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RESUMO 
Aspersão térmica consiste de um grupo de processos nos quais partículas metálicas 

ou não metálicas, são depositadas sobre um substrato devidamente preparado, na 

condição fundida ou semi-fundida, formando dessa forma um revestimento 

superficial. O calor necessário para a operação é gerado por uma tocha de aspersão 

e pode vir da queima de um gás combustível ou da geração de um arco elétrico ou 

plasma. O objetivo desse trabalho é aspergir, utilizando uma tocha de plasma de 

arco não transferido, partículas da mistura de óxido de tântalo com alumínio com 

porções estequiométricas e com excesso de Al de +5% e +10%, sobre um substrato 

de aço inox 316 de superfície rugosa, caracterizando tanto os substratos bem como 

o produto da aspersão térmica da mistura de Ta2O5 + Al. Para isso foram realizadas 

análises de rugosidade, DRX e MEV nas aspersões formadas. 

Palavras – chave: Aspersão térmica; tochas de plasma; tântalo; Al2O3. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A aspersão térmica (AT) é definida como um grupo de processos de 

recobrimento de superfícies, onde materiais metálicos, óxidos, carbonetos, 

compósitos, entre outros, são depositados em uma condição fundida ou semi 

fundida sobre um substrato previamente preparado, formando um depósito 

aspergido. Os substratos utilizados em sua maioria são metálicos, mas é possível 

também fazer deposições sobre substratos cerâmicos, madeira e plásticos. A 
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natureza do processo de aspersão é sinérgica, ou seja, existem diversas variáveis e 

componentes envolvidos que, quando atuando juntos e propriamente aplicados, 

produzem um efeito maior do que se considerados individualmente (1). 

Os processos de aspersão envolvem o aquecimento gerado em uma pistola 

(de aspersão) utilizando gases combustíveis ou arco elétrico, na qual as partículas 

sólidas passam para o estado plástico ou fundido, e são aceleradas contra um 

substrato previamente preparado. Durante o mecanismo de aspersão, as partículas 

devem se fundir completamente no jato permanecendo fundidas até atingir o 

substrato (2). Ao se chocarem, as partículas tomam forma de finas lentes que se 

conformam e aderem às irregularidades superficiais e entre si. Com a continuação 

do processo, as partículas se resfriam formando um revestimento com estrutura 

lamelar.  

As propriedades dos revestimentos depositados dependem de fatores como: 

porosidade, coesão entre as partículas e adesão ao substrato. As deposições 

conseguidas por AT são aplicadas como barreiras anticorrosivas, barreiras térmicas 

e elétricas, além disso, o método de aspersão é aplicado ainda na recuperação 

dimensional de peças e componentes mecânicos, nesse caso, possuem a vantagem 

de ficarem disponíveis para uso imediatamente após aplicação não necessitando de 

tempos de espera para secagem ou endurecimento.  

Existem diversos tecnologias de se produzir aspersões térmicas, dentre elas 

podemos citar os processos por detonação, chama, arco elétrico e por plasma que 

por sua vez se divide em plasma de arco transferido e plasma de arco não 

transferido. No presente trabalho foi utilizada uma tocha de plasma de arco não 

transferido definida como um equipamento que utiliza o arco elétrico para converter 

energia elétrica em energia térmica com alta eficiência.  

O princípio operacional das tochas de plasma está fundamentado na 

convecção forçada do gás através da coluna do arco elétrico, estabelecida entre 

eletrodos (catodo e anodo) em corrente contínua ou alternada. Na interação o gás é 

aquecido e ionizado deixando a tocha na forma de jato de plasma (3). 

