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Um estudo voltado para a obtenção de nano-compósitos por redução preferencial com hidrogênio foi
realizado a partir de uma abordagem termodinâmica e experimentos cinéticas. Foram testados dois métodos
voltados para a co-geração de óxidos que, em seguida, eram colocados em contato com hidrogênio.
Nano-compósitos Cu-Al 20 3 e Ni-Al 2 0 3 foram obtidos e caracterizados por microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e de transmissão (MET).
A alumina, quando agregada, encontra-se no formato circular com diâmetro em tomo de 40/50 nm. Os
cristais da matriz metálica, constituida de cobre ou níquel, apresentam-se com tamanho médio entre 50/600 nm,
dependendo da porcentagem contida de alumina. Observa-se que a dispersão desta fase é dependente do método
utilizado podendo, inclusive, obter-se uma distribuição homogênea do cobre ou níquel, alumínio e oxigênio.
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Introdução
É notório o atual interesse por materiais nanoestruturados e consequentemente, diversos canais tem sido
utilizados para a interação científica-tecnológica dentro deste segmento profissional. Desde mesas redondas até
congressos internacionais, passando por programas de apoio governamental, workshops e articulações de grupos
temáticos. Observa-se um volumoso conjunto de atividades associado com nano-materiais e a nanotecnologia.
Diversos são também os grupos de pesquisa e laboratórios que tem concentrado ou desviado suas atenções para
trabalhos de investigação com tais materiais. Por outro lado, dentre os estudos mais recentes, percebe-se uma
grande diversificação, com algum destaque para materiais tais como os nano-tubos, as nano-ligas e os nanocompósitos, onde identifica-se um esforço significativo e um considerável número de trabalhos divulgados na
literatura especializada. Por sua vez, dentro do estudo dos materiais compósitos também identifica-se uma
razoável variedade que inclui os compósitos vítreos, os polímeros-argilosos e os metais-cerâmicos. Por exemplo,
sabe-se que o compósito Cu-Al 20 3 pode ser utilizado tanto em componentes micro-eletrônicos como em
sistemas de soldagem, em ambos os casos combinando as propriedades diferenciadas do cobre e da alumina.
É oportuno ressaltar que o desempenho desses materiais está relacionado com o tipo da dispersão entre
as fases. Muito embora saiba-se que esta classe pode ser preparada por pressão e sinterização a partir da mistura
dos pós destes dois tipos de materiais, tem sido amplamente divulgado que as propriedades físicas e mecânicas
dos compósitos são significativamente alteradas se os constituintes se apresentam em tamanho nanométrico e
dispersos homogeneamente. Dispersão homogénea nos compósitos, em escala nanométrica, pertencem a uma
classe especial de compósitos quando comparados a materiais convencionais, sendo definidos por Aldrich e Fan
[ 1] como compósitos de fase interpenetrante.
Um bom número de trabalhos pode ser identificado nesta área mas, sem dúvida, a grande maioria está
concentrada nos materiais com matriz cerâmica e/ou nos aspectos relacionados com a caracterização
microestrutural[2, 3]. Nota-se, por exemplo, que os processos de síntese, mesmo quando descritos, são
normalmente apresentados apenas como uma via de obtenção do material, sem uma abordagem metodológica
voltada para uma apreciação termodinâmica e/ou cinética relacionada com o processo[4, 5].
Portanto, tendo em vista a indispensável caracterização para os estudos de síntese de nano-materiais o
presente trabalho tem como objetivo uma abordagem que mescle a discussão de alguns aspectos tennodinâmicos
e cinéticas das reações de síntese com uma caracterização micro-estrutural em microscopia eletrônica de
varredura e de transmissão. Desta forma, nano-compósitos do tipo Cu-Ah0 3 e Ni-Al 2 0 3 foram obtidos a partir
de reações preferenciais de redução dos respectivos óxidos com hidrogénio assim como as características dos
nano- compósitos foram relacionadas com as condições implementadas durante o processamento químico.

Fundamentação teórica e evidências experimentais preliminares.
O presente trabalho envolve, em tennos experimentais, a dissociação de nitratos e a redução de óxidos
por hidrogénio. Portanto, uma avaliação termodinâmica destas reações toma-se um instrumento útil tanto para a
seleção dos reagentes como para uma eventual abordagem conceituai dos resultados obtidos. De modo a atender
a estes objetivos foram relacionados os nitratos/óxidos de alumínio, cobre, ferro, níquel e zinco.
A Figura 1 ilustra a constante de dissociação em função da temperatura destes nitratos, conforme a
reação genérica: xM(N0 3 )z = MxOy + zN0 2 (g) + 0 2 (g), onde xz = y+2.
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Fig. 1. Logaritimo da constante de dissociação de nitratos em função da temperatura
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Observa-se que, embora os nitratos apresentem uma variação razoável no que se refere às temperaturas onde a
constante de equilíbrio atinge o valor unitário, todos eles são dissociáveis em temperaturas inferiores a 600K.
Por outro lado, sabe-se que as dissociações, de fato, ocorrem, já em proporções significativas, em
valores inferiores às temperaturas teóricas de dissociação. Desta forma, podemos estabelecer um procedimento
de obtenção dos respectivos óxidos por aquecimento, embora os mesmos possam requisitar temperaturas
ligeiramente diferentes para que as conversões plenas ocorram dentro de uma faixa de tempo limitada, por
exemplo, entre 20 e 60 minutos.
No que se refere as reações de redução a Figura 2 ilustra a variação da energia livre padrão das reações do tipo:
MO + H 2(g) -4 M + H20, para os diferentes óxidos.
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Fig. 2. Variação da energia livre padrão de redução dos óxidos

