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RESUMO 

SOUTO, M. V. M. Estudo de métodos de dopagem para obtenção e caracterização de óxido e 

carbeto de nióbio com cobre e sua aplicação em compósitos sinterizados (CuNbC). 141 f. 

2017. Tese de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de 

Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2017. Orientador: 

Carlson Pereira de Souza.  

 

O estudo dos métodos de dopagem via úmida e via sólida para a obtenção de óxidos de nióbio 

e carbetos de nióbio com cobre (5%Cu e 10%Cu mol/mol), a partir do precursor tri(oxalato) 

oxiniobato de amônio hidratado, assim como, uma avaliação das propriedades do compósito 

de carbeto de nióbio dopado com cobre (Cu-NbC) sinterizado via SPS (Spark Plasma 

Sintering) foram estudados neste trabalho. O óxido CuNb2O6 foi obtido por reação sólido-

sólido a temperatura de 1000
o
C e tempo de 120 min. O carbeto de nióbio foi sintetizado a 

baixa temperatura 980
o
C e tempo de 60 min, em forno tubular e atmosfera gasosa de metano 

(CH4) e hidrogênio (H2). Na sinterização via fase líquida do compósito CuNbC, adotou-se os 

seguintes parâmetros: temperatura de 1200
o
C, pressão de compactação de 30 MPa e tempo 

reacional de 10 min. Os pós foram caracterizados por difração de raios-x (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (SEM), fluorescência de raios-x (FRX), adsorção de nitrogênio pela 

técnica Brunauer, Emmet e Teller (BET). Os pós reacionais foram obtidos com tamanhos de 

partículas nanométricas, variando entre, aproximadamente, 20 nm e 28 nm, e nas proporções 

pretendidas com a pureza desejada. A área superficial específica variou entre, 

aproximadamente, 38,0 m²/g e 48,0 m²/g. A morfologia de ambos apresentaram partículas 

aglomeradas de tamanhos e formas variadas, predominando o formato esférico. Os menores 

desvios composicionais dos pós foram obtidos pelo método via sólida, porém por via úmida 

as propriedades foram otimizadas, apresentando menores tamanhos de partículas e maiores 

áreas superficiais específicas. O compósito dopado com cobre (CuNbC), foi sinterizado via 

SPS (Spark Plasma Sintering) e suas propriedades avaliadas. Essa avaliação foi realizada 

através da difração de raios-x, microscopia eletrônica de varredura com mapeamento por 

EDS, dureza vickers e densidade (método Arquimedes). Os pós dopados com 10 %Cu e por 

via úmida apresentaram os melhores resultados, com dureza  vickers de 84,1HV e fator de 

empacotamento atômico de 79,3%.  

Palavras-chave: Carbeto de nióbio. Dopagem. Pós compósitos. Cobre. Síntese. 
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ABSTRACT 

SOUTO, M. V.M. Study of doping methods to obtain oxide and niobium carbide with copper 

and its application in sintered composites (Cu-NbC). 141 f. 2017.  Doctoral Thesis – PhD in 

Science and Engineering of Materials Program – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal – RN, 2017. 

Supervisor: Carlson Pereira de Souza 

 

The study of wet doped and solid path doping methods to obtain niobium oxides and niobium 

carbides with copper (5% Cu and 10% Cu mol / mol) from the hydrated ammonium trioxalate 

oxyniobate precursor, as well as, an evaluation of the properties of copper-doped niobium 

(Cu-NbC) composite sintered through SPS (Spark Plasma Sintering) was performed in this 

work. Niobium and copper oxide (CuNb2O6) was obtained by solid-solid reaction at 1000 ° C 

and duration of 120min. The niobium carbide was synthesized at low temperature (980ºC) 

and in short reaction time (60min), in a tubular oven, and in a gas atmosphere of methane 

(CH4) and hydrogen (H2). For the liquid phase sintering of the Cu-NbC composite, the 

following parameters were adopted: iqual temperature at 1200 ° C, compaction pressure iqual 

at 30Mpa, reaction time of 10min. The powders were characterized by X-ray diffraction, 

scanning electron microscopy, X-ray fluorescence (FRX), particle size analysis and nitrogen 

adsorption by BET technique, as well as crystallite size measurements. The crystallite size 

was calculated by the Scherrer method using the X-ray diffraction data. The reaction powders 

were obtained with nanometric particle sizes, ranging from approximately 20nm to 28nm, and 

in the desired proportions with the desired purity. The specific surface area ranged from 

approximately 38.0 m²/g to 48.0 m²/g. The moforlogy of both presented agglomerated 

particles of varied sizes and forms, predominating, however, the spherical shape. The lowest 

compositional deviations of the powders were obtained by the solid route method, however by 

wet method the properties were improved, presenting smaller particle sizes and larger specific 

surface areas. The sintered composite was evaluated by XRD, Vickers hardness and density. 

Also, measurements were made of Vickers hardness, density by Archimedes, SEM, and EDS 

with mapping, in which good dispersion and homogenization of the phases were identified. 

The wet doped powders with 10% Cu, after sintering, presented the best results, showing 

Vickers hardness (84.1 HV) and density (79.3%) 

 

Keywords: Niobium carbide. Doping. Composites powders. Copper. Synthesis. 
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WC – Carbeto de tungstênio 

TaC – Carbeto de tântalo  

NbC - Carbeto de Nióbio 

TiC- Carbeto de titânio  
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IUPAC- União Internacional de Química Pura e Aplicada 

DNPM- Departamento Nacional de Produção Mineral 

LAMAV – Laboratório de Materiais de Alta Dureza  
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R²- Coeficientes de determinação  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.0- INTRODUÇÃO 

Recentemente, a partir da forte demanda industrial de materiais inovadores e 

multifuncionais, pesquisas têm tentado obter novos métodos, para avaliar e aperfeiçoar suas 

propriedades e aplicações. Para isto, investe-se no desenvolvimento de novas tecnologias de 

processamento de materiais utilizando-se dos mesmos elementos, mas com novas 

composições, e novos processamentos, envolvendo principalmente as variáveis como tempo e 

energia.  

Os óxidos e carbetos de metais de transição têm se apresentado como produtos 

investigativos nessa inovação. Os carbetos de metais refratários (WC, TaC, NbC, TiC, MoC), 

apresentam propriedades extraordinárias, tais como: elevado ponto de fusão, boa resistência 

ao desgaste e extrema dureza. Estes carbetos, em especial o NbC, vêm sendo largamente 

utilizado na produção de pós-compósitos para aplicações que necessitam de elevada 

resistência ao desgaste (OYAMA, 1992), em ligas de metal duro (MEDEIROS, et al, 2001) e 

compósitos metal- cerâmica (SILVA, et. al., 2012; SILVA Jr, et al., 2013).  Também têm se 

mostrado promissor para aplicação em catálise, por apresentar atividade catalítica similar à de 

catalisadores de metais nobres em reações envolvendo hidrogênio. Os óxidos de nióbio, 

também, possuem uma vasta aplicação, que vai desde a obtenção de filmes finos, como por 

exemplo, em baterias de íon de lítio (YOO et al, 2013), sensores de gás (VÁZQUEZ et al, 

2014), material eletro-óptico (MOHAMMADI et al, 2013); à aplicação catalítica, nas reações 

de esterificação, hidrólise, condensação, alquilação e desidrogenação (ARANDA, 2009 e 

ROCHA, 2010).  

A obtenção de carbetos refratários dopados com metais especiais, em relação aos 

carbetos convencionais, representa a possibilidade de aumentar o nível de eficiência em 

aplicações catalíticas, pois permite um aumento na densidade de sítios catalíticos disponíveis 

no material (XIAO, WANG, et al., 2002); bem como na área de metalurgia, visto que atribui 

melhorias nas propriedades dos materiais sinterizados, possibilitando uma maior interação 

entre as fases, durante o processo de coalescência.   

A dopagem é um método através do qual é possível modificar a superfície de um 

material pela adição de metais de transição. Vários são os métodos disponíveis na literatura 

para produzir um material dopado: mistura física, ou via sólido (AL-MEGREN, XIAO, et al., 

2005); por dissolução com formação de solução aquosa, seguida de secagem
 
(CHENG e 
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HUANG, 2010); por coo-precipitação de soluções (IZHAR e NAGAI, 2008); e dopagem por 

via úmida.  A dopagem via sólida consiste na mistura física dos sólidos, enquanto que, a 

dopagem por via úmida envolve o uso de um excesso de solução com relação ao volume do 

poro do suporte (LEE, 1985). Contudo, nenhum consenso é atingido no tocante à metodologia 

de dopagem empregada, não existindo nenhum estudo com relação ao efeito dessa etapa nas 

propriedades do produto final. 

Os diversos métodos de síntese de partículas metálicas conduzem à possibilidade de 

melhorais nas propriedades dos materias dopados, e um dos pontos determinantes nesse 

enfoque é a escolha desse método. Desta forma, os parâmetros mais importantes a serem 

observados são aqueles que direcionam a um melhor controle de área superficial, menor 

tamanho médio de partículas e baixo grau de aglomeração, o que justifica a importância de 

um estudo mais elaborado desses métodos.  

Outra vantagem dos materiais dopados, principalmente, carbetos dopados, é na 

aplicação desses materiais no processo de sinterização, pois atribui melhorias nas 

propriedades dos materiais sinterizados, possibilitando uma maior interação entre as fases, 

durante o processo de coalescência.  As técnicas convencionais de sinterização para carbetos 

com ou sem dopante exigem temperaturas elevadas e longas durações, e, nestas condições, 

invariavelmente observa-se o crescimento anormal dos grãos que deterioram as propriedades 

mecânicas dos compósitos obtidos. Como solução para este problema, técnicas alternativas de 

sinterização estão sendo empregadas na tentativa de reduzir os parâmetros de sinterização 

destes compósitos.  

A sinterização por plasma pulsado (SPS - Spark plasma sintering) vem sendo muito 

utilizada na consolidação de materiais que apresentam dificuldades de sinterização, (GROZA, 

et al., 2001). Esta técnica é desenvolvida aplicando-se uma pressão uniaxial simultânea e uma 

corrente contínua pulsada através de uma amostra depositada e comprimida em uma matriz de 

grafite, o que possibilita o processo de sinterização ocorrer em temperaturas relativamente 

baixas e curto espaço de tempo. (MUNIR, et al., 2006) 

Nesse contexto, foi realizado o estudo dos métodos de dopagem via úmida e via sólida 

para a obtenção de óxidos e carbetos de nióbio com cobre, obtidos através do precursor 

tri(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado; assim como, a obtenção do compósito (Cu-NbC), 

através do carbeto de nióbio dopado com cobre, sinterizado via SPS (Spark Plasma Sintering), 
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e o estudo das suas propriedades. Desta forma, a seguir, têm-se os pontos que foram 

estudados, especificamente, no desenvolvimento da pesquisa: 

 Estudar o efeito dos métodos de dopagem e percentuais de cobre na síntese do 

precursor tri(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado. 

 Obter pós Cu-NbC nanoestruturados a partir do precursor tri(oxalato)oxiniobato de 

amônio hidratado  dopado com nitrato de cobre em diferentes métodos e  proporções 

de cobre, através de reação gás-sólido em forno tubular a baixa temperatura.  

 Obter os pós Cu-Nb2O6 a partir do precursor tri(oxalato)oxiniobato de amônio 

hidratado  dopado com nitrato de cobre em diferentes métodos e  proporções de cobre, 

através de reação sólido-sólido em forno mufla. 

 Estudar o feito da dopagem por via sólida e via úmida com diferentes percentuais de 

cobre (5%Cu e 10%Cu) na estrutura e morfologia do óxido e carbeto de nióbio e 

cobre. 

 Analisar a infuência da dopagem por via sólida e via úmida com diferentes percentuais 

de cobre (5% e 10%) na área superficial específica do óxido e carbeto de  nióbio e 

cobre. 

 Obter compósitos de Cu-NbC utilizando a técnica “spark plasma sintering”, e analisar 

os efeitos dos métodos de dopagem e diferentes percentuais de dopante (Cu) na 

morfologia, bem como, na dispersão e homogeneidade das fases de NbC e Cu dos 

compósitos sinterizados. 

 Estudar o feito da dopagem por via úmida e por via sólida com diferentes percentuais 

de cobre (5%Cu e 10%Cu) na estrutura do compósito Cu-NbC sinterizado, bem como, 

nas propriedades de densidade e microdureza.   

Assim, este trabalho apresenta, no capitulo 1, a introdução; e, no capítulo 2, é 

apresentada a revisão bibliográfica realizada. 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. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.0 - 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, 2010). 

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). 
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As Tabelas 2.1 e 2.2 apresentam algumas propriedades do Nióbio. 

 

Tabela 2.1-Propriedades físicas do nióbio. Fonte: Mendes (2005). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.2-Propriedades mecânicas do nióbio. Fonte: 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 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.  

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 face Centrado 
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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 

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, 2012). 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, 2012).  

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, 2012).  
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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 2.3 abaixo relaciona as reservas e a produção do Nióbio no 

Brasil e Mundialmente. 