A tocha de plasma utiliza o calor de um arco de plasma para fundir os pós da 

mistura Ta2O5 + Al, preparadas em moinho planetário de alta energia, e então 

acelerá-las contra um substrato metálico de aço inox 316 que apresenta rugosidade 

superficial necessária para o perfeito ancoramento dos pós. Ao atingir a chama o pó 

de alumínio da mistura atinge o ponto de fusão dando inicio a uma reação de 
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redução aluminotérmica do óxido de tântalo, resultando num revestimento composto 

por partículas de Ta nano e micrométricas imersas em uma matriz de alumina. O 

objetivo desse artigo é caracterizar os revestimentos quanto às fases obtidas, 

estrutura e morfologia das partículas aspergidas. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O dispositivo experimental para aspersão térmica utilizado é constituído de 

uma tocha de plasma de arco não transferido, um alimentador de pó, fluxímetros 

industriais White Martins, um com faixa de trabalho de 1 a 30 l/min para o gás de 

formação do jato de plasma e o outro com faixa de trabalho de 1 a 15 l/min para o 

gás de arraste, um retificador soldarc R250 e um ignitor de alta freqüência SAWM 

301, ambos da White Martins.  

Foram utilizados pós de pentóxido de tântalo, Ta2O5, adquirido junto a 

Companhia Industrial Fluminense (CIF) e pó de alumínio, Al, adquirido na ALCOA.  

Os pós foram pesados em uma balança digital da companhia Mettler toledo 

modelo AL204. A pesagem dos pós de partida obedeceu à equação química Eq. (A): 

 

3Ta2O5 + 10Al → 6Ta + 5Al2O3  (A) 

 
As misturas foram preparadas estequiometricamente, com excesso de 5% e 

10% em massa de alumínio. As deposições foram executadas com fluxo de 20 l/min 

de gás argônio, corrente da fonte de alimentação de 250 A e distância do substrato 

em relação ao bocal de saída do jato de plasma de 5 cm. As massas utilizadas para 

os reagentes estão na Tab. 1. 

 
Tabela 1 – Valores das massas utilizadas na preparação dos pós de partida. 

 Esteq +5% Al +10% Al 

Ta2O5 (g) 10 10 10 

Al (g) 2,035 2,14 2,24 

 
O excesso de alumínio contribui para uma redução completa do Ta2O5, 

conduzindo para um alto rendimento metálico da reação (4). Após a pesagem, os pós 

foram misturados manualmente em um cadinho de aço inox, em seguida, 

adicionaram-se bolas de metal duro a esse cadinho na proporção de 4:1, relação 

entre o peso das bolas e a massa dos constituintes. Logo após o cadinho foi levado 
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a um moinho planetário do tipo Micro Mill Fritsch Pulverisette7, onde o material 

passou por uma moagem de alta energia por um período de 6 horas. 

No processo de aspersão térmica, AT, foram utilizadas porções de 0,8 g da 

mistura Ta2O5 + Al. As amostras foram acondicionadas no alimentador de pó com 

capacidade de 2,27 cm3. O alimentador fica localizado na parte inferior da tocha de 

plasma, sendo necessário, portanto, o uso de um gás de arraste. Nesse caso, foi 

utilizado para essa função o mesmo gás da formação do jato de plasma, o argônio, 

com fluxo de 9 l/min. O elevado fluxo deve-se ao fato do compósito (Ta2O5 + Al) 

possuir elevado poder de aglomeração. Está apresentado na Fig. 1 o esquema do 

desenho do aparato experimental utilizado nesse trabalho. 

 

 
Figura 1 – Fotografia do aparato experimental, (1) tocha de plasma, (2) alimentador 

de pó, (3) mangueiras de refrigeração, (4) porta amostra,(5) suporte da tocha de 
plasma, (6) régua graduada, (7) válvula de esfera, (8) mangueira de alimentação do 
gás de arraste, (9) aterramento do sistema, (10) alimentação de tensão e do fluxo de 

formação do jato de plasma, (11) suporte de fixação do porta amostra. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Fig 2 está apresentado o difratograma dos pós de partida, o alumínio possui 

estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC) com parâmetro de célula de rede 

“a” igual 4.048881. Já o óxido de tântalo apresenta estrutura ortorrômbica com 

parâmetros de célula de rede a = 6.193304 Å, b = 3.660753 Å e c = 3.889492 Å 
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Figura 2 – Difratograma de raios X dos pós de partida. 
 

