os compósitos foram caracterizados quanto à composição, fases e distribuição de fases. 

A caracterização das fases foi obtida por difração de raios X, a análise morfológica, 

através de microscopia eletrônica de varredura - MEV e a análise química, através de 

espectroscopia de energia dispersiva - EDS. Os compósitos obtidos com o fluxo de 

plasma confinado apresentaram maior percentual de redução em relação a quantidade de 

W obtido, principalmente, com o fluxo de alimentação/ignição de 5,0 l/min e 40mm de 

distância tocha-substrato.  

 

Palavras chave: Tocha de plasma, Redução aluminotérmica, paratungstato de amônia e 

alumínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT. 

       In this work composite alumina – tungsten (Al2O3 – W) was obtained from the 

aluminothermic reaction of ammonium paratungstate (APT) and aluminum powders, 

mixed and grounded in high-energy mill. So the powder obtained was inserted in a plasma 

torch feeder, driven by a flux of argon, and when interacted with the plasma, was abruptly 

heated to the aluminum ignition temperature, reacts exothermically. The product of this 

reaction was deposited on a brass substrate. The influence of variation ignition/powder 

feeding as well as the distance from torch until substrate were analysed. Alternatively a 

confinement device for the plasma jet was attached in order to adjust the substrate 

dimensions. Chemical composition, phases and phase distribution of these composite 

materials were characterized. The X – ray diffraction was used to analyze the existent 

phases; the Scanning Electron Microscopy (SEM) was used to perform the morphological 

aspect of the powder; and finally the Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) was used 

for analyzing the chemical composition. The composites obtained by using confined 

plasma flux showed greater percentage reduction from the amount of W mainly when the 

feed/injection flow of 5 l/min and 40 mm of distance away torch-substrate were set up. 

 

Keywords: Plasma torch, aluminothermic reduction, paratungstate ammonia and 

aluminum. 
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1. INTRODUÇÃO. 

       A engenharia contemporânea requer a utilização de materiais que apresentem não só 

um aumento da força, mas também um vasto número de propriedades especiais (ao 

desgaste, ao calor, resistência à corrosão, etc.) proporcionando operações prolongadas e 

confiáveis em equipamentos nas mais diversas condições de trabalho.  

       O tungstênio é um elemento químico metálico de transição e seu estudo estudo tem 

sido de grande interesse por quase um século, tanto do ponto de vista científico, como 

tecnológico. O tungstênio tem desempenhado um papel importante na tecnologia, 

principalmente por causa de seu ponto de fusão excepcionalmente elevado em 

combinação com uma grande resistência a altas temperaturas  e alta densidade original. 

Tem sido um material de escolha para aplicações e usos, tanto como um metal puro ou 

como uma liga.  

       Dentre os quase vinte minerais contendo tungstênio, quatro se destacam: a 

Wolframita (Fe, Mn), a Scheelita (CaWO4), Huebnerite (MnWO4) e Ferberite (FeWO4). 

As maiores reservas destes minérios estão localizados na Australia, Áustria, Bolívia, 

Brasil, Canadá, França, Estados Unidos, Portugal, Russia e Suécia, entre outros, embora 

relatórios afirmem que a China detém cerca de 75% dos recursos de tungstênio do mundo. 

       A participação das reservas brasileiras de minério de tungstênio contido no total 

mundial é muito pequena, de 1995 até 2005, elas representaram em média somente 

0,39%.  

      No Brasil, os depósitos de minério de Wolframita mais significantes estão situados 

no Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Os principais depósitos (15% 

das reservas nacionais) estratiformes de minério de Scheelita estão localizados na região 

Scheelitífera do Seridó, na região Seridó dos Estados do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba, no nordeste brasileiro 

       O Rio Grande do Norte possui a maior reserva nacional de Scheelita, sendo o 

paratungstato de amônia (APT) o principal produto obtido da sua lixiviação com ácido 

clorídrico (HCl). Esse produto é o precursor mais importante para a obtenção do 

tungstênio e seus compostos, despertando grande interesse tanto do ponto de vista 

científico, como tecnológico, devido seu vasto número de propriedades especiais 

(resistência mecânica, térmica e química).  

       Segundo Boonyongrnaneerat (2006), a utilização do tungstênio (W) junto com a 

alumina (Al2O3), em particular, tem sido um assunto de interesse desde a década de 1930, 
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sendo observado nos últimos anos altas taxas de crescimento do mercado para os produtos 

cerâmicos obtidos a partir de compósitos alumina - tungstênio, com aplicações nas mais 

variadas áreas multidisciplinares.  

       Na literatura encontram-se trabalhos visando a produção de compósitos alumina -

tungstênio (Al2O3 - W), obtidos a partir dos óxidos WO3 e/ou WO2, com adição de 

alumínio, como elemento redutor (NILSSON, 2013). Esses processos geralmente são 

realizados através da redução aluminotérmica de óxidos do tungstênio, com a utilização 

de fornos resistivos, sistemas de evaporação, moagem de alta energia ou reatores de 

plasma.  

       Devido suas excepcionais propriedades mecânicas, térmicas, químicas e elétricas, os 

compósitos Al2O3 - W são utilizados como revestimentos e/ou filmes finos.  Apresentam 

resistência à oxidação, elevada dureza e um aumento notável da resistência elétrica, 

possuindo aplicações como refratários na industria metalúrgica, em componentes 

resistentes ao desgaste na indústria, em substratos eletrônicos ou em estruturas 

compósitas que requerem a baixa difusividade térmica da alumina, combinada com as 

propriedades refratárias de uma superfície de tungstênio (SEKINO et al, 1997; HAN e 

Li, 2004; BOONYONGRNANEERAT, 2006). 

       Os compósitos de óxidos de Al2O3 - WO3 são de considerável interesse industrial 

como catalizadores ácidos sólidos na indústria petroquímica. Normalmente consistem de 

uma monocamada de WO3 dispersos sobre um suporte de alumina de elevada área de 

superfície (MATTHEWS, 2012). 

       Compósitos alumina - tungstênio e, especialmente, compósitos alumina - tungstênio 

- cromo possuem aplicações como materiais resistentes a altas temperaturas e ao desgaste 

(erosão), refratários, como revestimentos especiais para a fabricação de termopares de 

proteção destinados para operação em contacto com metais ferrosos e não ferrosos, 

moldes para extrusão a quente para metais e ligas de difícil forma e pré aquecedores de 

tubo de elétrons catódicos (STOROZH  e KISLYT, 1975).  

       Recentes avanços nas pesquisas em materiais de alta velocidade de corte têm-se 

centrado no desenvolvimento de compósitos que proporcione o reforço da alumina com 

diferentes carbonetos e nitretos (ACCHAR et al, 2000; ACCHAR e FONSECA, 2004). 

       Devido sua elevada dureza, alto ponto de fusão, alta resistência à fratura, alta 

condutividade térmica e baixo coeficiente de expansão térmica, os compósitos Al2O3 - 

WC, são amplamente utilizados em ferramentas de corte, componentes resistentes ao 

desgaste, pontas de lâminas e brocas, entre outras aplicações e geralmente são produzidos 
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por prensagem e sinterização de seus pós (ACCHAR et al, 2000; CHAIYACOTE et al, 

2010). 

        Compósitos tântalo - alumina (Al2O3 - Ta), já foram obtidos através da reação 

aluminotérmica do pentóxido de tântalo com alumínio Ta2O5 + Al por ignição a plasma, 

usando configurações de cátodo oco e de tocha a plasma (BRITO 2007; MENDES 2010). 

       No presente trabalho foi obtido o compósito alumina - tungstênio (Al2O3 - W) a partir 

da redução aluminotérmica do paratungstato de amônia com alumínio (APT + Al), por 

ignição a plasma. Pretende-se, assim, obter um produto de alto valor agregado, a partir de 

um insumo de baixo custo e abundante em nossa região.  

       Até o momento na literatura não existem trabalhos onde a matriz alumina - tungstênio 

foi obtida diretamente dos pós de alumínio e APT. A conciliação de uma tecnologia 

moderna como fonte energética com um recurso mineral em abundância na nossa região 

(Sheelita) foi o grande desafio dessa tese. 

       Este trabalho está apresentado em cinco capítulos. O primeiro capítulo permite uma 

compreensível visão do assunto que está sendo tratado, o segundo capítulo aborda 

informações básicas da literatura sobre tungstênio, paratungstato de amônia, uma breve 

revisão sobre a moagem de alta energia, redução aluminotérmica, compósito alumina – 

tungstênio e uma introdução referente a tocha de plasma de arco não transferido. O 

terceiro capítulo descreve os equipamentos e a metodologia utilizada durante a execução 

do trabalho, já o capítulo quatro trata dos resultados e discussões baseados na metodologia 

utilizada, e por fim, o capítulo cinco apresenta as conclusões alcançadas sobre toda a 

pesquisa realizada a partir das análises dos resultados e as sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.      

 

  2.1. Tungstênio. 

       O tungstênio, representado pelo símbolo W, é um elemento químico metálico de 

transição, considerado um entre os elementos mais raros.  Sua concentração é cerca de 

0,00013% da crosta terrestre. 

       Dentre os quase vinte minerais contendo tungstênio, quatro se destacam: a 

Wolframita (Fe, Mn), a Scheelita (CaWO4), Huebnerite (MnWO4) e Ferberite (FeWO4). 

As maiores reservas destes minérios estão localizados na Australia, Áustria, Bolívia, 

Brasil, Canadá, França, Estados Unidos, Portugal, Russia e Suécia, entre outros, embora 

relatórios afirmem que a China detém cerca de 75% dos recursos de tungstênio do mundo 

(S. FAROOQ e KEMP, 1989). 

       A Wolframita é identificada pela sua cor escura (preto ao castanho), pelo brilho 

submetálico, clivagem perfeita, fratura irregular e dureza intermediária. A Scheelita é 

caracterizada pelas cores branca, amarela, verde ou castanha, brilho vítreo a adamantino, 

fratura conchoidal, clivagem imperfeita e dureza intermediária. 

 

2.1.1. Ocorrência e reservas. 

       Conforme dados divulgados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (Mineral 

Commodity Summaries, 2015), de 1995 até 2007 as reservas mundiais de minério de 

tungstênio aumentaram 38%. Durante os doze anos analisados, as oscilações ocorreram 

em apenas três momentos: em 1997 e 2000, as reservas reduziram, em relação ao ano 

anterior, 4% e 5%, respectivamente, e em 2001, quando o aumento foi superior a 50%. 

       Em 1995, as reservas mundiais de minério de tungstênio somaram 2,1 milhões t, das 

quais 45,8% concentradas na China, 12,4% no Canadá, 11,9% na Rússia, 6,7% nos 

Estados Unidos, 2,8% na Coréia do Sul e 2,5% na Bolívia. Em 2007, as reservas mundiais 

totalizaram 2,9 milhões t, sendo que 62% deste total são provenientes apenas da China. 

       As demais regiões que possuem este recurso não evidenciaram alterações relevantes 

em suas reservas, neste ínterim, devido os reduzidos preços praticados no mercado chinês 

que inibiram a competitividade mundial, desestimulando novas pesquisas, ou seja, com 

reservas abundantes, baixo custo de produção e incentivos governamentais, a China 

impôs barreiras, reduzindo a exploração e o desenvolvimento de minas em outros países. 
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       Mas, a partir de 2001 a elevação da demanda chinesa por tungstênio (usado em 

superligas e aços especiais de alta resistência) sinalizou a necessidade de estudos 

direcionados à ampliação das reservas no mundo inteiro.  

       De qualquer forma, a participação das reservas brasileiras de minério de tungstênio 

contido no total mundial é muito pequena, de 1995 até 2005, elas representaram em média 

somente 0,39%.  

       A retomada da mineração de tungstênio ocorrida a partir do final de 2004 estimulou 

pesquisas que resultaram na descoberta da mina mais importante do Brasil, em operação 

atualmente, a mina Igarapé Manteiga, em Ariquemes/RO, produtora de concentrado de 

Wolframita. As reservas medidas e indicadas desta mina aumentaram as reservas 

nacionais de minério de tungstênio contido, que a partir de 2006 passaram a representar 

1% do total mundial (CANO et al, 2014). 

      No Brasil, os depósitos de minério de Wolframita mais significantes estão situados 

no Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, entre outros estados, como 

Amazonas, Goiás e Mato Grosso. 

       Os principais depósitos (15% das reservas nacionais) estratiformes de minério de 

Scheelita estão localizados na região Scheelitífera do Seridó, na região Seridó dos Estados 

do Rio Grande do Norte e da Paraíba, no nordeste brasileiro. Esta região constitui a maior 

concentração de minério de Scheelita do País, detendo a maior reserva nacional. No Rio 

Grande do Norte, na mina Bodó, estão concentradas 61% destas reservas e nas minas 

Brejuí, Barra Verde, Boca de Lage e Zangarelhas, que correspondem a um único depósito 

mineral, os 39% restantes, sobre o qual a mina Brejuí responde pela maior parte. Contudo, 

também são conhecidas ocorrências de Scheelita em outros Estados, como no Ceará, 

Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo (CANO et al, 2014). 

        O estado físico deste metal, em temperatura ambiente é sólido. Possui o mais elevado 

ponto de fusão entre todos os metais (3.419ºC), seu peso específico é 19,3 g/cm3, seu 

ponto de ebulição é 5,927ºC. Suas principais características são: elevada dureza, 

resistência ao desgaste e a corrosão, e  bom condutor de calor e eletricidade (CANO et al, 

2014). 

 

2.1.2. Propriedades e aplicações. 

       A engenharia contemporânea requer a utilização de materiais que apresentem não só 

um aumento da força, mas também um vasto número de propriedades especiais (ao 
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desgaste, ao calor, resistência à corrosão, etc.) proporcionando operações prolongadas e 

confiáveis em equipamentos nas mais diversas condições de trabalho.  

       O estudo do tungstênio tem sido de grande interesse por quase um século, tanto do 

ponto de vista científico, como tecnológico. O tungstênio tem desempenhado um papel 

importante na tecnologia, principalmente por causa de seu ponto de fusão 

excepcionalmente elevado em combinação com uma grande resistência a altas 

temperaturas  e alta densidade original. Tem sido um material de escolha para inúmeras 

aplicações e usos, tanto como um metal puro ou como uma liga. (HABAINY e NILSSON, 

2013) .    

       O tungstênio é um metal com uma enorme gama de usos, largamente utilizado na 

forma de carbonetos (W2C, WC). Os carbonetos, devido à sua elevada dureza, são usados 

para revestir brocas de perfuração de solos utilizadas em mineração, indústria petrolífera 

e indústrias de construção. O tungstênio é extensivamente usado em filamentos de 

lâmpadas incandescentes e válvulas eletrônicas e, como eletrodos, porque apresenta um 

ponto de fusão muito elevado e pode ser transformado em fios muito finos. 