 

Tabela 2.3-Produção do nióbio no Brasil e no mundo. Fontes: DNPM / DIPLAM (RAL), 

USGS Mineral Commodity Summaries-2014 

Discrição
(1)

 Reservas
(2)(

t) Produção(t) 

Países 2013
(p)

 2011
(r)

 2012
(r)

 2013
(p)

 % 

Brasil 10.693.520 64.657 82.214 73.668 92,81 

Canadá 200.000 4.630 4.710 5.000 6,30 

Outros países nd 737 375 700 0,89 

Total >10.893.520 70.019 87.299 87.299 100 

(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 
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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 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; 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). 

2.2 Cobre 

 

O cobre é um elemento amplamente distribuído na natureza. A maior jazida desse 

elemento é localizada no Chile, seguido pelos Estados Unidos, Canadá, Rússia e Zâmbia. No 

Brasil, as principais reservas encontram-se nos Estados da Bahia, Rio Grande do Sul e Pará, 

totalizando 1,9% das reservas mundiais de cobre. É encontrado em minerais como cuprita 

(Cu2O), calpirita (CuFeS2), bornita( sulfeto de cobre e ferro), calcosita (Cu2S),  e covelita 

(sulfeto de cobre com mica).  O cobre bruto é obtido após eliminaçõa do enxofre dos minérios 

calcopirita e calcosita, em seguida é refinado em fornos obtendo o cobre metalúrgico. 
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Posteriormente o cobre é refinado por processo de eletrólise, resultando nos catodos de alta 

pureza. (ANDRADE, 2001). 

 Possui o símbolo químico Cu e número de oxidação de +1 e +2e. É encontrado na 

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

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. A Tabela 2.4 apresenta as principais características físicas e mecânicas do cobre. 

 

Tabela 2.4-Propriedades físicas e mecânicas do cobre. Fonte: Germam, (1994) 

Cobre Cu 

Número atômico 29u 

Densidade 8,96 g/ cm
3
 

Peso atômico 63,54 g/mol 

Temperatura de Fusão 1083°C 

Temperatura de Ebulição 2578°C 

Calor de Fusão 13 KJ/ mol 

Capacidade de calor 386 J (kg°C) 

Coeficiente de expansão térmica 16,6 ppm/°C 

Resisitividade elétrica 1,6 microohms- cm 

Módulo de Elasticidade 145 GPa 

Condutividade térrmica 403 W/ (m°C) 

 

Segundo Tokumitsu (1997) e Ferreira (2001) o cobre é um metal dotado de excelentes 

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

alta conformabilidade. É um metal maleável muito utilizado na fabricação de moedas, fios 

elétricos, tubulações e encanamentos de água quente, e em combinação com outros metais é 

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

O cobre é um dos metais não-ferrosos mais importantes. Usado em grande escala na 

indústria, sua principal propriedade é a condutividade elétrica. Geralmente usado como ligas 

de bronze com adições de Ni, Sn, Pb e C (bronze de grafite). As ligas de cobre são usadas Em 

ambientes que exigem alta resistência à corrosão, (Upadhyaya, 1999). Sua resistência a 

corrosão se dar em meios como: água do mar, soluções salinas em geral, solos, meios 

orgânicos, entres outros. E é atacado pelo ácido nítrico, halogênios, amônia com água e 

sulfitos (BRESCIANE, 1992). 
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2.3 Carbetos de Metais Refratários  

 

Os carbetos de metais de transição, especificamente do grupo d, constituem um grupo 

especial de compostos, como por exemplo, os carbetos de nióbio e tântalo, 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 carbetos com maior relevância tecnológica são aqueles formados a partir de 

elementos das famílias, IVA, VA, VIA, VIIA e VIIIA, estes materiais apresentam alta dureza, 

alto ponto de fusão e condutividade elétrica. Os tipos de ligações químicas apresentadas 

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

quais são responsáveis por definem às 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).  

O carbeto de nióbio apresenta uma estrutura cúbica de face centrada, (ARONSON, 

1981). Cada átomo, metal ou carbono, é circundado por seis outros átomos da outra espécie 

atômica dando-lhe uma configuração octaédrica, como apresentado na Figura 2.1.  

Os carbetos de metais de transição possuem baixa estequiometria, podendo ser 

representada pela relação MCy, em que M representa o metal e y é a razão carbono - metal. 

Dentro da faixa de y=0,5 a 0,97 não ocorre alteração na estrutura cristalina, esta deficiência de 

carbono é devido a vacâncias de átomos de carbono na rede. A concentração de vacâncias 

influência as propriedades relacionadas à força de ligação, como ponto de fusão, constantes 

elásticas, dureza e o comportamento de deformação plástica em altas temperaturas, assim 

como as propriedades de transporte relacionadas a defeitos como a condutividade térmica e 

difusão, WILLIAMS, 1998. 
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Figura 2.1- Estrutura cristalina do NbC. Fonte: FERREIRA, (2001) 

 

 

 2.3.1 Carbetos de nióbio. 

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; SHI et el., 2005).  

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

mistura do óxido de nióbio, Nb2O5 com uma fonte de carbono, em ambos os casos, a reação 

de carburização acontecem pela difusão em estado sólido o que requerem altas temperaturas, 

entre 1600ºC e 1800°C, (FURUKAVA, 2007).  

Existem vários métodos para produzir carbeto de nióbio, 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 penta haletos 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). Estudos recentes 

vêm focando na produção de carbetos de nióbio a menores temperaturas e curto tempo de 

síntese, estes métodos são capazes de produzir materiais com maiores áreas superficiais, 

assim como menores tamnhos de cristalitos.   

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

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

promissor em aplicações industriais, como por exemplo, em revestimento de reatores 



30 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

nucleares e catalisadores para a indústria química (ROTH et al, 1980). Freitas (2006), afirma 

que 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.  

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 2.5 apresenta algumas de 

suas propriedades.  

Tabela 2.5- Propriedades do NbC. Fonte: 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  7,4x10
-5

 ohm.cm 

 

2.3.2 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 1320MPa, módulo de elasticidade de 

340GPa (LYAKISHEV et al, 1984).  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).  

Outra aplicação igual promissora é a catálise, no qual vem sendo desenvolvido 

diversos catalisadores de nióbio para reações de: oxidação seletiva, reações de conversão de 

hidrocarbonetos, hidrogenação e desihidrogenação, hidrotratamento, hidrogenação de 

monóxido de carbono, hidratação e desidratação, fotoquímica e eletroquímica, e 

polimerização (WACHS et al., 1996). 

 



31 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

 2.3.3 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-

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 2.2. 

 

Figura 2.2- Diagrama de fases do sistema Nb-C. Fonte: Lyakishev, Tulin e Pliner, ( 1984) 
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    2.4 Síntese de Carbetos Nanoestruturados por Reação Gás Sólido de Carborredução 

Os materiais nanoestruturados apresentam mudanças significativas em suas 

propriedades, dentre elas, o grande aumento de solubilidade, enormes mudanças nas 

propriedades de difusão, grande estabilidade microestrutural em relação ao crescimento de 

grão, aumento da resistência mecânica em materiais frágeis, diminuição no tamanho de falhas, 

super plasticidade e otimização de propriedades magnéticas, tornando-os bastante 

interessantes para o meio industrial (GREER 1998).  

Em 1980 as reações gás sólidos foram desenvolvidas com o intuito de obter esses 

materiais nanometálicos (LEE, 1987). Essas reações pertencem à classe das reações 

heterogêneas e requer considerações importantes, tais como, controle de temperatura, vazão 

do gás, dentre outras. Estes controles de processamentos são capazes de produzir carbetos 

com menores tempos de reação, maiores áreas superficiais e menores tamanhos de partículas, 

o que também confere a esses materiais características para aplicações catalíticas melhores 

que aqueles produzidos pela rota tradicional (CIOLAR, 1981). 

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 2004, 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. 

Atualmente alguns pesquisadores estão fazendo uso dessas reações tanto para alcançar 

as características que os materiais nanoestruturados apresentam, como para reduzir custos, 

vistos que por este método o tempo de processamentos e a faixa de temperatura são reduzidos.  

Os pós refratários nanoestruturados (WC, NbC, TaC, NbC-Cu e NbC-TaC)  foram produzidos  

por (MEDEIROS, 2002; MEDEIROS et al., 2002; MEDEIROS et al., 2001; LIMA, 2013; 
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SOUTO, 2013 e BARBOSA, 2013) a partir de complexos oxalatos amoniacais. O método de 

síntese, reação gás-sólido, conferiu a estes materiais alta áreas superficiais (38 a 87 m2/g) e 

tamanhos de cristalitos nanométricos (12 a 50 nm). 

2.5 Óxidos de nióbio 

Os óxidos de nióbio existem em diferentes relações estequiometrias, como, por 

exemplo, o pentóxido de nióbio (Nb2O5), dióxido de nióbio (NbO2) e monóxido de nióbio 

(NbO). Também existem como ânions em óxidos ternários, como o KNbO3, NaNbO3 e 

LiNbO3. O NbO2, um sólido azul escuro, é semicondutor e apresenta-se como diferentes 

estruturas cristalinas: rutilo, tetragonal e monoclínica, (BOLZAN, et al 1994). Pode apresentar 

comportamento diamagnético, é insolúvel em água e um forte agente redutor.  

O NbO, um sólido cinza, é um bom condutor elétrico, diferente dos outros óxidos de 

nióbio, que são semicondutores. Possui estrutura cúbica de face centrada. O pentóxido de 

nióbio (Nb2O5), um sólido branco, é o principal óxido de nióbio, pois é o precursor para todos 

os materiais que contém nióbio (CARDELLI, 2008). Possui uma alta complexidade estrutural 

devido ao polimorfismo característico, cujo grau está relacionado ao método e variáveis da 

síntese, como a natureza dos precursores, tempo e temperatura de processamento 

(WEISSMAN, 1990). 

Diversas são as aplicações do pentóxido de nióbio, como filmes finos incluem: 

baterias de íon de lítio (YOO et al, 2013), sensores de gás (VÁZQUEZ et al, 2014), material 

eletro-óptico (MOHAMMADI et al, 2013), como material semicondutor em geral 

(MARDARE et al, 2014), material dielétrico (CHEN et al, 2012), entre outros, mostrando que 

o óxido de nióbio, mesmo na forma de filmes finos, já é um material de interesse bastante 

promissor em aplicações avançadas em eletrônica. Na catálise, o Nb2O5 tem sido largamente 

estudado como catalisador em vários tipos de reações tais como, esterificação, hidrólise, 

condensação, alquilação e desidrogenação (ARANDA, 2009 e ROCHA, 2010).  

2.6 Metodologias de dopagem. 

Várias estratégias têm sido adotadas com o propósito de aumentar a eficiência de 

diversos materiais seja no tratamento de efluentes industriais, em aplicações catalíticas, ou na 

área de metalurgia. Dentre os quais se encontra a dopagem, na qual é possível modificar a 
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superfície de um material pela adição de metais de transição. (MOHAMED e SALAM, 2014; 

LENZI  et al., 2011). Assim, dopante é considerando como uma impureza que adicionada em 

pequenas quantidades a uma substância pura altera suas propriedades.  

Alguns métodos de dopagem são utilizados para sintetizar materiais incorporados com 

dopante, (CAMPANATI , 2003), dentre eles, a dopagem via sólida que consiste na mistura 

física dos sólidos,  a dopagem por via úmida que envolve o uso de um excesso de solução 

com respeito ao volume do poro do suporte (LEE, 1985), a dopagem por saturação de volume 

de poros, que leva em consideração a umidade incipiente (PINNA, 1998) , ou seja, até a 

saturação de volume de poros do suporte empregando dissoluções aquosas de sais solúveis 

(comumente nitratos) dos componentes metálicos que deverão ser suportados. A dissolução 

dos precursores metálicos penetra na estrutura porosa do suporte mediante forças capilares, de 

modo que o volume de dissolução utilizada não supere o volume de saturação dos poros do 

suporte, minimizando-se a deposição dos precursores metálicos na superfície externa das 

partículas do catalisador (GONZÁLEZ, 2010). 

Com relação a esses processos de dopagens, diversos trabalhos estão disponíveis para 

os diferentes materiais: mistura física de HMA (ARAUJO, 2015) ou MoO (AL-MEGREN, 

2007;  XIAO, et al., 2002; XIAO, YORK, et al., 2001)  com nitrato de cobalto em almofariz; 

por dissolução de HMA com nitrato de Co e formação de solução aquosa, seguida de secagem 

(CHENG e HUANG, 2010); impregnação via sólido (Souto, et al, 2016) por co-precipitação 

de soluções de HMA e nitrato de Co (IZHAR e NAGAI, 2008); por impregnação de Mo2C 

em solução de nitrato de cobalto (GRIBOVAL-CONSTANT, GIRAUDON, et al., 2004),  

moagem de alta energia para obtenção do Cu-NbC (LONG, et al, 2010; MARQUES, et al, 

2005; HUSSAIN, et al, 2008) etc..  

