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RESUMO 
É bem conhc<.:ida a importância tecnológica dos materiais nano-estruturados. Devido à suas propriedades específicas, estes ma
teriais podem ser usados cm um grande número aplicações. Um exemplo é o interesse crescente nos nano- compósitos, no qual 
uma dispersão muito fina de uma fase cerâmica cm uma matri z metálica pode aumentar, significativamente, as propriedades 
de interesse do material. Em virtude disso. muitos estudos têm sido realizados em uma variedade de materiais, tais como ligas 
c tipos diferentes de compósitos. Recentemente, os autores desenvolveram uma nova rota química para formações, in situ, de 
compósitos nano-estruturados de Cu-AI, O , c Ni- AI, O,, através da decomposição de seus nitratos, co-formação dos óxidos em 
escala nanométrica, seguidos pela redução preferencial do CuO ou do NiO por hidrogênio em temperaturas relativamente bai
xas. Os estudos realizados pe los autores sobre cinética da redução de tais óxidos indicaram que sob uma baixa pressão parcial 
do hidrogênio (0.25 atm) cm argônio, os óxidos do Ni c Cu podem ser reduzidos completamente em uma tàixa de temperatura 
de 523 a 623 K. Os compósitos que contêm partículas do óxido cm uma matriz metálica são homogêneos. Em virtude disto, li
gas do tipo Cu-Ni c Ni-Co também li.lfam produzidas pelas decomposições das soluções de seus respectivos nitratos e a subse
qüente redução por hidrogênio cm baixa temperatura. Nesse contexto, a proposta do trabalho é estudar os aspectos fundamen
tais do pro<.:edimento de sintcse, enl~1tizando os fundamentos termodinâmicos das duas etapas envolvidas. O trabalho também 
visa correlacionar as condições experimentais c as propriedades dos nano- materiais obtidos, por meio de caracterizações via 
microscopia eletrônica c da difração de raios-X. Exemplos são apresentados para as ligas e os nano-compósitos obtidos. 
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ABSTRACT 
lt is wcll recognized the importance ofnano-structured materiais in the prescnt technological stage. Duc to their uniquc proper
tics thcsc materiais can be uscd in a largc numbcr of applications. One examplc is thc growing intcrest in nanocompositcs, in 
whi<.:h a vcry fine dispcrsion of a ccramic phase in a metal matrix will significantly improve thc material propcrties. ln view of 
that, cxtensivc studies have bcen carricd outona varicty ofmaterials such as alloys and ditTcrent typcs ofcomposites. Recen
tl y, the authors havc devcloped a nove! chcmical mcthod for in-situ formations ofCu-Atp, and Ni-Atp, nanoscale composi
tcs by decomposition oftheir mixed nitrate solutions, to co-form the nano oxides, followed by prefcrcntial reduetion ofCuO or 
NiO by hydrogen at vcry low tcmpcrature. Studics carried out by thc authors on thc kinetics ofreduction ofsuch fine oxides in
dicatcd that under low partia! prcssure ofhydrogen (0.25 atm) in argon, thc oxides ofNi and Cu ean bc reduced complctcly, in 
a low temperaturc range of 523 to 623 K. The compositcs containing nanosizcd metal-metal oxide particles have bccn found to 
bc quite homogcncous in nature. ln vicw ofthis, Cu-Ni and Ni-Co alloys was also produccd by mixing lhe rcspcctive aqueous 
nitrate solutions, tollowed by decompositions of thcir nitrates to their mixcd oxides and subscqucnt low tempcraturc hydrogen 
rcduction. ln that contcxt, thc purposc ofthe present work is to address the fundamental aspects ofthc synthesis proccdurc, em
phasizing the basic thcnnodynamics background of thc two steps involvcd. Also, the work aims to illustrate lhe outcome, by 
prcscnting ex perimental conditions and providing relevant characterization of thc obtained nano-materiais, by mcans of elec
tronic microscopy and X-Ray Diffraction. Examplcs are givcn in tcrms ofthe obtaincd nano-compositcs and alloys. 