       Além disso, o tungstênio é muitas vezes utilizado em combinações com uma 

cerâmica. Por exemplo, para proporcionar contactos elétricos para circuitos eletrônicos, 

utilizando alumina ou nitreto de alumínio. Para aplicações de brasagem, uma fina camada 

de tungstênio é aplicada sobre um produto de cerâmica para ajudar a melhoras a 

molhabilidade do material. Além disso, uma camada de revestimento de tungstênio em 

um substrato de Al2O3 (ou vice versa) pode ser utilizado para barreiras de reação, ou por 

estruturas compósitas que requerem a difulsividade térmica baixa da alumina, combinada 

com as propriedades refratárias de uma superfície de tungstênio. 

(BOONYONGRNANEERT, 2006; SZILÁGYI et al, 2004). 

       A utilizaçãodo do tungstênio junto com o Al2O3, em particular, tem sido um assunto 

de interesse desde a década de 1930. Devido às suas propriedades únicas e distintas, W e 

Al2O3 foram utilizados sob a forma de compósitos em inúmeras aplicações. Substratos 

com propriedades mecânicas e dielétricas superiores, podem encontrar essas 

características em W e Al2O3, respectivamente ( BOONYONGRNANEERT, 2006).  

       Outras aplicações: 

       - O ponto de fusão do tungstênio é apropriado para aplicações aeroespaciais, em 

válvulas de propulsores de mísseis e aeronaves. Por ser resistente a altas temperaturas, 

também é usado em calefação, indústrias de fundição e nuclear. 
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       - As propriedades dureza e densidade, tornam este metal ideal para a fabricação de 

ligas de metais pesados que são usados em armamentos, dissipadores de calor e em 

aplicações de alta densidade, tais como, pesos e contrapesos. 

       - Ferramentas de aço de alta velocidade (Hastelloy, Stellite), que exigem condições 

drásticas de trabalho, são frequentemente combinadas com tungstênio. 

       - Superligas contendo este metal, são aplicadas em lâminas de turbinas, ferramentas 

de aço e como revestimentos de peças que exigem alta resistência. 

       -  Compostos de tungstênio são usados como substitutos do chumbo em projéteis 

balísticos. Também usados em pontas de lanças e dardos. 

       - Como apresenta expansão térmica semelhante ao vidro de borosilicato (pirex), é 

usado para selar a união vidro - metal. 

       - Os óxidos são usados em esmaltes cerâmicos e os tungstatos de cálcio/magnésio, 

são extensivamente usados em lâmpadas flourescentes. 

       - O metal é usado como alvo em tubos de raios X, em radiologia geral e como 

elemento aquecedor (resistência) em fornalhas elétricas. 

       - Sais que contêm tungstênio são usados em indústrias de produtos químicos e de 

curtumes. 

       - Compostos de tungstênio são usados em catalizadores e pigmentos inorgânicos; e o 

dissulfêto de tungstênio, como lubrificante para atuar em altas temperaturas, pois é estável 

até 500ºc. 

       - O carbeto de tungstênio tem sido utilizado recentemente para a confecção de jóias, 

devido à sua natureza hipoalérgica e ao fato de não perder o brilho como os demais metais. 

 

2.2. Paratungstato de Amônia (APT). 

       O paratungstato de amônia (APT) é o pó primário extraído dos minérios de Scheelita 

e de Wolframita para obtenção de pó de tungstênio. Trata-se de um sal branco, composto 

por moléculas de amônia cristalina, água e ácido, com a fórmula química estequiométrica: 

(NH4)10 (H2W12O42) 4H2O. 

       O APT é o precursor mais importante para a maior parte dos produtos de tungsténio. 

As exceções são apenas os produtos da metalurgia de fusão e carbetos de tungstênio (WC) 

produzidos diretamente a partir de concentrados de minério. Todos os outros produtos 

intermédios, tais como trióxido de tungsténio, óxido de tungstênio azul, ácido tungstico 

e metatungstato de amônia podem ser derivados a partir de APT, por decomposição 

térmica ou conversão química.  
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       O processo de beneficiamento do minério de Scheelita, empregado em usinas de 

pequeno porte, geralmente consistem em etapas de fragmentação (britagem e moagem) e 

concentração gravimétrica (jigues e mesas vibratórias). Nas usinas de grande porte, a 

flotação é utilizada associada à concentração gravítica. Nestas usinas, uma parte 

considerável dos concentrados apresenta baixo teor, requerendo tratamento químico 

subsequente (lixiviação) (FERNANDES et al, 2009). 

       A hidrometalurgia se refere ao emprego generalizado de soluções aquosas como 

agentes de dissolução. São processos de lixiviação seletiva (dissolução) dos componentes 

valiosos dos minérios e sua posterior recuperação na solução por diferentes métodos 

(ARENAS, 2008).  

       Os agentes lixiviantes de uso geral são: água, ácidos, bases e soluções de sais 

aquosas; água clorada é usada em menor extensão. Podem ser usados sozinhos ou em 

combinação com agentes oxidantes (ar, água oxigenada, dióxido de manganês, nitrato de 

sódio e clorato de sódio). Em poucos casos são usados com agentes redutores (íons 

ferrosos, e dióxido de enxofre) (HABASHI, 1993). 

       O processo hidrometalúrgico pode ser dividido nas seguintes etapas: preparação, 

decomposição, purificação e recuperação. 

       A primeira etapa é a preparação para a decomposição, onde são utilizadas operações 

de tratamento de minérios (cominuição, classificação, concentração e separação sólido - 

líquido). 

       A decomposição (lixiviação) é a etapa em que ocorre a dissolução seletiva dos 

minerais contendo metal ou metais de interesse. 

       A purificação tem como objetivo, purificar a solução contendo o metal de interesse 

utilizando-se de técnicas de extração por solventes, precipitação, cementação, adsorção 

em carvão ativado e adsorção em resinas de troca iônica. 

       A etapa final da recuperação do metal, é alcançada através de eletro-recuperação, 

redução por hidrogênio, cristalização, entre outras (FERNANDES et al, 2009). 

 

2.2.1. Lixiviação da Scheelita. 

       As Scheelitas naturais e sintéticas (CaWO4), são as matérias primas mais importantes 

usadas na produção do tungstênio. O paratungstato de amônia (APT) é obtido como um 

produto intermediário durante a lixiviação de CaWO4 em soluções ácidas ou de álcalis 

(KAHRUMAN e YUSUFOGLU, 2006). 
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       Sendo a Sheelita um óxido complexo, o tratamento alcalino é feito pela solubilização 

do seu óxido ácido (WO3), enquanto que a abertura por via ácida, se dá pela dissolução 

do seu óxido básico (CaO). O primeiro processo apresenta a vantagem da solubilização 

direta do tungstênio, ao passo que, no tratamento por via ácida, o tungstênio precipita-se 

sob a forma de ácido túngstico, dando-se a sua solubilização numa segunda etapa 

(OLIVEIRA, 1972). 

       Nos métodos antigos de processamento hidrometalúrgico do tungstênio, a Scheelita 

era processada principalmente pela digestão ácida. Durante essa reação da digestão, a 

Scheelita converte-se em ácido túngstico: CaWO4 + 2HCl → CaCl2 + H2WO4. O ácido 

assim obtido era dissolvido no hidróxido de amônia, e da solução, após a purificação, era 

cristalizado o paratungstato de amônia (APT), através da evaporação ou neutralização 

(GUAR, 2006). 

       O fluxograma na Figura 01, descreve o método clássico de processamento do 

tungstênio a partir da scheelita (LASSNER et al, 1999). 

 

Figura 01 - Fluxograma do processo clássico de processamento do tungstênio. 

 
Fonte (LASSNER et al, 1999). 

 

       No processo hidrometalúrgico moderno, todas as alimentações de tungstênio são 

digeridas em hidróxido de sódio ou no carbonato de sódio. O tungstato de sódio, que 



25 

 

resulta depois das etapas de purificação, é convertido em APT, após a separação do sódio 

através da troca iônica líquida (GUAR, 2006). 

       O processo moderno de obtenção do APT, apresenta algumas vantagens em relação 

ao método clássico, tais como:  

- Possibilidade de usar várias matérias-primas (Wolframita, Scheelita, rejeito) 

- Melhor eficiência energética. 

- Facilidade de automação. 

- Alta produção. 

- Uniformidade e alta pureza do produto. 

       O fluxograma na Figura 02, descreve o processo moderno de processamento do 

tungstênio a partir da scheelita (LASSNER et al, 1999). 

 

Figura 02 - Fluxograma do processo moderno de processamento do tungstênio. 

 
Fonte (LASSNER et al, 1999). 
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2.3. Moagem de Alta Energia (MAE).  

       A moagem de alta energia (conhecida como Mechanical Alloying), consiste numa 

técnica de processamento de pós em estado sólido envolvendo repetidos ciclos de 

deformação, soldagem a frio, fragmentação e re-soldagem a frio das partículas dos pós, 

realizada em moinho de bolas de alta energia (SURYANARAYANA, 1998; 

SURYANARAYANA, 2001; KOCH et al, 1991). Este método utiliza a alta energia de 

moagem, para formar pós compósitos, normalmente durante longos tempos de moagem 

(GOMES et al, 2001; COSTA et al, 2002). 

       Sua introdução nas rotas de processamento via metalurgia do pó tem sido 

extensivamente pesquisada desde sua primeira utilização por Benjamin em 1966. 

Inicialmente empregada para produzir uma melhor dispersão de fases cerâmicas em 

superligas (Dispersão Mecânica), a moagem com alta energia possibilita também a síntese 

de compostos intermetálicos (SURYANARAYANA, 2001; ABE e KUJI, 2007). 

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

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

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

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

diminui exponencialmente com o tempo de moagem, atingindo valores de poucos 

micrometros após alguns minutos de processamento (SURYANARAYANA,2001). 

       O termo Moagem Mecânica (MM) também é usado por alguns pesquisadores para 

designar tal técnica. Assim, emprega-se o primeiro termo (MAE) quando as misturas dos 

pós (diferentes metais ou ligas/compósitos) são moídas juntas e há transferência de 

material durante o processo de obtenção de ligas homogêneas. Já o segundo termo (MM) 

é usado quando se realiza moagem com pós de composição uniforme ou estequiométrica, 

como metais puros, intermetálicos ou pós pré-ligados, onde a homogeneização ocorre 

sem o requerimento de transferência de material (COSTA, 2004; SURYANARAYANA, 

2001; ARAÚJO et al, 2003). 

       Diversas rotas podem ser adotadas com esta finalidade, como o aumento da 

reatividade química da mistura de pós (Moagem Mecânica), a difusão ativada por 

deformação (Elaboração Mecânica), reações de combustão in situ (Moagem Reativa), 

além da obtenção de materiais nanocristalinos e amorfos (SURYANARAYANA, 2001; 

ABE e KUJI, 2007). 



27 

 

2.3.1. Variáveis do processamento por moagem de alta energia. 

       O processamento de pós pela técnica de moagem de alta energia pode ser realizado 

com três diferentes categorias de componentes de pós metálicos ou ligas: componentes 

dúctil/dúctil, componentes dúctil/frágil e componentes frágil/frágil. Este processamento 

envolve a otimização de um número de variáveis para se alcançar a fase, a dispersão e/ou 

a microestrutura do produto desejado. Assim, os componentes importantes do processo 

de MAE são os materiais de partida, o moinho e as variáveis do processo 

(SURYANARAYANA, 2001). 

       As variáveis do processo são interdependentes, de forma que podem atuar 

simultaneamente, e o efeito de cada uma delas durante o processamento é influenciado 

pelas demais (SURYANARAYANA,2001). Alguns dos parâmetros mais importantes 

que influenciam as características finais dos pós processados são: recipiente de moagem, 

velocidade de processamento, tempo de processamento, meios de moagem, razão entre 

massa de bola / massa de pó, atmosfera de processamento, temperatura de processamento, 

agente de controle de processo e tipos de moinhos.  

       Neste trabalho, apenas o moinho planetário e o comportamento de moagem de 

materiais dúctil / dúctil serão descritos me forma mais detalhada. 

2.3.2. Moinho planetário. 

       O moinho de bolas planetário (Fritsch Pulverisette 5 ou 7) tem se tornado um popular 

meio para realização de experimentos de MAE. Ele possui uma autonomia para moer 

aproximadamente 100 g de uma vez.  

       Nesse tipo de moinho, os recipientes de moagem e o disco suporte giram em sentidos 

opostos e a força centrípeta atua alternadamente no mesmo sentido e em sentidos opostos, 

produzindo o efeito de fricção e de impacto das bolas contra o material que está sendo 

moído e as paredes do recipiente. Esses moinhos podem ter duas (Pulverisette 5 ou 7) ou 

quatro (Pulverisette 5) estações de moagem, e o recipiente e os meios de moagem estão 

disponíveis em oito materiais diferentes, incluindo ágata, nitreto de silício, corundum 

sinterizado, carbeto de tungstênio, zircônia, aço Cr-Ni, aço cromo, e plástico poliamida 

(SURYANARAYANA, 2001). 

2.3.3. Moagem de componentes dúctil - dúctil. 

       A primeira descrição do mecanismo da moagem com alta energia de componentes 

dúcteis, foi feita por BENJAMIN e VOLIN em 1974. No estágio inicial da moagem, as 

partículas dos pós precursores são deformadas plasticamente e soldadas a frio umas nas 
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outras, resultando na formação de agregados de microestrutura. No estágio intermediário, 

há um aumento do encruamento e da resistência mecânica dos agregados, o que aumenta 

a probabilidade de fratura, resultando em uma redução do tamanho de partículas (aumento 

da área de contato entre os pós). No estágio final, ocorre um equilíbrio entre a soldagem 

e fratura das partículas, resultando no refinamento da microestrutura dos agregados 

(homogeneização das partículas) e no tamanho de partículas, além da formação de 

soluções sólidas, intermetálicos e fases amorfas. A Figura 03 apresenta uma 

esquematização dos estágios desenvolvidos durante a MAE de componentes dúctil / 

dúctil. 

Figura 03 – Esquema dos principais estágios envolvidos no processo de moagem com 

alta energia, de pós dúctil / dúctil. 

 

Fonte: FALCÃO, 2011. 

 

2.4. Redução Aluminotérmica.  

       A redução aluminotérmica, conhecida internacionalmente como aluminothermic 

reduction (ATR) é bastante empregada na produção de metais e ligas (NUNES; 

PINATTI; ROBIN, 1999). A ATR é uma técnica de redução exotérmica, que ocorre com 

liberação de calor e é considerada autogênica, ou seja, ocorre fornecendo-se à mistura de 

óxido metálico e pó de alumínio, apenas a energia de ativação suficiente para a fusão das 

partículas de alumínio. Essa energia é transferida por mecanismos de auto propagação ao 

óxido dando início a uma reação de redução do mesmo.  

