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RESUMO 

________________________________________________________________ 

SOUTO, M. V. M. Síntese e Caracterização de  CuNb2O6 e CuNbC Através de Reação 

Sólido- Sólido e Gás- Sólido a Baixa Temperatura. 90f/ 2013. Dissertação de Mestrado – 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2013. 

___________________________________________________________________________ 

Os carbetos de metais refratários têm se revelado importantes no desenvolvimento de 

materiais de engenharia devido as suas propriedades, tais como: alta dureza, alto ponto de 

fusão, alta condutividade térmica e alta estabilidade química. O carbeto de nióbio apresenta 

essas características. Os compostos de nióbio impregnados com cobre também possuem 

excelentes propriedades dielétricas e magnéticas e, além disso, a dopagem com Cu aumenta a 

atividade catalítica em processos de oxidação de hidrogênio. Este trabalho teve como objetivo 

a síntese dos materiais CuNbC e óxido de nióbio e cobre nanoestruturados a partir do 

precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado, através de reação gás-sólido e sólido-

sólido, respectivamente. Para ambos, as reações foram realizadas a baixa temperatura 

(1000°C) e curto tempo de reação (2 horas). O carbeto de nióbio foi produzido com 5% e 11% 

de cobre e o óxido de nióbio e cobre com 5% de cobre.  Os materiais obtidos foram 

caracterizados através dos ensaios de Difração de Raios X (DRX), Refinamento Rietveld, 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia por Fluorescência de Raios-X 

(FRX), Espectroscopia de Infravermelho (IV), Termogravimétrica (TG), Análise 

Termodiferencial (DTA), BET e granulometria a Laser. A partir das análises de DRX e do 

refinamento Reitiveld para o CuNbC com S= 1,23, observou-se a formação do carbeto de 

nióbio e cobre puro com estrutura cúbica. Na síntese realizada do óxido misto de nióbio e 

cobre correu a formação de duas fases distintas: CuNb2O6  e Nb2O5, embora a última tenha 

sido formada em pequena quantidade. 

 

Palavras chave: Reação sólido-sólido, reação gás-sólido, carbeto de nióbio e cobre 

nanoestruturado, óxido de nióbio e cobre. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

______________________________________________________________ 

SOUTO, M. V. M. Synthesis and Characterization of CuNb2O6 And CuNbC Through 

Reaction Solid-Solid and Gas-Solid Low Temperature. 90f / 2013. Master's Dissertation - 

Graduate Program of Science and Materials Engineering, Federal University of Rio Grande 

do Norte, Natal - RN, 2013. 

___________________________________________________________________________ 

The refractory metal carbides have proven important in the development of engineering 

materials due to their properties such as high hardness, high melting point, high thermal 

conductivity and high chemical stability. The niobium carbide presents these characteristics. 

The compounds of niobium impregnated with copper also have excellent dielectric and 

magnetic properties, and furthermore, the Cu doping increases the catalytic activity in the 

oxidation processes of hydrogen. This study aimed to the synthesis of nanostructured 

materials CuNbC and niobium and copper oxide from precursor tris(oxalate) oxiniobate 

ammonium hydrate through gas-solid and solid-solid reaction, respectively. Both reactions 

were carried out at low temperature (1000°C) and short reaction time (2 hours). The niobium 

carbide was produced with 5 % and 11% of copper, and the niobium oxide with 5% of copper. 

The materials were characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Rietveld refinement, 

Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Fluorescence Spectroscopy (XRF), infrared 

spectroscopy (IR), thermogravimetric (TG) and differential thermal analysis (DTA , BET and 

particle size Laser. From the XRD analysis and Rietveld refinement of CuNbC with S = 1.23, 

we observed the formation of niobium carbide and metallic copper with cubic structure. For 

the synthesis of mixed oxide made of niobium and copper, the formation of two distinct 

phases was observed: CuNb2O6 and Nb2O5, although the latter was present in small 

amounts. 

 

Key words: Reaction solid-solid, gas-solid reaction, niobium carbide and nanostructured 

copper, niobium oxide and copper. 
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1. INTRODUÇÃO 

Recentemente, devido a forte demanda industrial de materiais inovadores e 

multifuncionais, pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de desenvolver novas 

tecnologias de processamento de materiais, já conhecidos ou com novas composições, 

envolvendo, principalmente, os parâmetros de processos, tempo e energia.  

O nióbio é um elemento químico que é obtido principalmente a partir do mineral 

pirocloro. Possui um elevado valor devido suas propriedades intrínsecas, tais como: excelente 

ductilidade, resistência à corrosão, elevado ponto de fusão e ebulição e boas condutividades 

térmicas e elétricas. Este elemento possui uma importância significativa para a balança 

comercial brasileira no setor minério-siderúrgico, pois representa cerca de 43% do 

faturamento externo de toda a indústria nacional de ferroligas. 

O nióbio é um material muito importante na produção de carbetos (NbC), os quais são 

utilizados na produção de ferramentas de corte, na indústria química para a produção de 

catalisadores e na produção de óxidos e carbetos de nióbio. 

Os carbetos e óxidos de nióbio são preparados através dos precursores pentóxidos de 

nióbio (Nb2O5) e o óxido de nióbio hidratado (Nb2O5)nH2O, os quais  fornecem melhores 

resultados. Esses precursores são conhecidos também como compostos em que o metal é di, 

tri e tetravalente quando o Nb2O5 é reduzido pelo hidrogênio ou carbono (Medeiros, 2002).O 

precursor tris(oxato)oxiniobato de amônio  monohidratado também é produzido a partir do 

Nb2O5, o qual faz parte do grupo de complexos oxalatos.   

Segundo Mathern e Rohmer
 
o precursor tris(oxato)oxiniobato apresenta três grupos 

oxalatos coordenados ao nióbio e a um oxigênio (Nb=O). O nióbio é um pentacoordenado 

formando um poliedro de estrutura bipirâmide pentagonal, e o composto apresenta a seguinte 

estrutura: [(NH4)3NbO(C2O4)3.nH2O]. Este precursor vem se mostrando mais reativo e viável 

para a produção de óxidos e carbetos de nióbio a baixa temperatura. 

Os produtos obtidos a partir dos compostos binários de nióbio vêm ganhando largas 

aplicações industriais e, atualmente, têm se mostrado candidatos promissores para aplicações 

em dispositivos de microondas, ferroelétricos e eletrocrômicos. Entre esses compostos, o 

CuNb2O6 apresenta excelentes propriedades dielétricas, εr=16.1, τf =−45.1×10−6 e 

Q×f=7100GHz, além de baixa temperatura de sinterização. A dopagem com Cu aumenta a 
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atividade catalítica em processos de oxidação de hidrogênio. Os íons de Cu
2+

 modificam as 

propriedades magnéticas exibidas pelos compostos, assim como o mecanismo de transporte 

elétrico (Vasconcelos et al, 2011). 

 Outro produto obtido a partir do nióbio são os carbetos que são compostos binários de 

carbono, os quais podem ser classificados de acordo com o tipo de ligação química que ocorre 

na sua formação, podendo, assim, serem iônicos, covalentes ou metálicos.  Esses carbetos 

possuem grande importância tecnológica, pois tem elevado ponto de fusão, boa resistência ao 

desgaste e extrema dureza. Devido a esses fatores, possuem grandes aplicabilidades como 

matrizes especiais nas indústrias aeroespacial, bélica, metalúrgica e química, e na constituição 

de carbetos cementados, que são constituídos por carbetos de elevada dureza e possuem um 

metal ligante como aglomerante (Vasconcelos et al, 2011) 

O carbeto de nióbio (NbC) geralmente é processado por sinterização e é um aditivo 

freqüente em carboneto cimentado. Tem a aparência de um pó marrom-cinza metálico com 

brilho roxo e é altamente resistente à corrosão. Apresenta estrutura cristalina CFC alta dureza, 

comparável com a do TaC e VC, e alto ponto de fusão (cerca de 3600 ° C). Pode ser 

produzido tanto pelo aquecimento de uma mistura de Nb e C (reação dependente de difusão 

no estado sólido) como por aquecimento uma mistura de C e Nb2O5 (redução de resíduos 

sólidos reagentes, seguido de carburação dependente do estado sólido de difusão), sendo que 

este último é o método mais comum. É um produto usado frequentemente em aços 

microligados devido ao seu produto de solubilidade extremamente baixa na austenita, o menor 

de todos os carbonetos metálicos refratários.  

Diante das inúmeras características e aplicações do nióbio apresentadas nas pesquisas, 

e, principalmente por ser uma matéria prima abundante no Brasil, com seu alto valor 

agregado, e, além disso, buscando desenvolver ciência e tecnologia na produção e aplicação 

do produto para o mercado industrial, este trabalho teve como objetivo principal sintetizar os 

materiais CuNb2C e CuNbC, com tamanho de cristalitos nanomêtricos. Foram também 

definidos como objetivos específicos: Produzir o precurssor tris(oxalato)oxiniobato de 

amônio hidratado-(NH4)3[NbO(C2O4)3].H2O e caracterizá-lo por meio Difração de Raios-X 

(DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Analise Termogravimétrica (TG) e 

Análise Termodiferencial (DTA) e Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho 

(IV); Síntese através de reação gás-solido do CuNbC nanoestruturado e caracterizá-lo, por 

Difração de Raios-X (DRX), Refinamento Rietveld e Microscopia Eletrônica de Varredura 
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(MEV), BET e Granulometria a laser; produzir o óxido de nióbo impregnado com cobre 

através dos métodos sólido-sólido e decomposição com oxalato e sua caracterização por 

Difração de Raios-X (DRX),  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); EDS e 

Fluorescência de Raios-X. 

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica realizada neste trabalho. No capítulo 3 

estão descritos os materiais e equipamentos utilizados no desenvolvimento deste trabalho, 

como também o método de síntese e caracterização dos materiais obtidos. O capítulo 4 discute 

os resultados obtidos dos produtos finais pelas caracterizações das reações e o capítulo 5 é 

referente à conclusão e sugestões. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Nióbio 

De acordo com a tabela periódica, o nióbio é um elemento químico 

de símbolo Nb, número atômico 41 e massa atômica  92,9 u. É um elemento de transição 

pertencente ao grupo 5 ou VB da classificação periódica dos elementos. Sua densidade é de 

8,57 g/cm³, numa escala de um a dez seu grau de dureza na escala de Mohs é de seis 

(classificação do diamante). Em condições normais de temperatura e de pressão (CNTP, ou 

seja, a 0 ºC e pressão atmosférica ao nível do mar), encontra-se no estado sólido da matéria, 

seu ponto de fusão é de 2468ºC e seu ponto de ebulição ou de evaporação é de 4927ºC 

(Júnior, 2011). 

O nióbio é um metal dúctil, cinza brilhante, que passa a adquirir uma coloração 

azulada quando em contato com o ar em temperatura ambiente após um longo período. Suas 

propriedades químicas são muito semelhantes às do tântalo (elemento químico), que está 

situado no mesmo grupo. 

Foi descoberto por Charles Hatchett Since em 1801. Hatchett encontrou o elemento no 

mineral columbita enviado para a Inglaterra em torno de 1750 por John Winthrop. Devido à 

semelhança, havia uma grande confusão entre os elementos nióbio de e tântalo que só foi 

resolvida em 1846 por Heinrich Rose e Jean Charles Galissard de Marignac que 

redescobriram o elemento que desconhecendo o trabalho de Charles Hatchett Since 

denominou-o de nióbio. Em 1864, Christian Blomstrand foi o primeiro a preparar o elemento 

pela redução do cloreto de nióbio, por aquecimento, numa atmosfera de 

hidrogênio.“Columbium” foi o nome dado originalmente ao elemento nióbio por Hatchet, 

porém, a IUPAC adotou oficialmente o nome “niobium" em 1950 após 100 anos de 

controvérsias (Guimarães, 1998). 

As tabelas 1 e 2 apresentam algumas propriedades do Nióbio. 
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Tabela 1: Propriedades físicas do nióbio (Mendes, 2005). 

