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RESUMO
Recentemente, tem se observado um marcante interesse associado com o estudo de materiais
nanoestruturados e suas propriedades específicas. O presente trabalho tem por objetivo apresentar
os resultados associados com o estudo da obtenção de uma liga de níquel-cobalto contendo
partículas nanoestruturadas. A metodologia proposta para a condução dos ensaios se baseia na coprecipitação de NiO-Co3O4 a partir da dissociação dos respectivos nitratos, seguida por uma
redução de ambos os óxidos pelo hidrogênio. Foi conduzido um estudo termodinâmico preliminar a
fim de identificar as condições necessárias para atender a seletividade desejada, definindo assim a
configuração dos ensaios experimentais. A redução dos óxidos foi estudada numa faixa de
temperaturas entre 200 e 500ºC. A redução do NiO apresentou um comportamento autocatalítico
com Ea = 28,7 kJ/mol ao passo que a reação associada com o Co3O4 e os óxidos co-precipitados se
enquadraram em um modelo topoquímico com Ea = 33,7 kJ/mol e 29,7 kJ/mol, respectivamente. Os
produtos reacionais de cada etapa foram caracterizados por meio de Microscopia Eletrônica de
Transmissão (MET) e Difração de Raios-X (DR-X). Essas análises indicaram que as partículas dos
óxidos co-formados se encontravam numa faixa de tamanhos entre 10 e 50 nm enquanto o tamanho
médio da liga era de aproximadamente 40 nm com algumas partículas menores da ordem de 20 nm.
PALAVRAS-CHAVE: liga nanoestruturada; liga níquel-cobalto; redução com hidrogênio.

ABSTRACT
Recently, there has been a great interest regarding the study of nanostructured materials and their
specific properties. This paper aims to present the results related with the study of obtaining a NiCo
alloy with nanostructured particles content. The present methodology is based on the coprecipitation of Co3O4-NiO from the thermal decomposition of their respective nitrates, followed by
a reduction of both oxides by hydrogen. It was conducted a preliminary thermodynamic study to
identify the necessary conditions to meet the desired selectivity, thus defining the configuration of
experimental procedure. The oxides reduction by H2(g) was studied in a temperature range between
200 and 500ºC. The reduction of NiO presented an autocatalytic behavior with Ea = 28.7 kJ/mol
while the reaction associated with Co3O4 and oxides co-formed oxide fit a topochemical model with
Ea = 33.7 kJ/mol and 29.7 kJ/mol, respectively. The reaction products of each step were
characterized by Transmission Electron Microscopy (TEM) and X-Ray Diffraction (XDR). These
analyzes indicated that the co-formed oxides were in a size range between 10 and 50 nm while the
average size of the obtained alloy was approximately 40 nm with some smaller particles within 20
nm.
KEYWORDS: nanostructured alloy; nickel-cobalt alloy; hydrogen reduction.
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1. INTRODUÇÃO
Níquel e cobalto são metais de transição que possuem algumas propriedades semelhantes, como por
exemplo densidade e ponto de fusão (CRC Handbook of chemistry and physics, 2004). Verifica-se
que a combinação desses dois elementos pode gerar uma liga de importante interesse tecnológico
com propriedades tais como: boa ductilidade assim como marcantes resistências à temperatura e
mecânica. Outro aspecto interessante das ligas NiCo está associado com a presença de partículas
nanoestruturadas, uma vez que a existência destas pode viabilizar um aprimoramento das
propriedades magnéticas desse material. Dentre os métodos de síntese conhecidos, verifica-se que a
redução por hidrogênio de óxidos co-formados se apresenta como uma alternativa relativamente
simples para a obtenção dessa liga. (Estrella, 2002 e Brocchi et al., 2004). Dentro desse contexto, o
presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados teóricos (termodinâmica) e
experimentais (estudo cinético) associados com a obtenção de uma liga de NiCo contendo
partículas nanoestruturadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA BÁSICA
Uma apreciação inicial da tendência termodinâmica da decomposição térmica de nitratos,
envolvendo Ni(NO3)2.6H2O e Co(NO3)2.6H2O, pode ser realizada a partir de uma avaliação do
comportamento da constante de equilíbrio (Keq) em função da temperatura, apresentada na Figura 1.
Observa-se que a reação de dissociação de Co(NO3)2.6H2O em Co3O4 é termodinamicamente
favorável em temperaturas da ordem de 150ºC ao passo que a mesma condição só é atingida para o
nitrato de níquel aproximadamente à 220ºC. Todavia, sabe-se que experimentos realizados em
sistemas abertos, com a contínua remoção dos produtos gasosos, permitem o deslocamento do
equilíbrio no sentido de formação de produtos. Tal conjuntura pode, nesse caso, viabilizar
dissociações em temperaturas ainda mais baixas, onde a constante de equilíbrio, por sua vez, é
inferior à unidade.