       O alumínio possui as propriedades ideais para uma reação térmica perfeita. Dentre 

os metais mais reativos, o alumínio é o mais barato e o mais seguro de se manusear. Como 
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as reações ocorrem principalmente na fase líquida seu ponto de fusão relativamente baixo 

(660ºC) é facilmente alcançado. Por outro lado, seu alto ponto de ebulição (2.519ºC) 

ajuda a reação a alcançar temperaturas elevadas.  

       Uma reação aluminotérmica pode ser escrita de forma genérica de acordo com a 

formulação abaixo. 

3MO + 2Al → 3M + Al2O3     

       Durante o processo, o óxido metálico (MO) é reduzido por intermédio do alumínio 

(Al) que reage com os átomos de oxigênio presentes no óxido, formando Al2O3. A 

intensidade do processo, quando o agente redutor é o alumínio, depende do potencial do 

agente oxidante. Quanto mais nobre for o metal (agente oxidante) maior é a facilidade de 

reduzir o óxido e consequentemente, maior a intensidade da reação aluminotérmica. O 

oxigênio necessário à combustão, ou oxidação é retirado do óxido metálico.  

       A utilização do plasma térmico para redução aluminotérmica de óxidos metálicos, 

vem apresentando excelentes resultados, sendo um processo limpo e de baixo custo. 

 

2.4.1. Processo de redução aluminotérmica de Al + MO em tocha de plasma. 

       No processo de redução aluminotérmica por aspersão térmica, as partículas de pó de 

alumínio + óxido metálico, são inseridas na tocha de plasma, e ao interagir com o plasma, 

são aquecidas abruptamente até a temperatura de ignição do alumínio, lançadas em alta 

velocidade através do jato de plasma térmico e depositadas sobre um substrato metálico. 

       Com o aumento da temperatura (entre 440ºC e 540ºC), o alumínio reage 

exotérmicamente de forma autogênica, liberando calor e transferindo por auto propagação 

ao óxido dando início ao processo de redução do mesmo, produzindo metal e alumina.  

       Os processos de aspersão térmica utilizando tocha de plasma se realizam em 

velocidades supersônicas, necessitando de um determinado tempo de permanência do pó 

de partida, no fluxo de plasma (sob o efeito da temperatura), para que ocorra a 

transferência de energia necessária para as reações de decomposição e redução do óxido 

metálico. Uma das formas de se obter esse tempo de permanência, está relacionada a 

distância entre a tocha e o substrato (TEKMEN et al, 2008). 

       Outro fator importante no processo de redução aluminotérmica por aspersão térmica, 

diz respeito à moagem, que deve proporcionar a dispersão do alumínio por todas as 

partículas do óxido metálico. 



30 

 

       Segundo NUNES (1991) “em geral, usa-se alumínio em excesso, pois contribui para 

uma redução mais completa do óxido metálico, conduzindo para um alto rendimento 

metálico da reação. Há dois efeitos a serem considerados. “Primeiramente, uma maior 

quantidade de alumínio na mistura garante que os óxidos entraram em contato com as 

partículas do redutor e em segundo lugar, o aumento da quantidade de alumínio reduz o 

ponto de fusão”. 

       A não observação do tempo de permanência do pó no fluxo de plasma e/ou a baixa 

dispersão do alumínio nas partículas do óxido podem comprometer a redução 

aluminotérmica. 

 

2.5. Compósito Alumina - Tungstênio 

       Dentre as cerâmicas avançadas, a alumina é a mais utilizada, oferecendo boa 

combinação de propriedades mecânicas e elétricas, o que favorece a sua utilização em 

uma grande gama de aplicações, além disso, a alumina pode ser produzida em diferentes 

percentuais de pureza e/ou formar outros compósitos cerâmicos, aprimorando suas 

propriedades. Entretanto, suas mais acentuadas características concentram-se na 

facilidade de processamento, baixo risco ao manuseio e baixo custo/benefício (HUDSON, 

1982; HART, 1990). 

       Filmes finos e revestimentos de alumina são amplamente utilizados como refratários, 

substratos eletrônicos e em componentes resistentes ao desgaste. A alumina também é 

utilizada em diversas aplicações industriais, tais como selos mecânicos, placas para 

fornos, bicos para jato d’água de alta pressão, esferas para moagem, pistões e camisas, 

guia fios e como componentes para máquinas industriais, dentre outros (CERTEC, 2016). 

Matrizes cerâmicas são atraentes devido ao seu potencial de combinações e propriedades 

únicas. Para conseguir usufruir das características tecnologicamente importantes de tal 

material, torna-se necessário o processamento mais adequado possível. (HAN e LI, 2004). 

      Entretanto a alumina possui limitações como todo material cerâmico empregado na 

engenharia. Ela apresenta uma grande fragilidade, baixa tenacidade à fratura e 

susceptibilidade ao choque térmico e mecânico, além de baixa aderência quando utilizada 

com metais (CHIANG et al, 1997). 

       Uma estratégia utilizada por alguns autores para minimizar esse problema e melhorar 

as suas propriedades mecânicas, é a utilização de compósitos com matriz alumina - metal, 

onde os metais são utilizados em forma de pós, fibras ou whiskers, para melhorar a 

tenacidade da cerâmica de alumina (HAN e LI, 2004). No sistema alumina - tungstênio, 
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a alumina é a matriz e o tungstênio é a fase que promove o aumento da dureza, da 

resistência e da tenacidade à fratura da cerâmica (INÁCIO, 2010). 

      Nos últimos anos, têm-se observado altas taxas de crescimento do mercado para os 

produtos cerâmicos obtidos a partir de compósitos alumina - tungstênio, com aplicações 

nas mais variadas áreas multidisciplinares. Devido às propriedades mecânicas (únicas e 

distintas), e de resistência à corrosão superiores encontrados, W e Al2O3 são utilizados 

sob a forma de compósitos em inúmeras aplicações.  

       Os processos de produção e obtenção desses compósitos geralmente são realizados 

através da redução aluminotérmica de óxidos do tungstênio, com a utilização de fornos 

resistivos, sistemas de evaporação, moagem de alta energia ou reatores de plasma. 

       Devido suas excepcionais propriedades mecânicas, térmicas, químicas e elétricas, os 

compósitos Al2O3 - W são utilizados como revestimentos e/ou filmes finos.  Apresentam 

resistência à oxidação, elevada dureza e um aumento notável da resistência elétrica, 

possuindo aplicações como refratários na industria metalúrgica, em componentes 

resistentes ao desgaste na indústria, substratos eletrônicos ou em estruturas compósitas 

que requerem a baixa difusividade térmica da alumina, combinada com as propriedades 

refratárias de uma superfície de tungstênio (SEKINO et al, 1997; HAN and Li, 2004; 

BOONYONGRNANEERAT, 2006). 

       Os compósitos de óxidos de Al2O3 - WO3 são de considerável interesse industrial 

como catalizadores ácidos sólidos na indústria petroquímica. Normalmente eles 

consistem de uma monocamada de WO3 dispersos sobre um suporte de alumina de 

elevada área de superfície. No sistema compósito Al2O3 - WO3, a interação entre os 

óxidos é conhecida por alterar significativamente as propriedades físicas e químicas de 

cada óxido e, por conseguinte, a resposta do sistema catalítico composto (MATTHEWS, 

2012). 

       Compósitos alumina - tungstênio e, especialmente, compósitos alumina - tungstênio 

- cromo possuem aplicações como materiais resistentes a altas temperaturas e ao desgaste 

(erosão), para inserções de bocal de fogetes e refratários, como revestimentos especiais 

para a fabricação de termopares de proteção destinados para operação em contacto com 

metais ferrosos e não ferrosos, moldes para extrusão a quente para metais e ligas de difícil 

forma, e pré aquecedores de tubo de elétrons catódicos (STOROZH and KISLYT, 1975).  

       Recentes avanços nas pesquisas, têm-se centrado no desenvolvimento de compósitos 

que proporcione o reforço da alumina com diferentes carbonetos e nitretos. 

Independentemente da natureza frágil da cerâmica estrutural, esta classe de materiais 
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descreve propriedades interessantes. Devido sua elevada dureza, alto ponto de fusão, alta 

resistência à fratura, alta condutividade térmica, baixo coeficiente de expansão térmica, 

estabilidade química e resistência ao desgaste e a corrosão, os compósitos Al2O3 - WC, 

são amplamente utilizados em ferramentas de corte, componentes resistentes ao desgaste, 

pontas de lâminas e brocas, entre outras aplicações, e geralmente são produzidos por 

prensagem e sinterização de seus pós (ACCHAR et al, 2000; CHAIYACOTE et al, 2010).   

       A principal vantagem dos materiais compósitos à base de Al2O3 - WC, utilizados em 

ferramentas de corte, em comparação com WC - Co, é a sua estabilidade a deformação à 

temperaturas elevadas. Esse comportamento permite maiores velocidades e 

profundidades de corte das ferramentas, resultando em aumento da produtividade e 

melhor acabamento superficial das peças usinadas. 

       Materiais compósitos dependem principalmente da sua microestrutura (tamanho de 

grão) e da densidade das amostras sinterizadas. Os valores de dureza podem ser 

melhorados pela adição de partículas duras ou diminuir à medida que a microestrutura se 

tornar mais grosseira e mais porosa (ACCHAR e FONSECA, 2004). A presença de 

partículas de WC em alumina pode melhorar as propriedades mecânicas e a 

microestrutura por inibir o crescimento de grãos de alumina enquanto oferece estabilidade 

térmica e dimensional (ACCHAR et al, 2000; CHAIYACOTE et al, 2010). 

       Na literatura encontram-se trabalhos visando a produção de compósitos Al2O3 - W e 

Al2O3 - WC, obtidos a partir de WO3 e/ou WO2, com adição de alumínio e/ou alumina, 

podendo ser adicionados carbono, sais ou uma mistura destes, como elementos de reforço. 

       Em 1967, Gupta e Jena desenvolveram um método para produção de tungstênio 

metálico, por redução aluminotérmica, utilizando um reator fechado, a partir do WO3 

misturado com alumínio, na presença de uma pequena quantidade de uma mistura de 

cálcio e enxôfre, utilizada como gatilho para provocar o início da reação em temperaturas 

relativamente baixas. A dureza e densidade obtidas, foram muito próximas dos valores 

teóricos. Porém, foram relatados elevados percentuais de alumínio, enxôfre e oxigênio, 

no metal produzido. 

       Em 1979, Freeler e Haessler produziram películas de alumina - tungstênio, 

depositadas por co-evaporação de WO3 e de alumínio a partir de fontes separadas, seguido 

pela condensação e reação dos vapores sobre substratos aquecidos, de molibdênio, titânio 

e alumina. Os depósitos mostraram boa aderência aos substratos, boa resistência à 

oxidação, elevada dureza e um aumento notável da resistência elétrica em comparação 

com os filmes de metal puro. 
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       Sekino e Nakahira (1997) estudaram o processo de sinterização, as propriedades 

mecânicas e a microestrutura de nanocompósito de Al2O3 - W. Os presentes autores 

também estudaram a fabricação, a microestrutura e a resistência à corrosão do compósito 

Al2O3 - W, para avaliar o seu potencial em aplicações refratárias na industria metalúrgica. 

O compósito Al2O3 - W foi preparado por reação aluminotérmica de Al, WO3, e Al2O3 

fundido sob uma atmosfera de redução gerada pela presença de grânulos de coque. 

Verificaram a formação de alguns carbonetos de tungstênio, levando a conclusão de que, 

compósitos Al2O3 - WC - W têm potenciais aplicações em indústrias de refratários. 

       Han e Li, em 2004, produziram compósito Al2O3 - WC - W, a partir da redução 

aluminotérmica de pastilhas prensadas de pós de WO3, alumínio e alumina, fundidos sob 

uma atmosfera de redução gerada pela presença de grânulos de coque. Os compósito 

obtido, apresentou potenciais aplicações em indústrias de refratário. 

       No ano 2000, Acchar et al publicaram artigo, relatando a realização de estudos 

preliminares acerca das propriedades de um compósito obtido a partir de Al2O3 reforçado 

com W - Ti - C, na faixa de 5 - 30 wt %, produzidos através de prensagem a quente a 

1.650ºC, por 30 min. Ao final, concluíram que a adição de W - Ti - C não resultou em 

qualquer alteração significativa na resistência à fratura, no entanto, foram obtidos valores 

de dureza superiores a 22 GPa. 

       Acchar e Fonseca, investigaram em 2004, o efeito de carbonetos mistos, com os 

carbonetos de tungsténio e de titânio, em uma matriz de alumina, a fim de determinar o 

potencial de utilização desse compósito cerâmico em ferramentas de corte. Seus 

resultados sugerem que a alumina (Ti, W) C apresenta um bom potencial para ser 

utilizado como um material de ferramenta de corte alternativo. 

      Em 2006, Acchar et al investigaram o efeito da dispersão de carboneto de tungstênio 

na microestrutura e nas propriedades mecânicas da alumina.  Micropartículas de Pós de 

alumina e carboneto de tungstênio, foram misturadas em um moinho de bolas e prensado 

sob temperatura de 1600◦C e pressão de 20 MPa, numa atmosfera inerte. O compósito 

apresentou dureza de 19 GPa e tenacidade à fratura atingido até 7 MPa/m2. 

       Chaiyacote et al, em 2010, produziram ligas para utilização em ferramentas de corte 

utilizando uma combinação alumina, carboneto de cobalto e de tungstênio, partindo de 

uma composição de 90 wt % de alumina e 10 wt % de reforço composto de partículas 

contendo várias proporções de pós de carboneto de tungstênio e de cobalto. As misturas 

de pós foram prensadas e sinterizadas a 1.500 e 1.600ºC, durante duas horas em atmosfera 

de argônio. 
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2.6. 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; FELIPINI, 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 gás através da coluna do arco elétrico, estabelecida entre eletrodos 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), conforme mostrado na 

Figura 04. 

Figura 04 - Desenho esquemático do sistema da tocha de plasma. 

 
Fonte do autor. 
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      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 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, consequentemente, 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). 

A Figura 05 mostra a representação esquemática de uma tocha de arco não transferido. 
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Figura 05 - Representação esquemática de uma tocha de aspersão térmica por arco não 

transferido. 

 

Fonte: MENDES, 2010. 

       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 sequência 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 

consequentemente 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. 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).  
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      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). 

      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). 

       Os revestimentos cerâmicos compostos, de fases simples ou compósitas, são 

frequentemente depositados com a utilização de pulverização por plasma térmico. A 

eficiência do processo é muito mais elevada e os custos muito mais baixos, quando 

comparados com os revestimentos preparados através de outros processos. É possível 

utilizar esta técnica em escala industrial e combinar as vantagens de um revestimento 

cerâmico e uma superfície de metal, produzindo um material com boas propriedades 

mecânicas. 

       Durante a pulverização por plasma térmico, o material de revestimento, geralmente 

sob a forma de pó, é injetado numa corrente de plasma onde é aquecido e acelerado em 

direção ao substrato.  