PROPRIEDADES  VALORES 

Massa atômica  92.9064 

Densidade  8.57g/cm
3
 

Ponto de fusão  2468°C 

Ponto de Ebulição  4927°C 

Coeficiente de expansão térmica  0,73 x 10
-5

/°C 

Calor específico  265J/(kg°C) 

Condutividade térmica  53,7W/(M °C) 

Estrutura cristalina  Cúbica de Corpo Centrado 

    

   

 Tabela 2: Propriedades mecânicas do nióbio (Mendes, 2005). 

Recozimento  Tensão de tração final  195MPa 

  Tensão de rasgamento  105MPa 

  %Elongação  30%+ 

  %Redução de área  90%+ 

     

Trabalho a frio  Tensão de tração final  585MPa 

  %Elongação  5% 

     

Dureza  Recozimento  60HV 

  Trabalho a frio  150HV 

Módulo elástico  Tensão  103GPa 

  Cisalhamento  37.5GPa 

     

Temperatura de 

recristalização 

   1073-1373k 

 

 

Na forma óxido de nióbio o nióbio é um poderoso agente anticorrosivo, capaz de 

suportar a ação de ácidos extremamente agressivos, como os naftênicos, sendo uma aplicação 

comum na indústria de petróleo na atualidade. Tal descoberta gerou patentes de processos e 

produtos e atualmente é usado por indústrias de petróleo .  

Até o final da década de 50, o nióbio era obtido do subproduto do tratamento da 

columbita e tantalita, minerais pouco abundantes, isso implicava em um preço elevado e na 

utilização restrita na produção de aços inoxidáveis e de superligas. Com a descoberta de 

reservas significativas de pirocloro, com destaque para a de Araxá-MG, e diante da 

viabilidade técnica, seu aproveitamento aconteceu somente no início da década de 60, quando 
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ocorreu uma transformação radical no cenário de ofertas, preços e da disponibilidade nos 

mercados, (Fontes, 2003). 

2.1.1 Ocorrência 

O elemento nunca foi encontrado livre na natureza. É encontrado em minerais tais 

como niobita (columbita) (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6, niobita-tantalita [(Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6], 

pirocloro (NaCaNb2O6F ), e euxenita [(Y, Ca, Ce, U, Th) (Nb, Ta, Ti)2O6]. Minerais que 

contêm nióbio geralmente contêm também o tântalo. Grandes depósitos de nióbio foram 

encontrados associados a rochas de carbono – silicatos, e como constituinte do pirocloro.  

O Brasil é o maior produtor de nióbio, com uma produção aproximada de 80 mil 

toneladas em 2011 ou 98% do total mundial, (DNPM, 2011). A produção nacional vem 

crescendo devido ao crescimento no mercado de ferroligas, provocado pela elevada expansão 

do PIB dos países asiáticos e pelo aumento da produção mundial de aço bruto. No Brasil, os 

principais estados produtores (pela arrecadação de CFEM 2010) são: MG (56,7%), 

GO(41,9%), AM(1,4%).   As maiores reservas mundiais de nióbio, localiza-se no Brasil, e são 

seguidas por Canadá (províncias de Quebéc e Ontário), Austrália (província da Austrália 

Ocidental), Egito, República Democrática do Congo, Groenlândia (território pertencente à 

Dinamarca), Rússia (Sibéria), Finlândia, dentre outros (DNPM, 2011).  

Em Minas Gerais, as principais reservas encontram-se em Araxá, com uma reserva 

lavrável de 113,4 Mt (milhões de toneladas) de pirocloro [(Na,Ca)2Nb2O6(OH,F)], em Goiás 

as principais reservas estão em Catalão, com uma reserva lavrável de 100 Mt de pirocloro e 

no Amazonas, tem-se Pitinga com uma reserva lavrável de 175,3 Mt de columbita tantalita e 

de modo menos representativo, os estados de Rondônia e Paraíba com reservas lavráveis de 

8,4Mt e 1,4 Mt respectivamente de columbita-tantalita. Os teores contidos de Nb2O5 nestes 

dois últimos estados variam em média de 0,23% a 1,85% (DNPM, 2011).  

 O estado do Rio Grande do Norte, mesmo não apresentando reservas oficialmente 

avaliadas, em 1990 foi apontado como o terceiro maior produtor de columbita-tantalita, sendo 

responsabilizado por cerca de 13% da produção nacional. Os principais municípios do estado 

produtores de columbita-tantalita são Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Tenente 

Ananias, (Diniz, 1993). A tabela abaixo relaciona as reservas e a produção do Nióbio no 

Brasil e Mundialmente. 
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Tabela 3: Produção do nióbio no Brasil e no mundo (DNPM, 2011). 

Discrição Reservas
(2)(

t)  Produção(t) 

Países 2011
(p)

  2009
r)
 2010

(r)
 2011

(p)
 % 

Brasil 4.133.193  165.723 165.767 169.245 97,02 

Canadá 61.000  4.330 4.400 4.600 2,63 

Outros países 21.000  400 600 600 0,35 

Total 4.215.193  170.423 170.767 174.445 100 
(1)Dados referentes à Nb2O5 contido no minério. (2) Reserva Lavrável, (p) Preliminar, (r) Revisado,(nd) não 

disponível 

 

2.1.2 Aplicação de Nióbio 

 

Segundo Fontes (2003) as primeiras notícias sobre utilização do nióbio datam de 1925, 

em aços para ferramentas de corte em substituição ao tungstênio. Até a década de 30, o nióbio 

não teve importância industrial sendo utilizado em aços inoxidáveis na prevenção da corrosão 

intergranular. 

Atualmente o nióbio apresenta inúmeras aplicações, porém sua principal aplicação é 

na constituição dos aços de baixa liga e alta resistência, utilizados em tubulações de grandes 

diâmetros na construção civil, em obras de grande porte e na indústria automobilística (Silva, 

2001). 

A liga ferro-nióbio, obtida através do processo de aluminotermia, é um importante 

insumo empregado na obtenção de alguns tipos de aços, como os microligados e inoxidáveis, 

com aplicação nas indústrias de construção civil, automotiva, naval, aeronáutica, espacial, na 

fabricação de tubulações (grades, estruturas, gasodutos e oleodutos) e de ferramentas de alta 

precisão. Nos aços microligas, mesmo com um reduzido consumo específico (cerca de 400g 

de FeNb por tonelada de aço), o nióbio confere ao produto características de alta resistência 

mecânica, tenacidade e soldabilidade. Nos inoxidáveis, a sua importância consiste em 

neutralizar o efeito do carbono e do nitrogênio, afastando assim o risco de deterioração do 

produto por corrosão (Silva, 2001).  

 O nióbio está sendo avaliado como uma alternativa ao tântalo para a utilização em 

capacitores. Em combinação com a zircônia, o nióbio é utilizado em aplicações de altas 

temperaturas, em filamentos de lâmpadas e em vários componentes de lâmpadas de vapor e de 

sódio de alta intensidade (Guimarães, 1998). 

Também é usado para produção de carbeto de nióbio, empregado como inibidor de 

crescimento de grãos em materiais para ferramenta de corte (Balaji et al., 2002) e na obtenção 
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de catalisadores nanoestruturados (Grunsky et al., 2006; Zhang; Shiotsuki; Masuda, 2006). A 

inibição do crescimento de grãos modifica as propriedades dos materiais aço ferramenta. 

Devido sua excelente resistência a corrosão, o carbeto de nióbio também pode ser empregado 

em indústrias química na fabricação de produtos como: trocadores de calor, evaporadores, 

condensadores, bombas reatores e tanques para navios, (Cunningham,1997; Brasil, 2001; 

Gomes, 2001). 

Segundo Silva (2001) o consumo de nióbio distribui-se da seguinte forma: 75% são 

usados na fabricação de aços microligas (sob a forma de ferronióbio); 12% são utilizados na 

fabricação de aços inoxidáveis resistentes ao calor, e, também sob a forma de ferronióbio; 

10% são empregados na produção de superligas na forma de óxido de nióbio e 3% para outros 

usos (também na forma de óxido de nióbio). 

Recentemente, a faculdade de engenharia de alimentos da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) desenvolveu um novo tipo de açúcar. Ele não engorda, não provoca 

cáries e pode ser usado por diabéticos. A metodologia desenvolvida pela UNICAMP 

emprega uma liga de nióbio e de grafite para imobilizar a enzima que irá produzir o açúcar. 

Imobilizando a enzima nesse minério, evita-se que ela se dissolva e o resultado obtido é um 

xarope rico em oligossacarídeos, sacarose, frutose e glicose. Em seguida, é feita a 

purificação, na qual os subprodutos são separados e os oligossacarídeos são encaminhados 

para o setor industrial, aonde vários produtos com FOS poderão ser processados – como 

chicletes, balas, sorvetes e pães (DNPM, 2012). 

 

2.2 Complexos Oxálicos 

O íon oxalato apresenta-se como um ligante quelato bidentado sendo capaz de formar 

complexos com o nióbio (Cotton e Wilkinson, 1982). Esses complexos oxalatos de nióbio são 

nomeados de acordo com o grupo oxalato que se liga aos íons de nióbio e podem ser obtidos 

com a dissolução de pentóxido de nióbio hidratado numa solução aquosa de ácido oxálico, 

seguida por um tratamento com um sal adequado (Medeiros, 2002). 

Os complexos mono, bis e tris(oxalato)oxiniobato de nióbio foram os primeiros a 

serem obtidos (Khrishnamurty e Harris, 1961). Em 1969 Mathern et al. determinaram a 

estrutura do tris(oxalato)oxiniobato  de amônio monohidratado. A sua fórmula química é 
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(NH4)3NbO (C2O4)3.H2O, o qual apresenta três grupos de oxalato ligados ao nióbio e um ao  

oxigênio (Nb=O), formando um poliedro de estrutura bipirâmide pentagonal.  

Esse composto oxálico tem sido aplicado como precursor para a produção de carbetos 

e óxidos em baixas temperaturas, o qual vem se mostrando viável para este fim, por ser mais 

reativo e obter produto final de alta pureza e de estrutura nanométrica.  

 

2.3 Metais de transição e seus carbetos 

 

Os carbetos de metais de transição constituem um grupo especial de compostos, como 

por exemplo os carbetos de nióbio, tântalo, titânio, entre outros, pois eles exibem algumas 

propriedades extraordinárias, tais como a alta dureza e excelente  resistência a alta 

temperatura e têm sido amplamente aplicados como abrasivos e em ferramentas de corte 

(Xiang et al, 2006).  

Esses materiais foram desenvolvidos a tais níveis de desempenho, que o seu uso não 

se limita apenas a componentes estruturais com resistência ao desgaste ou em motores 

automotivos e de maquinários (Swan, 1996). Os tipos de ligações químicas apresentadas 

nesses carbetos são uma mistura de ligações covalentes, iônicas e metálicas simultâneas as 

quais são responsáveis por definem as propriedades características desse material (Lima, 

2013).  

Os carbetos metálicos apresentam uma estrutura cristalina, na maioria das vezes, 

definida pela razão do raio atômico do metal e do átomo de carbono. Iniciando com a rede de 

empacotamento fechada do elemento metálico, a incorporação sucessiva de átomos de 

carbono nas posições octaédricas resulta na formação de estruturas com várias camadas 

ocupadas por carbono (Neckel, 1990).  

 

2.4 Métodos de Obtenção de Carbetos 

 

Segundo Oyama, (1992) os métodos de preparação de carbetos dividem-se em três 

categorias, dependendo da forma física e composição dos produtos, são elas:  

 Métodos que empregam altas temperaturas (produzem materiais com  

baixa área específica); 

 Métodos para produção de pós, partículas e materiais suportados; 
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 Métodos para produção de filmes e revestimentos. 

Os primeiros carbetos produzidos foram através da primeira categoria, fato que lhe 

garante importância histórica, enquanto a segunda é a empregada na síntese de carbetos 

utilizados como catalisadores. 

