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RESUMO 
 
Uma rota química experimental foi usada para a obtenção de partículas metálicas 
ternárias do sistema Cu-Ni-Co. Foi feito um estudo cinético isotérmico da redução 
dos óxidos co-precipitados sob uma atmosfera redutora de hidrogênio, provenientes 
da decomposição térmica de seus respetivos nitratos em solução. Inicialmente, 
apresenta-se uma avaliação termodinâmica dos processos de decomposição 
térmica e redução, determinando-se a viabilidade de cada processo. Posteriormente, 
os dados experimentais obtidos do processo de redução foram ajustados pelo 
modelo cinético de nucleação-crescimento Avrami-Erofeer. O valor da energia de 
ativação obtido foi de 19,56kJ/mol (150°C a 700°C), sugerindo um controle 
difusional. As técnicas usadas para a caracterização foram: Microscópio eletrônico 
de Varredura/ Espectroscopia de Raios X por Dispersão (MEV/EDS), Microscópio 
eletrônico de transmissão (MET) e difração de raios-X (DRX). Obtiveram-se como 
resultados deste analise partículas de óxidos com morfologia definida e distribuição 
homogênea. As partículas metálicas apresentaram um fenômeno de coalescência 
ou auto-sinterização com o aumento da temperatura de trabalho. Os resultados do 
DRX confirmaram a existência de uma única fase (FCC) a temperaturas altas de 
redução (900°C). Os tamanhos das partículas metálicas foram variados (entre 150 
nm e 50 nm) e sem uma forma definida, o que indica um possível fenômeno de 
precipitação de cobalto na matriz CuNi quando são usadas temperaturas baixas 
(<600°C) no processo de redução.  
 
PALAVRAS-CHAVE: nanocristais; redução; decomposição; CuNiCo. 
 
ABSTRACT 
 
An experimental chemical route has been used to obtain metal particles of Cu-Ni-Co 
system. It was done an isothermal kinetic study of the reduction of the co-precipitated 
oxide under a reducing atmosphere of hydrogen from their respective thermal 
decomposition of nitrates in solution. Initially, it presents a thermodynamic evaluation 
of the thermal decomposition and reduction processes, thus determining the viability 
of the process. Subsequently, the experimental data obtained in the reduction 
process were adjusted by kinetic model-Avrami Erofeer nucleation-growth. The 
activation energy value obtained was 19.56 kJ/mol (150 °C to 700 °C), suggesting a 
diffusion control. The techniques used for the characterization were: Scanning 
Electron Microscope/Energy Dispersive X-ray Detector (SEM/EDX), the Transmission 
Electron Microscope (TEM) and X-ray Diffraction (XRD). Data obtained as result of 
this analysis were oxide particles with defined morphology and homogeneous 
distribution. The metal particles had a coalescing phenomena or self-sintering with 
the temperature working increase. The XRD results confirmed the existence of a 
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single phase (FCC) reducing high temperature (900 °C). The size of the metal 
particles varied (between 150 nm and 50 nm) and without a defined shape, which 
indicates a possible cobalt precipitation phenomenon in CuNi matrix when used low 
temperatures (<600 ° C) in the reduction process. 
 
KEYWORDS: reduction; decomposition; CuNiCo.  
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MO+𝑯𝟐 ↔ 𝑴+𝑯𝟐𝑶 2M(NO3)2↔2MO+4NO2+O2 

1. INTRODUÇÃO 
 
Os metais apresentam uma grande variedade de propriedades fundamentais que 
por seu número abrangente de aplicações tecnológicas faz com que sejam materiais 
de grande interesse (Curiotto et.al,2007). Para melhorar as propriedades individuais 
e aumentar seu número de aplicações, os metais são juntados em forma de liga, 
podendo conter um sem-número de elementos, gerando novos materiais com 
qualidades específicas e superiores aos metais que os originam. Para ter um maior 
controle do material, suas propriedades e aplicações, tem-se estudado e produzido 
ligas a escala manométrica. Através do tempo foram desenvolvidas tecnologias 
capazes de medir, moldar, manipular e criar materiais nessa escala (Singh et.at., 
2007), (Gómez et.al., 2007). Especificamente para a liga Cu-Ni-Co, encontram-se 
reportados avanços importantes em relação aos processos usados para sua 
obtenção e suas propriedades e aplicações (Zhanbo et.al, 2004). O processo 
estudado nesta pesquisa já foi implementado com êxito para a obtenção de 
nanopartículas de ligas binarias e compósitos, mas não para uma liga ternária como 
foi o caso de estudo nesta pesquisa (Brocchi et.al., 2013), (Brocchi et.al., 2009)  

 
Neste contexto, o principal objetivo desta pesquisa foi a obtenção de uma liga Cu-Ni-
Co por meio de uma rota química, contendo nanopartículas em sua estrutura. 
Apresenta-se uma aproximação termodinâmica dos processos de decomposição 
térmica e redução com hidrogênio. Posteriormente é mostrado esquematicamente o 
procedimento experimental usado. Os dados experimentais obtidos do processo de 
redução foram ajustados e apresentados em forma de gráficos. Além disso, são 
apresentados os resultados da caracterização avaliando a evolução microestrutural 
dos produtos por meio das técnicas de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 
microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e difração de raios-X (DRX). 
 