Contudo, nenhum consenso é atingido no tocante à metodologia de dopagem 

empregada, não existindo nenhum estudo com relação ao efeito dessa etapa nas propriedades 

do produto final para obtenção de carbetos. 

2.7 Sinterização 

A sinterização é um processo que, segundo relatos históricos, vem sendo utilizada 

desde os primórdios das civilizações. Algumas descrições afirmam que os Incas já utilizavam 

este método na obtenção de joias de ouro/platina, como também os egípcios para a 
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sinterização de metais e cerâmicas por volta do ano 3000 A.C. (GAO, et al, 1999). Também 

há relatos que os primeiros produtos sinterizados tenham sido tijolos aquecidos em buracos 

abertos para aumentar sua resistência.  

Por definição a sinterização é um processo no qual um pó compactado de um sólido 

cristalino ou não-cristalino é tratado termicamente para formar um sólido único e coerente via 

eventos de transporte de matéria que ocorre em escala atômica (GOMES, 1995). O resultado é 

a formação dos contornos de grãos e crescimentos de pescoços, de união interpartículas, 

levando o sistema a densificação e a contração volumétrica (SADANGI, et al, 1999). 

No processo de fabricação do metal duro, que tem por objetivo obter um corpo 

sinterizado com distribuição de tamanho de grãos bem definidos e com densidade próxima a 

densidade teórica, a sinterização é uma das etapas mais importantes, uma vez que é nesta 

etapa que o compactado resultante da conformação dos pós é submetido à temperatura 

máxima. Durante este processo várias mudanças ocorrem na estrutura do metal duro, entre 

elas a densificação e o crescimento de grãos (BRITO, et al., 2007). 

A sinterização pode ser realizada tanto em fase sólida como em fase líquida, a 

primeira é realizada a baixo da temperatura de fusão dos metais presentes no compósito, 

enquanto que a segunda ocorre à cima da temperatura de fusão do ligante. Esta última é 

caracterizada pelo aparecimento de um líquido durante a sinterização e pode ocorrer em dois 

processos diferentes: um, quando o líquido permanece presente durante todo tempo, no qual o 

compacto está na temperatura de sinterização e outro, também chamado de sinterização com 

fase líquida transiente, onde o líquido é formado durante o aquecimento do compacto à 

temperatura de sinterização e desaparece por interdifusão durante a temperatura de 

sinterização do mesmo (LENEL, 1980; GOMES, 1995 e MOON, 1997). 

Em fase sólida a sinterização ocorre em três estágios. O estágio inicial que é 

caracterizado pela formação e crescimento de pescoço nas áreas de contato entre as partículas, 

ou seja, formação do contorno de grão, com consequente redução de energia superficial 

(SILVA, 2008). O estágio intermediário em que ocorre a densificação do sinterizado e 

diminuição da porosidade aberta. E o estágio final em que ocorre o isolamento dos poros e 

eliminação gradual da porosidade por difusão de vacâncias com pequena densificação da 

estrutura. A Figura 2.3 representa os estágios de sinterização em fase sólida.  
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Figura 2.3- Esquema representativo dos estágios de sinterização em fase sólida.                

Fonte: GOMES, (1995). 

 

Em fase líquida a sinterização também ocorre em três estágios. O estágio de rearranjo, 

o qual é marcado inicialmente pelo espalhamento do líquido recém-formado ao redor das 

partículas sólidas que conduz ao rearranjo dessas partículas e à densificação da estrutura. O 

estágio de solução-precipitação, no qual só ocorrerá se houver solubilidade da fase sólida no 

líquido. E por fim, o estágio de densificação final que só ocorre se a estrutura ainda não 

estiver completamente densa e consiste no crescimento de pescoço entre as partes sólidas que 

estão em contato. Nesta fase ocorre o fechamento total dos poros e a contração da estrutura.  

Segundo German, 

 Segundo GERMAN, SURI E PARK, (2009) a sinterização em fase líquida possibilita 

a obtenção de um produto final com melhores propriedades, sendo, portanto o processo de 

sinterização utilizado comercialmente.  A Figura 2.4 ilustra um esquema representativo dos 

estágios de sinterização em fase líquida. 
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Figura 2.4-esquema representativo dos estágios de sinterização em fase líquida. Fonte: 

GERMAN, (2009). 

 

2.8 Sinterização por Plasma Pulsado 

O termo plasma foi proposto pelo físico Lamgmiun em 1923, por se tratar de um gás 

ionizado (GOLANT, 1977). A Sinterização por plasma pulsado (SPS - Spark plasma 

sintering) é uma técnica de consolidação de pós que é caracterizada pela aplicação simultânea 

de pressão e corrente contínua pulsada através de uma amostra comprimida em matriz de 

grafite, possibilitando sinterizações a temperaturas relativamente baixas e em curto espaço de 

tempo (MUNIR, et al., 2006).  

Neste processo, a amostra sob sinterização é exposta a um plasma inerte ou reativo. O 

aquecimento se dá por bombardeio dos íons do plasma sobre a superfície externa da amostra, 

principalmente, se esta estiver em contato direto com o plasma, ou por radiação, caso esteja 

isolada. Em ambos os casos, a amostra é aquecida do seu meio externo para o interno muito 

rapidamente, Figura 2.5, possibilitando taxas de aquecimento da ordem de 150 ºC/min e, 

devido à condução de calor na amostra, grandes gradientes de temperatura são teoricamente 

possíveis (BRITO, MEDEIROS e LOURENÇO, 2007).  
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Figura 2.5- Distribuição de temperatura em uma amostra durante a sinterização SPS. Fonte: 

JUNIOR, (2014). Adaptada pelo autor. 

 

 

Segundo (SUÁREZ, et al., 2013)  a sinterização por SPS é considerado um método 

rápido em que a potência de aquecimento não é apenas distribuída homogeneamente sobre o 

volume do pó compactado em uma escala macroscópica, mais também é dissipada exatamente 

nos locais, em escala microscópica, onde a energia é necessária para o processo de 

sinterização, ou seja, nos pontos de contato das partículas do pó. Geralmente os parâmetros 

utilizados durante a sinterização das amostras são: pressão de compactação entre 20 e 60 Mpa, 

atmosfera mantida sob pressão ou redutora, corrente de 2000A a 3000A, taxa de aquecimento 

de 100°C a 300°C/min e tempo de reação entre 10 e 30min (OMORI, 2000; GAO, 2002). 

A Figura 2.6 ilustra a dissipação de energia em escala microscópica no processo de 

SPS. 

Figura 2. 6- Dissipação de energia no processo SPS. Fonte: SUÁREZ, et al.(2013).   Adaptada 

pela autora. 
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A técnica de SPS apresenta várias vantagens em relação às técnicas convencionais, 

dentes elas: Poder ser aplicadas nos mais variados tipo de materiais como, cerâmicas, metais, 

polímeros, compósitos e estruturas com gradientes funcionais; as estruturas sinterizadas 

podem atingir altas densidades; As temperaturas de sinterização dos materiais, em geral, são 

inferiores àquelas aplicadas em outras técnicas; Tempos de processamento comparativamente 

mais curtos do que as técnicas concorrentes; obtenção de menores tamanhos de grãos, 

decorrentes do curto tempo e menores temperaturas de sinterização utilizadas.  

Muitos trabalhos já foram desenvolvidos com o auxilio dessa técnica de sinterização, a 

seguir apresento um pequeno revio de alguns deles. 

PASSOTI et al, 1998 obteve os compósitos Al2O3-xNbC e (A1203  3%Y203)-xNbC, 

pelo método de SPS os paramêtros utilizados foram: 1650 °C/30 min e 1750 °C/15 min. Uma 

densidade superior a 96% da densidade teórica foi atingida mesmo para esses materiais foram 

sinterizados a 1650 °C.  

HUSSEIN, et al 2015, obteve o compósito  β Ti-20Nb-13Zr com propriedades 

mecânicas melhoradas . A temperatura de sinterização de plasma variou entre 800°C e 1200 ° 

C, enquanto a taxa de aquecimento e o tempo de espera foram de 100°K/min e 10 min. O 

efeito do SPS, temperatura na densificação, microestrutura e HV foi discutida. Os resultados 

mostram que uma densidade quase total foi obtida a 1200 °C. A liga foi homogeneizada 

quimicamente com um valor de dureza, HV de 660. 

THOMSON et al, 2012 produziu nanocompositos à base de alumina reforçados com 

niobio e /ou nanotubos de carbono (CNT), fabricados por processamento de pó  e consolidado 

pela plasma. A ressonância magnética nuclear mostrou que, embora termodinamicamente 

improvável nenhum Al4C3 foi formado nos nanocompósitos, de modo que, possa ser 

considerada uma mistura puramente física sem ligação química formada entre os nanotubos e 

a matriz cerâmica. 

SAIRAM, et al 2014 sinterizou via SPS o composto diboreto de nióbio (NbB2 ). Os 

reagentes elementares, tais como nióbio (Nb) e boro (B) foram submetidos a um tratamento 

térmico de duas fases, numa primeira fase a 1200°C durante a síntese e seguido por 

sinterização a temperaturas entre 1700°C a 1900°C. Obteve uma alta densificação do  NbB2 

(~ 97,7% ρ ) a 1900 °C após um período de 15 minutos.  



40 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

JUNIOR, et al 2010 produziu aço férrico reforçado com carbeto de nióbio a 

temperaturas de 630°C com isotermas de 0 a 40 minutos e pressão de compactação de 

200Mpa conseguindo uma densificação de 90%.  

RUDOLF, et al 2017 preparou a partir de NbC e TaC os compósitos TaC-NbC-5B4C-

3GNP e TaC-NbC-5Si-3GNP, os quais  foram sinterizados com adiçaõ de (5 vol.% B4C or 5 

vol.% Si) e 3 vol.% grafeno (GNP) por SPS realizado numa atmosfera a vácuo a 1850 °C e 60 

MPa com uma taxa de aquecimento de 100 °C/min e um tempo de espera de 10 minutos. Os 

compostos apresentaram boas propriedades mecânicas. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo está descrito os materiais, equipamentos, procedimentos e técnicas de 

caracterização.  

       3.1 Materiais e Equipamentos  

 

Neste trabalho, para a preparação do precursor do produto intermediário, CuNb2O6, e 

do compósito Cu-NbC, foram utilizados os seguintes reagentes químicos, materiais e 

equipamentos:  

           3.1.1 Reagentes químicos e Materiais 

 Nitrato de Cobre tetrahidratado (Cu(NO3)2·3H2O, Sigma aldrich, 99,99%); 

  Pentóxido de nióbio (Nb2O5, Sigma aldrich, 94,55%); 

 Bissulfato de potássio (KHSO4,99%, Aldrich); 

 Ácido oxálico (H2C2O4. H2O, 99.5%, Aldrich); 

  Oxalato de amônio (NH4)2C2O4. H2O, 99.5%, Aldrich); 

 Gás hidrogênio (H2 - 99,9%– White Martins); 

 Gás metano (CH4 – 99,9% - LINE); 

 Argônio (Ar – 99,9% -LINE); 

  Matriz e pistões de grafite densificado;  

  Resina baquelite para embutimento a quente; 

  Lixas d’água com granulometria de 100, 220, 320, 400, 600 e 1200 microns;  

  Panos para polimento, marca Allied; Pasta diamantada para polimento nas 

granulometrias de 15, 9, 6, 3, 1 e ¼ de microns; 

   Lubrificante vermelho para polimento metalográfico com pasta de diamante, 

marca Arotec; 

   Termômetro, Paquímetro;  

             3.1.2 Equipamentos 

 Forno Tubular (EDG Túnel FTHI-40, Brasil); 
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 Forno mufla (EDG Inox Line 3000, Brazil); 

 Bomba a vácuo,(TECNAL-058); 

   Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva, (SHIMADZU-EDX-720, 

atmosfera de ar); 

   Difratômetro de Raios-X, (Bruker – D8 Advance, Cu-Kα, 40 kV, 40mA); 

 Microscópio Eletrônico de Varredura, (QUANTA-200FEG); 

   Microdurômetro, (Shimadzu, HMV-2T E); 

 Infravermelho (BRUKER- VETEX 70); 

   Politriz, marca Struers-Panambra, modelo DP-10; 

   Politriz, marca Arotec, modelo Aropol 2V; 

   Embutidora Metalográfica, marca Arotec, modelo PRE 30Mi; 

     Balança Semi-Analítica, modelo GEHAA – BG440, máximo de 400g e mínimo 

de 0,025g; 

   Barquinha de alumina 20 mL; 

   Vidro relógio; 

   Backer; 

   Espátula; 

   Piceta; 

 Becker. 

3.1.3 Métodos 

As Figuras 3.7, 3.8 e 3.9 são referentes os fluxogramas de obtenção do precursor 

tri(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado dopado com cobre, via sólida e via úmida, de 

obtenção do óxido de nióbio e cobre obtido pelos dois métodos de dopagem, e da obtenção do 

compósito Cu-NbC pelos dois métodos de dopagem e sinterização a plasma, respectivamente.                         
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Figura 3.7- Fluxograma de síntese e dopagem do precursor tri(oxalato) oxiniobato de amônio 

hidratado. Fonte: autora. 