Figura 1. Constantes de equilíbrio (Keq) em função da temperatura (ºC)

A avaliação termodinâmica para a redução dos óxidos de níquel e cobalto, por sua vez, pode ser
vista na Figura 2(a) em termos de variação da energia livre padrão de Gibbs. Verifica-se que existe
uma tendência favorável à conversão dos óxidos em metais em uma extensa faixa de temperaturas.
É interessante observar ainda que o cobalto, diferentemente do níquel, apresenta duas formas de
óxidos distintas. No entanto, a redução em Coº poderá ocorrer de forma direta se a estabilidade dos
dois óxidos não for semelhante. Assim sendo, a Figura 2(b) ilustra a possibilidade do Co3O4 ser
diretamente transformado em cobalto metálico em menores proporções entre pH2O e pH2. Tais
características do sistema reacional sugerem uma expectativa favorável quanto à redução de ambos
os óxidos pelo o hidrogênio motivando, assim, a realização de um estudo cinético subseqüente.
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Figura 2. (a) Variação da energia livre padrão de Gibbs das reações de redução dos óxidos de Niº e Coº. (b)
Diagrama de predominância do sistema reacional Co-H-O

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O procedimento experimental pode ser dividido em duas etapas, sendo a primeira associada com a
obtenção dos óxidos de níquel e cobalto ao passo que a fase final está relacionada com a redução
desses produtos intermediários pelo H2(g). Para a preparação das soluções de nitrato de níquel e
cobalto foram utilizados Ni(NO3)2.6H2O e Co(NO3)2.6H2O, sintéticos e com teor da ordem de 99%,
diluídos em água deionizada. Para obter uma mistura dos óxidos co-formados optou-se por uma
proporção em massa de 1:1 entre Ni e Co. Essas soluções, por sua vez, foram aquecidas acima de
250ºC a fim de garantir a completa dissociação dos respectivos nitratos. Os ensaios experimentais
de redução foram conduzidos utilizando aproximadamente 1g dos óxidos obtidos (isolados ou coformados) acomodados em um recipiente do tipo barquete no interior de um reator tubular
horizontal. Essas amostras foram submetidas a um fluxo de hidrogênio gasoso da ordem 0,1 L/min
em diferentes temperaturas (entre 200 e 500ºC). Ao final, antes de realizar a pesagem e o respectivo
cálculo das variações mássicas, o sistema foi resfriado em atmosfera inerte até a temperatura
ambiente a fim de minimizar efeitos de oxidação. Os produtos reacionais obtidos em ambas as
etapas foram caracterizados por meio de Difração de Raios-X (DR-X) e Microscopia Eletrônica de
Transmissão (MET) a fim de avaliar os valores de conversão assim como aspectos morfológicos e
de tamanho das partículas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Decomposição térmica dos nitratos
Observou-se que decomposição térmica dos nitratos apresentou uma cinética satisfatória em
temperaturas de aproximadamente 450ºC. Os produtos obtidos foram analisados por Difração de
Raios-X e, conforme apresentado na Figura 3, é possível notar a presença majoritária de NiO e
Co3O4, confirmando a expectativa teórica. Verifica-se ainda que os picos associados com esses
óxidos estão bem definidos e com uma intensidade satisfatória sugerindo a formação de um produto
intermediário com boa cristalinidade.
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Figura 3. Difração de Raios-X dos óxidos co-formados.