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

dos gases de arraste e de alimentação, a morfologia das partículas de pó, a distância de 

aspersão e ângulo de deposição, e a preparação da superfície do substrato, são de 

fundamental importância na temperatura do jato e na velocidade alcançada pelas 

partículas, o que pode afetar a estrutura e as propriedades de um revestimento e devem 

ser bem selecionados (GÓRAL et al, 2014). 

 

2.6.1. Interação do pó com jato de plasma. 

       Durante muito tempo foi dedicada uma atenção especial para a simulação numérica 

do jato de plasma. As temperaturas axial e radial, bem como a distribuição da velocidade 

no jato de plasma, afetam significativamente a temperatura das partículas e o seu 
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comportamento durante o vôo. Consequentemente, a qualidade do produto final (FAN 

QUNBO et al, 2005). 

      Chamas de plasma para aspersão térmica podem produzir altíssimas temperaturas, em 

torno de 7.000 a 20.000ºK, muito acima da temperatura de fusão de qualquer material 

conhecido. 

      Na aspersão e deposição por jato de plasma, os gases ionizam e dissociam-se devido 

à energia recebida, formando o arco de plasma. Trata-se de um processo onde o fluxo é 

altamente turbulento. Ao ocorrer a recombinação dos átomos e moléculas na saída da 

tocha, há a intensificação do impacto térmico do feixe de plasma no substrato. Diversos 

parâmetros tais como a velocidade, a concentração e a pressão em cada ponto do jato de 

plasma, são funções da temperatura.   

       A faixa de temperaturas durante a aspersão é um dos principais parâmetros 

necessários para o desenvolvimento de processos, envolvendo todas as aplicações de 

síntese de plasma e podem afetar a reação; e no caso da síntese de pós ultrafinos ele pode 

também influenciar a distribuição granulométrica do pó obtido através da sua influência 

sobre os processos de nucleação e de crescimento de grão (BOULOS, 1991). 

       A velocidade do plasma controla o tempo de permanência das partículas e reagentes 

gasosos no plasma. Isso terá uma influência direta sobre o tempo de permanência do 

material no plasma e, consequentemente, da capacidade de alcançar a transformação 

física e / ou química necessária (BOULOS, 1991).  

      Estudos realizados por FAN QUNBO et al, (2005), concluíram que à medida que se 

aumenta a distância em relação a saída da tocha, no sentido axial, o fluxo de gás perde 

velocidade drasticamente, e que a uma certa distância axial, a magnitude da velocidade 

ao longo da direção radial, também diminui. Pode ser observado também, que a taxa da 

diminuição da velocidade reduz, com o aumento da distância axial. Na Figura 06 está 

apresentada a imagem dos gradientes de velocidades, nos sentidos axial e radial. 
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Figura 06 – Gradientes de velocidades axial e radial.  

 
Fonte: FAN QUNBO et al, 2005. 

 

       Concluíram também, que à medida que se aumenta a distância axial em relação a 

saída da tocha, a temperatura correspondente diminui. E que, tomando-se uma medida 

axial fixa, a temperatura na direção radial, também se deteriora. Deve-se mencionar no 

entanto, que a taxa de detrioração diminui, com o aumento da distância axial. Na Figura 

07 está apresentada a imagem dos gradientes de temperaturas, nos sentidos axial e radial. 

Figura 07 – Gradientes de temperaturas axial e radial.  

 
Fonte: FAN QUNBO et al, 2005. 

 

       Outra conclusão importante a que chegaram, foi a verificação de que a taxa de 

recombinação molar do Argônio, cai com o aumento da distância axial, como nos campos 

de velocidade e temperatura. E que para uma posição axial fixa, esta recombinação 
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também diminui no sentido radial. Na Figura 08 está apresentada a imagem das taxas de 

recombinação do Argônio, nos sentidos axial e radial. 

Figura 08 - Taxas de recombinação do Argônio axial e radial.  

 
Fonte: FAN QUNBO et al, 2005. 

 

       Transferência de massa é acionada pela diferença entre a concentração de plasma e 

ar ambiente. A concentração de íons e átomos de argônio no jato de plasma são mais 

elevados que no ar ambiente, de modo que a fração de moles de argônio no plasma 

diminui com o aumento das distâncias axial e radial. O mecanismo de difusão de massa 

é semelhante à que ocorre na difusão do calor e apresenta uma tendência de não equilíbrio 

para o equilíbrio. 

       Os resultados mostram que por causa da alta temperatura, o plasma se expande e flui 

em alta velocidade para o ar ambiente, o que resulta na troca de momento, de permuta de 

calor e transferência de massa entre o plasma e o ar, e, consequentemente, uma 

deterioração acentuada da velocidade, temperatura e de frações de moles de argônio ao 

longo das direções axial e radial. 

 

2.6.2. Comportamento das partículas em voo, na aspersão térmica. 

       O tamanho das partículas influencia fortemente o seu comportamento em voo, 

durante a aspersão térmica. Se obtém melhora na velocidade das partículas, na sua 

temperatura, bem como na extensão da fusão com a utilização de pós com granulometria 

mais finas, contribuindo para a produção de splats cada vez mais ligados, resultando em 

um revestimento com microestrutura compacta, baixa porosidade e maior resistência e 

dureza de adesão (ZHIJIAN et al, 2008). 
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       A aspersão e deposição através de plasma térmico tem sido amplamente utilizada 

para produzir variedades de revestimentos de proteção ao desgaste, resistência ao calor e 

a corrosão (CTIBOR et al, 2006).  

       Em um revestimento realizado através de plasma térmico, a microestrutura é 

formada, quando partículas individuais, integral ou parcialmente fundidas, viajando a 

determinada velocidade, achatam, aderem e solidificam no impacto com o substrato 

(DYKHUIZEN, 1994). 

       A velocidade das partículas e a temperatura no momento do impacto, têm uma forte 

influência sobre o grau de achatamento e da aderência das partículas, o que por sua vez 

influencia a velocidade de solidificação e, consequentemente, a microestrutura e as 

propriedades dos revestimentos (McPHERSON, 1980). 

       Fang et al, (2007), mostraram que as características das partículas aspergidas através 

de aspersão térmica, provaram ser sensíveis a vários fatores, incluindo não somente os 

parâmetros de aspersão ajustáveis (por exemplo, taxa de fluxo do gás de plasma e corrente 

elétrica) e os fatores de ruído não ajustáveis, como o desgaste dos eletrodos. Também 

mostraram que a velocidade das partículas durante a aspersão, aumentou 

consideravelmente com o aumento da taxa de fluxo de argônio, enquanto a temperatura 

da superfície das partículas foi influenciada pelo aumento da corrente elétrica e 

principalmente pela introdução de hidrogênio na tocha. 

       Zhao et al, (2003), sugeriram que o desgaste dos eletrodos leva a uma mudança na 

potência eficaz do plasma e nas propriedades das partículas (em voo), também 

influenciando diretamente a eficiência de deposição do pó, durante a aspersão. 

       Zhijian et al, (2008), em seus estudos sobre o comportamento das partículas em voo, 

demonstram a partir do esquema apresentado na Figura 09, representando a aspersão e 

deposição de revestimento sobre substrato através de plasma atmosférico, que, além dos 

parâmetros de aspersão ajustáveis mencionados e fatores de ruído não ajustáveis, pode 

ser reconhecido que, as características das partículas do pó de partida (tamanho, 

morfologia e química) também desempenham um papel importante na interação das 

partículas no plasma e nas propriedades dos depósitos. 
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Figura 09 - Representação da aspersão e deposição de revestimento sobre substrato 

através de plasma atmosférico. 

 
Fonte: ZHIJIAN et al. 2008. 

 

       Durante a aspersão térmica, as partículas injetadas no jato de plasma interagem com 

o plasma ionizado (ZHIJIAN et al, 2008). Isso sugere, que o momento transferido do gás 

de plasma para as partículas, mostram uma forte dependência da massa das partículas 

injetadas. Assim, as partículas mais grosseiras (mais pesadas) atingem velocidades mais 

baixas, em comparação com as partículas mais finas; e há uma tendência similar da 

variação da temperatura durante o voo, com o tamanho das partículas, onde as partículas 

menores, apresentam uma maior temperatura durante o voo, do que as partículas maiores. 

       Zhijian et al, (2008) concluíram que, as diferenças de temperatura durante o voo, 

entre grupos de partículas maiores ou mais finas, podem ser atribuídas a dois fatores: às 

diferentes trajetórias das partículas injetadas e, devido à reduzida eficiência de fusão das 

partículas mais grosseiras no jato de plasma, quando comparadas com as mais finas. E 

que, geralmente, para os mesmos materiais, as partículas maiores tendem a sair do núcleo 

e viajar em torno da periferia do jato de plasma, enquanto que as partículas menores, 

viajam durante a aspersão, mais próximas ao núcleo quente do jato de plasma. Desta 

forma, as partículas menores podem ser facilmente aceleradas e aquecidas pelo gás 

circundante no núcleo quente do jato de plasma. Por outro lado, quanto maior a partícula,  

mais elevada será a necessidade de calor, de tal modo que as partículas de maiores 

dimensões necessitam de mais tempo para serem fundidas. 
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       De acordo com os resultados obtidos por McPHERSON (1981), o aumento do 

tamanho das partículas para os mesmos materiais, resultará no aumento da “dificuldade 

de fator de fusão”, devido à diminuição do tempo de permanencia das partículas na zona 

de temperatura elevada do jato de plasma. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS. 

 

3.1. Aparato Experimental para Aspersão Térmica. 

       O dispositivo experimental para aspersão térmica utilizado nesse estudo é composto 

de uma tocha de plasma, câmara de proteção para aspersão em atmosfera confinada, 

alimentador de pó, rotâmetros, máquina retificadora de soldagem marca Eutectic Castolin 

GS 425 NM, ignitor de alta frequência FLASAN 600.  

      Para melhor compreensão, apresenta-se na Figura 10 o desenho esquemático da tocha 

de aspersão a plasma, de arco não transferido, onde são visualizados: o suporte de 

alimentação corrente-gás, o isolamento em pedra sabão, o suporte do cátodo, o cátodo de 

tungstênio, o ânodo, o canal de alimentação do pó e o sistema por onde circula a água de 

refrigeração.     

 

Figura 10 - Desenho esquemático da tocha de aspersão a plasma de arco não transferido. 

 
Fonte: MENDES, 2010. 

 

3.1.1. Tocha de plasma. 

       A tocha de aspersão a plasma, totalmente confeccionada em cobre, é constituída por 

um corpo (ânodo) com canais internos que possibilitam que seja refrigerado à água. Ela 

possui um furo central através do qual passa o gás a ser ionizado para formar o jato de 

plasma e um furo radial próximo ao bocal de saída da tocha, onde se acopla o alimentador 

de pó. A Figura 11, mostra a tocha de plasma com o sistema de refrigeração e o 

alimentador de pó. 
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Figura 11 – Tocha de plasma, com o sistema de refrigeração e o alimentador de pó. 

 
Fonte do autor. 

 

       Ao ânodo, é acoplado o suporte do cátodo, que apresenta quatro canais cilíndricos 

dispostos axialmente que tem a função de levar até o cátodo o gás formador do jato de 

plasma. Este possui um sistema de refrigeração do cátodo através da circulação de água 

em seu interior. 

       O cátodo do tipo bastão, com diâmetro de 3/16 polegadas é formado por uma liga de 

tungstênio (W + 2% ThO2). Possui movimento axial ajustável por meio de rosca para 

posicionar-se de maneira que haja a abertura do arco entre o cátodo e o ânodo. O Tório, 

no cátodo, proporciona facilidade para iniciar o arco e o trabalho com altas amperagens. 

Esse tipo de eletrodo opera muito abaixo de sua temperatura de fusão, o que significa 

baixo desgaste e baixo risco de contaminação.  

       Um sistema de isolamento em pedra sabão é ajustado à câmara do suporte de 

alimentação corrente-gás, que separa elétrica e termicamente o cátodo do ânodo.  As duas 

partes, ânodo + cátodo, axialmente concêntricas compõem a tocha de plasma. A Figura 

12, mostra o cátodo com o sistema de refrigeração e o suporte de alimentação corrente-

gás. A Figura 13 mostra o isolamento em pedra sabão e o suporte do cátodo. 
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Figuras 12 - Cátodo, com o sistema de refrigeração e o suporte de alimentação corrente-

gás. 

 
Fonte do autor. 

 

Figura 13 - Isolamento em pedra sabão e o suporte do cátodo. 

 
Fonte do autor. 
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3.1.2. Alimentador de pó. 

       Com a tocha de plasma foi utilizado um alimentador de pó com capacidade de 

armazenamento de 2,27 cm3, fabricado em alumínio, com a finalidade de aspergir o pó 

para o interior da tocha. Este se compõe de duas partes. A primeira é a tampa com formato 

externo cônico, que é rosqueada ao corpo, com cavidade interna também cônica, 

compondo o alimentador. A Figura 14 mostra o desenho esquemático do alimentador de 

pó, com a tampa (1), o corpo (2) e o alimentador montado (3). 

Figura 14 - Desenho esquemático do alimentador de pó, (1) Tampa, (2) Corpo, (3) 

Alimentador montado. 

 
Fonte do autor. 

 

       Seu funcionamento procede 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, através do qual se regula a vazão de gás a ser injetado dentro do alimentador. 

        Após a ignição da tocha de plasma, o substrato é pré-aquecido e, em seguida é 

liberado o gás de arraste. 

        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.  

       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 

1 

2 

3 



48 

 

tamanho de partículas, 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 (LIMA e TREVISAN, 2007). 

 

3.1.3. Rotâmetros. 

       Foram utilizados dois rotâmetros industriais White Martins, um com escala de 1 a 30 

l/min (resolução de 2,5 l/min.), cuja finalidade foi regular o fluxo do gás de alimentação 

da tocha e formação do jato de plasma (ignição/alimentação); e outro com escala de 1 a 

15 l/min (resolução de 0,5 l/min.) para regulagem do fluxo de arraste no alimentador de 

pó. 

 

3.1.4. Fonte de potência e de ignição da tocha. 

       Para a abertura e manutenção do arco de plasma foi utilizado um ignitor de alta 

frequência FLASAN 600 e um retificador trifásico para soldagem, Eutectic Castolin GS 

425 NM, que possui as características apresentadas na Tabela 01. 

Tabela 01 – Características do retificador trifásico para soldagem Eutectic Castolin GS 

425 NM, utilizado neste trabalho. 

Entrada 
220 V / 380 V / 440 V 

66 / 38 / 33 A – 25 Kva 

Saída 
80 V de abertura 

32 V de arco 

 

       O trabalho de aspersão térmica foi realizado com a máquina ligada na tensão de 380 

volts trifásico e 250 Amperes. 

 

3.2. Materiais Iniciais - Al e APT. 

       Para a realização do presente trabalho, foram utilizados pó de alumínio (Al), obtido 

através da ALCOA, com 99,5% de pureza e pó de Paratungstato de amônia (APT) 

fornecido pela companhia CERVIN-SP, com 87,87% de pureza. 