KEY WORDS: Nano-Composites, Nano-Structurcd Alloys, Synthesis, Characterization. 
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L INTRODUÇÃO 

Atualmente, vem sendo realizados muitos estudos relacionados com a produção e a caracterização de ligas e 
de compósitos nano-estruturados. Entre os métodos de produção, a redução por hidrogênio de óxidos é uma rota 
alternativa interessante para a produção destes materiais (Estrclla (2002), Motta (2003) e Macedo (2005)). Nes
se contexto, o Departamento da Ciência dos Materiais e Metalurgia da PUC - Rio tem estudado um método para 
a síntese de ligas e nano-compósitós. Este método é baseado essencialmente em uma rota química que visa a co
formação de óxidos, pela decomposição de seus nitratos em solução, seguida pela redução preferencial com o hi
drogênio e sinterização. Este trabalho faz uma breve apreciação dos fundamentos termodinâmicos das duas eta
pas químicas do processo e apresenta os resultados cinéticas da redução dos óxidos do cobre c níquel. Também, 
ilustra a caracterização dos compósitos nano-estruturados obtidos. A caracterização foi realizada por difração de 
raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura e transmissão (MEV e MET) c técnicas micro anal íticas as
sociadas. Os resultados indicaram a ocorrência de cristais nano-estruturados c de suas características típicas, in
cluindo uma dispersão muito homogênea da fase cerâmica. As microestruturas obtidas para os compósitos de Cu
Al201 e Ni-Alp_, foram similares, onde os cristais metálicos da matriz tinham um tamanho médio de 550 nanôme
tros c as partículas Al20 1 um pouco menores. Usando também o mesmo procedimento, as ligas de Cu-Ni e do Ni
Co foram produzidas e caracterizadas. 

1.1 Aspectos Termodinâmicos 

A dissociação dos nitratos hidratados pode ser escrita da seguinte forma: 
M(N0

1
)

2 
.6Hp(s)-> MO(s) + 2N0

2
(g) + l /20lg) + 6Hp(g), onde M é o metal. 

A avaliação tctmodinâmica das dissociações dos nitratos hidratados, Ni(NOJ
2
6H 20, Co(N0.)

2
6Hp, Al(N0

1
)

1 

6Hp e Cu(N03)2.6Hp, estão apresentadas na Figura I. 
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--Ni(N03)2*6H20 = NiO + 2N02(g) + 1/202(g) + 6H20(g) 
---- Co(N03)2*6H20 = 1/3Co304 + 2N02(g) + 1/302(g) + 6H20(g) 

100 

·----- Co(N03)2*6H20 =CoO+ 2N02(g) + 1/202(g) + 6H20(g) 
----- AI(N03)3*6H20 = 1/2AI203 + 3N02(g) +3/402(g) + 6H20(g) 
------- Cu(N03)2*6H20 = CuO + 2N02(g) + 1/202(g) + 6H20(g) 
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Figura 1 - Constante de equilíbrio (log(Keq) versus temperatura de dissociação 
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É possível observar que as dissociações dos nitratos do Cu e do AI cm CuO e Al
2
0 , são ligeiramente mais fá

ceis de ocorrer em comparação com os outros nitratos, porque demandam temperaturas em torno de 150"C. As dis
sociações dos nitratos hidratados do cobalto e níquel têm uma constante de equilíbrio igual a um em temperaturas 
acima de 180°C e 21 0°C, respectivamente. Entretanto, os experimentos foram realizados em um sistema aberto e 
portanto os produtos gasosos deixam continuamente o rcator, deslocando as reações no sent ido de formação dos 
óxidos c, assim, permitindo que as dissociações ocorram cm temperaturas mais baixas. 
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A reação de redução dos óxidos, por hidrogênio, pode ser escrita na seguinte forma : 
MO(s) + H/g)--+ M(s) + Hp(g), onde M é o metal. 