É possível observar que as rcações de redução dos óxidos de alumínio e cobre com hidrogênio apresentam
comportamentos opostos. Em condições padrões, enquanto o cobre pode ser obtido a alumina pem1anece estável.
Por sua vez, as reduções dos óxidos de zinco, ferro c níquel apresentam uma variação de energia livre padrão que
pcnnitc que os produtos a serem obtidos sejam definidos cm função das condições operacionais impostas ao
sistema. Por exemplo, altas pressões parciais de hidrogênio podem ser responsáveis pela redução do óxido de
zinco cm tomo de llOOK ainda que se identifique variações positivas de energia livre padrão . Embora as
reduções, cm certos casos, possam ocorrer a baixas pressões parciais de hidrogênio, as Figuras 3 c 4, ilustram
alguns resultados experimentais obtidos em termos das conversões percentuais dos óxidos mencionados, ao se
utilizar um fluxo pleno de hidrogênio.
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Fig. 3. Percentual de redução dos óxidos a 350°C - 30 min.
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Observa-se que as reduções dos óxidos de cobre e níquel são aquelas que, praticamente ocorrem na sua
totalidade em ambas temperaturas ensaiadas. O ensaio a 1123 K indica a viabilidade de se incluir o ferro na
elaboração de nano-compósitos pelo método em questão, desde que se submeta os materiais a temperaturas mais
elevadas para a redução, assim como desperta uma certa motivação por um estudo complementar mais detalhado
sobre o comportamento do óxido de zinco neste sistema reacional.
Todavia, considerando o principal escopo deste trabalho (obtenção e caracterização de compósitos
nano-estruturados), os sistemas constituídos pelos óxidos de cobre/alumínio e níqueValuminio foram os
selecionadas. A Fig. 5 mostra claramente que os produtos a serem formados durante as reações de redução destes
óxidos com excesso de hidrogênio são cobre, niquei, alumina e água(g).
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Fig.5. Composição de equlíbrio das reações de redução cm função da temperatura

Procedimento experimental
O compósito de Cu-Al 20 3 foi obtido por dois diferentes métodos. No primeiro a mistura dos óxidos a
ser reduzida foi preparada pela dissolução de uma quantidade pré-determinada de nitrato de alumínio num
pequeno volume de água destilada seguida da adição de óxido de cobre. Após secagem e dissociação a reação
preferencial de redução foi então levada a efeito e o compósito Cu-Al 20 3 (0,5% p.p) foi obtido. O segundo
método foi o mesmo utilizado para preparar o nano-compósito Ni-Ah03 . Quantidades pré-determinadas de
nitratos de cobre e alumínio ou nitratos de níquel e alumínio, nas proporções desejadas, foram dissolvidas em
pequeno volume de água destilada. A solução com a mistura dos nitratos foi então desidratada c decomposta
numa temperatura de aproximadamente 600K até a completa conversão dos nitratos e a co-fonnação dos seus
respectivos óxidos. Os óxidos co-fonnados Cu0-Al 20 3 ou Ni0-AI 20 3 foram então submetidos à redução
preferencial por hidrogênio a 523 K c 673 K respectivamente . Os nano-compósitos então obtidos foram
briquctados e sinterizados a 1248 K ou 1348 K por duas horas para a consolidação dos compósitos. Ambos
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foram submetidos a recozimento sob temperatura de 1173 K por uma hora, sendo então preparados para às
caracterizações por MEV e MET. Os óxidos obtidos tiveram suas formulações confirmadas por DRX. Uma
descrição mais detalhada do procedimento experimental pode ser encontrada em [6].