       A composição química do Al foi fornecida pela ALCOA e a do APT pela CERVIN, 

de acordo com os certificados de análises concedidos pelos fabricantes e são apresentadas 

na Tabela 02. 
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Tabela 02 - Composição química do alumínio e do APT. 

Alumínio  Paratungstato de Amônia 

Al min 99.5% WO3 87,87% 

Si máx 0.15% Mo <0,008% 

Fe máx 0.25% SiO2 <0,002% 

Outros 

máx. 

0.15% Fe <0,003% 

  Na 0,005% 

  K 0,0024% 

  Mg 0,001% 

 

       Os materiais iniciais (Al e APT) foram caracterizados por granulometria a laser, 

difração de raios – X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Em seguida, 

foi realizada uma moagem para a preparação do pó de partida a ser utilizado neste estudo.  

 

3.3. Procedimentos para Preparação do Pó de Partida (APT + 5% Al). 

       O pó de partida foi produzido misturando o Al e o APT numa proporção 

estequiométrica, com excesso de 5% em peso de alumínio (APT + 5% Al). 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.  

       Os pós foram misturados manualmente, inseridos em um cadinho de metal duro, onde 

foram adicionadas bolas também de metal duro na proporção de 4/1, (massa das bolas / 

massa de pó), passando por uma moagem de alta energia à 400 RPM, durante 6 horas em 

um moinho planetário do tipo Micro Mill Fritsch Pulverisette7. 

       A moagem foi realizada a úmido, embebida em Ciclohexano, e o produto obtido, 

secado em uma coifa, à temperatura ambiente. 

       Após a moagem, os pós foram caracterizados por difração de raios X, granulometria 

a laser, microscopia eletrônica de varredura, análises térmicas diferencial (DTA) e análise 

termogravimétrica (TG). 
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       Todas as aspersões foram realizadas à temperatura ambiente e foram monitoradas 

através de um termo higrômetro de marca Minipa MT - 230, com resolução de 0,1ºC para 

a temperatura. Durante o período de realização dos testes, foi verificada uma variação na 

temperatura ambiente, entre 30 e 32ºC com umidade variando entre 55 e 58%. 

       Na produção do pó de partida, a pesagem dos pós iniciais obedeceu à seguinte 

formulação química estequiométrica: 

 

(NH4)10 [H2W12O42] 4H2O + 24Al →12(Al2O3) + 12W + 10NH3 + 10H2O    

 

       Pela formulação estequiométrica, observa-se que para cada mol de APT (3.133,20 

g/mol) necessita-se de 24 mol de Al (26,98 g/mol), ou seja, 647,52 g. Considerando 5% 

de excesso, teremos que para 20,50 g de APT, necessita-se de 4,45 g de alumínio. O 

excesso de alumínio contribui para uma redução mais completa do óxido metálico, 

conduzindo para um alto rendimento metálico da reação (NUNES, 1999). Este excesso 

está em conformidade com resultados obtidos nos trabalhos de BRITO (2007) e 

MENDES (2010), na obtenção de compósitos tântalo - alumina através da reação 

aluminotérmica do pentóxido de tântalo com alumínio (Ta2O5 + Al), por ignição a plasma, 

usando configurações de cátodo oco e de tocha a plasma. 

       Durante a aspersão, ao atingir o jato de plasma, o pó partida é aquecido devido ao 

calor transferido pelo arco elétrico até a temperatura de ignição do alumínio (entre 440 e 

540°C), iniciando um processo altamente exotérmico. O calor gerado, fornece energia 

que é transferida por mecanismos de auto propagação ao APT, eliminando a água e 

amônia presentes, por decomposição térmica, e dando início a redução do óxido de 

tungstênio pelo alumínio, formando basicamente Al2O3 + W.  

       Desta forma, o produto final deve obedecer a seguinte formulação química teórica, 

resultante do balanceamento estequiométrico, após a redução: 

12(Al2O3) + 12W 

       Em decorrência desta alta temperatura ocorrida devido à reação exotérmica, produz-

se uma porção líquida composta de óxidos de alumínio com metal, que pode ser 

refrigerada da forma mais apropriada ao produto final que se deseja obter. (SANTOS et 

al, 2006). 
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3.4. Parâmetros Utilizados nas Aspersões Térmicas. 

       Os processos de aspersão térmica, foram realizados utilizando-se corrente de 250 

Amperes. Para realização de cada amostra, utilizou-se 1,0 g do pó de partida, que foi 

inserida no alimentador de pó. Devido sua construção e forma de funcionamento, o 

alimentador necessita da injeção de um gás de arraste para que o pó de partida seja levado 

ao interior da tocha. Nesse caso, foi utilizado para essa função, o mesmo gás da formação 

do jato de plasma, o argônio. O pó de partida foi injetado no interior da tocha de plasma, 

com fluxo de arraste de 5,0 l/min, o que corresponde a uma vazão média de 0,63 g/min.  

       A utilização deste fluxo se deve ao fato deste já haver sido testado e analisado neste 

alimentador de pó, por SOUZA, E. C. (2010), com pentóxido de nióbio (Nb2O5) e dióxido 

de titânio (rutilo-TiO2).  

 

3.4.1. Parâmetros para o fluxo de formação do jato de plasma e para a distância 

tocha – substrato. 

       Foram realizadas aspersões do pó de partida, sobre substratos, variando-se o fluxo de 

alimentação da tocha e a distância tocha-substrato, conforme parâmetros apresentados na 

Tabela 03.  

 

Tabela 03 - Parâmetros utilizados nas aspersões térmicas do pó de partida, sobre os 

substratos. 

Amostra Fluxo  Distância  

2,5/40 
 

2,5 l/min 

40 mm 

2,5/50 50 mm 

2,5/60 60 mm 

5,0/40 
 

5,0 l/min 

40 mm 

5,0/50 50 mm 

5,0/60 60 mm 
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       Após o pó de partida estar acondicionado no alimentador, regulou-se o fluxo do gás 

formador do jato de plasma, de acordo com a aspersão a ser realizada (2,5 ou 5,0 l/min) 

e posicionou-se o substrato na distância desejada para o experimento (40, 50 ou 60 mm).  

       Posicionado o substrato e regulado o fluxo de gás de ignição/alimentação, forneceu-

se energia à tocha através da fonte de energia e do ignitor, havendo a formação do jato de 

plasma. Em seguida, foi realizada a aspersão do pó de partida e a deposição do compósito, 

sobre o substrato. A Figura 15 mostra o posicionamento do substrato diante da tocha de 

plasma. 

 

Figura 15 - Posicionamento do substrato diante da tocha de plasma para aspersões do pó 

de partida e deposição do compósito. 

 
Fonte do autor. 

 

       Antes de cada deposição o substrato teve sua superfície pré-aquecida, cuja função foi 

melhorar a aderência do compósito ao substrato. 

 

3.4.2. Parâmetros utilizados nas aspersões térmicas com jato de plasma confinado. 

       Para realização desses experimentos, foi confeccionada uma câmara de proteção em 

aço carbono e instalada na parte frontal da tocha de plasma. Em sua concepção, este 

dispositivo de proteção tem a finalidade é confinar o jato de plasma em sua parte central, 

aumentando e conservando a temperatura durante todo o percurso de aspersão, além de 

reduzir a influência de atmosferas oxidantes sobre compósito depositado. A Figura 16, 

mostra a câmara de proteção utilizada nas aspersões com jato de plasma confinado.  
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Figura 16 - Câmara de proteção utilizada nas aspersões/deposições do pó de partida com 

jato de plasma confinado. 

 
Fonte do autor. 

 

       Após acondicionar o pó de partida no alimentador, obedecendo os parâmetros pré-

estabelecidos, o fluxo de gás formador do jato de plasma foi regulado e o substrato 

inserido e posicionado 10 mm no interior da câmara de proteção do jato de plasma e as 

aspersões/deposições foram realizadas na distância de 40 mm.  Foram utilizados os fluxos 

de gás argônio de 2,5 l/min (para a amostra 2,5/40C) e 5,0 l/min (para a amostra 5,0/40C). 

O fluxo de arraste utilizado no alimentador de pó, foi de 5,0 l/min.. Na Tabela 04, são 

apresentados os parâmetros utilizados para realização das aspersões/deposições sobre os 

substratos, com o jato de plasma confinado. 

        

Tabela 04 - Parâmetros utilizados para realização das aspersões/deposições do pó de 

partida, sobre os substratos, com jato de plasma confinado. 

Amostra  Fluxo  Distância  

2,5/40C 2,5 l/min 40 mm 

5,0/40C 5,0 l/min 40 mm 

 

       Ao final da deposição, após desligada a tocha, aumentou-se o fluxo de argônio no 

interior da câmara, para 15 l/min, com os objetivos de proteger a atmosfera interna da 

câmara dos efeitos do ambiente, e otimizar o resfriamento do compósito. A Figura 17 

mostra a câmara de proteção montada na tocha de plasma, com o substrato posicionado 

para realização de aspersões/deposições com jato de plasma confinado.  
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Figura 17 - Câmara de proteção montada na tocha de plasma, com o substrato 

posicionado para aspersões/deposições do pó de partida, com jato de plasma confinado. 

 
Fonte do autor. 

 

3.5. Cálculo da Quantidade de Al2O3 + W Presente nos Compósitos.  

       Após a deposição do material aspergido, espera-se que em todas as amostras, os 

compósitos apresentem a redução aluminotérmica do tungstênio presente no APT, com a 

seguinte formulação teórica: 12(Al2O3) + 12W, onde se tem os seguintes números de 

átomos presentes:       W = 12                    

   O = 36                 

   Al = 24 

TOTAL DE ÁTOMOS =  72 

       Massa atômica dos elementos (g/mol):    W      =        183,90 

   O      =          16,00  

  Al      =          26,98 

       A massa de cada elemento em um mol, é dada por m = número de átomos do elemento 

x massa do elemento.        W  =  12     x 183,90  =  2.206,80 g 

       O   =  36      x    16,00  =    576,00 g 

       Al  =  24      x    26,98  =    647,52 g 

                                       TOTAL       =    3.430,32 g/mol 

       A massa do APT + Al reduzido é igual a 3.430,32 g/mol.   
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       Tomando-se como exemplo uma análise por EDS realizada, que apresente como 

resultados os seguintes percentuais em peso, verifica-se a obtenção da seguinte redução: 

 

Elemento Wt% % de Massa ÷ Massa/Mol Nº Átomos 

W 48.20 1.653,41 183,90 09 

O 26.20 898,74 16,00 56 

Al 25.60 878,16 26,98 32 

 

       Desta forma, verifica-se que a amostra, obteve a redução proposta para o material, 

com a seguinte formulação:  

16(Al2O3) + 9W 

       Comparando-se com a formulação teórica 12(Al2O3) + 12W, verifica-se um excesso 

de Al2O3 que se encontra depositado sobre o substrato. Isso é esperado devido ao excesso 

de 5% em peso de alumínio, adicionado à mistura estequiométrica e pela dificuldade ou 

a possibilidade de erro de leitura do EDS. 

 

3.6. Técnicas de Caracterização. 

       As técnicas de caracterização foram escolhidas baseando-se em normas 

internacionais e nacionais, levando-se em conta sua viabilidade técnica e econômica, bem 

como a relevância das informações dos parâmetros medidos. Com os ensaios procura-se 

parâmetros físico-químicos que possibilitem a avaliação do produto final obtido, 

acompanhando suas variações quando submetidos às condições de tratamento. A seguir 

estão descritas as técnicas físico-químicas executadas. 

 

3.6.1. Caracterização de fases por difração de raios X (DRX). 

       A difração de raios X foi utilizada com o objetivo de identificar as diferentes fases 

presentes nos pós antes e após moagem, bem como nos compósitos produzidos. As 

análises foram realizadas usando um difratômetro Shimadzu, modelo XRD - 6000, com 

radiação CuKα, λ = 1,54056 Å, na configuração Bragg Bretano. A voltagem e corrente 

para todas as análises foram mantidas constantes e iguais a 40 kV e 30 mA, 
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respectivamente. A varredura angular 2θ variou de 10 a 80º, com velocidade de 5º/minuto 

para todas as amostras. As fases encontradas através do DRX, foram analisadas 

qualitativamente, fazendo uso do programa computacional Match, da Crystal Impact. 

 

3.6.2. Análise térmica. 

       Foram realizadas as seguintes técnicas de análise térmica: Análise 

Termogravimétrica (TGA) e Análise Térmica Diferencial (DTA), por apresentarem 

respostas significativas para o estudo. O equipamento utilizado foi uma termobalança 

DTA SIMULTÂNEO – SDT - Q 600, marca TA Instruments. Para as duas técnicas foram 

utilizadas as seguintes condições: variação da temperatura de 40 a 800ºC, taxa de 

aquecimento de 5°C/min, em atmosfera ao ar, vazão do gás de 100 ml/min e cadinho de 

platina. 

       Com os dados adquiridos de variação de massa em função da temperatura foi possível 

obter informações para caracterizar processos de decomposição, oxidação e redução dos 

componentes da amostra.  

       Para realização desta análise, foi utilizada uma balança para medir as alterações de 

peso da amostra em função da temperatura. O registro é a curva TG ou termogravimétrica; 

o peso foi expresso em ordenadas, com valores decrescentes de cima para baixo e o tempo 

(t) ou a temperatura (T) em abcissas, com valores crescentes da esquerda para a direita. 

       Na curva térmica diferencial ou DTA; as diferenças de temperatura (T) são 

colocadas em ordenadas, com as reações exotérmicas voltadas para cima e o tempo (t) ou 

a temperatura (T) nas abcissas, com valores crescentes da esquerda para a direita. Com 

esses dados foi possível verificar a intensidade e natureza da transição de fase ocorrendo 

durante o aquecimento e resfriamento dos pós misturados. 

 

3.6.3. Distribuição e tamanho de partículas através de granulometria a laser. 

       Para avaliação da distribuição de tamanho de partículas dos pós utilizados, utilizou-

se um equipamento de difração a laser da marca CILAS, modelo 1180, com faixa analítica 

de 0,04 a 2500 mícrons e 30 classificações de tamanho de partículas, pertencente ao 

laboratório de Engenharia Química/UFRN. Os resultados foram expressos por curvas de 

distribuição de peso, pelo modo passante ou retido (população das partículas). 

       Com o intuito de evitar o processo de aglomeração dos pós, que produz erros na 

análise, foi diluído um grama do pó em meio aquoso (fornecido pelo mesmo fabricante 
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do equipamento), com o objetivo de dispersá-los, formando uma solução líquida, para só 

então realizar a análise. 

 

3.6.4. Análise morfológica através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

análise química através de espectroscopia de energia dispersiva (EDS). 

       As análises morfológicas das amostras, foram realizadas através da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Para estas análises, utilizou-se um microscópio eletrônico 

de varredura marca Shimadzu, modelo SSX – 550. 