 

 2.5 Reações Homogêneas e Reações Heterogêneas  

Os tipos de reações existentes na produção de carbetos são: reações homogêneas e 

reações heterogêneas. As reações homogêneas são aquelas que correm no interior de fases, e 

as reações heterogêneas são aquelas que ocorrem na interface entre fases, ou seja, entre duas 

fases diferentes. 

As reações sólido-sólido pertencem à classe das reações homogêneas enquanto que as 

reações gás-sólido pertencem à classe das reações heterogêneas, e ambas foram realizadas 

neste trabalho. Para promover uma determinada reação química é importantes controlar vários 

fatores como temperatura, pressão, tempo, massa entre outros. Durante uma reação química, 

ocorrem diversos fenômenos físicos e químicos, além de fenômenos de transferência de massa 

e de difusão intra e/ou extrapartícula, por isso a importância de manter o controle dos fatores 

envolvidos na reação. 

Não se encontram muitos relatos na literatura a respeito do estudo da cinética das 

reações gás-sólido principalmente quando se trata das reações de carbonetação de metais 

refratários. Silva et al, (1996) realizou um estudo sobre a síntese, a cinética e o mecanismo de 

transformação do estado sólido na produção de NbC, a partir do Nb2O5 na atmosfera de 

metano e hidrogênio. A evolução da reação foi acompanhada por espectrofotometria de 

massa, sendo os produtos gasosos obtidos na reação analisados e identificados. A reação de 

redução ocorre através do mecanismo de nucleação com uma energia de ativação de 100KJ 

mol
-1

. 

Fontes 2003, estudou a cinética da transformação de NbO2 em NbC, através de reação 

heterogênea, utilizando um cilindro rotativo que permitiu determinar as constantes cinéticas e 

a energia de ativação da reação com base no gás metano que foi utilizado como fonte de 

carbonetação.    
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 2.6 Carbeto de Nióbio (NbC) 

O carbeto de nióbio foi preparado pela primeira vez pela reação de K2O3Nb2O5 com 

carbono, (Furukava, 2007). Em 1958 foi preparado misturando-se o óxido de nióbio(Nb2O5) 

com carbono e na temperatura de 1200°C. O NbCxOy foi produzido com temperatura acima 

de 1450°C. O monocarbeto de nióbio foi produzido em 1960 em altas temperaturas e a vácuo 

(Fontes, 2003; Fontes et al 2004; Xu et a l.; 1999, Shi et el., 2005). 

Industrialmente o NbC é produzido aquecendo uma mistura do metal com ou uma 

mistura do óxido de metal com carbono, em ambos os casos, a reação de carburização 

acontecem pela difusão em estado sólido. Estes processos requerem altas temperaturas entre 

1600ºC e 1800°C, (Furukava, 2007). 

 Atualmente o carbeto de nióbio tem recebido grande atenção devida a sua aplicação em 

vários setores da indústria, pois apresenta-se como um material de reforço muito promissor 

em aplicações industriais, como por exemplo, em revestimento de reatores nucleares e 

catalisadores para a indústria química (Roth et al, 1980). 

Segundo Freitas (2006), a adição de partículas de  NbC aumenta potencialmente a 

dureza e a resistência ao uso, enquanto que subseqüentes tratamentos superficiais, incluindo 

nitretação ou cementação, melhora a resistência à corrosão do compósito.  

Carbeto de nióbio pode ser produzido por vários métodos, sendo eles: união direta de 

elementos em altas temperaturas, reação autoprogramada a temperatura elevada, carbonetação 

de óxidos por carbono ou mistura de hidrogênio e metano, carbonetação de pentahaletos de 

nióbio. Essas sínteses ocorrem geralmente em altas temperaturas e produzem materiais de 

baixa área especifica, limitando seus usos na catalises, (Kim et al., 1999). Atualmente vem 

sendo desenvolvidas metodologias para a obtenção do carbeto de nióbio com baixas 

temperaturas e em curto espaço de tempo. 

Devido suas excelentes propriedades, carbetos de nióbio vem tento uma larga aplicação 

industrial, pois quando adicionado a um compósito melhora significativamente, tanto as 

propriedades físicas como mecânica do material. A tabela a seguir apresenta algumas de suas 

propriedades. 
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Tabela 4: Propriedades do NbC (Fontes, 2003) 

                     Propriedades Físicas Unidade Métrica  

Densidade  7600 Kg/m
3 

                               Propriedades Mecânicas  

Dureza, rockwell 90 

Resistencia a tração 244 MPa 

Resistencia a compressão 2374 MPa 

                              Propriedades Elétricas  

Resistividade elétrica 7,4.10
-5

 ohm.cm 

         

    2.6.1 Aplicações do Carbeto de Nióbio 

O carbeto de nióbio apresenta excelentes propriedades físico-químicas como alto ponto 

de fusão (3600°C), dureza víckers acima de 2000Kg/mm
2
, módulo de elasticidade de 340GPa 

(Lyakishev et al, 1994). 

Por causa dessas características do NbC a sua maior aplicação é no setor industrial, 

sendo utilizado como revestimentos em reatores nucleares, em adição em compósitos 

melhorando significativamente suas propriedades mecânicas e usado, também, como 

matrizes, na indústria bélica, metalúrgica e química (Fonseca, 2006). 

Também pode ser aplicado em ligas de metal duro e como catalisador. 

   2.6.2 Diagrama de Fase do Carbeto de Nióbio 

Os compostos que são conhecidos no sistema nióbio-carbono são: Nb2C formado na 

reação peritética e NbC formado por vários métodos de sínteses, sendo que neste trabalho 

alguns são relatados. Observando o diagrama, também percebe-se  que dois eutéticos podem 

ser formados incluindo Nb+Nb2C e NbC+C. O ponto de fusão do Nb2C é 3080°C, enquanto 

que do NbC é 3600°C. 

 De acordo Lyakishev (1984), e Deardo (1985), o ponto de fusão do carbeto de nióbio 

(NbC) é consideravelmente maior que o do nióbio metálico, e, consequentemente, o carbeto 

cristaliza principalmente dentro dos grãos e não impede deformação a quente do metal pré-
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aquecido acima de 1500-1600°C. Entretanto, o aumento do teor de carbono aumenta a dureza 

do metal. O diagrama C-Nb está representado na figura 1. 

 

 

Figura 1- Diagrama de fases nióbio – carbono (Lyakishev,1984) 

 

   2.6.3 Métodos de Sínteses de Carbeto de Nióbio 

 

O método convencional de preparação dos carbetos é utilizado pela indústria de 

metalurgia, o qual abrange a reação de um metal ou do óxido do metal com quantidades 

apropriadas de carbono. A temperatura de reação para esse método é geralmente muito alta 

superior a 1200º (Levy, 1977). Porém, atualmente vem sendo desenvolvidas metodologias 

para a obtenção do carbetos a baixas temperaturas e em curto espaço de tempo.  

 Medeiros et al (1997) sintetizaram  NbC e TaC partindo do mineral tantalita. O 

processo consistiu na fusão do KHSO4 obtendo o óxido hidratado de nióbio e tântalo 
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(NbxNb1-x)2.nH2O. Este óxido foi complexado com H2C2O4/(NH4)C2O4. O complexo foi 

carbonetado em atmosfera de CH4/H a 980ºC produzindo (TaxNb1-X)2C. 

 Ma (2009) sinterizou  NbC  nanocristalino  através da reação de decomposição do pó 

de magnésio metálico com pentóxido de nióbio e de carbonato de magnésio básico numa 

autoclave a 550 ◦ C, porém com tempo de reação de 10 horas. 

 Coutinho (2005) utilizou NbC para avaliar sua influencia na densificação de  

cerâmicas à base de nitreto de silício, Si3N4, avaliando a microestrutura, as propriedades 

mecânicas e a formação de fases cristalinas durante a sinterização e possíveis interações 

químicas entre os constituintes destes compósitos cerâmico e o NbC, ele  observou que adição 

de NbC neste material cerâmico aumentou a tenacidade à fratura sem comprometer a 

significativamente a dureza do material. 

 Fontes et al (2004)  produziram NbC utilizando Nb2O5 em atmosfera gasosa de 

CH4/H2 com temperatura de 1170ºC em um  protótipo de um reator de cilindro rotativo.  

Objetivando obter carbeto de nióbio em menores temperaturas, Teixeira (1994) 

sintetizou NbC por TPR a 900 °C. O controle adequado da temperatura final de síntese e o 

tempo final acarretou na obtenção de NbC em temperaturas menores do que a prevista por 

Oyama et al. (1988).  

No entanto, a diminuição da temperatura de síntese na produção de NbC levou a um 

aumento no tempo final de síntese resultando na obtenção de um composto com teor de 

carbono muito acima do estequiométrico, sugerindo a deposição de carbono pirolítico sobre 

sua superfície. Por essa razão, sua atividade na reação de hidrodessulfurização de uma carga 

modelo contendo compostos sulfurados (dibenzotiofeno) foi extremamente baixa (Junior, 

2012).  

 Silva 1996, Schmal e Oyama 1975, estudaram a reação de redução-carbonetação do óxido 

para obtenção do NbC  apresentada na equação 1, no qual ocorre a presença de uma fase 

provavelmente metaestável. Segundo os autores, a transformação desta fase em NbC acontece 

rapidamente. 

  

Nb2 O5 NbO 2NbO x C y NbC        (1)                                                                                               

rápida                             lenta                          rápida 
 

Medeiros (2002) sinterizou NbC a partir do precursor  tris(oxalato)oxoniobato de 

amônio monohidratado, como material de partida, em atmosfera de CH4/H2.  O produto da 

decomposição desse precursor é o Nb2O5 , Este óxido formado é reduzido pelo hidrogênio a 
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NbO2, em seguida carburado pelo metano transformando-se em NbC. O metano participa da 

reação de redução, reagindo com o oxigênio do NbO2 produzindo CO, e simultaneamente 

reage com o nióbio produzindo NbC (Silva, Schmal  e Oyama, 1995).  As etapas envolvidas 

durante o processo reacional de decomposição-redução-carbonetação do 

tris(oxalato)oxiniobato de amônio monohidratado são descritas pela seguinte sequências: 

 

2[(NH4 )3NbO(C2O4 )3.H2O] Nb2O5 6NH3 6CO6 CO2 5H2O                                      (2) 

 

Nb2O5 3H2 NbO2 3H2O                                                                                                                      (3)           

 

NbO2 3CH4 NbC 2CO 6H2                                                                                         (4) 

       

  2.7 Cobre 

 

Segundo Tokumitsu (1997) e Ferreira (2002) o cobre é um metal dotado de excelentes 

propriedades elétricas, térmicas e corrosivas. Possui pouca resistência mecânica e à abrasão, e 

alta conformabilidade. Suas aplicações principais são como componentes para as indústrias 

eletrônica, marítima e automotiva, como também na produção de eletrodos.  

O cobre é um elemento amplamente distribuído na natureza. Trata-se, no seu estado 

puro, de um metal maleável muito utilizado na fabricação de moedas, fios elétricos, 

tubulações e encanamentos de água quente, e em combinação com outros metais para a 

produção de ligas e chapas metálicas (FIT, 2012). 

O metal cobre possui o símbolo químico Cu e oxidação de +1 e +2e. É encontrado na 

mesma família que a prata e o ouro, na tabela periódica. Entre os metais puros, na temperatura 

ambiente, o cobre tem a segunda maior condutividade elétrica e térmica, depois da prata, com 

uma condutividade de 59,6 × 10
6
S/m e uma densidade de carga de 13,6 × 10

9
C/m. É um metal 

confiável para ser utilizado em condutores elétricos, por apresentar resistência mecânica, 

flexibilidade e resistência à corrosão, estas propriedades que tornam o cobre ideal para 

ligações a conectores, realização de soldas etc. Normalmente quanto mais resistente é um 

metal, menos flexibilidade ele terá. No entanto, isto não ocorre com o cobre, fato que lhe 

garante maior durabilidade e ductilidade quando especificado como material condutor.  
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O cobre é um elemento usado como agente oxidante na produção de materiais 

compósitos com matriz metálica (Wu, Li, 1999 e Guo et. al., 2007). 