 

 

Figura 3. 8- Fluxograma de obtenção do óxido de nióbio com cobre CuNb2O6. Fonte: autora. 
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Figura 3.9- Fluxograma de obtenção e sinterização a plasma do carbeto de nióbio e cobre. 

Fonte: autora. 

 

      De acordo com os fluxogramas, Figuras 3.7, 3.8 e 3.9 acima, o procedimento 

experimental foi dividido em quatro partes: preparação do precursor oxálico, dopagem pelos 

métodos via seca e via úmida, obtenção dos óxidos dopados por reação sólido-sólido, síntese 

do Cu-NbC através da reação gás-sólido e sua sinterização via SPS. 

Para preparação dos produtos, 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).  

         3.1.3.1 Síntese do Precursor oxálico de nióbio 

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 a 80
o
C  com agitação constante permanecendo nessas condições por 40 
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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 a 5% e 10% via sólido-sólido e via 

úmido, e em seguida, submetido à calcinação. 

          3.1.3.2 Dopagem do precursor por via seca. 

O precursor obtido na etapa anterior foi dopado com nitrato de cobre em diferentes 

percentuais, 5%Cu e 10%Cu. Em seguida, os materiais foram comoídos em almofariz de 

ágata para diminuição de granulometria e mistura adequada dos componentes. 

Posteriormente, os sólidos foram armazenados em recipiente adequado e caracterizados por 

DRX, MEV, FT-IR, TG/DTG e FRX. 

          3.1.3.3 Dopagem do precursor por via úmida 

A síntese do precursor pela via úmida se iniciou com a pesagem dos reagentes, 

(precursor e nitrato de cobre) em balança analítica de precisão. Em seguida, a mistura foi 

macerada em almofariz de ágata e transferido para um béquer onde foi adicionado a uma 

massa de água à temperatura ambiente.  

O béquer contendo a mistura foi submetido à agitação magnética. Essa mistura foi 

submetida em aquecimento (70°C) até completa evaporação. Posteriormente, os sólidos 

obtidos foram macerados em almofariz de ágata, secos em estufa a 80°C por 2horas, e 

seguida, armazenados em recipiente adequado e caracterizados por DRX, MEV/EDS FT-IR, 

TG/DTG e FRX. 

        3.1.3.4 Síntese do óxido de Nióbio 

A metodologia de síntese do óxido consistiu inicialmente pela dopagem do precursor 

nos percentuais 5% e 10% de cobre pelas vias sólidas e úmidas. 

 Em seguida, 5 gramas dos precursores dopados foram submetidos a calcinação em 

forno mufla a uma temperatura de 980°C e taxa de aquecimento de 10°C/min por 120 



46 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

minutos. Finalmente, o produto obtido foi, então,caracterizado pelas técnicas de: DRX, FRX e 

MEV.  

         3.1.3.5 Síntese do compósito de carbeto de nióbio e cobre 

 

O carbeto de nióbio com cobre foi produzido em baixa temperatura (980°C) a partir do 

óxido de nióbio dopado com cobre. O hidrogênio (H2) e o metano (CH4) foram utilizados 

como gases redutores e fonte de carbono, respectivamente. As reações foram efetuadas em um 

forno resistivo, composto de um reator de leito fixo de alumina, Figura 3.10.  

 

Figura 3.10- Forno resistivo bipartido de leito fixo. 1)Computador para controle de 

vazão/Sistema de aquisição de dados; 2)Rotâmetros; 3)Controladores mássicos; 4) Misturador 

de gases; 5) Forno bipartido; 6) Reator tubular de alumina; 7) Navícula com precursor 

8)Bolhometro 

 

 

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.  
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 Para a determinação das etapas de reações envolvidas e propor um mecanismo 

reacional que represente todo o processo reacional da síntese do Cu-NbC, as reações de 

decomposição-redução-carbonetação foram submetidas aos seguintes parâmetros de síntese: 

temperatura de 980ºC, taxa de aquecimento igual 10°/min e no tempo de isoterma de 120 

minutos. Durante o processo reacional, foi utilizada uma vazão de fluxo de 1L/h de metano 

referente a 5%, e 19L/h de hidrogênio. Em seguida 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.   

           3.1.3.6 - Sinterização Spark Plasma Sintering (SPS) dos Pós 

 A sinterização a plasma foi realizada neste trabalho, devido o material trabalhado, Cu-

NbC, não ter sinterizado em forno á vácuo, que é a sinterização convencional. Assim, para o 

processamento das amostras sinterizadas foram utilizados os pós de Cu-NbC nas proporções 

de 5% e 10% em peso de cobre. A sinterização dos pós compósitos foi  realizada no 

equipamento de Sinterização por Plasma Pulsado (SPS), no Laboratório de Materiais de Alta 

Dureza do LAMAV – UENF. 

 A etapa de sinterização dos pós no equipamento de SPS seguiu a seguinte ordem: 

 Colocação da mistura na matriz; 

 Colocação da matriz na máquina SPS; 

 Programação dos parâmetros de sinterização; 

 Execução da sinterização; 

 Resfriamento e retirada da peça sinterizada da matriz. 

 O sistema montado foi posicionado no interior da câmara a vácuo da SPS. A 

sinterização foi realizada através de aquecimento do sistema da mistura dos pós-compactados 

na matriz de grafite, até atingir a temperatura de sinterização programada para cada amostra, 

igual a 1200°C. As amostras foram submetidas a uma pressão de 30MPa durante a  

sinterização, com patamar isotérmico de 10 minutos até atingir a máxima temperatura 

estabelecida para cada amostra. A densificação da mistura dos pós no interior da matriz foi 

realizada com a ação simultânea de compressão com o auxílio de pistões de grafite e de 

aquecimento promovido por pulso de corrente através da matriz. O resfriamento do sistema 

foi realizado de forma livre, aliviando a pressão uniaxial, encerrando a alimentação da 
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corrente elétrica. Os compactos sinterizados foram retirados da matriz. Todas as amostras 

produzidas seguiram o mesmo procedimento. A figura 3.11 ilustra um sistema de SPS 

 

Figura 3.11-. Sistema SPS. Fonte: BARAZINE, (2011). 

 

3.2 Caracterização dos Materiais Obtidos 

 

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

IV, TG e DTA.  

3.2.1- Caracterizações do tri(oxalato)oxiniobato de amôniohidratado 

         3.2.1.1 – Análises térmicas (TG /DTG).  

 

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 1000
o
C;  

 Taxa de aquecimento: 10
o
C/min;  

 Atmosfera: N2; 

 Vazão do gás: 50 mL/min. 
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As análises foram realizada em uma balança termogravimétrica SDT-Q600 de marca TA 

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

3.2.1.2 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, quantificar cada elemento que se encontra presente na amostra.  

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.     

 3.2.1.3 Análise por Difração de Raios-X (DRX) 

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 40mA e com 

faixa de varredura (2θ) de 10° a 80°, pertencente ao Laboratório Multiusuário de 

Nanotecnologia-LMNANO do Centro de tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE. 

Para as análises dos Cu-NbC, a faixa de varredura utilizada foi de 1θ, escala Reitveld. 

        3.2.1.4- Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) 

 A análise morfológica dos pós obtidos foi analisada em um microscópio de varredura 

(MEV) convencional da Shimadzu modelo SSX-550, pertencente ao Laboratório Multiusuário 

de Nanotecnologia-LMNANO do Centro de tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE. 

As análises foram feitas com aumentos de 600x e 5000x. 

   3.2.1.5 Espectroscopia de Infravermelho ( FTIR)  

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

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

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 
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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.  

As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário de Nanotecnologia-

LMNANO do Centro de tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE. 

3.3 Análises dos óxidos e carbetos de nióbio com cobre 

        3.3.1. Fluorescência de Raios-X (FRX) 

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

Shimadzu, pertencente ao laboratório de análises do PPGCEM-UFRN. 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 dos produtos após o 

processo de síntese.  

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

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 40mA e com faixa 

de varredura (2θ) de 10° a 80°, pertencente ao Laboratório Multiusuário de Nanotecnologia-

LMNANO do Centro de tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE. Para as análises 

dos Cu-NbC, a faixa de varredura utilizada foi de 1θ, a fim de facilitar a análise do tamanho 

de partícula pelo método de Scheerer. 

         3.3.3- Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) 

As análises morfológica dos pós obtidos foramfeitas em um microscópio de varredura 

(MEV) convencional da Shimadzu modelo SSX-550, pertencente ao Laboratório Multiusuário 

de Nanotecnologia-LMNANO do Centro de tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE. 

As análises foram feitas com aumentos de 1000x, 5000x, 10.000x, 20.000x e 30.000x para 

todas as amostras.  

        3.3.4 – Análise da Área Superficial Específica  (BET) 

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

realizadas em um Analisador de área superficial e porosidade, modelo: ASAP 2420, marca: 
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micromeritics, pertencente ao Laboratório Multiusuário de Nanotecnologia-LMNANO do 

Centro de tecnologias Estratégicas do Nordeste – CETENE. 

O experimento considerou 2 etapas, tabelas 3.6 e 3.7: 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).  

 

Tabela 3.6 - Etapa 1: Tratamento para análise de BET. Fonte: Autora 

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 3.7. 

Tabela 3.7- Etapa 2: Análise de BET. Fonte: Autora 

Gás de adsorção Temperatura de 

análise 

Intervalo 

desequilíbrio 

Massa da amostra 

 

Nitrogênio -195,8°C 10 segundos 0,2g - 0,3g 

 

  3.3.5- Análise do tamanho de cristalito 

Os tamanhos de cristalitos foram determinados pelos métodos de Scheerer, Willison 

Halls e refinamento Rietveld.  Para os quais foram utilizados os dados obtidos pela análise de 

DRX, sendo que para o método de Scheerer foi utilizado uma das ferramentas disponíveis no 

software X’pert High score Plus, o refinamento Rietveld foi realizado através do software 

Maud, enquanto que Willison Halls através de cálculos equacionais. 

3.4 Caracterizações dos Sinterizados 

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

 

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 80°, pertencente ao Laboratório análise do programa de pós 
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graduação de Engenharia de Materiais- PPGCEM da UFRN. A faixa de varredura utilizada 

foi de 1θ. 

3.4.2 Preparação Metalográfica 

A preparação metolográfica tem por objetivo facilitar a análise microestrutural das 

amostras, sendo realizada através dos seguintes procedimentos: embutimento a quente com 

baquelita; lixamento sucessivo das amostras, utilizando as sequências de lixas d’água de 150, 

220, 320, 400, 600, 800 e 1200 grãos. O Polimento foi feito com pasta diamante nas 

granulometrias de 9μ, 6μ, 3μ, 1μ. 

       3.4.3- Dureza Vickers 

As amostras foram submetidas ao ensaio de dureza Vickers respeitando a norma ASTM 

092 que normatiza este tipo de procedimento. Para determinar a dureza dos sinterizados via 

SPS foram realizados ensaios de indentação no Laboratório de Propriedades Mecânicas 

(LPM) na UENF, em um durômetro automático shimadzu, com aplicações de carga de 10Kgf 

(escala Hv10). A carga utilizada para o ensaio foi de 2Kgf, a fim de se obter uma impressão 

regular, sem deformação. O valor de dureza atribuído a cada amostra foi calculado pela média 

dos resultados dos cincos ensaios resultados, obtidos das endentações realizadas.  

3.4.4 - Determinação da densidade teórica dos compósitos 

Para a determinação da densidade teórica de cada pó compósito é necessário conhecer a 

densidade teórica dos seus constintuintes (NbC e Cu). A densidade teórica do NbC (ρT) e do 

Cu(ρT) são: 7,0 g/cm
3
 e 8,91 g/cm

3 
respectivamente. Segundo a regra das misturas para 

sistemas particulados (German, 1992), tem-se para um compósito x%Cu-NbC a sequinte 

densidade teórica da mistura (ρT) como sendo: 

 

                   Equação (3.1) 

 

3.4.5 - Densidade dos sinterizados 

A densidade relativa dos compactos sinterizados foi determinada pelo método de 

Arquimedes que consiste em submergir o corpo, parcial ou totalmente em um líquido, o qual 
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fica sujeito a uma força de empuxo do líquido, de direção vertical, de baixo para cima, e com 

intensidade igual ao peso do líquido deslocado.  Os cálculos são realizados através da equação 

3.2. 

                                                    Equação (3.2) 

onde: 

Ms= massa seca; mu= massa úmida;  mi= massa imersa e ρ=densidade 
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4.0 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     4.1 Efeito do método de dopagem via sólida e percentuais de cobre na caracterização 

do precursor 

4.1.1 Análise de termogravimetria-Tg 

 

 A figura 4.12 mostra as curvas de decomposição térmica do nitrato de cobre tri 

hidradado, Cu(NO3)2.3H2O, em atmosfera de argônio. O primeiro evento de perda de massa 

para este composto inicia em torno de 50
o
C e termina a 160

o
C, fenômeno atribuido ao 

processo de desidratação, resultando na formação de Cu2(OH)3NO3.  Houve grande 

desprendimento de massa neste estágio, em torno de 48,8%, como relatam outros 

pesquisadores (Ryu, 2004; Cseri, 1996; Morozov, 2003).   