       As análises químicas das amostras foram realizadas através de espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS). Para estas análises, utilizou-se um detector de energia 

dispersiva marca Oxford Instruments, modelo AZTec Energy X – Act. 

       Ambos os equipamentos são pertencentes ao LABEMAT – Laboratório de Ensaios 

de Materiais / CTGAS-ER.  

 

3.7. Substrato de Latão. 

       Discos de latão com 25mm de diâmetro e 3mm de espessura, foram utilizados como 

substratos para a deposição dos compósitos, pelo fato de em sua composição não se 

encontrarem elementos que pudessem induzir as análises e caracterizações realizadas, ao 

erro. Suas fases foram caracterizadas por difração de raios X, e na Figura 18 estão 

apresentados os picos referentes a liga Cu5 Zn8, com sistema cristalino orthorhombic. 

 

Figura 18 – DRX do substrato de latão utilizado para deposição do compósito. 

 
       No preparo da superfície, para garantir a aderência adequada dos compósitos ao 

substrato deve-se ativar a superfície, para permitir que as partículas projetadas no 
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momento do impacto fiquem totalmente aderidas e livres de impurezas residuais. Esta 

ativação da superfície consiste da preparação do substrato a ser revestido e consta de 

limpeza, obtida por processos químico, térmico ou mecânicos; rugosidade da superfície 

(obtida pelos processos de jateamento abrasivo ou mecânicos), e preaquecimento do 

substrato. 

       Os substratos tiveram sua superfície jateada com esferas de aço, com o objetivo de 

introduzir rugosidade, para uma boa aderência do compósito à superfície.  

       Por meio de um rugosímetro modelo Surtronic 25 da marca Taylor Hobson Precision 

com cut-off igual a 0.25, pertencente ao laboratório de caracterização de materiais da 

UFRN, foram realizadas ao longo da superfície dos substratos, medidas do parâmetro 

rugosidade Ra, cujos valores estão apresentados na Tabela 05. Estas medidas estão 

próximas dos valores obtidos por LIMA (2007), (2.50 a 13µm) e considerados ideais para 

se realizar a maioria dos revestimentos por aspersão térmica. 

Tabela 05 - Média das medidas do parâmetro de rugosidade Ra, do substrato de 

latão. 

Medidas Ra (µm) 

1 3.42 

2 3.25 

3 3.48 

Média 3.38 

 

 

       A Figura 19 mostra o fluxograma dos passos seguidos para a obtenção de compósitos 

Al2O3 + W, a partir dos pós de alumínio e APT, através de tocha de plasma, variando-se 

o fluxo e as distâncias de aspersão/deposição; e com jato de plasma confinado. 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Figura 19- Fluxograma seguido para a obtenção de compósitos Al2O3 + W, através de 

tocha de plasma. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.  

      

4.1. Caracterização dos Pós Iniciais - Al e APT. 

       Na Figura 20 são apresentados os espectros de difração de raios X dos pós de alumínio 

e paratungstato de amônia (APT), como recebidos dos fornecedores.  

       O difratograma da Figura 20(a) referente ao alumínio, apresenta quatro picos bem 

definidos, nas posições 2θ = 38.41º, 44.65º, 64.98º e 78.09º. Sua estrutura cristalina é 

cúbica, com parâmetro de célula “a” = 4.05925 Å. E o da Figura 20(b), referente ao APT, 

apresenta estrutura cristalina monoclinic, com parâmetros de célula “a”= 14.944 Å, “b”= 

14.504 Å, “c”= 10.925 Å e “β”= 108.742 º. Observa-se certo grau de amorfização, fruto 

da ação do hidróxido de amônia no processo de cristalização do APT. 

 

Figura 20 - Difratogramas de raios - X, dos pós iniciais. 20(a) pós de alumínio e 20(b) 

pós de APT, como recebidos dos fornecedores. 
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      A Figura 21, mostra o resultado da análise de distribuição de tamanho de partículas 

obtidas por difração a laser, do pó de paratungstato de amônia (APT), apresentando 

diâmetro a 50% de 53,02 µm e com maior concentração numa faixa compreendida entre 

50 e 80 µm.  

Figura 21 - Distribuição granulométrica e tamanho de partículas do pó de APT inicial, 

apresentando diâmetro médio a 50% de 53,02 µm. 

 

 

       A Figura 22 apresenta o resultado da análise de distribuição de tamanho de partículas 

obtidas por difração a laser, do pó de alumínio apresentando diâmetro a 50% de 6,70 µm 

e com maior concentração entre 9,0 e 10,0 µm. Observa-se que o mesmo apresenta uma 

distribuição de tamanho de partícula não uniforme, indicando mistura de três populações 

estatísticas distintas.  

Figura 22 - Distribuição granulométrica e tamanho de partículas do pó de alumínio 

inicial, indicando mistura de três populações estatísticas distintas. 
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       Na Tabela 06 são apresentados a distribuição do tamanho das partículas do Al e do 

APT. Verifica-se que o diâmetro médio das partículas de APT é aproximadamente 8 vezes 

maior que o das partículas de Al.  

Tabela 06 - Dimensões granulométricas dos pós de Al e APT iniciais. 

 Diâmetro a 

10% 

Diâmetro a 

50% 

Diâmetro a 

90% 

Diâmetro 

Médio 

Al 2.95 µm 6.70 µm 13.04 µm 7.38 µm 

APT 26,07 µm 53.02 µm 86.25 µm 55.18 µm 

  

       A Figura 23, mostra a micrografia do pó de alumínio onde observa-se em sua 

morfologia, que o pó é formado por partículas não aglomeradas, apresentando contornos 

bem definidos e textura uniforme. As partículas possuem formas arredondadas e 

irregulares, associadas ao modo de resfriamento brusco durante sua produção por 

aspersão. 

Figura 23 – Análise morfológica do pó de alumínio inicial, apresentando morfologia das 

partículas com formas arredondadas e irregulares. 
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       Na micrografia das partículas de pó de paratungstato de amônia (APT), apresentada 

na Figura 24, observa-se que as partículas apresentam morfologia com formas bem 

definidas e variações de tamanho de 10 até 150µm. Muitas partículas encontram-se 

aglomeradas, como consequência do processo de cristalização, após o beneficiamento da 

Sheelita. Sua superfície é geralmente lisa, com baixa rugosidade superficial. 

Figura 24 – Análise morfológica do pó de APT inicial, apresentando 

Morfologia bem definida e aglomerações. 

 

   
 

  
 

4.2. Caracterização do Pó de Partida (APT + 5% Al). 

 

4.2.1. Caracterização de fases do pó de partida (APT + 5% Al).  

       Na Figura 25 está apresentado o difratograma de raios X do pó de partida constituído 

por APT + 5% Al, após a moagem por 6 horas em moinho de alta energia. 
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Figura 25 - Difratograma do pó de partida (APT + 5% Al), após a moagem. 

 

       Ao observar o difratograma da mistura, verifica-se que os picos referentes tanto ao 

alumínio, quanto ao APT, após a moagem, apresentaram reduções nas intensidades 

quando comparados com os difratogramas dos pós iniciais, conforme mostrado nas 

Figuras 20(a) e 20(b).  

       A redução da intensidade e o alargamento dos picos de difração de raios X de ambos 

os pós ocorrem devido uma deformação estrutural (introdução de átomos e/ou de defeitos) 

e/ou redução dos tamanhos das partículas.  

       A ocorrência de mecanismos de recuperação, cristalização ou recristalização 

dinâmica, a partir da ignição de alguma reação exotérmica (formação de compostos 

intermetálicos), pode decompor a estrutura metaestável anteriormente formada. 

       O deslocamento de picos também está relacionado com a deformação da estrutura 

cristalina, que é decorrente da dissolução de elementos e introdução de defeitos durante 

o processo de moagem (FERNANDES et al, 2007).  

       Durante a moagem, a alta energia de impacto e o grande número de colisões das bolas 

de metal duro usadas, são responsáveis pela formação de partículas compostas de Al + 

APT. As partículas de alumínio sofrem deformação e interagem rapidamente com o APT, 

finamente dividido, produzindo sua rápida dispersão na matriz de alumínio 

       Após a moagem de alta energia verifica-se um aumento da amorfização do pó de 

APT, apresentando distorção na rede cristalina (detectada pelo alargamento de seus picos 

de difração) e deslocamento angular dos picos de difração do alumínio, como mostra a 

Figura 26. 
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Figura 26 - Difratograma dos pós de APT e alumínio iniciais e do pó de APT + 5% Al 

após a moagem, mostrando amorfização do APT e deslocamento angular dos picos de 

alumínio. 

 
 

4.2.2. Distribuição e tamanho de partículas do pó de partida (APT + 5% AL). 

       Foi realizada granulometria a laser do pó de partida (APT + 5% Al), para análise da 

distribuição e tamanho das partículas da mistura. 

       Comparando com as dimensões granulométricas dos pós iniciais (APT e Al) 

apresentadas na Tabela 06, constante no sub-ítem 4,1, da página 61, verifica-se que o 

tamanho das partículas sofreu significativa redução, apresentando um diâmetro médio a 

50% de 0,48 µm. Este valor é inferior ao diâmetro médio encontrado nas menores 

partículas iniciais de Al e APT, significando que a moagem foi efetiva em todos os pós 

individuais. A Tabela 07 apresenta as dimensões granulométricas do pó de partida, após 

a moagem. 

 

Tabela 07 – Distribuição e tamanho de partículas do pó de partida APT + 5% Al moído. 

Diâmetro a 

10% 

Diâmetro a 

50% 

Diâmetro a 

90% 

Diâmetro  

Médio 

0.23 µm 0.48 µm 2.12 µm 0.80 µm 
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       O resultado da análise de distribuição de tamanho de partículas obtidas por difração 

a laser do pó de partida (APT + 5% Al)) está apresentado na Figura 27. Observa-se que o 

mesmo apresenta uma distribuição não uniforme, com a presença de duas faixas de 

tamanho de partículas, o que indica a presença de aglomerados. O comportamento 

bimodal verificado é típico de processos de moagem (COSENTINO, 2006). 

 

Figura 27 – Distribuição granulométrica do pó de partida APT + 5% Al, apresentando 

comportamento bimodal. 

 
 

 

4.2.3. Análise morfológica do pó de partida (APT + 5% AL). 

       As partículas de APT + 5% Al obtidas são fáceis de formar e seu tamanho e forma 

são alterados com a moagem. A morfologia das partículas do pó de partida é observada 

através da micrografia apresentada na Figura 28. Verifica-se que as partículas da mistura 

utilizada na aspersão térmica estão agrupadas na forma de pequenos aglomerados, com o 

APT disperso na matriz de alumínio e sua morfologia apresenta formato irregular, não 

esférico.  

       Como se sabe, quanto menos esférica for a partícula, maior é a densidade de 

empacotamento, devido à fricção interparticular que surge pelo contato das superfícies 

irregulares das mesmas (MENDES, 2010).  
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Figura 28 – Micrografia do pó de partida (APT + 5% Al), apresentando aglomerados e 

morfologia irregular. 

 
 

 

4.2.4. Análise termogravimétrica (TG) do pó de partida (APT + 5% Al). 

       A curva termogravimétrica do pó de partida (APT + 5% Al) mostrada na Figura 29, 

apresenta uma perda de massa de aproximadamente 8.50%. Próximo a 110ºC ocorre a 

primeira perda de massa (1.45%). Segundo Lunk (1985), esta perda deve-se basicamente 

a evaporação de parte da água de hidratação presente, fazendo com que o APT adquira a 

seguinte composição: (NH4)10[H2W12O42] 2H2O. 

       De 110°C até próximo de 150°C, a curva TGA indica que ocorre mais perda de 

massa. Esta perda deve-se a evaporação de parte do NH3 (1.885%). 
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       A decomposição do (NH4)10[H2W12O42] 2H2O tem início a partir de 150°C. Na faixa 

de 150°C até aproximadamente 280°C, ocorre uma significativa perda de massa 

(4.028%) devido a evaporação simultânea de água e amônia ainda presente.  

       Entre 280°C e aproximadamente 411°C ocorre apenas a evaporação dos últimos 

resíduos de amônia (1.127%). 

       A partir de 411°C ocorre um ganho de massa contínuo, correspondente à oxidação 

do alumínio utilizado na mistura (439°C), seguido da reação entre o APT e o alumínio 

(533°C) e da fusão do alumínio (654°C). 

Figura 29 - Curva da Análise Termogravimétrica (TGA) do pó de partida ( APT + 5% 

Al), aquecido ao ar, sob uma taxa de 5ºC/min.  

 
 

 

4.2.5. Análise térmica diferencial (DTA) do pó de partida (APT + 5% Al). 

       Esta análise foi realizada nas mesmas condições da análise termogravimétrica vista 

no item 4.2.4. A Figura 30 mostra a curva DTA aquecimento (H) e resfriamento (C) para 

calcinação do APT + 5% Al. Os traços verticais que cortam a curva de DTA representam 

as temperaturas em que houve intensificação da taxa de evaporação de H2O e NH3, o que 

é comprovado através das inclinações na curva TG. Conclui-se que as reações estão 

envolvidas com os picos de evaporação. 

       Durante o aquecimento do pó APT + 5% Al, encontramos oscilações de pequenos 

picos exotérmicos, correspondentes a evaporação das moléculas de H2O, seguida da 

evaporação de parte do NH3 e da evaporação conjunta de H2O e NH3, até 411°C. 

       A partir desta temperatura, encontramos mais dois picos exotérmicos: 439°C e 533°C 

e um pico endotérmico 654°C. O primeiro pico exotérmico corresponde a oxidação do 
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alumínio com o ar utilizado na mistura. O segundo pico corresponde a reação entre o 

alumínio e o óxido de tungstênio (WO3). O pico endotérmico que ocorre a 654°C, 

corresponde a fusão do alumínio. 

 

Figura 30 - Curva da Análise Térmica Diferencial (DTA) do pó APT + 5% Al, aquecido 

ao ar, sob uma taxa de 5ºC/min. 

 
 

 

4.3. Análise da Influência do Fluxo de Formação do Plasma e da Distância Tocha - 

Substrato na Obtenção dos Compósitos.  

       Durante as aspersões/deposições, o gás argônio foi utilizado como fluxo de 

alimentação/ignição na formação do jato de plasma e como fluxo de arraste, para inserir 

o pó de APT + 5% Al no interior da tocha.  

       O fluxo de alimentação/ignição de 2,5 l/min foi utilizado para as 

aspersões/deposições das amostras 2,5/40, 2,5/50 e 2,5/60 e o fluxo de 

alimentação/ignição de 5,0 l/ min para as amostras 5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60. 

       Como fluxo de arraste, o gás argônio foi inserido no alimentador de pó com vazão 

de 5,0 l/min.. Observou-se uma excelente taxa de ionização, sem percepção aparente de 

gás não ionizado. Entretanto, verificou-se um aumento na turbulência do fluxo de plasma 

à medida que se utilizou fluxo de alimentação/ignição mais elevado.    