 
2. METODOLOGIA 
 

 

Figura 1. Esquema geral o processo de síntese química. 

 
Na Figura 1, esquematiza-se o processo de síntese química usado nesta pesquisa. 
O procedimento experimental foi divido em duas etapas: na primeira foi realizada a 
decomposição térmica, onde os nitratos em solução foram submetidos a tratamento 
térmico a 500ºC, originando os óxidos co-precipitados. Em seguida, estes foram 
reduzidos com hidrogênio, obtendo-se então as partículas metálicas. As reações 
gerais envolvidas em cada etapa do processo são apresentadas no esquema acima. 

 

Os nitratos Cu(NO2)2.6H2O, Ni(NO3)2.H2O e Co(NO2)2.6H2O (99% pureza) em 
solução foram tratados termicamente a 500 °C, temperatura determinada pelo 
estudo termodinâmico. A conversão completa dos nitratos foi indicada pelo balanço 
de massa e confirmada pelos resultados obtidos da caracterização do óxido. Em 
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seguida, 0,5 g de óxido foram colocados em uma barquete de alumina dentro de um 
reator tubular submetido a uma atmosfera de redutora de hidrogênio. O fluxo de 
hidrogênio usado foi de 0,12 L/min, determinado previamente como condição ideal 
para evitar fenômenos de transporte. As temperaturas usadas para o estudo cinético 
experimental foram desde 150 °C até 700 °C.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Estudo termodinâmico 
 
Para o estudo termodinâmico, avaliou-se a energia de Livre de Gibbs padrão em 
relação à temperatura. Usou-se o programa HSC Chemistry para o cálculo da 
energia livre de Gibbs. 

 

Figura 2. Variação de energia livre de gibbs padrão com a temperatura e logaritmo da 
constante de equilíbrio (Log Keq) (subfigura) para o processo de decomposição térmica dos 

nitratos Cu(NO2)2.6H2O, Ni(NO3)2.H2O e Co(NO2)2.6H2O. 

 
Os valores de ∆G° calculados para as respetivas reações de decomposição térmicas 
são plotados na Figura 2. Observa-se que para temperaturas maiores de 250°C, 
aproximadamente, todos os nitratos aumentam sua probabilidade de acontecer com 
o aumento da temperatura. Isso pode ser confirmado na subfigura apresentada. A 
constante de equilíbrio K, aumenta, tornando-se mais positiva para temperaturas 
maiores, sendo cada vez mais espontânea. 
 
O diagrama de ∆G° versus temperatura para as reações de redução dos óxidos de 
Cu, Ni e Co são apresentadas na Figura 3. Observa-se que para qualquer 
temperatura as reações podem acontecer. Os óxidos de cobalto e cobre apresentam 
formação de dois óxidos, no diagrama de predominância, mostrado na subfigura. 
Pode-se observar que o Co3O4 é transformado inicialmente em CoO antes de ser 
reduzido a Co. O mesmo acontece com o CuO, que passa a formar Cu2O antes de 
formar o Cu, acontecendo a redução por etapas. O contrário acontece com o NiO 
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que é reduzido diretamente ao Ni e confirmado pelos resultados de DRX 
apresentados no seguinte item. 
 

Figura 3. Variação de energia livre de gibbs padrão com a temperatura e diagrama de 
predominância (log PH2) (subfigura) para o processo de redução com hidrogênio dos óxidos 

Cu2O, CuO, Co3O4, CoO e NiO. 
 

3.2. Estudo cinético 
 
No estudo cinético isotérmico foram obtidos dados experimentais da perda de massa 
pelo o tempo para diferentes temperaturas (entre 700 °C e 150 °C) (Figura 4a). 

Foram determinados os valores da conversão a partir da equação α=
(𝑚𝑖 −𝑚𝑡) (𝑚𝑖 −𝑚𝑓)⁄ , onde 𝑚𝑖é a massa incial, 𝑚𝑡 é a massa no tempo t e 𝑚𝑓 é a 

massa ao final da reação (Figura 4b). Nota-se que para temperaturas altas (900°C a 
200°C) a perda de massa é maior num tempo menor, atingindo valores altos de 
conversão, e para temperaturas baixas (200°C a 150°C), tem-se perda de massa 
para tempos iguais, porém, valores de conversão mais baixos. 
 