 

 2.8 Compósitos  

  

      Materiais compósitos são aqueles que possuem pelo menos dois componentes ou duas 

fases, com propriedades físicas e químicas nitidamente distintas, em sua composição. 

Separadamente os constituintes do compósito mantém suas características, porém quando 

misturados eles formam um composto com propriedades impossíveis de se obter com apenas 

um deles (Cahn, 1994). 

Compósito é qualquer material com muitas fases que exibam uma proporção significativa 

das propriedades de ambas as fases que o constituem, de tal modo que é obtida uma melhor 

combinação de suas propriedades (Callister, 2002). 

                                                                                            

2.9 Compostos de Nióbio com Cobre 

 

Atualmente compostos dopados com cobre vem sendo estudados, pois o Cu aumenta a 

atividade catalítica em processos de oxidação de hidrogênio, como também aumenta a 

condutividade elétrica dos materiais (Zhou, 2008). Os compostos binários de nióbio tem se 

mostrado candidatos promissores para aplicações em dispositivos de microondas, 

ferroelétricos e eletrocrômicos. No entanto os compostos cerâmicos de cobre e nióbio a base 

de óxidos não são muitos relatados na literatura. 

Vasconcelos et al (2011) produziu o composto CuNb2O6 através de reação sólido-

sólido em baixa temperatura, 1000°C e tempo de reação de duas horas. Para este composto, 

são encontradas duas fases polimórficas, uma ortorrômbica e uma monoclínica.  

O campos de aplicação elétrica, requer materiais com elevada condutividade 

eléctrica(> 50% IACS), alta resistência à tração (> 600 MPa) e boa estabilidade térmica. 

Compostos reforçados com compósito a base de cobre são materiais promissores para estes 

aplicações e mais apropriados para tais aplicações do que as ligas de Cu, cuja resistência à 

tração é mais baixa e possui uma menor estabilidade térmica . 

Dentre estes compósitos o Cu-NbC, a pesar de não serem muitos relatados na 

literatura, apresenta características elétricas e pode ser utilizado para este fim. 
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Long et al, (2010) produziu Cu-NbC misturando-se Cu-Nb-C, através do processo de 

HPT à temperatura ambiente. A pré-mistura foi compactada a uma pressão de 1,25 GPa, sem 

torção e tratada termicamente a 1000 ◦ C durante 1 h sob vácuo. As amostras tratadas 

termicamente foram novamente submetidas à temperatura de 600°C e 700°C por uma hora a 

vácuo, e então analisada a condutividade elétrica do material, obtendo condutividade de 39 

%IASC para a amostra tratada a 600°C e 48 %IASC para a mostra tradada a 700°C. 

 

2.10 Materiais nanoestrurados 

 

Neste século, a nanociência presenta-se como uma das áreas mais atrativas e 

promissoras para o desenvolvimento tecnológico. Os termos científicos que relacionados à 

nanociência, são nanopartículas, nanocristais, nanofios, nanofitas, nanotubos, 

nanocompósitos, etc (Leite et al, 2000). Todos estes termos estão relacionados com materiais 

nanoestruturados, que apresentam características estruturais bem definidas. 

A nanotecnologia tem como objetivo produzir novos materiais e desenvolver novos 

processos e produtos baseados na crescente capacidade da tecnologia moderna de manipular 

átomos e moléculas. As áreas de aplicação da nanotecnologia abrangem praticamente todos os 

setores industriais e de serviços (Borschiver et al 2005).  

Materiais que apresentam tamanho de partícula de 1-100 nanômetros são definidos 

como manométricos, os quais são de interesse e crescente importância para aplicações 

tecnológicas (O’Grady, 1992.;Andrievski e Gleiter, 2000). 

Esses materiais são divididos em três classes, sendo que a primeira compreende 

materiais com dimensões reduzidas e/ou dimensionalmente na forma de nanopartículas, fios, 

fitas ou filmes finos. Essas nanopartículas dividem-se em orgânicas e inorgânicas. A segunda 

classe abrange materiais em que a estrutura é restringida por uma região superficial fina 

(nanométrica) do volume do material. A terceira classe compreende os sólidos volumétricos 

com estrutura na escala de nanômetros (Sakai, 1999). 

Os materiais nanoestruturados também podem ser classificados de acordo com a 

composição química e dimensionalidade (forma) dos cristalitos (Jiao et al, 2000). 

A diferença entre os materiais nanoestruturados e os materiais policristalinos estar no 

tamanho das unidades estruturais em que são compostas, e nas propriedades que são 

diferentes daquelas dos materiais convencionais quando comparados para a mesma 
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composição química. Estas mudanças incluem um aumento na condutividade elétrica em 

cerâmicas e magnéticas em nanocompósitos, aumento na resistividade dos metais, aumento na 

coercitividade magnética abaixo de um tamanho de partícula critico no regime de nanoescala, 

e abaixo deste tamanho critico a ocorrência do comportamento de superparamagnetismo. 

(Gomes, 2006). Segundo Gleiter (2000) estes materiais apresentam um aumento na 

dureza/resistência e melhora na ductilidade/tenacidade de metais e ligas, com também uma 

alta atividade catalítica e um aumento na eficiência luminescente de semicondutores. 

 As propriedades desses materiais são determinadas através da microestrutura, 

dimensão e distribuição dos cristalitos, morfologia de contorno de cristalito, contorno de 

interfaces e arranjo atômico formados nos produtos finais.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O carbeto de nióbio e cobre e o óxido de nióbio e cobre foram sintetizados através de 

reação gás-sólido e sólido-sólido, respectivamente, precedidas de fusão e complexação em 

meio oxalato, segundo o fluxograma  abaixo.  

 

                      Nb2O5 + KHSO4 

 

 

 

 

                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CuNb2O6 

 

Figura 2- Fluxograma de síntese de CuNb2O6 e CuNbC. 

 

 

De acordo com o fluxograma acima o procedimento experimental foi dividido em três 

partes: preparação do precursor oxálico, síntese de CuNbC através da reação gás-sólido e 

síntese do CuNb2O6 através de reação sólido-sólido. 

Para preparação do CuNb2O6  e do CuNbC, foram utilizados os seguintes materiais de 

partida: Nb2O5 (99.9%, Aldrich), KHSO4 (99%, Aldrich), H2C2O4. H2O (99.5%, Aldrich), 

(NH4)2C2O4. H2O (99.5%, Aldrich), Cu(NO3)2.3H2O (98%, Synth)  

 

Fusão 

Lavagem 

Complexação 

H2C2O4/(NH4)2C

2O4.H2O 

Reação Gás  

Sólido(1000 
o
C) 

Reação sólido 

Sólido(1000 
o
C) 

 

Mistura com 

Cu(NO3)2 

Evaporação Precursor 

Dissolução com 

H2O a quente 

CuNbC 
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3.1 Síntese do Precursor Oxálico de Nióbio 

   3.1.1 Método 

 

Com base na metodologia de Medeiros, (2002) o precursor tris(oxalato)oxiniobato de 

amônio foi produzido a partir de 5 gramas de Nb2O5 e  35 gramas de KHSO4, numa razão de 

1:7, os quais foram fundidos em cadinho de platina com auxílio de um bico de bussen. 

Durante a fusão, o KHSO4 decompõe-se em pirossulfato de potássio como intermediário e em 

trióxido de enxofre. Após a finalização da fusão, foi obtido um líquido homogêneo de 

coloração rubra. O líquido foi despejado em um recipiente de porcelana para o resfriamento e 

a cristalização. O material solidificado foi triturado com auxílio de almofariz e pistilo até a 

obtenção de um pó homogêneo de baixa granulometria.  O produto foi então dissolvido e 

precipitado em água deionizada à 80 
o
C  com agitação constante permanecendo nessas 

condições por 40 minutos. A solução permaneceu em repouso por 12 horas para melhor 

aglomeração das partículas, obtendo o pentóxido de nióbio monohidratado (Nb2O5.H2O). Em 

seguida, o produto foi lavado, com auxílio de bomba a vácuo, com água deionizada quente, a 

fim de eliminar os íons de potássio e sulfato, dentre outras impurezas. Posteriormente, o 

material foi dissolvido em uma solução equimolar a 65
 o

C de ácido oxálico e oxalato de 

amônio com razão de 1:3 entre o nióbio e os íons oxalato. A solução complexante foi 

evaporada, obtendo-se assim, o precursor de cor branca. 

O precursor oxálico produzido foi então misturado com nitrato de cobre à 5% e 11% via 

sólido-sólido com auxílio de almofariz e pistilo, e em seguida, submetido à calcinação. 

 

3.2 Síntese do Óxido de Nióbio Impregnado com Cobre 

   3.2.1 Método 

Para a preparação do óxido de nióbio impregnado com cobre foi utilizada a metodologia 

de Vasconcelos et al, (2010),- na qual 5g de precursor oxálico foi então misturado com 0,2g 

de nitrato de cobre via sólido-sólido com auxílio de almofariz e pistilo, e em seguida, 

submetido à calcinação a uma temperatura de 1000°C e taxa de aquecimento (5°C/min) 

controlada de forma que o grão não tenha crescimento elevado com tempo de calcinação 

(t=120 min).  
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3.3 Síntese do Carbeto de Nióbio com Cobre 

   3.3.1 - Materiais  

 

Para a síntese do carbeto de nióbio e cobre fez-se necessário à utilização dos seguintes 

reagentes: precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado [(NH4)3NbO(C2O4)3.H2O] 

impregnado com cobre a 5%  e 11%;  Hidrogênio (H2); Metano (CH4) e Argônio (Ar). 

 

   3.3.2 - Método 

 

O carbeto de nióbio com cobre foi produzido em baixa temperatura (1000°C) a partir do 

precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado macerado em almofariz. O hidrogênio 

(H2) e o metano (CH4) foram utilizados como gases redutores e fonte de carbono 

respectivamente. As reações entre o precursor e a mistura de metano e hidrogênio foram 

efetuadas em um forno resistivo, composto de um reator de leito fixo de alumina. Para 

acomodar a amostra de precursor no reator de leito fixo foi utilizada uma barquinha de 

alumina, utilizando para todos os ensaios uma massa de 2 gramas, que foi introduzida no tubo 

de alumina até a parte central do forno.  Após o fechamento do tubo, o mesmo foi lavado por 

alguns minutos com argônio a fim de eliminar todo o oxigênio atmosférico presente. Em 

seguida foram ajustados os fluxos dos gases reagentes (metano e hidrogênio) e a mistura 

gasosa foi circulada através do reator.  Para a determinação das etapas de reações envolvidas e 

propor um mecanismo reacional que represente todo o processo reacional da síntese do 

CuNbC, as reações de decomposição-redução-carbonetação foram feitas na temperatura de 

1000ºC e no tempo de isoterma de 120 minutos. Foi utilizada uma vazão de fluxo de 1L/h de 

metano, referente a 5%, e 19L/h de hidrogênio, Medeiros, (2002). Ao final da reação de 

decomposição-redução-carbonetação, o fluxo de gases reagentes foi trocado por um fluxo de 

argônio (10 L/h) e este fluxo foi mantido até a temperatura ambiente, quando as amostras 

foram retiradas.   

 

3.4 Caracterização dos Materiais Obtidos 

Os materiais obtidos foram caracterizados através de DRX, MEV, FRX, Espectroscopia 

IV, TG, DTA e EDS.  
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   3.4.1 – Análises térmicas (DTA/DSC e TG).  

As análises térmicas foram utilizadas para caracterizar o precursor 

[(NH4)3NbO(C2O4)3.H2O] as quais objetivaram analisar o comportamento da decomposição 

do precursor durante  a reação referente a perda de massa. 

Os parâmetros para as análises térmicas foram os seguintes: 

 Faixa de temperatura: ambiente à 1100
o
C;  

 Taxa de aquecimento: 10
o
C/min;  

 Atmosfera: N2; 

 Vazão do gás: 50 mL/min; 

As análises foi realizada em uma balança termogravimétrica SDT-Q600 de marca TA 

Instruments, usando aproximadamente 5 mg de amostra em  cadinho de platina.  