Na Fig. 3 está mostrado o difratograma das misturas EST, EST+5%Al e 

EST+10%Al com picos de óxido de tântalo e alumínio. 

 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

 

EST +10% Al

2θ

EST

EST +5% Al

Al   85-1327
Ta2O5  89-2843

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)
 

 
Figura 3 – Difratograma de raios X das misturas utilizadas nas deposições. 

 
Na Fig. 4 está ilustrado o difratograma de raios X das deposições realizadas 

com as misturas EST, EST+5%Al e EST+10%Al.  
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Figura 4 – Difratograma das deposições realizadas com o uso da tocha de plasma. 

 
Verifica-se na Fig. 4 a presença de picos relativos às fases de Ta, Al2O3. 

Contudo, há a formação do óxido de tântalo-alumínio AlTaO4, de estrutura tetragonal 

e temperatura de formação de 12000C (5), e da fase Ta2O5. Todo o alumínio das 

misturas foi consumido, porém, ainda restam resquícios de óxido, indicando que 

existem partículas desse elemento com quantidade insuficiente de Al para a 

completa redução. 

Na Fig. 5 estão ilustradas imagens obtidas por micrografia eletrônica de 

varredura de elétrons retroespalhados das deposições realizadas com as misturas 

EST, EST+5%Al e EST+10%Al respectivamente. Sabe-se que nesse tipo de análise 

elementos mais pesados produzem maior corrente eletrônica, e por conseqüência 

apresentam uma tonalidade mais clara enquanto que elementos leves possuem uma 

coloração mais próxima do cinza. Então, conclui-se que essas partículas claras são 

de Ta, que possui maior peso atômico quando comparado com alumina, e que elas 

estão ligadas a uma matriz de Al2O3. Essas partículas de tântalo possuem tamanhos 

nanométricos e formato esférico.  

 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2924

2924



Figura 5 – Micrografia eletrônica de varredura das deposições realizadas com as 
misturas EST (a), EST+5%Al (b) e EST+10%Al(c). 

 
CONCLUSÕES 
 

A fase de Ta foi obtida em todas as misturas aplicadas EST, EST+5%Al e 

EST+10%Al. 

A estrutura obtida por análise de microscopia eletrônica apontou para a 

formação de Ta nano e micrométrico imersas em matriz de alumina. As partículas de 

Ta apresentam-se ora dispersas com formato esférico ora unidas formando 

aglomerados, típico de mecanismos de aspersão térmica.  

A tocha de plasma utilizada mostrou-se eficiente para o processo de deposição 

uma vez que houve a formação da fase requerida, Ta. 
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CHARACTERIZATION OF THERMAL SPRAY OF MIXTURES OF SUBSTRATES 

Ta2O5 + Al IN STAINLESS STEEL 316. 

ABSTRACT 

 

Thermal spraying is a group of processes in which metallic or nonmetallic particles 

are deposited on a substrate properly prepared, provided or semi-molten melt, thus 

forming a coating. The heat necessary for the operation is generated by a spray torch 

can come from burning a combustible gas or the generation of an electrical arc or 

plasma. The aim of this paper is soaking, using a plasma torch arc not transferred, 

particulate mixture of tantalum oxide with aluminum parts and stoichiometric excess 

of Al +5% and +10% on a 316 stainless steel substrate rough-surfaced, featuring 

both the substrate and the product of thermal spraying a mixture of Ta2O5 + Al were 

performed to roughness analysis, XRD and SEM in sprays formed. 

 
 
 
Key-words:  Thermal spraying; plasma torches; tantalum, Al2O3  
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