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RESUMO 
 
Diante da crescente importância de materiais nanoestruturados para o 
desenvolvimento de novas tecnologias nos mais diversos setores, torna-se relevante 
o estudo de nanocompósitos. O trabalho teve como objetivo principal a síntese e 
caracterização de um nanocompósito composto por uma matriz metálica de Ni-Co, 
contendo nanopartículas de alumina homogeneamente distribuídas. A alumina é um 
material de reforço amplamente empregado em ligas metálicas, aumentando a 
resistência destas e conferindo diversas aplicabilidades industriais para o material 
obtido nesta pesquisa. A síntese foi realizada a partir da dissociação dos nitratos de 
níquel, cobre e alumínio, para obtenção de seus respectivos óxidos conformados, e 
subsequente redução seletiva por gás hidrogênio. Um estudo prévio da 
termodinâmica das reações envolvidas forneceu uma base teórica para assegurar a 
validade de cada etapa do processo. Além disso, se faz o ajuste dos dados cinéticos 
experimentais obtidos para os modelos autocatalítico e topoquímico, visando obter a 
energia de ativação da reação de redução. Os produtos e precursores foram 
caracterizados mediante Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS), Difração 
de Raios X (DRX), e Microscopia Eletrônica de Transmissão convencional (MET). A 
caracterização foi complementada com uma análise química, para verificar a 
presença dos elementos desejados nos materiais obtidos ao longo do processo. 
Além disso, foi possível observar a homogeneidade da distribuição de 
nanopartículas de alumina no compósito final, através de imagens. Os resultados 
foram condizentes com as análises teóricas e o procedimento proposto viabilizou a 
formação do nanocompósito desejado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: nanocompósito; síntese; caracterização; decomposição. 
 
ABSTRACT 
 
Given the growing importance of nanostructured materials for the development of 
new technologies, research on nanocomposites become relevant. This project has, 
as its main objective, the synthesis and characterization of a nanocomposite 
consisting of a metallic Ni-Co matrix containing homogeneously distributed aluminium 
oxide nanoparticles. Aluminium oxide is a reinforcing material widely used in metal 
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alloys, increasing their resistance and allowing various industrial uses for the material 
obtained in this study. The synthesis was carried out with the dissociation of nickel, 
copper and aluminum nitrates to obtain their respective conformed oxides and 
subsequent selective reduction by hydrogen gas. A previous study of the 
thermodynamics of the chemical reactions along the process provided a theoretical 
basis to ensure the validity of the steps involved. Additionally, adjustments were 
made to the kinetic data collected experimentally, fitting the autocatalytic and 
topochemical models, in order to obtain the activation energy of the reduction 
reaction. The products and precursors were characterized using Scanning Electron 
Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction and conventional Transmission Electron 
Microscopy (TEM). The characterization was complemented by a chemical analysis, 
to verify the presence of the desired elements in the materials obtained throughout 
the process. Moreover, it was possible to observe the homogenous distribution of the 
aluminium oxide nanoparticles present in the final composite, through images. The 
results were consistent with the theoretical analysis and the proposed procedure 
allowed the formation of the desired nanocomposite. 
 
KEYWORDS: nanocomposite; synthesis; characterization; decomposition.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Com a crescente evolução tecnocientífica, houve um aumento na demanda por 
novos materiais com propriedades sofisticadas, que pudessem substituir os até 
então utilizados. A partir disso, nos últimos anos, a comunidade científica tem 
realizado diversas pesquisas e análises para a obtenção de materiais cada vez mais 
úteis ao mercado. Nesse contexto, a análise nanométrica passou a ser extremante 
importante para o desenvolvimento de tais materiais.[1] 
 
O Cobalto e o Níquel possuem diversas propriedades similares. Combinados sob a 
forma de liga, consegue-se propriedades como a elevada resistência ao calor, boa 
ductibilidade e resistência mecânica. Quando se encontra nanoestruturada, a liga Ni-
Co tem uma grande aplicabilidade na fabricação de estruturas com propriedades 
magnéticas, com destaque para os chamados filmes magnéticos.[2] 
 
O óxido de alumínio, também conhecido como alumina é um material cerâmico de 
reforço amplamente empregado. É responsável pela resistência às intempéries 
formando uma camada que protege de oxidações mais profundas. Sabe-se que, ao 
adicionar partículas de alumina em uma liga metálica, a esta serão conferidas as 
propriedades supracitadas.[3] 
 
Neste caso será usado um processo químico inovador, que já vem sendo estudado 
com grande sucesso pelo grupo de pesquisa do departamento de Engenharia 
Química e de Materiais da PUC-Rio. O processo consiste na obtenção da liga 
através das decomposições de nitratos dos metais em questão, seguidas da 
redução dos óxidos conformados resultantes do processo anterior. 
 
Anterior e posteriormente a cada processo, foram feitas caracterizações dos nitratos, 
óxidos e do nanocompósito resultante. Para tal, utilizamos microscópios eletrônicos 
de varredura e transmissão (MEV/MET), assim como difração de raios x. 
 