A avaliação termodinâmica desta rcação, cm termos da variação de energia livre padrão de Gibbs, como fun
ção da temperatura, é mostrada na Figura 2. 
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Figura 2 ·· Variação de energia de Gibbs padrão (~G") versus temperatura 

É poss ível observar que dependendo do óxido, a reação de redução envolvida é mais ou menos favorável. 
Por exemplo, enquanto os óx idos de Cu, Ni eCo são passíveis de serem reduzidos em toda a faixa de tempera
tura, o Alp

3 
é estável na presença de um fluxo do hidrogênio. Conseqüentemente, uma liga (Cu-Ni e Ni-Co) ou 

um compósito (Cu-Al
2
0,. Ni-A1p

1
) podem ser obtidos por redução preferencial com hidrogênio. Assim, a pro

dução da liga ou do compósito dependerá dos aspectos cinéticos do sistema reacional que serão estudados ex
perimentalmente. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O traba lho experimental começa com a precipitação dos dois óxidos co-formados a partir da fa se aquosa ho
mogênea obtida pela dissociação dos seus respectivos nitratos. Os óxidos co-formados são então submetidos a um 
fluxo de hidrogênio em um rcator tubular horizontal. Este trabalho está relacionado, essencialmente, com a carac
terização dos materiai s obtidos nos experimentos utili zando CuO-AI P r Ni0-A1p3' CuO-NiO e Ni0-Cop

4
. 

Como um exemplo, é interessante ilustrar a preparação dos óx idos de níquel e cobalto co-formados. O experi
mento foi executado misturando seus nitratos cm razão mássica de I: I, seguido por uma completa dissolução em 
água dcion izada. Os nitratos hidratados usados neste experimento foram Ni(N0

1
)

2
.6H

2
0 e Co(N0)

2
.6Hp, am

bos com 99% de pureza. As so luções diluídas dos nitratos obtidas foram então aquecidas a 400°C até a dissociação 
completa dos nitratos em óxidos de acordo com as seguintes reaçõcs. 

2Ni(N0)
2
.6Hp(s)--+ 2NiO(s) + 4N0

2 
(g) + 0

2 
(g) + 12Hp(g) 

3Co(N0)2.6Hp(s)--+ Cop4(s) + 6N0
2
(g) + 0/g) + 18Hp(g) 

A dissociação completa dos nitratos foi confirmada por difração de raios-X dos produtos e acompanhada, es
tequiometricamcnte, pela perda de peso até a conversão completa. 
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As amostras para a etapa seguinte (reação com hidrogénio) foram preparadas colocando os óxidos obtidos, 
aproximadamente I grama, em uma barquete de alumina, que foi introduzida no reator tubular de 3cm diâmetro 
intemo e aquecido, em atmosfera inerte, até a temperatura do experimento de redução. Estes experimentos foram 
realizados em condições isotérmicas para temperaturas variando de 200 a 500"C. O fluxo máximo de H" usada foi 
de O, I O Llmin, uma vez que valores mais altos começavam a arrastar parte da amostra . Após a redução, as amos
tras foram resfriadas em atmosfera inerte até a temperatura ambiente c pesadas. 

O desenho esquemático do aparato experimental usado nos experimentos de redução por H" é mostrado na Fi
gura 3. 
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Figura 3 - Desenho esquemático do aparato experimental. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Crucible 
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Em termos termodinâmicos, as reduções dos óxidos de cobre c alumínio com hidrogénio têm comportamentos 
opostos. Enquanto o cobre é facilmente obtido, a alumina permanece inalterada. Esta mesma tendência é seguida 
pelos óxidos de níquel e alumínio. Entretanto, os óxidos de cobre c níquel assim como níquel e cobalto são redu
zidos, formando as respectivas ligas. 