 

   3.4.2 - Fluorescência de Raios-X (FRX) 

A técnica de fluorescência de raios-X permite uma análise qualitativa (identificação dos 

elementos presentes numa amostra), como também analisa quantitativamente, permitindo, 

assim, estabelecer a proporção em que cada elemento se encontra presente.  

Na realização dessa análise foi utilizado um equipamento do tipo EDX-720 da marca 

Shimadzu.  

As análises de FRX foram realizadas para confirmar a presença do cobre nos compostos 

de nióbio (óxido e carbeto) e também para identificar a presença de possíveis contaminantes 

no precursor [(NH4)3NbO(C2O4)3.H2O] após o processo de síntese.  

 

   3.4.3 -Análise por Difração de Raios-X (DRX) 

A Difração de Raios-X (DRX) é uma técnica de caracterização de materiais muito 

utilizada para identificação das espécies presentes e também permite estudar as características 

cristalográficas dos materiais onde cada material apresenta um modelo de difração específico; 

contudo, apresenta limitações para sua utilização em materiais amorfos e não cristalinos 

(Barsoum, 1997). 
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As análises foram realizadas em um difratômetro de Raios-X do tipo (DRX -7000) da 

marca SHIMADZU com radiação de Cu-Kα, tensão de 40KV, com corrente de 30mA e com 

faixa de varredura (2θ) de 10° a 90°.  Para as análises dos CuNbC, a faixa de varredura 

utilizada foi de 1θ, a fim de facilitar a análise pelo método de Refinamento Reitveld. 

 

 

    3.4.4 - Refinamento Rietveld  

 

O refinamento de Rietveld é um método de refinamento que faz uso de dados de 

difração de raios X ou nêutrons. Este método permite realizar refinamento de célula unitária, 

da estrutura cristalina, análise de microestrutura, análise quantitativa de fases, e determinação 

de orientação preferencial.  

Neste trabalho o refinamento pelo método de Rietveld foi feito utilizando o Software 

Maud. 

 

   3.4.5- Microscopia eletrônica de Varredura  

Neste trabalho, a análise morfológica dos pós obtidos foi analisada em um microscópio 

de varredura (MEV) convencional da Shimadzu modelo SSX-550. A amostra foi recoberta 

com ouro a fim de obter uma melhor resolução.  

As análises foram feitas com aumentos de 3500x, 5000x e 1000x para todas as 

amostras. Também, foi realizado, para as amostras do carbeto e do óxido impregnados com 

cobre, a microanálise química por energia dispersiva (EDS) acoplado a um microscópio de 

varredura (MEV) de bancada, modelo TM-3000. Essa técnica foi utilizada para identificar os 

elementos presentes e o percentual do cobre e do nióbio nas partículas das amostras.  

Para a realização das análises, as amostras obtidas foram colocadas em suporte (porta-

amostras), aderidas por uma fita de carbono de dupla face.  

 

   3.4.6 Espectroscopia de Infravermelho – IV  

 

A espectroscopia de infravermelho (IV) é um tipo de espectroscopia de absorção  

usada para identificar um composto ou investigar a composição de uma amostra.  



Capítulo 3- Materiais e Métodos 

43 

 

Maria Veronilda Macedo Souto-------------------------------------------------------------------Dissertação de Mestrado 

Esta técnica costuma ser usada para a identificação de misturas complexas, como é o 

caso do precursor misto sintetizado nesse trabalho, assim para fazer medidas complementares 

de caracterização do precursor, um feixe de radiação infravermelha foi passado pela amostra, 

e a quantidade de energia transmitida foi registrada. Repetindo-se esta operação ao longo de 

uma faixa de comprimentos de onda de interesse (4000-400 cm
-1

), um gráfico foi construído, 

com "número de onda" em cm
-1

 no eixo horizontal e transmitância em % no eixo vertical. A 

análise foi realizada no Instituto de Química da UFRN com o Espectrofotômetro Perkin Elmer 

FTIR, modelo 16PC com pastilhas de KBr. 

 

3.4.7 – Análise da Área Superficial Específica  

 
A área superficial foi analisada através da análise de BET. As medidas foram 

realizadas num equipamento ASAP 2020 Accelerated Surface Area and Porosimetry System. 

O experimento considerou 2 etapas: tratamento da amostra para a retirada de umidade e 

impurezas (etapa 1), e análise de área superficial pelo método BET (15 pontos) e volume de 

poros pelo método BJH (30 pontos), com adsorção de N2 a aproximadamente -196°C (etapa 

2). As condições de tratamento e análise encontram-se nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 5 - Etapa 1: Tratamento para análise de BET 

Etapa Tinicial (°C) Tfinal (°C) Taxa de aquecimento (°C/min) 

 

Tratamento 1 Tambiente 90 10 

Tratamento 2 90 350 10 

E o volume de poros pelo método BJH (30 pontos), com adsorção de N2 a 

aproximadamente -196°C (etapa 2) tabela 4. 

 

Tabela 6 - Etapa 2: Análise de BET 

Gás de adsorção Temperatura de 

análise 

Intervalo 

deequilíbrio 

Massa da amostra 

 

Nitrogênio -195,8°C 10 segundos 0,2g - 0,3g 
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3.4.8 – Análise por Granulometria a Laser 

 
   As distribuições dos diâmetros médios das partículas das amostras foram obtidas em 

um analisador de diâmetro de partículas a laser da marca CILAS 920. As partículas foram 

analisadas utilizando uma faixa de 0,30 µm – 400 µm.  

Para realizar as análises, pequenas quantidades da amostra de pó foram dispersas em 

água destilada através de um banho de ultrassom, e analisadas no equipamento. Através dos 

resultados das análises foi gerado a curva de distribuição e tamanho de partículas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho do Precursor 

A Figura 3 mostra o espectro de absorção na região do infravermelho do precursor 

oxálico de Nb. O espectro apresenta uma banda de absorção na região de 3539cm
-1

,  esta 

banda ocorre devido a presença da amônia na molécula. Na região de 3442cm
-1

  e 3212cm
-1 

  

ocorre as bandas de absorção larga e de intensidade média que estão relacionadas ao modo de 

estiramento ν(OH) da agua de cristalização.  Em aproximadamente 1714cm
-1

 a 1241cm
-1

, as 

bandas referem-se aos grupos oxalatos  coordenados ao nióbio , como também na região entre 

793cm
-1

 e 538cm
-1  

. Observa-se também que as bandas entre 889cm
-1

  e 479 cm
-1

 refere-se a 

ligação Nb=O,  e a ligação nióbio ao oxalato( Nb-O), respectivamente. Estes resultados estão 

de acordo com a literatura de (Marta L. et al, 1979).  Entretanto, a espectroscopia de infra-

vermelho revelou as bandas de vibrações dos grupos O-H, C=O, C-O, O-C=O e Nb-O. 
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Figura 3 - Espectro de infravermelho do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio 

hidratado. 

4.1.1 Análise (TG) e (DTA/DSC) do Precursor 

As figuras 4-6 revelam os resultados de TG/DTG, DTA e DSC da decomposição 

térmica do precursor de nióbio.  

Através desses resultados para o precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio 

hidratado podem-se observar que as curvas TG/DTG, figura 4 e tabela 7, revelam que  

ocorreu a perda de massa em seis  etapas principais. A primeira e a segunda perda de massa 

ocorrem na faixa de 25ºC a 128°C que é correspondente ao processo de desidratação e 

cristalização (sendo que no houve uma perda de 6,023 % em massa que equivale a 

0,43157mg).  De 128ºC até 593ºC ocorrem mais quatros perdas principais equivalentes a 

73,726 % em massa, correspondente a 4,3493 mg de massa. A terceira e quarta perda de 

massa que ocorre entre 128°C e 306°C é correspondente à decomposição do oxalato com a 

liberação de CO, CO2 e NH3.  

No intervalo de 306°C a 593°C, ocorre mais duas perda de massa o que representa 

10,54% correspondente a 1,8733mg a qual pode se atribuída à evolução do CO2 e à 

3442-3212 

1714-1241 
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cristalização do material decomposto, porém esta evolução não é resultado da decomposição 

do complexo de nióbio segundo Marta, Zaharescu e Macarovic (1983). Desta forma, este 

evento pode ser atribuído a dessorção deste gás produzido em baixa temperatura e adsorvido 

na superfície do material. A partir desse evento não ocorre mais perda de massa, ou seja, toda 

parte volátil foi eliminada. Portanto, o estudo da decomposição térmica por meio da TG/DTG 

apresenta uma perda de massa total de 73,726 % com um total de 4,3493 mg. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Figura 4- TG/DTG do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado. 
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Tabela 7- Resultados da TG do (NH4)3[NbO(C2O4)3].H2O. 

Material Etapas Ti (ºC) Tf (ºC) ∆ Massa (%) 

(NH4)3[NbO(C2O4)3].H2O 1 25 94 3,968 

 2 94 128 2,055 

 3 128 205 43,68 

 4 205 307 22.51 

 5 306 320 8,797 

 6 320 593 1,739 

 

A Figura 5 mostra as curvas DTA do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio 

hidratado, nas quais cada evento de perda de massa na curva TG corresponde a um pico na 

curva DTA. A análise DTA mostra que a decomposição térmica do precursor, com 

aquecimento de 10 °C/min até 1100°C sobre fluxo de nitrogênio respectivamente, estão 

associadas a fenômenos endotérmicos e exotérmicos, nos quais o complexo é decomposto em 

água, amônia, monóxido de carbono e dióxido de carbono, formando o óxido de nióbio. A 

primeira e segunda perda de massa na curva TG que ocorre na temperatura ambiente até 

aproximadamente 132°C, correspondente à desidratação do complexo, que estão associadas 

aos dois primeiros picos endotérmicos na curva DTA, e a terceira e quarta perda de massa 

correspondente a decomposição do complexo com a liberação de CO, CO2 e NH3, equivale ao 

terceiro e quarto evento endotérmico na curva DTA nas temperaturas de 193,81 °C, 206,27 

◦C, 235,23°C e 206,23°C, esse evento esta acompanhado por uma perda de massa relativa de 

10,54 % na curva TG.  A quinta e sexta perda de massa na curva TG é correspondente à 

decomposição do oxalato com cristalização do complexo e formação do óxido, correspondem 

aos dois pico exotérmico na curva DTA, ocorrendo entre as temperatura de 282,9° e 596,92 . 

 



50 
Capítulo 4- Resultados e Discussão 

Maria Veronilda Macedo Souto-------------------------------------------------------------------Dissertação de Mestrado 

 

Figura 5 - DTA do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado. 

 

A figura 6 mostra as curvas DSC do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio 

hidratado, nas quais cada evento de perda de massa na curva TG corresponde a um pico na 

curva DTA. A análise DSC, assim como a DTA, mostra que a decomposição térmica do 

precursor, está associadas a fenômenos endotérmicos e exotérmicos. A primeira e segunda 

perda de massa na curva TG correspondente à desidratação do complexo, está associada ao 

dois primeiro pico endotérmico na curva DSC, os quais ocorrem nos intervalos das 

temperaturas 72,13°C, 96,64°C, 119,00°C e 132,68°C e a terceira e quarta perda de massa 

correspondente a decomposição do complexo com a liberação de CO, CO2 e NH3, equivale ao 

terceiro e quarto evento endotérmico na curva DSC nas temperaturas de 193,89 °C a  

250,06◦C. A quinta e sexta perda de massa na curva TG correspondente à decomposição do 

oxalato com cristalização do complexo e formação do óxido corresponde aos dois pico 

exotérmicos na curva DCS, sendo que o ultimo está associado a uma calor de entalpia de 

27,93J/g. 
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Figura 6 -DSC do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado 

 

4.1.2 Analise por Difração de Raios-X do precursor  

 

As figuras 7 e 8 ilustram os difratogramas de Raios-X do complexo oxálico de nióbio 

produzido, o qual foi utilizado como material de partida,, e do óxido de nióbio comercial. A 

técnica de difração de Raios-X para o complexo oxálico de nióbio analisado mostra a 

presença de várias planos na amostra, o que torna possível concluir que o material apresenta-

se cristalizado, porém com uma leve aparência amorfa. Comparando o difratograma de Raios-

X do pó de partida Nb2O5 com o complexo oxálico (NH4)3[NbO(C2O4)3].H2O pode-se 

perceber que há um aumento significativo na quantidade de ruídos para o 

(NH4)3[NbO(C2O4)3].H2O, fato que confirma a característica amorfa do material. Pode-se 

observar, também, que a intensidade dos picos do complexo é bem menor em relação à do 

oxido comercial. Desta forma, o método de obtenção do precursor oxálico utilizado é 

satisfatório, pois há uma diminuição das partículas melhorando assim a reatividade do 

precursor em processos posteriores de síntese.  
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Figura 7- Difratograma de Raios-X do óxido de nióbio. 