Os resultados experimentais foram ajustados pelos modelos de Avrami-Erofeer 
(Figura 4b), um dos modelos mais usados na literatura para este tipo de reações 
sólido/gás que apresentam o fenômeno de nucleação-crescimento como é o caso 
das reações de redução de óxidos. Na literatura encontram-se diversos estudos 
feitos ao respeito (Lin et.al, 2004), (Jankovic et.al, 2007). A partir da equação de 
Arrhenius foram plotados os valores de Ln(k) para cada temperatura (Figura 5). A 
energia de ativação aparente (Ea) calculada foi de19,56 kJ/mol (900 °C- 150 °C), 
sugerindo um controle difusional (Levenspiel, 1999). Na literatura encontra-se 
descritos valores variados de Ea para a redução dos óxidos individuais de Co, Cu e 
Ni, e os sistemas binários Cu-Ni e Ni-Co, mas nenhum para o sistema Cu-Ni-Co 
(Brocchi et.al., 2013), (Brocchi et.al., 2009), (Jankovic et.al., 2007).  
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Figura 4. Dados cinético experimentais a diferentes temperaturas para a composição Cu-
64%wtNi-24%wtCo a)% Perda de massa versus tempo b) conversão versus tempo. 

 

Figura 5. a) Ajuste cinético pelo modelo Avrami-Erofeer para a composição Cu—64%wtNi-
24%wtCob)Ln(k) versus 1/T para o calculo da energia de ativação aparente. 

 
3.3. Caracterização 
 
Os resultados da caracterização das partículas de óxido e metal pela técnica de 
MEV são apresentados a seguir. Na Figura 6 apresentam-se as imagens de uma 
partícula de óxido em diferentes aumentos (x1000 e x5000). Pode-se observar uma 
estrutura porosa, com morfologias definidas. A composição local da partícula é 
mostrada na (Figura 6b). Foram detectados picos de nitrogênio, confirmando uma 
conversão completa, informação esperada pelo estudo termodinâmico mostrado no 
primeiro item de resultados e os cálculos estequiométricos. 
 
Na Figura 7, encontram-se as partículas metálicas após da redução dos óxidos para 
as temperaturas de 900°C e 300°C. As imagens são apresentadas nos mesmos 
aumentos usados para os óxidos (x1000 e x5000).  
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Figura 6. Micrografias das partículas do óxido co-precipitadocom aumentos de x1000 e x5000 

(subfigura). a) Imagens MEV. b) EDS. 

 

 
Figura 7. Micrografias das partículas metálicas Cu-64%wtNi-24%wtCo reduzidas a 300 °C com 

aumentos x1000 e x5000 (subfigura). a) Imagens MEV. b) EDS. 

 
As partículas obtidas a 300°C tem morfologias similares aos óxidos, com formas 
definidas e estruturas porosas. Para uma temperatura de 900 °C (Figura 8), observa-
se uma morfologia diferente, indicando um fenômeno de coalescência entre as 
partículas. 
 
Foram identificados picos de oxigênio para as duas temperaturas o que indica uma 
possível re-oxidação das partículas após do esfriamento. Tendo em conta que as 
análises de EDS são semi-quantitativas, pode-se afirmar que as composições dos 
elementos Cu, Ni e Co foram valores próximos ao esperado.  
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Figura 8. Micrografias das partículas metálicas Cu-64%wtNi-24%wtCo reduzidas a 300 °C com 

aumentos x1000 e x5000 (subfigura). a) Imagens MEV. b) EDS. 

 
Na Figura 9, observa-se a presença de três picos marcados, com padrões de 
difração definidos e indexados na estrutura FCC como (111), (200) e (220), 
respectivamente, sugerindo a existência de partículas cristalinas do sistema CuNiCo 
em forma de liga.  
 

 
Figura 9. DRX das partículas metálicas CuNiCo a uma T=900°C. 

 

Para uma redução a 600°C observou-se partículas a escala nanométrica, com 
tamanhos de grãos menores de 100 nm (Figura 10).  
 

 
Figura 10. Par campo claro/escuro e padrão de difração da partícula metálica 

Cu64%wtNi24%wtCo a uma T=600°C. 
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4. CONCLUSÕES 
 
A síntese química para obtenção de partículas do sistema Cu-64%wtNi-24%wtCo 
em forma de liga foi empregada com sucesso. O valor da energia de ativação 
aparente calculado pelo modelo de ajuste Avrami-Erofeerfoi de 19,56kJ/mol, 
sugerindo controle difusional. As partículas de óxido apresentaram uma estrutura 
porosa e com morfologia definida. Para o processo de redução com hidrogênio foi 
observado um fenômeno de coalescência das partículas com o aumento da 
temperatura. As análises de EDS mostraram valores da composição aproximados 
aos calculados. Obtiveram-se partículas em forma de liga para temperaturas de 
900°C, sugerindo uma estrutura cristalina FCC. Encontraram-se diferentes tamanhos 
de partículas para uma temperatura de redução de 600°C, com partículas com 
diâmetros menores de 100 nm. 
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