Cineticamente observou-se que a redução do óxido de cobre é muito rápida, por exemplo, cm 250"C a con
versão completa é alcançada em I O minutos da reação com hidrogénio puro. O óxido níquel pode também serre
duzido na faixa de temperatura de 300 a 450"C, mesmo em baixa pressão parcial de hidrogénio. Um estudo ciné
tico detalhado para este sistema foi apresentado por Jcna c outros (2000). Para o presente trabalho, entretanto, é 
pertinente mencionar que a conversão completa do NiO pode ser obtida em 20 minutos, para as rcações realiza
das a 450"C (Brocchi e outros, 2009 a) enquanto a do Cop 

4 
pode ser alcançada cm I O minutos a 500"C (Brocchi 

e outros, 2009 b ). 

3.1 Caracterização do compósitos Cu-AI
2
0, e Ni-AI

2
0

3 

As imagens geradas por MEV foram irrelevantes, pois nenhuma informação sobre microestrutura pôde se ob
tida, devido ao fato da alumina estar completamente dispersa na matriz metálica (cobre ou níquel). A Figura 4 mos
tra uma imagem de MET do nano compósito Cu-Alp

1 
(0,5'% cm peso) mostrado a presença de "twins" na matriz 

de cobre, a despeito da dispersão das nano-partículas da alumina, uma característica frcqücnlc nas amostras pro
duzidas através deste método (Jena e outros, 200 I) 

Uma dispersão completa dos três elementos pode ser observada na Figura 5, neste caso, para o N i-Aip , (0,5% 
em peso), através da imagem de MEV da amostra assim como a partir dos mapas de composição (EDS). A mi
croestrutura do nano-compósito Ni-AI

2
0

1 
(0,5% em peso) também foi analisada por MET (Figura 6). As imagens 

(campo claro e campo escuro) mostram a presença de nano-cristais de Nico correspondente padrão de difração da 
área selecionada. Nesta figura, os pontos de difraçào que surgem a partir dos cristais da matri z de níquel são vistos 
junto com um anel padrão resultante de partículas de aproximadamente I O nanômctros. As imagens revelam um 
cristal do Ni de aproximadamente I 00 nanômetros. 
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Figura 4 - Imagens do MET (campo claro e campo escuro) mostrando a presença de twins na matriz de cobre. 
Os pontos da difração obtidos a partir da matriz de Cu estão incluídos na figura. 

Figura 5 Imagem de MEV do nano-compósito sintcrizado a 950°C e os correspondentes mapas de 
composição por EDS para niquei, aluminio e oxigênio. 
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Figura 6 - Imagens geradas pelo MET (campo claro e campo escuro) mostrando os cristais de níquel no nano- compósito. 

3.2 Caracterização das ligas: Cu-Ni e Ni-Co 

Um estudo mais detalhado sobre a preparação da liga Cu-Ni através deste método pode ser encontrado em ou
tro trabalho dos autores (Brocchi e outros 2004). Como resultado, a difração de raios-X da liga Cu-Ni (50-50 at%) 
é mostrada na Figura 7. É interessante observar que os padrões de ditração da liga estão entre aqueles para o Cu c 
o Ni. Por exemplo, o d-espaçamento corresponde ao pico (III) para o Cu puro c o Ni puro são 2,0871 e 2,0344, 
respectivamente, enquanto o d-espaçamento que corresponde ao pico (III) para a liga é 2,0588 (Brocchi c outros 
2004 e 2000 JCPDS). Esta observação sugere que a liga é realmente formada durante a redução dos óxidos por hi
drogênio, a qual foi, possivelmente, facilitada pelo fato dos óxidos de Cu e Nico-formados (preparados através da 
rota química) conterem partículas nanoestruturadas e, assim, permitirem que os metais formem uma liga homogê
nea "in situ" ao se ligarem na escala atômica durante as suas reduções. 
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Figura 7 Difratogramas obtidos para o cobre, niquei, cobre-níquel separados, liga cobre-níquel, 
todos obtidos a partir da redução de óxidos pelo hidrogênio. 