Contudo, o objetivo principal deste projeto foi a síntese de uma liga nanoestruturada 
de Ni-Co (49,5% Ni e 49,5% Co, em massa) contendo nanopartículas de alumina 
(1% em massa), a partir da dissociação de seus nitratos para obtenção de óxidos e 
subsequente redução seletiva por H2. Para tal, um estudo teórico da termodinâmica 
das reações envolvidas favoreceu o sistema reacional utilizado. Complementou-se 
este trabalho com o estudo experimental cinético da redução dos óxidos 
conformados por H2 e a caracterização por MET, MEV e DRX dos óxidos e do 
compósito. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para a obtenção do óxido conformado de NiO, Co3O4 e Al2O3, foram misturados 
seus nitratos correspondentes em um béquer. A mistura foi pesada e, então, diluída 
por completo em água deionizada e aquecida em uma manta aquecedora, primeiro a 
350°C e depois a 500°C. O produto foi obtido na forma de um pó preto 
homogêneo.[4] 
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O método adotado na subsequente redução dos óxidos para obtenção do compósito 
está fundamentado na viabilidade termodinâmica das reduções dos óxidos em 
condições facilmente obtidas em laboratório. 
 
O óxido (pó) foi colocado em um barquete e levado a um forno para aquecimento em 
atmosfera inerte (argônio) e posterior redução por H2 (ver Figura 1). Os 
experimentos foram realizados em condições isotérmicas de 250oC, 350oC e 450oC. 
Adotou-se também um fluxo fixo para as vazões dos gases argônio (0,11 L/min) e 
hidrogênio (0,30 L/min), visto que valores superiores provocam o arraste de parte da 
amostra. Após tempos de redução pré-estabelecidos, o material permaneceu dentro 
do forno em atmosfera inerte, para depois ser removido e pesado, permitindo o 
cálculo dos rendimentos das reações. 
 

 
Figura 1. Esquema da Linha experimental utilizada para as reações de redução por H2. Fonte: 

do autor. 
(1) Cilindros de gás argônio e hidrogênio, ambos com alta pureza; 

(2) Recipientes com sílica gel; 
(3) Rotâmetros (medidores de vazão de gás); 

(4) Forno; 
(5) Barquete contendo amostra de óxido. 

 
Foi utilizado o método gravimétrico para a determinação do grau de conversão 
(redução), através do cálculo de perda de massa entre as amostras inicial e final. 
Isso possibilitou uma analise posterior acerca da cinética das reações. 
 
Caracterizaram-se os produtos e precursores mediante Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV/EDS), Difração de Raios X (DRX), e Microscopia Eletrônica de 
Transmissão convencional (MET). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Estudo termodinâmico 
 
Considerando as reações envolvidas no projeto, convém que se estabeleça uma 
análise termodinâmica visando prever a viabilidade das mesmas, permitindo assim 
determinar as condições de trabalho para cada processo. Utilizando o programa de 
simulação termodinâmica HSC Chemistry 6 “Chemical Simulation and Reactor 
Software with extensive Termochemical Database”, foram elaborados os diagramas 
de energia livre de Gibbs (ΔG0) em função da temperatura, mostrados nas Figuras 2 
e 3. 
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Figura 2. ΔG0 em função da temperatura para 
as reações de decomposição dos nitratos 

Ni(NO3)2, Al(NO3)3 e Co(NO3)2. 

Figura 3. ΔG0 em função da temperatura 
para as reações de redução dos óxidos 

NiO, Al2O3, CoO e Co3O4. 

 
3.2. Síntese dos óxidos 
  
É possível observar que, para temperaturas acima de 300°C, é certo que todos os 
nitratos irão se dissociar, pois as reações tornam-se espontâneas (ΔG0<0). Também 
podemos ver que, efetuando a redução dos óxidos conformados por gás hidrogênio, 
os óxidos de cobalto e níquel irão se reduzir, enquanto que a alumina não, a 
qualquer temperatura. Assim, verifica-se a viabilidade tanto da decomposição 
térmica dos nitratos (nas temperaturas utilizadas) quanto da redução seletiva por H2. 
 
3.3. Análise cinética da redução 
 
As curvas de conversão foram obtidas para as três temperaturas propostas, 
resultando, assim, nos gráficos de conversão apresentados nas Figuras 4 e 5. 
 

 

Figura 4. Progresso da redução dos óxidos 
conformados em função da temperatura. 

Figura 5. Efeito da temperatura sobre ln(α/1-α) 
x tempo segundo o modelo autocatalítuco. 
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Comprovada a validade qualitativa das curvas, utilizou-se um processo de 
linearização das mesmas a fim de extrair informações quantitativas do experimento. 
Para isso, dois métodos foram utilizados: autocatalítico e topoquímico.[5],[6] 
 
Observou-se, de fato, que os novos dados apresentam-se dispostos em uma forma 
mais aproximada de uma reta, encontrando-se coeficientes de correlação (R2) 
0,8629 para o modelo autocatalítico e 0,9037 para o modelo topoquímico. Dessa 
forma, calculou-se a energia de ativação da reação para uma faixa de temperatura 
entre 250-450°C: Ea=21,9 kJ/mol (autocatalítico) e Ea=21,68 kJ/mol (topoquímico). 
 