Resultados e discussões
Em terni.os tem1odinâmicos, os óxidos de cobre e de alumínio, quando submetidos a uma atmosfera
contendo hidrogênio, apresentam comportamentos opostos. Enquanto o cobre pode ser facilmente reduzido a
alumina pem1anece inalterada. Esta tendência é seguida por uma mistura dos óxidos de níquel e alumínio que
também se caracteriza por uma redutibilidade preferencial. Em termos cinéticos, foi observado que a redução do
óxido de cobre é bastante rápida já a 523 K onde obtém-se uma conversão completa em cerca de I O minutos de
reação com o hidrogênio. O óxido de níquel também reduz-se numa faixa de temperatura entre 573 K e 723 K,
sob baixa pressão parcial de hidrogênio e um estudo detalhado foi realizado sobre este sistema [7]. No contexto
deste trabalho, entretanto, é pertinente mencionar tão somente que a conversão total destes óxidos é obtida nas
condições experimentais implementadas.
A caracterização dos nano-compósitos de Cu-Al 20 3 (0,5% p.p) obtidos pelo primeiro método, pode ser
apreciada na Figura[6] que ilustra imagens geradas no MET(campo claro e campo escuro) de amostras que
também foram identificadas por mapeamento composicional. Observam-se partículas de alumina na faixa entre
I O e 40 nm, sendo interessante ressaltar que o alumínio e o oxigênio não estão presentes apenas nas partículas de
Al 20 3 mas aparecem, mesmo que em pequenas quantidades, distribuidas pela matriz de cobre. Esta, por sua vez,
caracteriza-se pela grande quantidade de defeitos em escala nanométrica e também por cristais de diâmetro
médio da ordem de 500/600 nm, observados em estudos complementares. Este valor decresce para 50/300 nm
quando o percentual de alumina no compósito é aumentado para 5% p.p [8].
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Fig.6. Par METV- Cu-AI 20 3 (0,5% p.p).BF/DF e mapas de composição do Cu-AI 20 3

A Figura [7] ilustra a diferença de composição entre a matriz de cobre e as áreas arredondadas, as quais
confim1am a presença de partículas segregadas de alumina com diâmetro médio de 40/50 nm. Este tipo de
imagem não é obtida quando o segundo método de obtenção dos nano-compositos é utilizado. Diferentemente
das amostras Cu-AI 20 3 obtidas pelo primeiro processo, raramente regiões contendo aglomerações de alumínio e
oxigênio foram encontradas, até mesmo discretas aglomerações como mostra a Figura [8], a qual ilustra o
mapeamento de uma amostra contendo I% p.p de alumina em cobre.
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Fig. 7. Linha superior: mapeamento composicional em METV - Linha inferior: da esquerda para direita, uma
imagem de campo escuro e um par BF/DF em METV

Fig.8.lmagem DF e mapas de composição do Cu-AI203 (1 %p.p).
Tal fato deve-se a uma maior dispersão do óxido de alumínio na matriz metálica, seja ela cobre ou
nique!. A Figura [9] ilustra uma imagem obtida no MEV e o respectivo mapeamento composicional elementar
para o níquel, alumínio e oxigênio, relativo a um nano-compósito Ni-Ah0 3 (5%p.p). Embora contendo um maior
percentual de alumina o nano-compósito apresenta uma distribuição bastante homogênea entre os seus
constituintes.
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Fig.9. Ni-Ah0 3 (5%p.p).lmagem obtida no MEV e mapeamento composicional elementar para Ni, AI
e O. Pontos pretos correspondem aos elementos.
A nano-estmtura do Ni-Al 20 3 (0,5% p.p) também foi analisada em MET (campo claro e campo escuro)
e a Figura [1 O] mostra a presença de um cristal de níquel e o modêlo de difração correspondente a área
selecionada. Constata-se que as características nano-estruturais são similares aos do Cu-AI20 3 , em particular, no
que se refere ao tamanho médio dos grãos que constituem a matriz metálica[8].

Fig. 10. Par BF/CDF obtido no MET do Ni-Alz03 (5,0%p.p) mostrando cristais de Ni difratando.
A imagem de CDF destaca um monocristal de Ni de mais ou menos 100nm.

Conclusões
Avaliações tennodinâmicas e cinéticas contribuíram no estudo relativo a obtenção de nano-compósitos,
tais como o Cu-Al20 3 e o Ni-Ah0 3 , através de uma rota química envolvendo a co-formação dos óxidos seguida
de redução preferencial com hidrogênio na faixa de temperatura de 523 K e 1123 K.
Dois métodos diferentes foram utilizados para a obtenção dos óxidos a serem reduzidos. Enquanto um
deles deu origem a um nano-compósito com nítidas partículas segregadas de alumina Cu-AI 20 3 (0,5% p.p), o
outro foi responsável pela obtenção de um material com excelente dispersão dos seus constituintes
(Cu-Al203 1,0% p.p e Ni-A120 3 5,0%p.p).
A utilização de microscopia eletrônica de transmissão mostrou-se essencial para a caracterização dos
nano-compósitos. A alumina, quando identificada de fom1a segregada, constituiu áreas circulares de diâmetro
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em tomo de 40-50 nm. O tamanho dos cristais da fase metálica (cobre ou níquel) é influenciado pela quantidade
de alumina presente no compósito e oscila entre 50 e 600 nm.
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