A respeito da preparação da liga de Ni-Co é importante mencionar que um artigo mais abrangente, cobrindo a 
cinética c alguns outros aspectos, pode ser encontrado na literatura (Brocchi e outros 2009). Entretanto, é interes
sante observar que a análise de MET desta liga (Figura 8) confirma, como esperado, a presença de partículas de 
40nm, mostrando que o processo empregado pode produzir ligas nano-estruturadas. 
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Figura t! Imagem de MET da liga 1\i-Co cm campo claro (a) e campo escuro (b). 

4. CONCLUSÕES 

Os estudos termodinâmicos c cinéticas demonstraram a possibi I idade de sintetizar nano-compósitos, tais como 
Cu- Alp3 e Ni-Alp3. As ligas cobre-níquel c níquel-cobalto podem também ser preparadas em temperaturas rela
tivamente baixas, através da mesma rota química. Os óxidos co-formados são inicialmente obtidos a partir da dis
sociação dos nitratos seguida pela redução por hidrogênio cm baixa temperatura. 

O método de síntese de materiais compósitos, proposto neste trabalho, pennitiu uma dispersão completa do cons
tituinte cerâmico na matriz metálica. Além disso. como uma ilustração da caracterização destes nano-compósitos. ob
serva-se cristais de Ni de aproximadamente lO nanômctros quando da obtenção do Ni-A1p1 (0,5% em peso). 

Os estudos de caractcriLaçào por difraçào de raios-X, MnV e MET confinnam que foi possível obter, através 
do mesmo método, uma liga muito homogênea de Cu-Ni c Ni-Co. Neste caso, foi observado, através análises por 
MET, a existência de particula dos óxidos co-precipitados de tamanho entre LO e 50nm, gerando, após a redução, 
uma liga de Ni-Co contendo cristais de tamanhos semelhantes. 

Referências 

R.M. Estrella, Hydrogen Reduction Routc towards the Production of Nano-Grained Alloys Synthcsis and Cha
ractcrization of Fe2Mo Powder, Tese de doutorado. Sweden: Dcpartment of Material Scicncc and Enginee
ring, Division ofMetallurgy ofRoyallnstitute ofTechnology (2002) 

M.S. Motta, Síntese por Redução ln-Situ e Caracterização Microestmtural dos Nano-Compósitos Cu-Alp
3 

e Ni
A1p3, Tese de doutorado, Brazil: Departamento de Ciência do!> Materiais e Metalurgia, PUC-Rio (2003) 

D.W. Macedo, Obtenção por Redução pelo Hidrogénio c Caracterização da Liga Ni-Co, Dissertação de mestrado, 
Brazil: Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia, PUC-Rio (2005) 

P.K. Jcna, E.A. Brocchi e M.S. Motta; Trans. lndlan Lnst. Mel., Vol. 53 (4-5) (2000), p. 501. 
E.A. Brocchi, F.J. Moura c D. W. Macedo; Transactions. lnstitution of Mining and Metallurgy. Section C. Mineral 

Proccssing & Extracti\c Metallurgy, Vol. 118 (2009), p. 35 
E.A. Brocchi, F.J. Moura c D.W. Macedo; Transactions. lnstitutioo ofMining and Metallurgy. Scction C. Mineral 

Processing & Extractive Metallurgy. Vol.. 118, (2009). p. 40 
P. K. Jena, E. A. Brocchi e M .S. Molta: Ma ter. Sei. Eng. A, Vol. 313 (200 I), p. 180 
E.A. Brocchi, M.S. Motta e P. K. Jena, Mctallurgical and Materiais Transactions 8, Vol. 35 8, n. 6, (2004), p. 

I 107 
2000 JCPDS- lntemational Centcr for Diffraction Data, Cards 80-1917; 78-0643 and 85-1326; 87-07 12. 
E.A. Brocchi, F.J. Moura e D.W. Macedo; Transactions.lnstitution ofMining and Metallurgy, Scction C, Mineral 

Proccssing & Extractive Metallurgy. Vol. 118 (2009), p. 44 

Agradecimentos 

Os autores são gratos ao CNPq e FAPERJ pelo suporte financeiro c bolsas concedidas. 
~ 

555 