 

 

 

    Figura 8- Difratograma de Raios-X do complexo oxálico de nióbio. 
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4.1.3 Análise por Microscopia de Varredura (MEV) do Precursor  

 

A morfologia do precursor oxalato de nióbio foi observada através da Microscopia 

Eletrônica de varredura (MEV), com o aumento de imagens de 1000x e 3500x e 5000x 

ilustrados nas Figuras 9 (a) e (b) e 10(a) e (b). Estes aspectos dependem da forma com que o 

produto sólido, originário da solução aquosa complexante, é cristalizado, sendo possível a 

obtenção do complexo com formas das partículas e tamanho dos aglomerados variados 

(Medeiros, 2002). Medeiros, (2002) afirma ainda que as características químicas do precursor 

oxalato são as mesmas independentemente da sua forma de síntese.  Através das imagens do 

MEV mostradas nas figuras 9 (a) e (b), pode-se observar que o pó do precursor obtido neste 

trabalho apresenta partículas grandes formadas de aglomerados, constituídos de pequenos 

cristalitos, como também é possível observar partículas amorfas característica desse material 

também detectada no DRX.  

 

      

(a)                                                                                (b)                

Figura 9 - Microscopia Eletrônica de Varredura do complexo oxalato de nióbio,  

(a) aumento de 1000x e (b) aumento de 3500x. 
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Nas Figuras 10(a) e (b), pode-se observar um aglomerado de partículas heterogêneas de 

formas variadas, algumas em forma esféricas e outras em forma de placas. Este composto 

apresentou uma excelente reatividade, quando utilizado como reagente sólido para a obtenção 

do NbC.  

  

  

(a) (b) 

Figura 10: Microscopia Eletrônica de Varredura do complexo oxalato de  nióbio 

(a) aumento de 3500x e (b) aumento de 5000x.  

   

4.2 Caracterização do Óxido de Nióbio Impregnado com Cobre   

O óxido de nióbio com cobre foi sintetizado com uma porcentagem de Cu de 5% em 

massa.   O óxido produzido foi caracterizado por DRX, MEV, EDS e FRX. 

Após a calcinação, o óxido foi pesado e calculado o rendimento da reação. O pó 

apresenta um aspecto uniforme, partículas bem finas e coloração esverdeada. Foi colocado 3g 

de precursor, o rendimento foi calculado por meio da seguinte equação:  

 

%Rendimento = massa final (pó obtido) / massa inicial (precursor) x 100. 

 

O rendimento das reações ficou em torno de 28 %, que foi o esperado, levando em 

consideração a análise de TG, a qual foi realizada com uma amostra inicial de 5mg de 
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precursor, chegando a uma massa final de 1,002 mg, o que corresponde a 22,24 % de 

rendimento. 

 

4.2.1 – Análise por Difração de Raios-X – DRX 

 

A figura 11 apresenta o difratograma de raios-X do composto CuNb2O6. Nesta análise, 

foi quantificada duas faces, obtendo o composto de interesse, CuNb2O6, e, também, a 

formação de Nb2O5. Os picos marcados com asterístico(*) referem-se ao composto CuNb2O6, 

os demais pertencem ao Nb2O5. Nas análises realizadas, percebeu-se ainda a presença de 

picos bem característicos e a ausência de grandes ruídos que indicam a boa cristalização das 

amostras e a formação da fase desejada. As cartas que identificam os compostos foram ICCD 

083-039 e ICCD 020-0804, respectivamente, as quais identificam uma estrutura monoclínica 

para ambos. Vasconcelos (2010) obteve estas mesmas fases, porém com estrutura 

ortorrômbica, através do refinamento Rietveld. Percebe-se ainda que a fase formada de 

CuNb2O6  corresponde aos picos mais intensos do difratograma e o Nb2O5  aos de menor 

intensidade, o que indica que ocorreu a formação do composto de interesse  em maior 

quantidade. 
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Figura 11- Difratograma de Raios-X do óxido de nióbio com cobre 

4.2.2 – Análise Química por Fluorescência de Raios-X  

A Fluorescência de Raios-X aliada à análise de Difração de Raios-X fornecem como 

resultados os elementos e as fases presentes na amostra. A tabela 8 referente ao FRX mostra 

os percentuais dos elementos presentes no complexo de nióbio com cobre, os quais se 

apresentam em forma de óxidos. A análise apresentou uma quantidade significativa de óxido 

de Nióbio e de cobre. Revelou ainda a presença de uma pequena quantidade de outros óxidos, 

as quais são atribuídas a contaminações durante o processo de síntese ou durante a realização 

da análise. A presença do CuO comprova que o cobre está na estrutura do complexo na 

porcentagem indicada na tabela, e que ocorreu  a  formação do CuNb2O6. Portanto, a 

combinação da análise química, qualitativa e quantitativa, forneceram informações suficientes 

para determinar a composição das fases presentes nas amostras. 

 

 

 

 

 

 

* - CuNb2O6 
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Tabela 8 - Percentual dos elementos constituintes do CuNb2O6 por FRX. 

Analito Resultado( %) Std.dev. 
 

Proc.-calc. 
 

Linha Int.(cps/ua) 
 

NbO 92.251  (0.085) Quan-FP NbKa  2810.7903 

CuO 5.300  (0.024) Quan-FP CuKa 162.6886 

PbO 
 

0.096 (0.007) Quan-FP PbLb1  1.9130 

Ta2Nb5 

 
 0.516  (0.071) Quan-FP TaLa 4.4109 

SiO2 0.712 (0.088) Quan-FP SiKa 0.0145 

  

4.2.3 Análises por MEV e EDS 

Os resultados da análise de EDS estão apresentados  na tabela 9 como também na 

figura 12, os quais revelam a presença do cobre na estrutura do composto CuNb2O6, 

confirmando assim o resultado obtido pelo DRX, que também identificou  a formação do 

CuNb2O6, sendo o percentual de cobre obtido pelo DSC compatível com o  resultado revelado 

pelo FRX. Os aspectos morfológico do composto de nióbio com cobre foram analisados 

através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), com aumentos de 500x, 1000x, 

10000x, 3500x, 5000x e 10000x.  

 
 

 
Figura 12 - Espectro de EDS do óxido de nióbio com cobre. 
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     Tabela 9- Percentual dos elementos constituintes do CuNb2O6 por EDS. 

Elemento Massa % Massa % σ Atômico % 

Oxigênio 12.095 0.850 43.729 

Cobre 5.352 0.748 4.872 

Nióbio 82.553 1.162 51.399 

 

As imagens obtidas pela Microscopia Eletrônica de Varredura revelaram a morfologia 

do óxido de nióbio CuNb2O6, as quais estão apresentada nas figuras 13 (a) e (b) a 15(a)  e (b). 

Nas figuras 13 (a) e (b) é possível observar que o composto CuNb2O6 encontra-se bastante 

aglomerado, sendo visível  que  é formado  por agregados de partículas finas de diferentes 

tamanhos. Segundo  Fan, (1991) essa aglomeração é explicada pela junção das partículas que 

ocorrem devido às forças de atração de Van der Waals, esse fenômeno se apresenta  com 

intensidade significativamente maior em materiais  formados por nanopartículas. Toniolo, 

(2004)  explica que o fenômeno fundamental de agregação envolvido com os nanocristais 

podem ser atribuído ao crescimento por coalescimento dos núcleos, fazendo com que as 

partículas resultantes se agreguem através de um processo típico de sinterização, isto é, de 

redução da área superficial, na direção de um estado de menor energia livre, pela redução de 

interfaces com o meio.  
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                                    (a)                                                                (b) 

Figura 13 - Microscopia Eletrônica de Varredura do óxido de nióbio com cobre, (a) aumento 

de 500x e (b) aumento de 1000x. 

      

         Nas  figuras 14 (a), é perceptível a formação de duas fases as quais foram identificadas 

no DRX.  Observa-se a presença de aglomerados formados pela fase majoritária (com 

coloração mais escura), a qual é atribuída ao composto CuNb2O6, e distribuída sobre a 

superfície da mesma, apresenta-se uma segunda fase de coloração mais clara formados por 

pequenos aglomerados, atribuído ao composto Nb2O6. Através dessa imagem também é 

possível perceber que os óxidos formados apresentaram poros, os quais distribuem-se 

aleatoriamente com tamanho e formato diferentes, característica esperada para este   

composto. Na figura 14 (b) é perceptível que esse composto apresenta uma morfologia 

formada de tamanhos variados de aglomerados, os quais possuem uma morfologia irregular 

na forma de placas constituídas de pequenas partículas. 
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                                (a)   (b) 

Figura 14- Microscopia Eletrônica de Varredura do óxido de nióbio com cobre,  

 (a) e (b) aumento de 3500x. 

 

 

Através das figuras 15 (a) e 15 (b), observa-se a que o composto é formado por 

tamanhos variados de partículas, com morfologia variada, arredondada e em forma de placas. 

É perceptível também que o oxido de nióbio com cobre apresenta uma distribuição de 

tamanho de partícula desordenado. 
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                                 (a)                                                                   (b) 

Figura 15 - Microscopia Eletrônica de Varredura do óxido de nióbio com cobre,  

(a) aumento de 5000x e (b) aumento de 10000x. 

 

 

4.3 Caracterização do Carbeto de Nióbio com 5% e 11% de Cobre 

 

Para todas as reações de carbonetação foram produzidos Cu-NbC puro. Após a reação, o 

material obtido foi pesado e calculado o rendimento através da equação:  

 

% Rendimento = massa final (pó obtido) / massa inicial (precursor) x 100 

 

 Os ensaios foram realizados impregnando diferentes concentrações de cobre (5% e 

11%). Os rendimentos das reações ficaram em torno de 22%. O material apresentou aparência 

preto-cinza metálico com brilho e partículas pequenas bem aglomeradas.  

 O compósito Cu-NbC foi identificado pelas cartas 43493- ICSD, para o carbeto de 

nióbio, e pela carta 94449- ICSD que é referente ao cobre. 
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4.3.1 Caracterização do carbeto de Nióbio com 5% de Cobre 

 4.3.1.1 DRX e Método Rietveld do Carbeto de nióbio com 5% de cobre 

 

Os resultados obtidos por difratograma de Raio X, após o processo de síntese,  

indicaram a formação do carbeto de nióbio com cobre. Os ângulos de difração apresentaram 

intensidades que indicam que o produto produzido experimentalmente, Cu-NbC, é puro, como 

apresentado na tabela 10. O refinamento Rietveld indicou a formação do carbeto de nióbio 

com cobre de estrutura cúbica de face centrada (CFC) e permitiu determinar os parâmetros 

cristalográficos das amostras, e o desvio em relação aos dados da literatura e o tamanho 

médio das partículas. 

A figura 16 é referente ao difratograma de raios-x do carbeto de nióbio com cobre, o 

qual indica a formação de picos característicos do carbeto de nióbio(NbC), que estão  

identificados com (*), e este resultado está de acordo com a  literatura de Medeiros (2002). Os 

padrões experimentais de difração de raios-X também mostram a presença dos picos 

característicos do cobre nos ângulos de 43,27 e 50,48, respectivamente, o que indica a 

presença do cobre e formação do composto de interesse (Cu-NbC). Esse resultado confirma 

que o processo de síntese via gás-sólido adotado para a realização desse trabalho é bastante 

eficaz para a produção do compósito de nióbio nanoestruturado. 