 

Figura 4.12- TG  do Nitrato de cobre (Cu(NO3)2. 3H2O. Fonte: autora 
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RYU (2004) afirma ainda, que, a etapa seguinte, entre 160
o
C e 260 

o
C , é decorente da 

decomposição do Cu2(OH)3NO3,  liberando o gás de NO2 e CuO. Em torno de 360 °C a 380°C 

acontece outro evento de perda de massa, de acordo com BORIS (1995) este pico é referente a 

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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liberação do O2. A perda de massa total da decomposição do nitrato de cobre trihidratado é 

em torno de 66%, dados que estão de acordo com as referências já citadas neste texto. 

A Figura 4.13 representa o gráfico de decomposição térmica do precursor 

tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado. As curvas de TG revelaram que as perdas de 

massa ocorreram em quatro etapas principais. A primeira e a segunda perda de massa ocorrem 

na faixa de 98ºC a 181°C que é correspondente ao processo de desidratação e cristalização da 

água do material. De 181ºC até 223ºC e de 223°C a 301°C ocorrem a terceira e quarta 

evolução, respectivamente, que correspondem à decomposição do oxalato com a liberação de 

NH3, CO2 e CO.  No intervalo de 600°C a 630°C, ocorre também a liberação de CO2, porém, 

de acordo com MARTA, ZAHARESCU e MACAROVIC, 1983, esta evolução não é 

resultado da decomposição do complexo de nióbio, e sim, a dessorção deste gás produzido em 

baixa temperatura e adsorvido na superfície do material. A partir desse evento, toda parte 

volátil foi eliminada somando, por este estudo, uma perda de massa total de 73,726 %. 

Figura 4.13-TG do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado  

(NH4)3NbO(C2O4)3.H2O. Fonte: autora. 
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As Figuras 4.14 e 4.15 são referentes ao precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio 

hidratado dopado 5%Cu e 10% Cu  pelo método via sólida. Pode-se perceber que os materiais 

dopados por este método apresentam as mesmas etapas de decomposição, quando comparado 

ao precursor sem dopante, porém, para o precursor dopado com 5%Cu, as etapas 3 e 4 foram 
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unificadas. Para os dois percentuais ocorreram menores perdas em todos os eventos, 

principalmente para o precursor dopado com 10% de cobre. Isso é atribuído à massa do cobre 

metálico inserido no material.  

Figura 4.14- TG do precursotris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado  dopado com 5%Cu 

pelo método via sólida. Fonte: autora. 
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Figura 4.15- TG do precursotris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado  dopado com 10%Cu 

pelo método via sólida. Fonte: autora. 
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Resumidamente, os eventos de decomoposição térmica dos precursores analisados 

estão apresentados na tabela 4.8. 
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Tabela 4.8-Resumo do TG / DTG, técnicas para da decomposição do complexo de nióbio. 

Fonte: autora. 

 

 

 1 2 3 4 5 

  

Precursor 

T(inicial) (°C) 

T(final) (°C) 

Perda de 

Massa(%) 

98 

145 

4,691 

181 

223        

24,78 

223 

261 

30,01 

261 

301 

10,826 

600 

630 

1,67 

 

Precursor 

5%Cu -VS 

T(inicial) (°C) 

T(final) (°C) 

Perda de 

Massa(%) 

98 

145 

5,34 

181 

223 

23,05 

 

224 

301 

39,93 

600 

630 

2,2463 

 

----------- 

 

Precursor 

10% Cu -

VS 

T(inicial) (°C) 

T(final) (°C) 

Perda de 

Massa(%) 

98 

145 

4,47 

181 

223 

21,85 

 

223 

261 

25,85 

261 

301 

14,361 

600 

630 

1,28 

      

  4.1.2 Análise por Espectroscopia de Infravermelho- FTIR  

 

A figura 4.16 é referente aos espectros de infravermelho dos precursores de nióbio 

sem dopante e dopado com 5%Cu e 10%Cu.  

Figura 4.16- Espectro de infravermelho do precursor tris(oxalato) oxiniobato de 

amônio hidratado sem dopante e dopado com 5%Cu e 10%Cu. Fonte: autora. 
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O precursor sem dopante apresenta uma banda de absorção na região entre 3209 cm
-1

 e 

3050 cm
-1

, a qual é referente à presença da amônia na molécula. Segundo GRIFFITHS e 

HASETH (2007) a absorção entre região de a 3600 cm
-1

 a 2700cm
-1

 é associada às vibrações 

de deformação axial nos átomos de hidrogênio ligados a carbono, oxigênio e nitrogênio (C-H, 

O-H e N-H).   

Entre aproximadamente, 1718cm
-1

 a 1228cm
-1

, as bandas referem-se aos grupos 

oxalatos coordenados ao nióbio. Observa-se também que as bandas entre 881cm
-1

 e 794 cm
-1

 

referem-se as ligações  Nb=O e Nb-O, respectivamente. Estes resultados corroboram com os 

resultados obtidos pela decomposição térmica na análise de TG, e estão de acordo com a 

literatura de (MARTA L. ET AL, 1979, MEDEIROS 2002 E GRIFFITHS E HASETH, 

2007).  

Para os precursores dopados com nitrato de cobre pelo método via sólida, com 5% Cu 

e 10%Cu, ocorreram os mesmos picos de absorção, porém com ligeiros deslocamentos das 

bandas ocasionados pela perda de energia gerada pela presença do cobre na estrutura. Não foi 

verificada uma banda de ligação para o cobre, pois de acordo com FERRORO e WALKWER 

(1965) os nitratos de metais só exibem absorções nas faixas de 350cm
-1

 e 250 cm
-1

  e, neste  

trabalho, essa varredura alcançou as faixas 4500 cm
-1

- 400cm
-1

 devido limitações do 

equipamento. 

A tabela 4.9, apresenta um resumo das bandas de absorção e os tipos de vibrações 

relaciondas a cada banda. As bandas de absorção correspondentes às vibrações C=O, C=C, C-

C, O-C = C e O-C=O são relacionadas com os íons oxalatos. Combinando os resultados dos 

espectros das análises infravermelho, IV, e termogravimetria, TG /DTG, conclui-se que o 

complexo de nióbio se decompõe em íons oxalatos, assim nos gases CO2 e CO, durante o 

processo reacional. 
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Tabela 4.9 - Bandas de absorção do complexo de nióbio e a sua decomposição. fonte: Autora 

Tipos de vibração Bandas de absorção 

N-H 

H-O 

 

 

3539 

3442 

3212 

ν (C=O) 

 

 

1714 

1683 

v(C=O), v (C-C) 

ν (C-O), &(O-C=O) 

ν (Nb=O) 

& v(O-C=O) 

 

1387 

1241 

889 

793 

 

 

v (C-C), & (O-C=O) 

538 

479 

 

    4.1.3 Análise por Difração de raio X- DRX  

       4.1.3.1 Precursor sem dopante 

 

A Figura 4.17 ilustra o difratograma de Raios-X do complexo oxálico de nióbio 

sintetizado. A técnica de difração de Raios-X para o complexo oxálico de nióbio, mostra a 

presença de vários picos cristalográficos, o que torna possível concluir que o material 

apresenta-se cristalizado. No difratograma também apresenta alguns ruídos, ou seja, 

inexistências de picos, conferindo a este material, também, uma parte amorfa. 
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Figura 4. 17- Difratograma de DRX do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado  

fonte: Autora 
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  4.1.3.2 Precursor dopado por via sólida com 5% e 10% de cobre 

 

De acordo com os difratrogramas de DRX, figura 4.18 os precursores dopados com 

5%Cu e 10%Cu por via sólida, mantiveram as duas fases cristalinas, cristalina e amorfa,  

porém, ocorreu uma diminuição na intensidade dos picos, principalmente para o material 

dopado com 5%Cu, provavelmente decorrente da hidratação relativa ao caráter higroscópico 

do nitrato de cobre. O software X’pert, não possui uma carta padrão, para efeito de 

comparação com o material de síntese, por isso não foi possível, definir a estrutura cristalina 

do material. 
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Figura 4. 18- Difratograma de DRX do precursor tris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado 

dopado. (A) 5% de cobre via sólida (B) 10% de cobre via sólida. Fonte: autora. 
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    4.1.3.3 Análise composicional quantitativa e Fluorescência de raio  X  

 

  O percentual da composição química do tri(oxalato) oxiniobato de amônio hidratado 

está apresentado na tabela 10. Os resultados corroboram com os obtidos por MEDEIROS, 

2002. 

Tabela 4.10-Composição química do precursor (NH4)3[NbO(C2O4)3].H2O. Fonte:Autora. 

Elementos %H %N %H2O %Nb %C 

Teórico 3,2 9,4 4,0 19,4 16,2 

Experimental 3,11 9,4 4,0 19,41 16,07 

 

A 

B 
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Após a dopagem o teor de cobre no precursor foi determinado por fluorescência de 

raios-x. A Tabela 4.11 apresenta os dados composicionais obtidos. A concordância entre os 

valores verificados e pretendidos para a razão Cu/Nb verificada por essa técnica indicou a 

presença efetiva do dopante no material produzido, com uma maior discordância para o 

material dopado com 10%Cu, porém valhe ressaltar que esta técnica fornece valores semi 

quantitativos. 

Tabela 4. 11-Teor de Cu nos precursores pelas diferentes teores de dopagem (FRX) Fonte: 

Autora. 

Amostra 
 

%Cu/Nb (mol/mol) Desvio (%)   

5%Cu – Via Solido 
 

4,83 3,4   

10% Cu- Via Sólido 
 

9,55 4,5   

 

          4.1.3.4 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura  

A Figura 4.19 exibem imagens de MEV para o precursor sem dopante (A), 2500x e 

(B) 5000x.  

Pode-se notar, observando as imagens 4.19A que as partículas apresentam-se bem 

aglomeradas. Na imagem 4.19B fica evidente a exitência de porosidade, como destacado na 

figura. Com maiores aumentos é perceptível que a morfologia dos aglomerados apresentam 

formas geométricas bem irregulares, algumas em forma de placas, outras em formato esférico.  
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Figura 4.19– Imagens de microscopia eletrônica de varredura para precursor sem dopante. 

A(2500x) e B(5000x)  Fonte: autora. 

 

 

 

A Figura 4.20 apresenta as imagens de micrografia eletrônica de varredura para o 

precursor dopado com 5% de cobre A(2500x) e B(5000X), assim como, as imagens para o 

precursor dopado com 10% de cobre C(2500x) e D( 5000x). 

A 

B 



64 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

 

Figura 4.20– Precusor dopado com 5% Cu A(2500) e B(5000x) e com 10% Cu C(2500) e 

D(5000x). Fonte: autora. 

   

  

Pode-se notar, observando as imagens 4.20A e 4.20C que os materiais apresentam-se 

bem aglomerados. Na imagem B, com maior aumento, é perceptível que a morfologia dos 

aglomerados apresenta formas geométricas bem irregulares, algumas em forma de placas, 

outras em formato esférico, bem como, mostram uma grande variedades de tamanhos de 

partículas.  

Na Figura 4.20 D, referente ao precursor com 10% de cobre, os aglomerados se 

encontram com tamanhos e formas variadas, porém, com predominância do formato em 

A B 

C D 
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placas. Além disso, é notório a presença de uma segunda fase disperça, de menor tamanho, 

distribuído sobre a superfície das partículas maiores.  Em todas as imagens ocorre à presença 

de pontos mais brilhantes, que é decorrente da própria técnica, apresentando esse efeito para 

os elementos de maiores números atômicos, neste caso, o nióbio. Além disso, não ocorreu a 

presença de porosidade nestes materiais, o leva a afirmar, que os mesmo, foram preenchidos 

pelo cobre, material dopante.  

Esses resultados corroboram com os apresentados pela análise de DRX, que asseriu a 

presença de duas fases, como também á análise de FRX, que indicou a presença do cobre nos 

materiais dopados. 

4.2 Efeito do método de dopagem por via úmida e dos percentuais de dopante na 

caracterização do precursor. 

         4.2.1 Análise termogravimétrica- TG 

Os gráficos das análises térmicas, Figuras 4.21 e 4.22, para ambos os precursores com 

5%Cu e 10%Cu, como dopante, identificou para aquele com 5%Cu, além dos apresentados 

anteriormente nos materiais com e sem dopante, mais um evento de perda de massa com 

inicio em 263°C e término em 265°. Se analisarmos a decomposição térmica do nitrato de 

cobre, observamos que este evento é decorrente da decomposição desse composto, já 

desidratado, com liberação de NO2.  