3.4. Caracterização 
  
3.4.1. Caracterização do óxido conformado 
 
Ao realizar uma análise com o MEV da mistura de óxidos, notou-se a presença de 
aglomerados de cristais de tamanhos variados (0,1-1mm), compostos por estruturas 
menores e homogêneas, com tamanhos em torno de 1µm. (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Micrografia de MEV dos óxidos conformados via decomposição térmica dos seus 
respectivos nitratos, com aumento de com 8000X e 85X, respectivamente. Fonte: do autor. 

 
A amostra foi caracterizada mediante o DRX, produzindo o seguinte difratograma. 

 
Figura 7. Análise por DRX dos óxidos conformados após a decomposição dos nitratos. 

 
Complementando a figura acima, tem-se que os picos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 
representam a detecção de óxidos de cobalto; os picos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
e 13 representam picos de óxido de níquel-cobalto (bastante homogêneos, dando 
indícios de uma possível formação da liga Ni-Co, mas ainda presente com óxidos, 
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pois ainda não reduzimos a amostra); os picos 5 e 9 representam a detecção de 
óxido de níquel. 
 
3.4.2. Caracterização do nanocompósito 
 
Os processos de redução dos óxidos foram realizados variando a temperatura, como 
descrito anteriormente. Abaixo, encontram-se imagens obtidas via MET do 
nanocompósito após a redução seletiva dos óxidos a 450°C por 20 minutos. 
 

      
Figura 8. Imagens via MET do nanocompósito. Fonte: do autor. 

 
A imagem gerada no MET comprova a presença de partículas na escala nano, com 
tamanhos entre 20-60nm (Figura 8) em aglomerados de aproximadamente 0,5µm. 
Os grãos que compõem os aglomerados cristalinos apresentam uma estrutura 
amorfa. Também foram obtidos os seguintes picos de Ni, Co, Al e O, conforme 
apresentado no difratograma a seguir. A tabela abaixo apresenta os valores 
quantitativos de cada elemento da amostra em massa. 
 

 
Figura 9. Difratograma de amostra obtida após a redução do óxido conformado. 
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Tabela 1. Quantidades de cada elemento da amostra obtida após a redução do óxido 
conformado correspondente ao difratograma da Figura 5. 

Elemento % em Massa Erro 

O K 9,19 +/- 0,26 

Al K 0,81 +/- 0,07 

Co K 53,23 +/- 0,25 

Ni K 36,77 +/- 0,26 

 
Observou-se que o alumínio contribui em aproximadamente 1% para a massa total 
da amostra, conforme tinha se objetivado. Além disso, tem-se 53,23%m/m de cobalto 
e 36,77%m/m de níquel, sugerindo que seus óxidos foram reduzidos. Como tem-se 
9,19%m/m de oxigênio, pode-se concluir que parte provém do Al2O3 presente na 
amostra e parte se deve à reoxidação durante o resfriamento da mesma. 
 
Para comprovar a homogeneidade da alumina presente no compósito, realizou-se 
um mapeamento elementar por dispersão de raios X do MET para detectar a 
distribuição de partículas no compósito. 
 

 
Figura 10. Análise de MET da distribuição das partículas em uma amostra do compósito. 

Fonte: do autor. 
  
Pode-se verificar, pelas imagens acima, que a liga Ni-Co encontra-se 
homogeneamente distribuída na amostra e em maior quantidade, enquanto que o 
oxigênio e o alumínio são mais escassos, porém igualmente homogêneos. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Considerando a análise dos resultados apresentados, pode-se dizer que o método 
químico utilizado é satisfatório para a produção de nanopartículas. Verificou-se a 
validade dos estudos teóricos acerca da termodinâmica das reações envolvidas, 
garantindo a dissociação dos nitratos a temperaturas acima de 300°C e a redução 
seletiva dos óxidos de cobalto e níquel a qualquer temperatura. Avaliou-se 
experimentalmente o efeito da temperatura sobre a cinética das reduções por H2 do 
óxido conformado, obtendo valores para a energia de ativação de 21,9 kJ/mol para o 
modelo autocatalítico e 21,68 kJ/mol para o modelo topoquímico.  
 
Através de diferentes métodos de caracterização, conseguiu-se observar via MEV e 
MET na mistura de óxidos aglomerados com tamanhos entre 0,1-1mm, compostos 
por estruturas menores (em torno de 1µm) e no compósito, cristais de 
aproximadamente 0,5µm compostos por partículas de dimensões nanométricas (20-
60nm). Estas partículas encontram-se homogeneamente distribuídas em uma matriz 
metálica Ni-Co, cuja formação foi evidenciada segundo o DRX realizado na mistura 
de óxidos. 
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