 

4.3.1. Caracterização de fases dos compósitos Al2O3 - W obtidos. 

               A Figura 31 apresenta os difratogramas de raios X dos compósitos aspergidos e 

depositados nas amostras 2,5/40, 2,5/50, 2,5/60, 5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60. 
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Figura 31 - Difratograma de raios - X dos compósitos depositados nas amostras 2,5/40,  

2,5/50, 2,5/60, 5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60. 

 
 

       A Tabela 08 apresenta as maiores intensidades de picos verificadas para os 

constituintes dos compósitos obtidos após a deposição do APT + 5%, Al nas amostras 

2,5/40, 2,5/50, 2,5/60, 5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60. 

 

Tabela 08 - Maiores intensidades de picos verificadas para os constituintes dos 

compósitos obtidos nas amostras 2,5/40, 2,5/50, 2,5/60, 5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60. 

 Maiores intensidades de pico 

Amostra W WO2 WO3-X (Al2O3)1.333 

2,5/40 1.234 --- 96 78 

2,5/50  1.602 106  90 

2,5/60 2.768 74 --- 92 

5,0/40 1.472 72 64 64 

5,0/50 2.290 76 --- 70 

5,0/60 2.826 76 --- 72 

       

       Através dos difratogramas apresentados na Figura 31, verifica-se a ausência de 

alumínio nos compósitos analisados. Entretanto, observa-se em todas as amostras, a 

presença de seu óxido na forma de (Al2O3)1.333, apresentando sistema cristalino cúbico e 
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picos nas posições 2θ = 45.95 e 67.01º, proveniente da redução aluminotérmica do WO3, 

e/ou oxidação com o oxigênio do ambiente. Também se constata a presença de tungstênio 

metálico, em todas às amostras, com sistema cristalino cúbico, apresentando picos nas 

posições 2θ = 40.30, 58.33 e 73.27º. Esses fatos indicam que durante as 

aspersões/deposições, houve transferência de energia necessária para a reação de 

decomposição e redução do pó WO3 em W, com todos os fluxos e em todas as distâncias 

utilizadas para obtenção dos compósitos Al2O3 + W. 

       Nas amostras 2,5/40 e 5,0/40, observa-se a presença residual de WO3-X (WO2,9 e/ou 

WO2,72), com sistema cristalino tetragonal, apresentando pico na posição 2θ = 23.79º. A 

formação de WO3-X (WO2,9 e/ou WO2,72), verificada, se justifica devido à menor distância 

(40mm) do substrato em relação à tocha, durante as aspersões/deposições, o que faz com 

que o pó atinja rapidamente a superfície do substrato, diminuindo o tempo de residência 

do pó no fluxo de plasma, sob os efeitos da temperatura.  

       Também se verifica na amostra 5,0/40, a presença de WO2 (formado numa etapa 

posterior ao WO3), que se deve ao aumento do fluxo de alimentação/ignição para 5,0 

l/min. O aumento na intensidade do fluxo de plasma sugere uma melhor trajetória das 

partículas na região central do jato de plasma durante a aspersão/deposição. 

       O aumento da distância entre a tocha e o substrato (em relação à amostra 2,5/40) 

proporcionou, na amostra 2,5/50, a formação de WO2 com sistema cristalino orthorombic, 

apresentando pico máximo na posição 2θ = 23.34º, e um aumento no pico de tungstênio 

metálico de 29,82%, em relação a amostra 2,5/40, devido ao maior tempo de residência 

do pó, no fluxo de plasma, sob os efeitos da temperatura.  

       Na amostra 2,5/60, a maior distância entre a tocha e o substrato (em relação às 

amostras 2,5/40 e 2,5/50) durante a aspersão/deposição, proporcionou um aumento no 

pico de tungstênio metálico, de 124,31% em relação a amostra 2,5/40 e de 72,78%, em 

relação a amostra 2,5/50, confirmando a influência da distância tocha - substrato na 

obtenção do compósito. Observa-se que não se verifica a presença de WO3 nessa amostra, 

o que indica que foi totalmente reduzido a WO2 e/ou W. 

       Também na amostra 5,0/50, o aumento da distância entre a tocha e o substrato (em 

relação à amostra 5,0/40), durante a aspersão/deposição, proporcionou um aumento no 

pico de tungstênio metálico, na ordem de 91,98% em relação a amostra 5,0/40. 

       O aumento do fluxo de alimentação/ignição de 2,5 l/min para 5,0 l/min, proporcionou 

um aumento no pico de tungstênio de 42,95% em relação à amostra 2,5/50. Verifica-se a 
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formação de WO2 e a ausência de WO3 nessa amostra, o que indica que foi totalmente 

reduzido a WO2 e/ou W. 

       Da mesma forma, na amostra 5,0/60, a maior distância entre a tocha e o substrato 

(em relação à amostra 5,0/40 e 5,0/50) durante a aspersão/deposição, proporcionou um 

aumento no pico de tungstênio metálico de 91,98%, em relação a amostra 5,0/40 e de 

23,41%, em relação a amostra 5,0/50. Entretanto, o aumento do pico de tungstênio em 

relação à amostra 2,5/60, foi de apenas 2,1%. Também se verifica a ausência de WO3 

nessa amostra, indicando sua total redução em WO2 e/ou W. 

Segundo Tekmen et al (2008), devido o curto tempo de processamento durante a aspersão 

por plasma, a intensidade de reação depende fortemente da temperatura e da velocidade 

das partículas; e estas, dependem diretamente dos parâmetros pré-definidos, para a 

realização das aspersões térmicas, tais como: distância tocha - substrato, fluxo de 

alimentação, propriedades do pó, corrente de ignição, etc.  

      Após as aspersões e deposições, verifica-se a produção do compósito Al2O3 - W em 

todas as amostras e a elevação na intensidade dos picos de tungstênio metálico obtidos, à 

medida que se aumentou a distância do substrato em relação a tocha plasma, e/ou elevou-

se o fluxo de ignição/alimentação da tocha de plasma. Constatou-se também, presença 

residual de oxigênio, que se encontra combinado ao tungstênio formando WO3 e/ou WO2. 

Verificou-se a presença residual do WO3-X, com sistema cristalino tetragonal, 

apresentando pico na posição 2θ = 23.79º, nas amostras 2,5/40 e 5,0/40, e a presença do 

residual do WO2, com sistema cristalino orthorombic, apresentando pico na posição 2θ = 

23.34º, nas amostras 2,5/50, 2,5/60, 5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60. A presença de picos destes 

óxidos (WO3 e WO2), indica que a reação de redução aluminotérmica não foi completa. 

       Desta forma, conclui-se que o aumento do fluxo de ignição/alimentação na tocha, 

bem como, o aumento das distâncias a serem percorridas pelo pó, entre a tocha e o 

substrato, interferem diretamente nos resultados obtidos, se verificando maiores 

percentuais de redução em relação a quantidade de tungstênio obtido; entretanto, observa-

se que na distância de 60 mm, a interferência do fluxo de ignição/alimentação se torna 

insignificante. 

 

4.3.2. Análise morfológica dos compósitos Al2O3 - W obtidos. 

       Após as aspersões/deposições foram realizadas análises por microscopia eletrônica 

de varredura nos pós compósitos Al2O3 + W obtidos através da reação de redução 
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aluminotérmica. Verifica-se que todos os compósitos obtidos apresentam uma 

distribuição dispersa e não uniforme, de partículas de W, na matriz de Al2O3.  

       Através das micrografias, foi possível observar sua morfologia irregular, 

apresentando contraste de tons cinza na estrutura, de forma que as partículas dos 

compósitos, apresentam fases com tons claros e outros com tons mais escuros. Esta fase 

clara encontra-se dispersa por toda a região analisada, como pode ser observado na Figura 

32, onde estão apresentadas as micrografias das partículas do compósito Al2O3 + W, 

correspondentes às amostras 2,5/40, 2,5/50 e 2,5/60, e na Figura 33, onde estão 

apresentadas as micrografias das partículas do compósito Al2O3 + W, correspondentes as 

amostras 5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60. 

 

Figura 32 - Micrografias das partículas do compósito Al2O3 + W, das amostras 2,5/40, 

2,5/50 e 2,5/60, apresentando fase clara dispersa em todas as amostras. 
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Figura 33 - Micrografias das partículas do compósito Al2O3 + W, das amostras 5,0/40, 

5,0/50 e 5,0/60, apresentando fase clara dispersa em todas as amostras. 

  
 

 
 

 

4.3.3. Análise química dos compósitos Al2O3 – W obtidos. 

       Ao analisar as regiões claras e escuras observadas no MEV, por espectroscopia de 

energia dispersiva, comprovou-se que a fase clara apresenta maiores picos de tungstênio 

e a fase mais escura apresenta maiores picos de alumínio. A Figura 34, apresenta a 

micrografia dos pontos da amostra 5,0/40, onde foram realizadas as análises de EDS. Na 

Figura 35, se verifica os resultados da análise química (EDS), onde se comprova que o 

ponto 45, apresenta maior intensidade de W e cor clara e o ponto 48, com cor mais escura, 

apresenta maior intensidade de alumínio. 

       Em imagens por elétrons retro espalhados elementos mais pesados produzem maior 

corrente eletrônica, e por consequência apresentam uma tonalidade mais clara enquanto 

que elementos leves possuem uma coloração mais próxima do cinza. Então, por possuir 

maior peso atômico que o alumínio, conclui-se que essas partículas claras são de W e 

estão dispersas numa matriz de Al2O3, mais escura.   
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Figura 34 - Micrografia apresentando os pontos onde foram realizadas as análises de 

EDS, na amostra 5,0/40.

 
 

Figura 35 –EDS da amostra 5,0/40, apresentando no ponto 45, maior intensidade de W e 

cor clara, e no ponto 48, maior intensidade de alumínio e cor escura. 
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       As análises por Espectroscopia de Energia Dispersiva – EDS dos compósitos foram 

realizadas pela técnica de mapeamento, obtendo-se as análises químicas com percentuais 

em peso (wt%) dos elementos oxigênio, alumínio e tungstênio. As imagens mostradas na 

Figura 36 apresentam a região onde foram realizadas as análises químicas por EDS, na 

amostra 2,5/40, onde: 

       - Oxigênio está apresentado na cor azul; 

       - Tungstênio está apresentado na cor verde (APT) e, 

       - Alumínio esta apresentado na cor vermelha. 

 

Figura 36 – Região da amostra 2,5/40, onde foram realizadas as análises químicas por 

EDS. 

 
 

 

  
 

       Observa-se que o tungstênio metálico obtido da redução aluminotérmica, se encontra 

distribuído uniformemente em toda a superfície da amostra analisada. Da mesma forma, 

os demais elementos constituintes do compósito, alumínio e oxigênio, se encontram 

distribuídos homogeneamente, indicando a formação do Al2O3. 
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       Verifica-se a formação do compósito Al2O3 + W em todas as amostras aspergidas e 

depositadas, independente do fluxo ou da distância tocha - substrato utilizada. 

        Na Tabela 09, estão relacionados os valores em percentuais de peso atômico (wt%), 

dos elementos obtidos, através das análises por EDS, das amostras 2,5/40, 2,5/50, 2,5/60, 

5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60, após a obtenção dos compósitos.  

 

Tabela 09 - Análises por EDS com os percentuais de peso atômico (wt%), dos 

elementos obtidos, nas amostras 2,5/40, 2,5/50, 2,5/60, 5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60. 

Amostra W (wt%) Al (wt%) O (wt%) 

2,5/40 44.90 25.90 29.20 

2,5/50 46.10 25.60 28.30 

2,5/60 45.90 25.00 29.00 

5,0/40 50.10 23.90 25.90 

5,0/50 55.20 23.40 25.40 

5,0/60 47.00 25.50 27.50 

 

 

       Durante a deposição dos compósitos, realizada por aspersão térmica do pó de APT + 

5% Al através da tocha de plasma, ocorre a redução aluminotérmica do óxido de 

tungstênio presente no APT, através de sua reação com o alumínio presente na mistura, 

obtendo-se como resultado, compósito de alumina + tungstênio metálico. 

       A formulação química teórica, 12(Al2O3) + 12W, esperada para as reduções 

aluminotérmicas verificadas nos compósitos, foi apresentada no item 3.3, constante no 

capítulo 3, página 49. 

       Para se obter as formulações químicas reais, apresentadas na Tabela 09, das reduções 

ocorridas nos compósitos depositados nas amostras 2,5/40, 2,5/50, 2,5/60, 5,0/40, 5,0/50 

e 5,0/60, se substituiu os valores percentuais obtidos por EDS, constantes na Tabela 09, 

no cálculo estequiométrico apresentado no sub-ítem 3.5, constante no Capítulo 3, páginas 

53 e 54. 
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Tabela 10 – Formulações químicas reais, das reduções ocorridas nos compósitos, 

depositados nas amostras 2,5/40, 2,5/50, 2,5/60, 5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60. 

Amostras 

2,5/40, 2,5/50 e 2,5/60 

Amostras  

5,0/40, 5,0/50 e 5,0/60 

16(Al2O3) + 8W 15(Al2O3) + 9W     

 

       Verifica-se que em todas as amostras, se obteve a redução proposta, com a obtenção 

de compósitos Al2O3 + W. 

       Comparando com a formulação química teórica, verifica-se um excesso de Al2O3 que 

se encontra depositado sobre o substrato. Isso é esperado devido ao excesso de 5% em 

peso de alumínio adicionado à mistura estequiométrica e pela dificuldade ou a 

possibilidade de erro de leitura do EDS. Como visto nas análises de MEV, durante o 

resfriamento das camadas de compósito depositadas são apresentadas superfícies onde o 

Al2O3 e/ou o W se sobrepõem. 

       Em todas as amostras, há átomos residuais de oxigênio que se encontram combinados 

ao tungstênio formando WO2 e/ou WO3. A presença destes óxidos, indica que a reação 

de redução aluminotérmica não foi completa. 

       Há a indicação, de que parte do alumínio reagiu com o ar da atmosfera, para formação 

do Al2O3. 

    Durante a aspersão e deposição do pó APT + 5% Al se observa que muitas partículas 

são aspergidas fora do substrato. Desta forma, não há a possibilidade de controle sobre a 

homogeneidade do revestimento sobre o substrato.  

        

4.4. Análise da Influência do Dispositivo de Confinamento do Jato de Plasma, na 

Obtenção dos Compósitos.     

       Para a obtenção dos compósitos com jato de plasma confinado, foi instalada uma 

câmara de proteção na parte frontal da tocha de plasma, com a finalidade de confinar o 

plasma em sua parte central, aumentando e conservando a temperatura durante todo o 

percurso de aspersão, além de reduzir a influência de atmosferas oxidantes sobre o 

compósito depositado.  
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4.4.1. Caracterização de fases dos compósitos Al2O3 - W obtidos com jato de plasma 

confinado. 