Relacionando as perdas totais de massa, foi verificado que o material com maior teor 

de dopante, 10%Cu, apresentou perda menos evidenciada, porém manteve a mesma 

proporção das ocorridas para o precursor dopado pelo método via sólida. A DTG, confirmou 

os eventos de perda de massa. 
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Figura 4. 21-TG do precursotris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado  dopado com 5%Cu 

pelo método via úmida. Fonte: autora. 
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Figura 4. 22- TG do precursotris(oxalato)oxiniobato de amônio hidratado  dopado com 

10%Cu pelo método via úmida. Fonte: autora. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Tmperatura (°C)

M
a

s
s
a

 (
%

)

2,011%

39,177%

12,627%

10,522%
0,437%

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

D
T

G

0

2

4

6

8

10

 



67 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

Na Tabela 4.12, estão descriminados, numericamente, todos os eventos e percentuais 

de perdas de massa, apresentados nos gráficos 4.24 e 4.25. 

 

Tabela 4.12-Resumo do TG / DTG, técnicas para da decomposição do complexo de Nióbio 

dopado pelo método via úmida. Fonte: autora. 

 

Precursor 

5% via 

úmida 

 1 2 3 4 5 6 

T. inicial (°C) 

T.final (°C) 

Perda de Massa (%) 

65 145 181 223 265 600 

145 181 223 265 301 630 

2,48 1,44 41,46 15,69 8,15 0,671 

Precursor 

10% via 

sólida 

T. inicial (°C) 

T.final (°C) 

Perda de Massa (%) 

65 150 181 265 599 - 

150 181 265 301 630 - 

2,01 39,17 12,627 10,52 0,437  

 

         4.2.2 Análise por Espectroscopia de Infravermelho- FTIR  

Os espectros de infravermelho, Figura 4.23, para ambos os precursores, 5%Cu e 

10%Cu, identificou as mesmas bandas de adsorção identificadas para o precursor sem 

dopante, havendo desvios nas bandas, principalmente nas bandas da região de 885cm
-1

, e para 

o precursor com 10% de cobre. Isso é decorrente da deformação angular dos ácidos 

carboxílicos, ocorrendo perda de energia, o que permite afirmar que nesta região ocorreu a 

dopagem com o metal cobre. Essa perda de energia ocorre devido a formação de novas 

ligações que ocorre na molécula, durante o processo de dopagem, (BROWN,  et al, 2016). 

Apesar da deformação ser evidente, não foi possível identificar a banda de ligação do 

cobre, pois  as ligações com o metal cobre só é possível com baixar varreduras, em torno de 

250cm
-1

, e neste caso, não foi possível realizar, devido as limitações do equipamento. 

Novamente, dos dados de TG e FTIR se confirmam para este método de dopagem. 
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Figura 4. 23- Espectro de infravermelho do precursor tris(oxalato) oxiniobato de amônio 

hidratado dopado com 5% de Cu via úmida. Fonte: autora. 
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         4.2.3 Análise por Difração de raio X- DRX  

A Figura 4.24 ilustra os difratogramas de Raios-X do precursor dopado com 5% de 

cobre e 10% de cobre, ambos por via úmida. Por essa análise, foi identificada a presença de 

vários picos de difração, para os dois teores de dopante, o que torna possível concluir que o 

material apresenta-se cristalizado. Observa-se também que os materiais  a partir do ângulo 

60°,  possuem ruídos,  não ocorrendo, a partir desse ponto, a sua cristalização dos pós, 

apresentando assim, uma parte amorfa.  

É notório que a intensidade dos picos do complexo com 5% de Cobre é bem menor em 

relação ao dopado com 10%. De acordo com CULLITY (1967) a intensidade de um pico é 

afetada tanto pela sobreposição dos planos de reflexão, como por efeitos físicos, instrumentais 

e também pelas próprias características da amostra. Neste caso, pode ter sido causado pela 

sobreposição dos picos de cobre, sendo mais efidenciado no material com maior teor do 

dopante.  
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Figura 4. 24- Difratograma de DRX precursor dopado com 5% e 10% de cobre por via úmida. 

Fonte: autora. 
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        4.2.4 Análise quantitativa por Fluorescencia de raio X (FRX) 

 

O teor de cobre no precursor, para os dois métodos de dopagem, foi determinado por 

fluorescência de raios-x. A Tabela 4.13 apresenta os dados composicionais obtidos. A 

concordância entre os valores verificados e pretendidos para a razão Cu/Nb, verificada por 

essa técnica, indicou a presença efetiva do dopante no material produzido, com uma maior 

discordância para o material dopado com 10%Cu. Se compararmos este método como o 

método via sólida, pode ser concluído que este apresentou maior eficácia na retenção do metal 

Cu, pois seus desvios foram, significativamente, menores. 
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Tabela 4.13 - Teor de Cu nos precursores pelas diferentes teores de dopagem (FRX).  

Fonte: autora. 

Amostra 
 
%Cu/Nb (mol/mol) Desvio (%)   

5%Cu – via úmida 
 
             4,93 1,4   

10% Cu- via úmida 
 
            9,75 2,5   

 

        4.2.5 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

 

A Figura 4.25 exibem imagens de MEV para o precursor dopado com 5% de cobre 

(A)2400x; (B) 2500x; e com 10% de cobre (C)2000x e (D) 5000x. Para o prcursor com 5% de 

cobre, pode-se notar, observando a figura 4.25A que o composto se apresenta em forma de  

aglomerado de partículas, os quais apresentam tamanhos e formas variadas. Na figura 4.25B 

nota-se que esses aglomerados apresentam alguns em formatos esféricos, outros em formato 

de bastonetes, como mostra os circulos 1 e 2, respectivamente,  demarcados na figura.  

As figuras 4.25C e 4.29D são referentes ao precursor com 10% de cobre.  A imagem C, 

é evidente que este material também é formado por aglomerados de partículas, com tamanhos 

e formatos variados, porém na figura 4.25D é claramente observado que o formato que 

predominante é o esférico, como apresentado na circunferência 3, destacada na figura. Em 

todas as imagens nota-se a presença de regiões claras, referente ao nióbio e outras escuras, 

decorrente o isso é caracterizado pela diferença de número atômico dos elementos 

constituintes da amostra. 
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Figura 4. 25– Imagens de microscopia eletrônica de varredura para precursor dopado por via 

úmida.5%Cu (A)  2000X, (B) 5000x; e 10%Cu (C) 2000X e (D) 5000X. Fonte: autora. 
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4.3 Análise comparativa dos precursores obtidos pelos diferentes métodos de dopagem. 

Foi verificado, através da análise de termogravimétrica, que os precursores dopados 

pelos diferentes métodos e percentuais de cobre, quando comparados com o precursor sem 

dopante, apresentaram menores perdas de massa. Essa avaliação também permitiu afirmar 

que, o precursor obtido pelo método via úmida, apresentou a menor perda de massa, dentre os 

demais.  

Quando comparamos os resultados de espectroscopia de infravermelho, também foi 

verificado o mesmo comportamento, ou seja, as bandas de absorção se mantiveram dentro da 

faixa de identificação, porém com pequenos desvios. Os desvios das bandas foram mais 

evidenciados pelo método via úmida, principalmente, na região de 885cm
-1

, sendo 

evidenciado que ocorreu uma deformação angular nesta região, sendo atribuuido a uma 

interação química entre o composto e o metal dopante, neste caso o cobre. 

A análise de difração de DRX identificou em todos os compostos, via sólida e via 

úmidas 5% Cu e 10%Cu, respectivamente, duas fases morfológicas, uma cristalina e outra 

amorfa, porém, os compostos obtidos pela impregnação via úmida obtiveram maiores 

intensidade em seus picos de difração, de acordo com a lei Bragg, esses desvios é decorrente 

de uma maior cristalinidade da amostra.  O FRX identificou a presença do cobre em todos os 

compostos sendo que ocorreu maiores discrepância entre os valores pretendidos e os 

identificados para o metodologia por via sólida. 

A tabela 4.14 apresenta, resumidamente, os resultados da análise comparativa entre  

obtidos pelos dois métodos de dopagem e teores de dopante. 

Tabela 4.14 – Resumo da análise comparativa. Fonte: autora. 

 Precursor Precusor dopado por via 

sólida. 

Precusor dopado por via 

úmida. 

5%Cu 10%Cu 5%Cu 10%Cu 

TG- perda de 

massa(%) 

73,73 70,58 67,55 68,47 64,77 

IV- desvio 

Banda de 

adsorção 

 

885 

 

885 

 

881 

 

875 

 

825 

DRX-  fases Amorfa e 

cristalina 

Amorfa e 

cristalina 

Amorfa e 

cristalina 

Amorfa e 

cristalina 

Amorfa e 

cristalina 

FRX-Desvio(%) 
-----       3,4 4,5 1,4 2,5 
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4.4. Avaliação do efeito do método de dopagem por via sólida e percentual na 

caracterização do óxido de nióbio e cobre.  

 A Figura 4.26 apresenta o padrão de difração de raio X para os produtos da calcinação 

dos precursores dopados com 5% Cu e 10% Cu, pelo método via sólida.  

Figura 4. 26- Difratograma de DRX do óxido de nióbio dopado com 5% de cobre, CuNb2O6, 

pelo método via sólida (VS) . Fonte: autora. 
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 Pode ser observada a formação de duas fases cristalinas CuNb2O6, (ICSD 079457- ●) e 

Nb2O5 (ICSD 016605-♦), ambas monoclínica, para os dois compostos, não ocorrendo a 

completa formação de óxido de nióbio e cobre. De acordo com Nowak e Zeolek 1999, o 

óxido de nióbio pode apresentar diferentes fases dependendo do método de preparação e da 

temperatura de síntese, sendo as mais conhecidas à monoclínica, que foi obtida neste trabalho, 

e, a ortorrômbica, que é para compostos calcinados a 600°C. 

  Observa-se que para o material com 10% de cobre ocorreu uma  maior formação do 

óxido de nióio e cobre, CuNb2O6, isso é  decorrente da maior presença do dopante neste 
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composto. Souto, 2016, obteve o óxidoCuNb2O6  monofásico através do uso de maiores 

razões molares mediante mesma metodologia de calcinação, o que confima que maiores  

razões molares de cobre  é o fator determinante para completa formação do composto 

CuNb2O6.   

Os tamanhos médios dos cristalito foram estimados a partir dos dados de difração de 

raios-X pelos métodos de Scherrer e Willison Hall  e estão apresentados na tabela 4.15.   

Tabela 4.15-Ângulos de difração e tamanho de cristalito para o CuNb2O6 dopados por ambas 

as metodologias.Fonte: autora. 

5%- CuNb2O6 Via sólida 

Meia 

largura (°2t) 

Posição (°2t) Tamanho de 

cristalito- 

Scherrer (nm) 

Willison 

Hall(nm) 

Microdeformação 

(ε) 

0,118 23,7740 68,8  

73,4 

 

0.0064 
0,118 24,4221 68,9 

0,118 25,5440 69,0 

Média do tamanho de Cristalito (nm) = 69,00 

10% -CuNb2O6 Via sólida 

Meia 

largura 

(°2T) 

Posição 

(°2T) 

Tamanho de 

cristalito (nm) 

Willison 

Hall(nm) 

Microdeformação 

(ε) 

0,098 23,796 82,8  

90,3 

 

0.0057 0,086 25,575 94,7 

0,980 28,775 83,7 

Média do tamanho de Cristalito (nm) = 87,1 

  

De acordo com a Tabela 4.14, os maiores valores foram obtidos para o material com 

maior teor de dopante, isso devido a maior presença do cobre na estrutura do composto. Para 

este mesmo percentual, os desvios nos picos de difração foram mais evidenciados. Observa-se 

que pelo o método de Willison Hall os tamanhos de cristalitos são maiores, isto porque, este 

método considera a microdeformação sofrida pelo composto, o que não ocorre pelo método 
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de Scherrer. Os tamanhos de cristalitos obtidos para estes este materiais permitem afirmar que 

os mesmos são nanométricos. 

 O teor de cobre no óxido de nióbio, para os dois teores de dopagem, foi determinado 

por fluorescência de Raios-X. A Tabela 4.16 apresenta os dados composicionais obtidos.   

Tabela 4.16-Quantificação dos teores de Cu (FRX) para o CuNb2O6 dopados por via sólida. 

Fonte: autora. 

óxido                    Cu/Nb (molar) Desvio (%) 

5%Cu via sólida 4,64 7,2 

10%Cu via sólida 8,49 15,1 

 

A concordância entre os valores verificados e pretendidos para a razão Cu/Nb 

verificada por essa técnica indicou a presença efetiva do dopante no material produzido, 

porém com grande discordância, principalmente para o material obtido com 10% de cobre via 

sólida, ocorrendo também perda de massa durante a calcinação. Esta técnica corrobora como 

os resultado de DRX que identificaram a presença do cobre no produto intermediário, 

CuNb2O6. 