Tabela 10 - Ângulos de difração e intensidades do CuNbC 

Ângulo de difração (2Ѳ) Intensidade (%) 

34,71 100 

40,30 74 

43,27 17 

50,48 15 

58,33 40 

69,71 29 

         73,30 24 

89,30 12 
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Figura 16- Difratograma de Raios-X 5%Cu-NbC sintetizado 

 

Na figura 17 é apresentado os padrões de difração de Raios-X do carbeto de nióbio com 

5% de cobre refinado pelo método Rietveld.  O refinamento para as amostras revelaram a 

formação de fase cristalina na forma cúbica e com os seguintes parâmetros cristalográficos: a 

= 4,4705663 (Å), b = 4,4705663 (Å) e c = 4,4705663(Å), muito próximo à literatura que 

apresenta a= 4,4698(Å), Rudy et al (1963). O refinamento também relevou os valores de 

Alpha (°) = 90,0000, Beta (°) = 90,0000, Gama (°) = 90,0000, o volume da célula = 

4,4470566, obteve um desvio igual a S = 1,298 e tamanho médio de cristalito igual 35,9 nm.  
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Figura 17 - Espectro de Difração de Raios-X refinado pelo Método Rietveld 

 

A tabela 11 abaixo estão apresentados alguns dos principais resultados referentes ao 

refinamento realizado para o carbeto de nióbio com 5% de cobre . 

 

 

 

Tabela 11 – Dados do refinamento do 5%Cu-NbC pelo Software Maud 

 

 

Para confirmar o tamanho do cristalito e a microdeformação do Cu-NbC, também, 

foram realizadas outras duas medidas, uma utilizando o Método de Scherrer e a outra o 

Fases    Densidade        

(g/cm³) 

Volume de 

Célula (Å) 

Tamanho de 

cristalito (nm) 

% em massa Estrutura 

      

NbC-43493-

ICSD 

8,91 4,4470566 35,9 95,61 CFC 

Cu-94449-

ICSD 

7,81 3,61 98,07 4,39  

 

  



65 
Capítulo 4- Resultados e Discussão 

Maria Veronilda Macedo Souto-------------------------------------------------------------------Dissertação de Mestrado 

Método de Williamson-Hall. Os resultados obtidos dessas medidas são apresentados nas 

tabelas 12 e 13. Esses resultados comprovaram que o Cu-NbC produzido apresenta um 

tamanho de cristalito na ordem de nanômetros e os valores de microdeformação são 

desprezíveis. 

 

 

Tabela 12: Tamanho médio de cristalito obtido pelo Método de Scherrer. 

 

Material 5%Cu-NbC   

Posição 

(2Ѳ) 

34,714 

 
40,3039 

 

58,3335 

 

69,7137 

 

73,3 

 

89,3 

 

Tm 

(nm) 

TC(nm) 30,339 

 

 

30,397 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

27,428 

 

27,649 

 

27,1083 

 

28,355 

 

28,546 

 

Legenda: Tm = tamanho médio de cristalito, Tc= tamanho de cristalito.   

 

 

Tabela 13: Tamanho médio de cristalito obtido pelo Método de Williamson-Hall. 

 

Material  Tm (nm)  Md (%) 

     

CuNbC  

 

34,97 

 

 

 

0,000550 

 

    
Legenda: Tm = Tamanho médio de Cristalito; Md= Microdeformação. 

 

 

 

4.3.1.2 MEV e EDS do Carbeto de nióbio com 5% de cobre 

 

As micrografias do MEV, obtidas experimentalmente, do carbeto de nióbio com cobre, 

estão representadas nas figuras 18(a) e (b) e 19(a) e (b). As figuras 18(a) e (b) foram obtidas 

com aumento de 400x e 1000x, respectivamente, as quais revelam que a carbonetação do 

precursor a partir de reação gás-sólido resultaram num compósito Cu-NbC com uma 

morfologia na sua maioria uniforme com partículas aglomeradas. Pode-se observar também 

que o composto apresenta poros com tamanhos variados.  
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(a)                                                                                  (b) 

Figura 18 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do carbeto de nióbio com cobre,  

(a) aumento de 400x e (b) aumento de 1000x. 

 

 

A partir da Figura 19(a) e (b) pode-se observar a presença de duas fases, as quais são 

atribuídas ao carbeto de nióbio e ao cobre, confirmando o resultado apontado pelo DRX. A 

morfologia desse composto é constituída de partículas de variados tamanhos e na sua maioria 

apresentando grãos desordenados. Na figura 19-b é perceptível que o composto apresenta uma 

grande porosidade e aglomerados de partículas finas, características aplicadas a compostos 

nanométricos. Edelstein et al (1996) afirma que partículas finas, normalmente na escala 

nanométrica, possuem grandes áreas superficiais, e que, frequentemente, na tentativa de 

minimizar a superfície total ou a energia de interface do sistema, aglomeram-se formando 

partículas secundárias.  
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(a) (b) 

Figura 19 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do carbeto de nióbio com cobre, 

(a)aumento de 5000x e (b) aumento de 10000x. 

 

 

Na figura 20 e a tabela 14 encontram-se os resultados obtidos pelo EDS que revelaram a 

presença do cobre na estrutura do carbeto, o qual também foi identificado pelo DRX, como 

também pela morfologia obtida pelo MEV, a qual revela a presença de duas fases. Observou-

se ainda que ocorreu uma pequena perda de massa do cobre, pois durante o processo de 

preparação foi inserido um percentual de 5% e o resultado revelou um percentual de 4,2%, 

porém deve-se levar em consideração que este resultado é semi-quantitativo. 
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Figura 20 - Espectro de EDS do carbeto de nióbio com cobre. 

 

 

Tabela 14- Percentual por EDS dos elementos presentes no carbeto de nióbio com cobre 

Elemento massa % massa% σ Atomico % 

Carbono 47.893 0.713 88.532 

Cobre 4.210 0.156 0.601 

Nióbio 47.897 0.689 10.867 

 

4.3.1.3 – Análise Química por Fluorescência de Raios-X 

As Fluorescência de Raios-X aliada à análise de Difração de Raios-X fornecem como 

resultados os elementos e as fases presentes na amostra. A tabela 15 referente ao FRX mostra 

os percentuais dos elementos presentes no carbeto de nióbio com cobre, os quais apresentam-

se em forma de óxidos. A análise apresentou uma quantidade de 4,48% de óxido de Nióbio e 

de cobre, assim como no EDS identificou um percentual menor que 5% que foi o valor 

adicionado no processo de separação, porém este valor está coerente tanto com o EDS como 

com o refinamento Rietfeld, podendo ser afirmado com houve uma perda de massa durante o 

processo de impregnação ou durante a própria reação. Uma observação a ser feita é que 

durante a análise é retirada uma parte do material obtido que representa a amostra como um 

todo, com os resultados das análises, FRX e EDS, pode-se afirmar que existe uma boa 

uniformidade de cobre presente na amostra. 
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Tabela 15 - Percentual dos elementos constituintes no Cu-NbC por FRX. 

Elemento Percentual(%) 

Nb2O5 95,52 

CuO 4,48 

 

 

4.3.1.4 Determinação da área superficial e tamanho de poro pelo método BET 

 

O isoterma de adsorção de N2 determinou uma área superficial específica do 5%Cu- 

NbC  de 27 m
2
/g (método BET), volume de poros (método BJH) de 0,07cm

3
/g e tamanho de 

poro de 139Aº (método BJH). A figura 21 apresenta a isoterma de adsorção-dessorção do 

CuNbC. Pode-se observar que o compósito apresenta histerese do tipo H3 que é característico 

de materiais mesoporosos que possuem partículas aglomerados e em forma de placas, e que 

dão lugar a poros de tamanho variados e em forma de fendas, fato este observado nas imagens 

do MEV. O carbeto de nióbio obtido por Medeiros (2002) obteve uma área superficial de 62 

m
2
/g, porém, era puro sem a adição do cobre ou outro metal. Outro fato que explica essa 

diferença de área superficial é o compósito apresentar partículas bem aglomeradas o que foi 

visualizado pela Microscopia Eletrônica de Varredura, pois isso acarreta em uma diminuição 

da área superficial do material. 
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  - Adsorção 

    - Desorção 

 

 

 Figura 21 – Isoterma de adsorção-dessorção do 5%Cu-NbC. 

  

4.3.1.5 Determinação do tamanho de partículas por Granulometria a Laser 

 

A figura 22 apresenta a curva granulométrica do compósito 5%Cu-NbC. A distribuição 

de tamanho de partículas mostram que as partículas menores ficam entre 0,3 e 4µm e tamanho 

médio das partículas fica na faixa de 10-36µm. Este compósito também apresentou partículas 

na ordem de 100µm, em menor quantidade. 

Percebe-se também que com 10% da concentração de partículas, o diâmetro médio foi 

de 4,71µm, e quando a amostra apresentou 50% e 90% de concentração das partículas os 

diâmetros médios foram de 26µm e 52µm, respectivamente, e a amostra apresentou um 

tamanho médio das partículas de 28µm. Estes resultados estão de acordo com a Microscopia 

Eletrônica de Varredura que revelam que a amostra apresenta partículas de tamanhos 

variados. 
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A amostra em questão apresentou um comportamento bimodal, como percebe-se na 

figura 22, confirmando a variação no tamanho das partículas. 

 

 

Figura 22 - Curva granulométrica do tamanho médio de partículas 

 

4.4 Caracterização do carbeto de Nióbio com 11% de Cobre    

4.4.1  DRX e Método Rietveld do Carbeto de nióbio com 11% de cobre 

 

O Difratograma de Raios-X apontou resultados que indicam que após o processo de 

síntese ocorreu à formação do carbeto de nióbio com cobre puro. O refinamento Rietveld, 

indicou a formação do carbeto de nióbio com cobre de estrutura cúbica de face centrada 

(CFC) que permitiu determinar os parâmetros cristalográficos das amostras e o desvio em 

relação aos dados da literatura o tamanho médio das partículas, como também o percentual 

das fases presentes. 

A figura 23 é referente ao difratograma de Raio-X do carbeto de nióbio com cobre, o 

qual indica a formação de picos característicos do carbeto de nióbio(NbC) e este resultado 

está de acordo com a  literatura de Medeiros (2002). O difratograma revela ainda a presença 

de outros dois picos, com índices de Miller (220) e (311) e ângulo de difração, 43,27 e 50,48, 
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respectivamente, os quais são característicos do cobre, o que indica a presença do cobre e 

formação do composto de interesse (Cu-NbC). Este resultado é coerente ao apresentado por 

Long et al (2011). Pode observar ainda que os picos referentes ao cobre para o composto com 

11% de cobre são mais intensos, isso pode se explicado pela quantidade de cobre adicionado.     

Esse resultado confirma que o processo de síntese via gás-sólido adotado para a realização 

desse trabalho é bastante eficaz para a produção do compósito de nióbio nanoestruturado, pois 

este tipo de reação acontece intra e/ou extrapartícula, o que favorece o fenômeno de 

transferência de massa e de difusão, o que não ocorre em reações homogêneas. 

  

 

Figura 23- Difratograma de Raios-X 11%Cu-NbC sintetizado 

 

A figura 24 é referente aos padrões de difração de Raios-X do carbeto de nióbio com 

11% de cobre refinado pelo método Rietveld.  O refinamento para as amostras revelaram a 

formação fase cristalina na forma cúbica e com os seguintes parâmetros cristalográficos: a = 

4,468733 (Å), b = 4,468733 (Å) e c = 4,468733(Å), também muito próximo à literatura que 

apresenta a= 4,4698(Å), Rudy, (1963). O refinamento também relevou os valores de Alpha (°) 

= 90,0000, Beta (°) = 90,0000, Gama (°) = 90,0000, o volume da célula = 4,468733, obteve 

um desvio igual a S = 1,23, %NbC=88,78, %Cu=11,00 e tamanho médio de cristalito igual 

49,3 nm. 
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Medeiros (2002) obteve NbC com tamanho de cristalito de 17,0 nm, porém deve levar 

em consideração que neste trabalho foi adicionado uma segunda fase (cobre), fato que pode 

ter ocasionado o crescimento de grão do composto. 