4.2. Redução com hidrogênio dos óxidos em separado
Foram realizados ensaios experimentais de até 500ºC para um fluxo de H2(g) de cerca de 0,1 L/min.
A temperatura máxima para a condução dos ensaios foi definida em função da possibilidade de
sinterização das amostras reduzidas (Roy et al., 1974). Além disso, resultados preliminares
indicaram a possibilidade de obtenção de conversões satisfatórias em temperaturas inferiores à
600ºC.
A Figura 4(a) apresenta os resultados associados com a conversão de NiO em Niº para diferentes
temperaturas ao longo do tempo. É possível notar que a conversão plena em níquel metálico pôde
ser obtida em experimentos de 400 e 500ºC em intervalos de tempo de, pelo menos, 30 minutos.
Além disso, verificou-se na literatura que a redução do NiO pelo H2(g) apresenta um
comportamento autocatalítico, quando conduzida em temperaturas relativamente baixas e à pressão
atmosférica (Smith, 1981 e Richardson et al., 2003). Assim sendo, os resultados experimentais
obtidos foram ajustados segundo esse modelo, conforme apresentado na Figura 4(b). Verifica-se
que a expectativa associada com o modelo mencionado está de acordo com o comportamento
observado nos ensaios experimentais. Ao final dessa análise, realizou-se, também, um
procedimento para a avaliação da energia de ativação aparente, de onde foi possível identificar, para
a redução do óxido de níquel, o valor de 28,7 kJ/mol.

Figura 4. (a) Conversão de NiO em Niº em diferentes temperaturas (b) Modelo autocatalítico de redução por
H2(g) [ln(α/(1-α)]

Seguindo a mesma abordagem, a Figura 5(a) apresenta os resultados relacionados com a redução do
Co3O4 em diferentes temperaturas ao longo do tempo. É possível notar a obtenção de uma
conversão completa em aproximadamente 10 minutos para um teste conduzido a 500ºC. Os
resultados associados com estudos anteriores sugerem que a redução do óxido de cobalto possui um
comportamento adequado ao modelo cinético topoquímico (Hotza, 1981 e Bustnes et al., 2000).
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Desta forma, a Figura 5(b) apresenta os resultados obtidos analisados conforme esse modelo. Assim
como no estudo do óxido de níquel, os resultados em baixas temperaturas foram àqueles com o
ajuste menos satisfatório ao modelo cinético. Assim como no caso anterior, avaliou-se a energia de
ativação aparente da redução do óxido de cobalto, sendo o valor obtido, nessa situação, da ordem de
33,7 kJ/mol. Tais valores, por sua vez, indicam que ambas as reações de redução são cineticamente
possíveis (altas conversões em tempos relativamente baixos) e razoavelmente sensíveis à
temperatura (valores não elevados de energias de ativação).

Figura 5. (a) Conversão de Co3O4 em Coº em diferentes temperaturas (b) Modelo topoquímico de redução por
H2(g) [1 - (1-α)1/3]

4.3. Redução com hidrogênio dos óxidos co-formados
De forma similar ao estudo realizado para os óxidos isolados, foram conduzidos ensaios
experimentais de até 500ºC para um fluxo de H2(g) com vazão de aproximadamente 0,1 L/min a fim
de avaliar a cinética de conversão dos óxidos co-formados. Os resultados apresentados na Figura 6
ilustram o efeito da temperatura sobre a conversão de NiO e Co3O4. É interessante ressaltar que nas
temperaturas de 350 e 500ºC é possível se obter uma conversão completa em intervalos de 20 e 10
minutos, respectivamente. Os resultados cinéticos obtidos no processo de redução dos óxidos coformados pelo hidrogênio foram interpretados utilizando-se o modelo topoquímico, apresentado na
Figura 7. Existe um ajuste satisfatório entre os resultados obtidos e o modelo, sendo a energia de
ativação aparente calculada, para esse caso, da ordem de 29,7 kJ/mol. Observa-se que esse valor é
da mesma ordem de grandeza dos valores obtidos para as reduções dos óxidos isolados,
corroborando para uma interpretação do comportamento físico-químico do sistema onde a
influência da temperatura é compartilhada por efeitos de caráter físico (valor de energia de ativação
típico de controle misto).