A Figura 4.27 apresenta imagens de microscopia eletrônica para o óxido dopado com 

5% de cobre, sendo (A) 600x; (B 2500x). É observado na imagem 4.32A que o material é 

formado por aglomerados. Não é possível definir um formato preciso para estas partículas, 

visto que se apresentam com variadas formas, algumas se apresentam em formato esférico 

como pode ser observada na região circulada, e outras em formato de bastões, como é 

apresentado na figura B, na região demarcada.  
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Figura 4.27– Imagens óxido de nióbio com 5% de Cu por via sólido. (A) 600X; (B) 5000x; 

Fonte: autora. 

 

 

 

A Figura 4.28 apresenta imagens de microscopia eletrônica para o óxido dopado com 

10% de cobre, sendo (A) 600x; (B) 2500x. As figuras as imagens A e B remetem que o 

material é formado por aglomerados de partículas finas. Não é possível definir um formato 

preciso para estas partículas, nem a presença de duas fases como foi identificada na ánalise de 

DRX.  

A 

B 
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Figura 4. 28 – Imagens óxido de nióbio com10% de Cu por via sólido. (A) 600X; (B) 2500x. 

Fonte: autora. 
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4.5. Avaliação do efeito do método de dopagem por via úmida e percentual na 

caracterização do óxido de nióbio e cobre. 

A Figura 4.29 apresenta o padrão de difração de raio X para os produtos da calcinação 

dos precursores dopados com 5% Cu e 10% Cu, pelo método via úmida. Pode ser observada a 

formação de duas fases cristalinas CuNb2O6, (ICSD 079457- ●) e Nb2O5 (ICSD 016605-♦), 

ambas monoclínica, para os dois compostos, não ocorrendo a completa formação de óxido de 

nióbio e cobre. Observa-se que com 5% de Cu ocorreu menores formações da fase CuNb2O6. 

Para o composto com 10% de Cu ocorreu maior formação do óxido de nióbio e cobre, 

com formação única do CuNb2O6, isso é decorrente da maior presença do dopante neste 

composto.  Esta técnica identificou resultado semelhante, no que se refere à formação das 

fases, para os compostos obtidos pelo método via sólida. SOUTO (2016) obteve este mesmo 

composto monofásico com maiores razões molares Cu/Nb. 

Figura 4. 29- Difratograma de DRX do óxido de nióbio dopado com 5%Cu e 10%Cu, 

CuNb2O6, pelo método via úmida (VU). Fonte: autora 
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 O tamanho médio de cristalito foi estimado a partir dos dados de difração de raios-X e 

estão apresentados na tabela 4.17.  

Tabela 4.17-Ângulos de difração para o CuNb2O6 dopados por via úmida. Fonte: autora. 

5%- CuNb2O6 Via úmida 

Meia largura 

(°2T) 

Posição (°2T) Tamanho de 

cristalito (nm) 

Willison 

Hall(nm) 

ε 

0,098 23,712 82,8  

80,3 

 

0,00063 0,118 24,302 68,9 

0,118 25,510 69,0 

0,099 26,517 82,6 

Média do tamanho de Cristalito (nm) = 75,8   

10% -CuNb2O6 Via úmida 

Meia largura 

(°2T) 

Posição (°2T) Tamanho de 

cristalito (nm) 

Willison 

Hall(nm) 

ε 

0,083 23,749  97,8  

120,6 

 

0,0054 0,071 24,435 114,5 

0,066 25,558 123,4 

Média tamanho de Cristalito (nm) = 111.9 

 

Os cálculos foram realizados com base na metodologia de Scherrer e Willison Hall. 

De acordo com a Tabela 4.17, os maiores valores foram obtidos para o material com maior 

teor de dopante, isso devido a maior presença do cobre na estrutura do composto, mantendo o 

mesmo comportamento que o método de dopagem via sólida. Os tamanhos de cristalitos 

obtidos por Willison Hall se apresentaram maiores, pelo mesmo motivo, anteriormente, 

externado. 

Durante o processo inicial da dopagem do precursor, este método foi mais eficiente na 

retenção do cobre, isso explica os maiores tamanhos de cristalitos obtidos, visto que a 

presença do dopante acarreta no crescimento do tamanho desses cristalitos. Mesmo assim, o 

composto com 5%Cu mante-se dentro da faixa nanométrica, embora ligeiramente maiores que 

os obtidos no composto com este mesmo percentual pelo método de dopagem via sólida. 

Os dados composicionais foram identificados por Florescência de raio x e estão 

descriminados na Tabela 4.18. A análise identificou a presença do cobre em ambos os 

compostos, ocorrendo desvios dos valores teóricos para os valores experimentais. Isso pode 
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ser tanto das perdas ocasionadas durante os processo de preparação, como também, da própria 

análise, que apresenta valores semi quantitativos.  

Tabela 4.18-Quantificação dos teores de Cu (FRX) para CuNb2O6 obtido por via úmida. 

Fonte: autora 

óxido                    Cu/Nb (molar) Desvio (%) 

5%Cu via úmida 4,84 3,2 

10%Cu via úmida 9,63 3,7 

 

A Figura 4.30 apresenta as imagens de microscopia eletrônica de varredura do 

composto com 5% de cobre pelo método via úmida. Em (A) é possível verificar que a amostra 

é formada por aglomerados aleatórios de partículas. Na figura (B), com aumento maior, 

ressalta que estes aglomerados apresentam partículas de variados tamanhos como verificado 

nas regiões circuladas, na região 1, é possível verificar partículas esféricas e na região 2 é 

possível verificar a formação de alguns bastões.  
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Figura 4.30 – Microscopia eletrônica de varredura do óxido de nióbio, CuNb2O6 (5%Cu) 

obtido pelo método via úmida (A)600x, (B)2500x. Fonte: autora. 

 

 

 

A Figura 4.31apresenta a microscopia eletrônica de varredura para o óxido de nióbio e 

cobre dopado com 10% de cobre obtido pelo método por via úmida.  

A 

B 

1 
2 
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Figura 4.31–Microscopia eletrônica de varredura do óxido de nióbio, CuNb2O6 (10%Cu) 

obtido pelo método via úmida (A)600x, (B)2500x. Fonte: autora. 

 

  

 

A Figura 4.31-A observa-se que a amostra se apresenta aglomeração de formato 

irregular, com ausência de poros, porém na imagem 4.31b é evidenciado a presença de 

porosidade, como também mudança de coloração que é atribuído a diferença de número 

atômico dos elementos que constituem a amostra. 

4.6 Análise comparativa dos óxidos de nióbio e cobre obtidos pelos diferentes métodos de 

dopagem. 

 

A análise de DRX identificou em todos os compostos dopados por, via sólida e via 

úmidas 5%Cu e 10%Cu, respectivamente, duas fases, a de interesse, CuNb2O6, e uma fase 

secundária, Nb2O5, o que significa que os parâmetros reacionais ou composicionais  não 

A 

B 
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foram efetivos para completa formação do CuNb2O6. Os dois compostos obtidos pela 

impregnação pelos dois métodos apresentaram o mesmo arranjo molecular, apresentado uma 

estrutura monoclínica, como também, os mesmos parâmetros cristalográficos, isto é, o 

método de preparação não interfere na formação estrutural do composto.  

A análise do tamanho de cristalito identificou que, por via sólida o composto com os 

diferentes percentuais de dopagem possuem tamanho de cristalito nanometricos, porém por 

via úmida apenas o pó com 5% de cobre manteve essa característica. Em ambos os métodos 

os materiais com maiores teores de cobre apresentam maiores tamanhos de cristalitos. Isso 

corrabora com a análise de FRX, a qual identificou um menor desvio composicional, em 

todos os compostos, por ambos os métodos, para aquele com maior teor de cobre. 

A morfologia desse composto não foi alterada significativamente pelos métodos de 

dopagem. 

A tabela 4.19 apresenta, resumidamente, a análise comparativa entre os resultados 

obtidos pelos dois métodos de dopagem e teores de dopante. 

Tabela 4.19-Dados da análise comparativa.Fonte:autora. 

 Óxido dopado por via 

sólida. 

Óxido dopado por via 

úmida. 

5%Cu 10%Cu 5%Cu 10%Cu 

DRX- Fases CuNb2O6, 

Nb2O5 

CuNb2O6, 

Nb2O5 

CuNb2O6, 

Nb2O5 

CuNb2O6, 

Nb2O5 

FRX-Desvio(%) 1,4 2,5 3,2 3,7 

MEV Aglomerado Aglomerado Aglomerado Aglomerado 

Scherrer 
69,0 73,4 75,8 111.9 

Willison Hall 
87,1 90,3 80,3 120,6 

 

4.7 Avaliação do efeito do método de dopagem pelo método via sólida e percentual na 

caracterização do carbeto de nióbio e cobre 

    

A Figura 4.32 apresenta os padrões de difração de raio x para as amostras de carbetos 

cujos precursores foram dopados pela metodologia via sólida nas razões molares de 5%Cu e 

10%Cu. 
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Figura 4.32 –Padrões de DR-X para o Cu- NbC a 5%Cu  e 10% Cu dopado pelo método via 

sólida. Fonte: autora. 
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 Em todos os materiais se verificou a formação da fase NbC de estrutura cúbica de fase 

centrada (CFC), conforme identificada por( MEDEIROS, 2002), e (CHEN et al 2013). Não 

foram verificadas fases do cobre para os materiais dopado com 5% Cu, sendo este fenômeno 

atribuído à pequena quantidade inserida desse metal durante a preparação reacional, bem 

como o fato do dopante ser considerado uma fase integrante da estrutura cristalina do carbeto 

de nióbio em estudo. Para o carbeto com 10% de cobre é observado o surgimento de novos 

picos de difração, (identificados com ●), nos planos (220) na posição 43,28° e (311) na 

posição 50,41°, os quais são oriundos da presença do cobre no material. 

Os ângulos de difração para o carbeto puro, (NbC, 44355-ICSD), e para os carbetos 
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dopados com 5%Cu e 10%Cu, (NbC, 44355-ICSD e Cu, 43493-ICSD),  estão apresentados 

na Tabelas 4.20.  É Notório que ocorreu um desvio posicional nos picos dos carbetos 

dopados, sendo um indicativo da presença do dopante no carbeto. Os maiores desvios 

decorrem para o material dopado com 5% de cobre, principalmente no ângulo 73,24°. Estes 

desvios são indicativos da presença efetiva do dopante no composto. Além disso, outro fator a 

ser considerado é o fato do raio atômico do nióbio ser maior que o do cobre causando 

deslocamentos dos picos de refração. 

Tabela 4.20-Ângulos de difração o NbC puro  e para os NbC  dopados com 5% cu e 10% de 

Cu   pelo método via sólida. Fonte: autora. 

NbC 5%Cu VS(Ɵ) Desvio 10%Cu VS(Ɵ) Desvio 

34,73 34,69 0,11 34,69 0,11 

40,31 40,27 0,09 40,28 0,09 

- - - 43,28 - 

- - - 50,41 - 

58,33 58,29 0,06 58,30 0,05 

69,72 69,65 0,01 69,67 0,07 

73,31 73,24 0,09 73,26 0,06 

 

A estimativa para o tamanho médio de cristalito para os produtos de carbonetação está 

apresentada na Tabela 4.21. Os cálculos foram realizados pelo método de Williamson Hall e 

Scherrer utilizando os dados de DRX.  

Tabela 4.21- Estimativas para o tamanho de cristalito dos produtos de carbonetação dopados 

com cobre por via sólida. Fonte: autora. 

 

Amostras 

Williamson Hall 

(nm) 

Microdeformação 

(ε) 

Scherrer 

(nm) 

5%CuNbC -VS 35,97   0,0006 25,23 

10%CuNbC-VS 39,84      0,0006 28,34 

 

É notório que todos os produtos de carbonetação apresentam tamanhos de cristalitos 

nanométricos, porém, os maiores tamanhos foram obtidos nos materiais dopados com maior 

teor, isso é decorrente de uma maior inserção do dopante, pois a presença de um segundo 

metal na estrutura do carbeto acarreta no crescimento de partícula do produto final. Os 



86 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

tamanhos calculados pelo método de Williamson Hall indicaram maiores tamanhos, pois este 

método consideraa microdeformação estrutural o que não ocorre pela metodologia de 

Scherrer, justificando a ocorrência de menores tamanhos de cristalito por esta técnica.  

O tamanho de cristalito, também, foi avaliado pelo refinado pelo método Rietveld. A 

Tabela 4.22 a´presenta os principais resultados obtidos. Observa-se que os valores dos 

tamanhos de cristalitos otidos pelo refinamento confirmam os valores obtidos pelo método de 

Williamson Hall. De acordo com os valores de Rw e S o refinamento obteve um bom ajuste.  

 

Tabela 4.22 -Dados do refinamento do Cu-NbC pelo Software Maud. Fonte: autora 

Rw=Fator de perfil  S= fator escala(sigma) 

Na figura 4.33 é apresentado os padrões de difração de raio x do carbeto de nióbio 

obtidos pelo refiname nto usando o método Rietveld.  A figura 4.33A é referente ao carbeto 

dopado com 5% de Cobre e a figura 4.33B , refere-se ao carbeto dopado com 10%Cu. 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. 