 

 

Figura 24 - Difratograma de Raios-X pelo Método Rietveld 

 

Na tabela 16 abaixo estão apresentados alguns dos principais resultados referentes ao 

refinamento realizado para o carbeto de nióbio com 11% de cobre . 

 

 

Tabela 16 – Dados do refinamento do 11%Cu-NbC pelo Software Maud 

 

 

 Para o composto 11%Cu-NbC também foram realizadas medidas do tamanho de 

Fases    Densidade        

(g/cm³) 

Volume de 

Célula (Å) 

Tamanho de 

cristalito (nm) 

% em massa Estrutura 

      

NbC-43493-

ICSD 

8,91 4,468733 49,3 89,00 CFC 

Cu-94449-

ICSD 

7,81 3,61 98,7 11.00  
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cristalito e microdeformação pelo Método de Scherrer e pelo Método de Williamson-Hall. Os 

resultados obtidos dessas medidas são apresentados nas tabelas 17 e 18. Como pode ser visto, 

para este composto ocorreu um aumento no tamanho do cristalito, porém permaneceu na 

ordem de nanômetros, sofrendo também uma pequena microdeformação. 

 

 

Tabela 17: Tamanho médio de cristalito obtido pelo Método de Scherrer. 

Material 11%Cu-NbC   

Posição 

(2Ѳ) 

34,714 

 
40,3039 

 

58,3335 

 

69,7137 

 

73,3 

 

89,3 

 

Tm 

(nm) 

TC(nm) 30,339 

 

 

30,397 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

27,428 

 

27,649 

 

27,1083 

 

28,355 

 

35,076 

 

Legenda: Tm = tamanho médio de cristalito, Tc= tamanho de cristalito. 

 

  

 

 

Tabela 18 : Tamanho médio de cristalito obtido pelo Método de Williamson-Hall. 

Material Tm (nm) Md (%) 

   

CuNbC 47,17 

 

0,000625 

 

   

Legenda: Tm = Tamanho médio de Cristalito; Md= Microdeformação. 

4.4.2 MEV e EDS do Carbeto de Nióbio com 11% de Cobre 

As micrografias do MEV, obtidas experimentalmente, para o carbeto de nióbio com 

cobre estão representadas nas figuras 25(a) e (b) e 26(a) e (b). As figuras 25(a) e (b) foram 

obtidas com aumento de 400x e 1000x, respectivamente, as quais revelam que o carbonetação 

do precursor a partir de reação gás-sólido obteve o compósito 11% Cu-NbC com uma 

morfologia na sua maioria uniforme com partículas aglomeradas, não havendo mudança 

morfológica em relação ao composto com 5% de cobre.  
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                             (a)                                                              (b)                                    

Figura 25 - Microscopia eletrônica de varredura do carbeto de nióbio com cobre,  

(a) aumento de 400x e (b) aumento de 1000x. 

 

 

Nas figuras 26 (a) e (b), observa-se a presença de duas fases, as quais são atribuídas ao 

carbeto de nióbio e ao cobre, confirmando o resultado apontado pelo DRX. Percebe-se ainda 

que a morfologia desse composto é constituída de partículas de variados tamanhos e na sua 

maioria apresenta grãos desordenados. Na figura b é perceptível que o composto apresenta 

porosidade e aglomerados de pequenas partículas, características aplicadas a compostos 

nanométricos.  
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                                    (a)                                                           (b) 

Figura 26- Microscopia eletrônica de varredura do carbeto de nióbio com cobre, 

(a) aumento de 5000x e (b) aumento 10000x. 

 

 A figura 27 e a tabela 19 mostra os resultados obtidos pelo EDS, o espectro mostra a 

presença do cobre na estrutura do carbeto, confirmando o resultado obtido pelo DRX, como 

também pela morfologia obtida pelo MEV que revela a presença de duas fases. Este 

resultadoo revelou um percentual de 9% de cobre, sendo um pouco diferenciado do 

identificado pelo refinamento de 11%, porém deve-se levar em consideração esta análise é 

semi-quantitativa. 

 

Figura 27 - Espectro de EDS do carbeto de nióbio com 11% de cobre. 
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Tabela 19- Percentual por EDS dos elementos presentes no carbeto de nióbio com cobre 

Elemento massa % massa% σ Atomico % 

Carbono 45.415 0.713 88.532 

Cobre 9.000 0.156 0.601 

Nióbio 45.585 0.689 10.867 

 

4.4.3 Análise Química por Fluorescência de Raios-X 

 

A Fluorescência de Raios-X aliada à análise de Difração de Raios-X fornecem como 

resultados os elementos e as fases presentes na amostra. A tabela 20 é referente ao FRX 

mostra os percentuais dos elementos presentes no carbeto de nióbio com cobre, os quais 

apresentam-se em forma de óxidos. A análise apresentou uma quantidade de 11,00% de óxido 

de cobre, mostrando que o cobre foi incorporado na estrutura do carbeto. Este resultado era o 

esperado, pois foi inserido este percentual de cobre durante o processo de síntese.  

Esta análise foi mais coerente com o resultado do refinamento que o EDS, pois também 

apresentou um percentual de 11% de cobre no composto.  

 

Tabela 20 - Percentual dos elementos constituintes do Cu-NbC por FRX. 

Elemento Percentual(%) 

Nb2O5 88.9 

CuO 11,1 

       

 

4.4.4 Determinação da área superficial e tamanho de poro pelo método BET 

 

Através da isoterma de adsorção de N2 foi determinada a área superficial específica do 

CuNbC  de 17 m
2
/g (método BET), o volume de poros (método BJH) de 0,08cm

3
/g e tamanho 
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de poro de 193A° (método BJH). A Figura 28 apresenta a isoterma de adsorção-dessorção do 

CuNbC. Assim como o 5%Cu-NbC, o compósito com 11%-CuNbC também apresentou  

histerese do tipo H3 que é característico de materiais mesoporosos que consistem de partículas 

aglomeradas e em formas de placas com poros em formas de fendas e distribuição de tamanho 

de poros não uniforme, fato confirmado nas imagens do MEV. Observou-se que este 

compósito com 11% de cobre apresentou área superficial menor que o compósito com 5% de 

cobre e apresentou o tamanho de poro maior isso é atribuído a uma maior concertação de cobre 

neste composto.  

 

 

- Adsorção 

- Desorção 

 

 

Figura 28 – Isoterma de adsorção-dessorção do 11%Cu-NbC. 
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4.4.5 - Determinação do tamanho de partículas por Granulometria a Laser 

 

A figura 29 é referente à curva granulométrica do compósito 11%Cu-NbC. A 

distribuição do tamanho de partículas mostra que as partículas menores ficam entre 0,3 e 5µm 

e tamanho médio das partículas fica na faixa de 10-60µm.  

Verifica-se também que com 10% da concentração de partículas, o diâmetro médio foi 

de 6,91µm, e quando a amostra apresentou 50% e 90% de concentração das partículas os 

diâmetros médios foram de 36µm e 64µm, respectivamente. A amostra apresentou um 

tamanho médio das partículas de 37µm.  

Percebe-se que a amostra de 11%Cu-NbC apresentou um tamanho médio de partículas 

maior que amostra de 5%Cu-NbC. Este acréscimo é atribuído a uma maior concentração de 

cobre no compósito. 

 Estes resultados estão de acordo com a Microscopia Eletrônica de Varredura que 

revelam que a amostra apresenta partículas de tamanhos variados.  

A amostra apresentou um gráfico com comportamento modal, o que significa que as 

partículas apresentam tamanhos mais uniformes. 

 

 

Figura 29 - Curva granulométrica do tamanho médio de partículas 
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4.5 Análise comparativa entre os resultados de BET, Granulometria a Laser e 

Refinamento Rietveld para 5%Cu-NbC e 11%Cu-NbC. 

  

 As tabelas 21 e 22 apresentam os resultados de BET, Granulometria a Laser e 

Refinamento Rietveld para as amostras de 5%-CuNbC e 11%-CuNbC.  

     Os resultados comprovam que o cobre influencia diretamente nas características dos 

materiais, pois percebe-se que  o tamanho do cristalito, obtido pelo Refinamento Rietveld, 

para a amostra de 5%Cu-NbC é menor do que a da amostra de 11%-CuNbC, como também, 

 o tamanho partículas, as quais, são constituídas de cristalitos. Percebe-se também, que a área 

especifica, para este composto, também é maior em relação à área da amostra 11%Cu-NbC, 

pois quanto mais nanométrica um material maior sua área superficial. O tamanho de poro para 

a mostra 5%Cu-NbC é menor, o que lhe confere características melhores para a catálise do 

que a amostra com 11% de cobre. 

 

Tabela 21 – Análise por BET.         

BET 

Amostra Área (m
2
/g) T. de poro (A°) V. de poro (Cm

3
/g) Ref. Rietveld (nm) 

5%-CuNbC   27 139 0,07 35,9 

11%Cu-NbC 17 193 0,08 47,14 

 

 

Tabela 22 – Análise por Granulometria a Laser. 

Granulometria a Laser 

Amostra T. de Partícula (µm) 

5%-CuNbC 28 

11%Cu-NbC 37 
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5.0 CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

5.1 Conclusões  

 

• O método de síntese utilizado neste trabalho mostrou-se viável para obter o precursor 

tris(oxalato)oxiniobato de amônio.  

• O estudo Termogravimétrico do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado 

mostra que ocorreu a decomposição do complexo em NH3, CO, CO2 e água.  

• O Espectro de Difração de Raio-X confirmou a característica amorfa do precursor 

oxalato de nióbio.  

• O estudo morfológico do precursor de nióbio observado através da Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) revelou que o precursor apresenta partículas grandes e 

aglomeradas.  

• O método de reação sólido-sólido utilizado é satisfatório para a produção do óxido 

CuNb2O6. 

• O método de síntese, através da reação gás-sólido, é satisfatório para a produção de 

Cu-NbC, pois os resultados apresentados revelaram a formação de fase pura e a 

incorporação do cobre no composto. 

•  O carbeto de nióbio com 5% de cobre apresentou o tamanho de cristalito menor que o 

carbeto impregnado com 11% de cobre, porém ambos apresentaram tamanho de 

cristalito de ordem nanométrica.  

• O carbeto de nióbio com 5% de cobre apresentou área superficial maior que o carbeto 

impregnado com 11% de cobre. Porém, apresentou um tamanho de partícula menor 

quando comparado com o carbeto impregnado com 11% de cobre. 
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5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

O presente estudo abre a possibilidade para diversos trabalhos futuros, o qual é possível 

prever algumas caracterizações a serem realizadas para os pós preparados por esta estratégia 

de síntese. 

 

a) Otimizar o processo de síntese do oxido misto de níobio e cobre, visando o aumento  

da porcentagem de cobre para que se chegue a fase pura e estudar sua propriedades 

elétricas e magnéticas. 

b) Otimizar o processo de síntese do carbeto de nióbio e cobre, visando uma variação 

na porcentagem de cobre para verificar mudanças no tamanho do cristalito.  

c)  Estudo as propriedades elétricas e magnéticas das amostras de carbeto de nióbio 

com cobre obtidas neste trabalho.   

d) Verificar a sua reatividade catalítica para o oxido de nióbio e o carbeto de nióbio 

com cobre obtidos neste trabalho. 

e) Aumento da escala de produção do carbeto durante o processo de síntese para 

verificar se as condições de tempo e temperatura se manteriam economicamente 

viáveis.      

f) Utilizar o carbeto de nióbio com cobre em metal duro para verificar a eficiência e 

resistência da liga.  
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