151

BROCCHI, E.A., MACEDO, D., MOURA, F.J., SOUZA, R.F.M.

Figura 6. Conversão de NiO e Co3O4 em Niº e Coº em diferentes temperaturas

Figura 7. Modelo topoquímico de redução por H 2(g) dos óxidos de Ni e Co [1 - (1-α)1/3]

4.4. Caracterização do produto da redução dos óxidos co-formados.
A Figura 8 apresenta os resultados associados com a Difração de Raios-X de uma amostra oriunda
da redução de óxidos co-formados a 450ºC por 30 minutos. Observa-se que os picos apresentados
encontram-se bem definidos e com uma intensidade adequada. É possível notar, também, que os
picos associados ao NiO e Co3O4 não estão mais presentes, indicando uma presença exclusiva dos
respectivos metais no produto reacional.

Figura 8. Difratograma obtido para o produto de uma redução de óxidos co-formados a 450ºC por 30 minutos.

Verificou-se, ainda, a impossibilidade de caracterização dessa liga por meio de Microscopia
Eletrônica de Varredura uma vez que o produto apresentava um aspecto extremamente homogêneo.
Assim sendo, a fim de analisar a morfologia do material obtido, foi necessário utilizar recursos de
Microscopia Eletrônica de Transmissão. A Figura 9, por sua vez, apresenta duas imagens, da
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mesma região analisada, quando observadas em campos claro e escuro. Por meio dessa avaliação,
foi possível confirmar a presença de algumas partículas da ordem de 20 nm, indicando que o
respectivo método de síntese é capaz de produzir produtos contendo partículas de caráter
nanométrico.

Figura 9. Imagens da liga NiCo capturadas via microscopia eletrônica de transmissão em campo claro (a) e
campo escuro (b)

5. CONCLUSÕES
A apreciação termodinâmica sugere que os nitratos de níquel e cobalto podem ser submetidos a uma
decomposição térmica, de forma satisfatória, em temperaturas inferiores à 250ºC. Esse produto
reacional, por sua vez, contém partículas de caráter nanométrico e pode ser um importante precursor
na obtenção de ligas via redução por hidrogênio.
O estudo cinético realizado mostrou que os metais em estudo (Ni e Co) podem ser facilmente
obtidos, na sua forma isolada, por redução com hidrogênio, em temperaturas relativamente baixas
(entre 350 e 500ºC). O mesmo comportamento também pôde ser observado na redução dos óxidos
co-formados. Verificou-se que a redução com hidrogênio do NiO seguiu o modelo autocatalítico,
enquanto a do Co3O4 e dos óxidos co-formados o modelo topoquímico. As energias de ativação
aparentes calculadas foram, respectivamente, 28,7 kJ/mol, 33,7kJ/mol e 29,7kJ/mol. O estudo
cinético indicou que a temperatura apresenta uma influência relativa sobre o comportamento do
sistema reacional, visto que tais valores de energia de ativação estão associados com controle misto.
Constatou-se a viabilidade de utilização dessa rota na síntese de uma liga NiCo. A título de
ilustração, foi obtida uma conversão plena em um ensaio realizado à 500ºC para um intervalo de 10
minutos. Tais valores são um importante indicador da possibilidade de processamento dessa reação
em baixas temperaturas e intervalos de tempo pequenos.
A caracterização dos produtos reacionais por Difração de Raios-X pôde confirmar a presença de
níquel e cobalto na forma metálica. Em paralelo, a avaliação morfológica conduzida via
Microscopia Eletrônica de Transmissão constatou a presença de partículas de tamanho nanométrico
(entre 20 e 50 nm) em uma amostra oriunda de uma redução implementada a 450ºC por 30 minutos.
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