       A Figura 37, apresenta os difratogramas de raios X dos compósitos aspergidos e 

depositados sobre substrato, nas amostras 2,5/40C e 5,0/40C. 

 

Figura 37 - Difratogramas de raios X dos compósitos depositados nas amostras 2,5/40C 

e 5,0/40C. 

 
. 

            A Tabela 11 apresenta as maiores intensidades de picos verificadas para os 

constituintes das amostras 2,5/40C e 5,0/40C, obtidas após a deposição dos compósitos.  

 

Tabela 11 - Maiores intensidades de picos verificadas para os constituintes das amostras 

2,5/40C e 5,0/40C. 

 Maior intensidade de pico 

Amostra W WO2 WO3 Al2O3 Al 

2,5/40C 2.270 292 580 876 232 

5,0/40C 5.494 --- 394 256 --- 

       

       Constata-se através dos difratogramas apresentados na Figura 37, a presença de 

tungstênio metálico, nas amostras 2,5/40C e 5,0/40C, com sistema cristalino cúbico, 
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apresentando picos nas posições 2θ = 40.30, 58.33 e 73.27º e a presença de Al2O3, em 

diversos picos, provenientes da redução aluminotérmica do APT + 5% Al, com sistema 

cristalino rhombohedral, localizando-se o seu pico máximo em 2θ = 35.61º. Esses fatos 

indicam que durante as aspersões/deposições, houve transferência de energia necessária 

para a reação de decomposição e redução do pó de APT + 5% Al em Al2O3 + W, com os 

fluxos e a distância utilizados para obtenção dos compósitos. 

       Verifica-se na amostra (2,5/40C), a presença de resíduos de alumínio não reduzido, 

com sistema cristalino cúbico e picos em 2θ = 38.41, 44.65, 64.98 e 78.09°, apresentando 

pico máximo, em 2θ = 38.41°. A presença do alumínio se deve ao baixo fluxo e a pequena 

distância tocha-substrato, durante as aspersões/deposições com confinamento do jato de 

plasma, e a proteção com gás argônio, que impediu e/ou minimizou a reação deste, com 

o oxigênio do ambiente. Também se verifica a presença residual de WO3 e WO2, ambos 

com sistema cristalino orthorombic, localizando-se os seus picos máximos em 2θ = 22.92 

e 23.34º, respectivamente. 

       As formações de WO3, verificadas nas amostras 2,5/40C e 5,0/40C, se justificam 

devido à pequena distância (40mm) do substrato em relação à tocha, durante a 

aspersão/deposição; por outo lado, o aumento e conservação da temperatura decorrente 

do confinamento do jato de plasma na amostra 2,5/40C, favorece a formação de WO2.  

       Quando comparadas as intensidades de pico de WO3 nas amostras, verifica-se o 

seguinte: o confinamento do jato de plasma na deposição da amostra 2,5/40C, 

proporcionou aumento em sua maior intensidade de pico, de 604% em relação a amostra 

2,5/40, devido ao aumento e conservação da temperatura durante o processo de 

aspersão/deposição. Da mesma forma, na deposição da amostra 5,0/40C, o confinamento 

do jato de plasma, proporcionou aumento na maior intensidade de pico WO3, de 615%, 

em relação a amostra 5,0/40. Entretanto, quando comparada a intensidade de pico da 

amostra 5,0/40C, com a da amostra 2,5/40C, essa intensidade de pico apresenta uma 

redução de 68%. Essa redução se justifica pelo aumento e conservação da temperatura 

decorrente do aumento do fluxo de gás de ignição/alimentação na aspersão/deposição da 

amostra 5,0/40C, com jato de plasma confinado, que proporcionou uma melhor redução 

aluminotérmica em praticamente todas as partículas do pó de APT + Al, exceto por uma 

pequena quantidade de partículas de WO3. Não foi detectada a presença de WO2 no 

compósito, indicando a decomposição e redução quase total, do pó de APT + 5% Al em 

Al2O3 + W.  
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        As maiores quantidades e intensidades de picos de Al2O3, WO3 e WO2, presentes na 

amostra 2,5/40C, quando comparadas às da amostra 2,5/40, também se devem ao 

confinamento do jato de plasma durante a aspersão/deposição, pois, além do aumento e 

conservação da temperatura, há uma maior incidência e direcionamento das partículas 

para o substrato, impedindo a dispersão das partículas, pela turbulência do processo. O 

aumento na intensidade do maior pico de tungstênio metálico, nos compósitos 

depositados na amostra 2,5/40C, apresentou um incremento de 84%, em relação ao 

verificado na amostra 2,5/40. 

       A elevação na intensidade dos picos de tungstênio metálico, nos compósitos 

depositados na amostra 5,0/40C, apresentaram um incremento de 373%, em relação ao 

maior pico da amostra 5,0/40; e de 242% em relação ao maior pico da amostra 2,5/40C. 

Desta forma, comprova-se que o confinamento do jato de plasma e o aumento do fluxo 

de ignição/alimentação na tocha, interferem diretamente na obtenção do compósito Al2O3 

+ W. 

       Após as aspersões e deposições com jato de plasma confinado, comprova-se a 

obtenção do compósito Al2O3 - W em todas as amostras e a elevação na intensidade dos 

picos de tungstênio metálico obtidos, à medida que se aumentou o fluxo de gás de 

alimentação/ignição da tocha de plasma. Constatou-se também, presença residual de 

oxigênio, que se encontram combinado ao tungstênio formando WO3 e/ou WO2. 

Verificou-se a presença residual do WO3, com sistema cristalino orthorombic, 

localizando-se o seu pico máximo em 2θ = 22.92º, nas amostras 2,5/40C e 5,0/40C, e a 

presença do residual do WO2, com sistema cristalino orthorombic, apresentando pico na 

posição 2θ = 23.34º, na amostra 2,5/40C. A presença de picos destes óxidos (WO3 e 

WO2), significa que a reação de redução aluminotérmica não foi completa 

       Desta forma, conclui-se que o aumento do fluxo de ignição/alimentação na tocha, 

bem como, o processo com confinamento do jato de plasma, interferem diretamente nos 

resultados obtidos para a obtenção dos compósitos Al2O3 - W, apresentando maior 

percentual de redução em relação a quantidade de W obtido, quando comparadas com as 

realizadas sem confinamento do jato de plasma, principalmente, com o fluxo de 

alimentação/ignição, de 5,0 l/min, na amostra 5,0/40C. 

       O confinamento do jato de plasma também proporciona aumento e conservação da 

temperatura e melhor direcionamento das partículas para o substrato, permitindo que uma 

maior parte das partículas permaneçam na região central do jato de plasma; levando a 

uma melhor decomposição e redução aluminotérmica do pó de APT + 5% Al, em Al2O3 
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+ W. Entretanto, o baixo fluxo de alimentação da tocha de plasma e/ou a pequena 

distância percorrida pelo pó, durante a aspersão/deposição, não permitiu que a redução 

aluminotérmica fosse completa. 

 

4.4.2. Análise morfológica dos compósitos Al2O3 - W obtidos com jato de plasma 

confinado. 

       Foram realizadas análises por microscopia eletrônica de varredura nos compósitos 

Al2O3 + W, depositados por aspersão térmica, nas amostras 2,5/40C e 5,0/40C. O material 

obtido da reação de redução aluminotérmica, para obtenção dos compósitos, apresenta 

uma distribuição dispersa e não uniforme de partículas de W, na matriz de Al2O3.  

       Através das micrografias obtidas, foi possível observar sua morfologia irregular, 

também apresentando contraste de tons cinza em sua estrutura, com a fase clara dispersa 

em toda a região analisada, ou seja, com presença de tungstênio em todas as amostras.  

       A Figura 38 apresenta micrografias correspondentes ao compósito Al2O3 + W 

depositado na amostra 2,5/40C e a Figura 39, apresenta micrografias correspondentes ao 

compósito Al2O3 + W depositado na amostra 5,0/40C. 

Figura 38 - Micrografias do compósito Al2O3 + W depositado na amostra 2,5/40C, 

apresentando fase clara dispersa em todas as amostras. 
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Figura 39 - Micrografias do compósito Al2O3 + W depositado na amostra 5,0/40C, 

apresentando fase clara dispersa em todas as amostras.  

  

  

 

4.4.3. Análise química dos compósitos Al2O3 - W obtidos com jato de plasma 

confinado. 

       Foram realizadas análises químicas por espectroscopia de energia dispersiva, na 

amostra 2,5/40C, através das quais comprovou-se que a fase clara apresenta maiores picos 

de tungstênio e a fase mais escura apresenta maiores picos de alumínio.  

       A Figura 40, apresenta a micrografia dos pontos da amostra 2,5/40C, onde foram 

realizadas as análises químicas por EDS. Na Figura 41, se verifica os resultados da análise 

química (EDS), onde se comprova que o ponto 09, de cor mais escura, apresenta maior 

intensidade de alumínio e ponto 08, apresenta maior intensidade de W e cor clara e estão 

dispersas numa matriz de Al2O3, mais escura.   
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Figura 40 - Micrografia apresentando os pontos onde foram realizadas as análises de 

EDS, na amostra 2,5/40C. 

 
 

Figura 41 - EDS da amostra 2,5/40C, apresentando no ponto 08, maior 

intensidade de W e cor clara e no ponto 09, maior intensidade de alumínio e 

cor escura. 
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      As análises por Espectroscopia de Energia Dispersiva - EDS dos revestimentos das 

amostras 2,5/40C e 5,0/40C, foram realizadas pela técnica de mapeamento, obtendo-se as 

análises químicas com percentuais em peso (wt %). As imagens mostradas na Figura 42, 

apresentam a região onde foram realizadas as análises por EDS da amostra 5,0/40C, onde: 

       - Oxigênio está apresentado na cor azul; 

       - Tungstênio está apresentado na cor verde (APT) e, 

       - Alumínio esta apresentado na cor vermelha. 

 

Figura 42 - Região da amostra 5,0/40C, onde foram realizadas as análises químicas por 

EDS.  

 

 

  
 

       Observa-se que o tungstênio metálico obtido da redução aluminotérmica, se encontra 

distribuído uniformemente em toda a superfície da amostra analisada. Da mesma forma, 

os demais elementos constituintes do compósito, alumínio e oxigênio, se encontram 

distribuídos homogeneamente, indicando a formação do Al2O3.  

       Verifica-se a formação do compósito Al2O3 + W em todas as amostras aspergidas e 

depositadas, com o jato de plasma confinado, independente do fluxo utilizado. 
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       Na Tabela 12, estão relacionados os valores em percentuais de peso atômico (wt %), 

dos elementos obtidos, através das análises por EDS, das amostras 2,5/40C e 5,0/40C, 

após a deposição dos compósitos.  

 

Tabela 12 - Análises por EDS com os percentuais de peso atômico (wt%), dos 

elementos obtidos, nas amostras 2,5/40C e 5,0/40C. 

Amostra W (wt%) Al (wt%) O (wt%) 

2,5/40C 46.6 26.90 26.50 

5,0/40C 55.20 22.40 24.30 

 

       Durante a deposição dos compósitos, realizada por aspersão térmica, do pó de APT 

+ 5% Al através da tocha de plasma, ocorre a redução aluminotérmica do óxido de 

tungstênio presente no APT, através de sua reação com o alumínio presente na mistura, 

obtendo-se como resultado, compósito de alumina + tungstênio metálico. 

       Para se obter as formulações químicas reais, apresentadas na Tabela 13, das reduções 

ocorridas nos compósitos depositados nas amostras 2,5/40C e 5,0/40C, se substituiu os 

valores percentuais obtidos por EDS, constantes na Tabela 12, no cálculo estequiométrico 

apresentado no sub-ítem 3.5, constante no Capítulo 3, páginas 53 e 54. 

       

Tabela 13 - Formulações químicas reais, das reduções ocorridas nos compósitos, obtidas 

através do cálculo estequiométrico, das amostras 2,5/40C e 5,0/40C. 

Amostra 

2,5/40C 

Amostra 

5,0/40C 

17(Al2O3) + 9W 14(Al2O3) + 10W     

 

       Verifica-se que em todas as amostras, se obteve a redução proposta, com a obtenção 

de compósito Al2O3 + W. 

       Comparando com a formulação química teórica, verifica-se um excesso de Al2O3 que 

se encontra depositado sobre o substrato. Isso é esperado, devido ao excesso de 5% em 

peso, de alumínio adicionado à mistura estequiométrica e pela dificuldade ou a 
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possibilidade de erro de leitura do EDS. Como visto nas análises de MEV, durante o 

resfriamento das camadas de compósito depositadas, são apresentadas superfícies onde o 

Al2O3 e/ou o W se sobrepõem. 

       Em todas as amostras, há átomos residuais de oxigênio, que se encontram 

combinados ao tungstênio formando WO2 e/ou WO3. A presença desses óxidos, indica 

que a reação de redução aluminotérmica não foi completa. 
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5. CONCLUSÕES.  

       Após a análise dos resultados e as discussões apresentadas conclui-se que: 

 

1) Foi possível a obtenção de compósito Al2O3 + W, por redução aluminotérmica em 

tocha de plasma, a partir de pós de alumínio e de paratungstato de amônia.  

2) O fluxo de ignição/alimentação na tocha e a distância percorrida pelo pó, entre a 

tocha e o substrato interferem diretamente nos resultados obtidos, se verificando 

maiores percentuais de redução em relação a quantidade de tungstênio obtido, à 

medida que se aumenta o fluxo de alimentação e/ou a distância percorrida.  

3)  O confinamento do jato de plasma, proporciona maior conservação da 

temperatura de aspersão/deposição e menor interação das partículas com o 

oxigênio ambiente  

4) Na distância de 60 mm sem o confinamento do jato de plasma a interferência do 

fluxo de ignição/alimentação se torna insignificante, obtendo-se percentuais de 

redução em relação a quantidade de tungstênio, com valores aproximados, nas 

amostras 2,5/60 e 5,0/60. 

5)  As aspersões/deposições com jato de plasma confinado apresentaram maior 

percentual de redução em relação a quantidade de tungstênio obtido, quando 

comparadas com as realizadas sem confinamento do jato de plasma, 

principalmente, com o fluxo de alimentação/ignição, de 5,0 l/min, na amostra 

5,0/40C. 

 

                     .               
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.   

       A partir dos resultados obtidos no desenvolvimento desta tese, pode-se sugerir 

como trabalhos futuros os seguintes estudos: 

       Utilizar essa técnica de obtenção de compósito metal/cerâmico em outros óxidos 

metálicos; 

       Comparação entre compósitos obtidos a partir de pós nanométricos e 

micrométricos; 

       Utilizar essa técnica variando a corrente elétrica, o fluxo de gás argônio na 

ignição/alimentação da tocha e a distância tocha - substrato, principalmente, com o 

jato de plasma confinado; 
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