 

 

 

 

 

 

NbC Densidade        

(g/cm³) 

Volume de 

Célula (Å) 

Tamanho 

cristalito 

(nm) 

% 

atômico 

Estrutura Rw(%) S 

5%Cu 8,91 4,47 32,4 4,93 CFC 9,32 1,25 

10%Cu 8,91 4,47 37,3 9,78 CFC 9,47 1,35 
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Figura 4.33–Dados do refinamento do 5%Cu-NbC pelo Software Maud. Fonte: autora 

 

O teor de cobre no carbeto de nióbio e cobre, para o método de dopagem via sólida, 

foi determinado por fluorescência de raios-x. A Tabela 4.23 apresenta os dados 

composicionais obtidos. A concordância entre os valores verificados e pretendidos para a 

razão Cu/Nb verificada por essa técnica indicou a presença efetiva do dopante no material 

produzido, com maior discordância para aquele obtido com menor percentual do dopante. 
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Essas discrepâncias podem ser decorrentes, tanto durante o preparo da amostra, perda de 

massa, como também por erro de quantificação na realização da própria análise. 

 

Tabela 4.23-Teor de Cu dos carbetos pelo métodode dopagem via sólida (FRX). Fonte: 

autora. 

Cu-NbC                    Cu/Nb (molar) Desvio (%) 

5%Cu via sólida 4,46 10,8 

10%Cu via sólida 9,61 3,9 

 

A figura 4.34 apresenta as imagens do carbeto de nióbio e cobre (5%Cu) obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura. Nas imagens, 4.34 A(1000x)  ocorre a  formação de 

aglomeração das partículas, como também é possível observar a presença de duas fases. Em 

4.34 B(5000x) podem ser observadas morfologias de formatos indefinidos, indicados pelas 

regiões circuladas. Em todas as imagens é possível verificar a presença de aglomerados de  

partículas menores envolvendo as partículas maiores, as quais foram atribuídas à fase Cu. A 

avaliação da morfologia está de acordo com os dados das análises de DRX que indicou a 

presença de duas fases, e FRX que indicoua presença efetiva do cobre no composto.  

 

 

 



89 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

Figura 4.34 - Microscopia Eletrônica de Varredura dos produtos da reação de carbonetação 

5%-Cu-NbC pelo método via sólida A(1000x), B(5000x).Fonte: autora 

 

 

 

 

A figura 4.35 é referente ao carbeto com 10% de cobre pela mesma metodologia de 

dopagem.  

A 

B 



90 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

Figura 4.35 - Microscopia Eletrônica de Varredura dos produtos da reação de carbonetação 

10%-Cu-NbC pelo método via sólida A(1000x), B(5.000x). Fonte: autora 

 

 

 

Com este percentual o material apresentou uma morfologia melhor definida, sendo 

possível verificar na figura 4.35A (1000x) um aglomerado de partículas e na figura 4.35 B 

(5000x) é notório que essas partículas apresentam um formato variado, contudo, predomina o 

formato esférico de variados tamanhos. Com 10% de cobre as partículas apresentam maior 

tamanhos, em relação a amostra com 5% de cobre, o que leva a afirmar que maiores 

percentuais de cobre acarretam no crescimento do tamanho das paticulas.   

A 

B 
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As propriedades texturais dos produtos de carbonetação com os teores 5% e 10% de 

cobre pelo método de impregnação via sólida, foram determinadas a partir das isotermas de 

adsorção-dessorção de N2, análise de BET.  Esses resultados estão apresentados na Tabela 

4.24.   

O carbeto com 5% de cobre apresentou maiores valores em todas as propriedades 

texturais, em relação ao carbeto dopado com 10% de cobre. Segundo (NASCIMENTO, 2005) 

isso ocorre porque o cobre preenche os poros do material dopado reduzindo, 

simultaneamente, a área específica, o diâmetro médio de poro e o volume de poro.  

Tabela 4.24- Resultados de  BET para Cu-NbC obtido por via sólido. Fonte: Autora. 

 

AMOSTRAS 

Cu-NbC 

Propriedades texturais 

Área 

BET((m²/g) 

Diam. 

Medio de 

poro(Å) 

Diam. 

Medio de 

poro 

Ads.(Å) 

Dia. Medio 

de poro 

des.(Å) 

Vol. de 

PoroBJH 

(cm
3
 /g) 

5%Cu VS 53.503 98.893 89.638 87.356 0.096 

10%CuVS 47.771 88.125 78.009 86.287 0.092 

 

 De acordo com as Figuras 4.36 e 4.37 que apresentam as curva de adsorção-dessorção 

dos pós dopados com 5%Cu e 10%Cu  de cobre,  respectivamente,  estes materiais  possuem 

isotermas do tipo IV que é atribuída a materais com mesoporos. (GREGG; SING, 1982), 

(SMÍSEK; CERNY, 1970).  
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Figura 4.36 -Isoterma de adsorção para o carbeto de nióbio com 5% de cobre 5% -Cu-NbC -

pelo método via sólida. Fonte: autora.. 
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Figura 4.37- Isoterma de adsorção para o carbeto de nióbio com 10% de cobre -10% Cu-NbC- 

pelo método via sólida Fonte: autora. 
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 4.8 Avaliação do efeito do método de dopagem por via úmida e percentual na 

caracterização do carbeto de nióbio e cobre 

 

A Figura 4.38 apresenta os padrões de difração de Raio X para as amostras de carbetos 

cujos precursores foram dopados pelas metodologias via úmida nas razões molares de 5%Cu e 

10% Cu. Em todos os materiais se verificou a formação da fase NbC de estrutura cúbica de 

fase centrada (CFC). 

Não foi verificadas fases do cobre para o material dopado com 5% Cu, sendo este 

fenômeno atribuído à pequena quantidade inserida desse metal durante a preparação 

reacional. Para o carbeto com 10% de cobre é observado o surgimento de novos picos de 

difração, (identificados com ●), nos planos (220) na posição 43,26° e (311) na posição 50,48°, 

os quais são oriundos da presença do cobre no material. Pode ser notado que os produtos 

obtidos por via úmida, para os dois percentuais de dopantes, obtiveram picos de intensidades 

semelhantes ao apresentado pelo método via sólida, o que indica que estes apresentam 

tamanhos de partículas similares ao método de dopagem anterior. Estes compostos também 

foram identificados pelas mesmas cartas citadas no subitém 4.6.1.1 
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Figura 4.38–Padrões de DR-X para o Cu- NbC a 5% de Cu e 10% de Cu pelo método via 

úmida. Fonte: autora. 
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Os ângulos de difração para o carbeto de nióbio e cobre, Tabela 4.25, apresentaram 

desvio posicional, sendo mais acentuado para o que possui a maior composição de cobre, 

principalmente no ângulo 58,33°. Estes desvios são indicativos da presença efetiva do dopante 

no composto, assim como, pode ser atribuído a possíveis alargamentos dos picos e diminuição 

do tamanho de cristalitos. Os planos cristalográficos e seus respectivos índices de Miller para 

todos os pós estão de acordo pelos obtidos por (MA, et all, 2009; LONG, et all, 2011; LONG, 

et all, 2010). 
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Tabela 4.25- Ângulos de difração o NbC puro  e para os NbC  dopados com 5% cu e 10% de 

Cu   pelo método via úmida. Fonte: autora. 

 

A estimativa para o tamanho médio de cristalito para os produtos de carbonetação está 

apresentada na Tabela 4.26. Os cálculos foram realizados pelo método de Williamson Hall e 

Scherrer utilizando os dados de DRX.  

Tabela 4.26-Estimativas para o tamanho de cristalito dos produtos de carbonetação dopados 

com cobre por via úmida. Fonte: autora. 

 

 

 

 

Por esse método de impregnação é notável que os tamanhos de cristalitos apresentaram 

menores tamanhos do que os apresentados pela dopagem via sólida, principalmente para o 

óxido com  maior teor de dopante. Esses materiais também possuem tamanhos de cristalitos 

nanométricos.  

O tamanho de cristalito, também, foi avaliado pelo refinado pelo método Rietveld. A 

tabela 4.27 apresenta os principais resultados obtidos. Observa-se que os valores dos 

tamanhos de cristalitos otidos pelo refinamento se aproximam dos valores obtidos pelo 

método de Williamson Hall. 

 

NbC 5%Cu VU(Ɵ) Desvio 10%Cu VU(Ɵ) Desvio 

34,73 34,70 0,08 34,68 0,14 

40,31 40,29 0,04 40,26 0,12 

- - - 43,26 - 

- - - 50,48 - 

58,33 58,29 0,06 58,16 0,22 

69,72 69,66 0,08 69,65 0,10 

73,31 73,24 0,09 73,24 0,09 

 

Amostras 

Williamson Hall  

(nm) 

ε Scherrer 

(nm) 

5%CuNbC -VU 28,05   0,000001 20,85 

10%CuNbC-VU 36,92      0,000065 27,23 
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Tabela 4.27-Dados do refinamento do Cu-NbC obtidos pelo Software Maud. Fonte: autora. 

 

Na figura 4.39 é apresentado os padrões de difração de raio x do carbeto de nióbio 

obtidos pelo refiname nto usando o método Rietveld.  A figura 4.35A é referente ao carbeto 

dopado com 5% de Cobre e a figura 4.35B refere-se ao carbeto dopado com 10%Cu. Todas  

as amostra apresetaram a  fase cristalina na forma cúbica e os mesmos parâmetros 

cristalográficos obtidos pelas amostras dopadas pelo método via sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NbC Densidad

e        

(g/cm³) 

Volume de 

Célula (Å) 

Tamanho 

cristalito 

(nm) 

% 

atômico 

Estrutura Rw(%) S 

5%Cu 8,91 4,47 30,3 - CFC 12,2 1,6 

10%Cu 8,91 4,47 32,3 9,78 CFC 8,81 1,25 
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Figura 4.39-Dados do refinamento pelo software Maud. A(5%Cu-NbC) e B(10%Cu-

NbC).Fonte: autora. 

 

 

 

 

A determinação do teor de cobre no carbeto de nióbio, para o método de dopagem via 

úmida, foi determinado por fluorescência de raios-x. A Tabela 4.28 apresenta os dados 

composicionais obtidos. A concordância entre os valores verificados e pretendidos para a 

razão Cu/Nb verificada por essa técnica indicou a presença efetiva do dopante no material  

produzido. Essas discrepâncias podem ser decorrentes, tanto durante o preparo da amostra, 

perda de massa, como também por erro de quantificação na realização da própria análise. 

 

A 

B 
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Tabela 4.28-Teor de Cudos carbetos pelo método de dopagem via úmida (FRX). Fonte: 

autora. 

Cu-NbC Cu/Nb (molar) Desvio (%) 

5%Cu via úmida 4.215 8,43 

10%Cu via úmida 8.024 8,24 

 

A Figura 4.40 apresenta as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

dos produtos da reação, 5%Cu-NbC, pelo método via úmida.  A imagem 4.40A mostra a 

morfologias dos aglomerados, como formatos esféricos e com tamanhos de partículas mais 

homogêneo que os apresentados pelos produtos de carbonetação obtido pelo método de 

dopagem via sólida, como mostra a figura 4.40B. Nelas também podemos identificar um 

aglomerado mais intenso dessas partículas. 

Esse fenômeno de aglomeração pode ser explicado pelo princípio fundamental de 

agregação envolvido com os nanocristais, podendo 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 (EDELSTEIN e 

CAMMARATA, 1996). 
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Figura 4.40- Microscopia Eletrônica de Varredura dos produtos da reação de carbonetação 

5%Cu-NbC pelo método via úmida. A (1000x), B(5000x). Fonte: autora. 

 

  
 

 A figura 4.41 apresenta o composto 10%Cu-NbC. A Figura 4.41A apresenta uma 

morfologia diferenciada da apresenta anteriormente, com partículas maiores e a mais definida 

exibindo partículas ligeiramente aglomeradas devido apresentar tamanhos nanométricos. 

Todas as imagens apresentam uma dispersão de partículas maiores em suas superfícies. A 

morfologia indica na figura 4.41B se apresenta com formatos variados, assim como, variados 

A 

B 
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tamanhos de partículas.  

Figura 4.41 - Microscopia Eletrônica de Varredura dos produtos da reação de carbonetação 

10%Cu-NbC pelo método via úmida. A(1000x), B(5000x) Fonte: autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medidas das áreas superficiais foram realizadas pelo método BET e são 

apresentadas na Tabela 4.29. Para ambas as concentrações de cobre, o material com maior 

teor apresentou menores áreas especificas, decorrente da inserção do cobre nos poros do 

material. Esse decréscimo alcançou um percentual de 8%. Por este método, no geral, ocorreu 
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à formação de maiores áreas superficial. Estes valores apresentados são consideráveis para 

materiais dopados, pois o metal dopante acarreta em menores áreas por ocasionar maiores 

aglomerados.  

Tabela 4.29- Resultados de  BET, para Cu-NbC obtido por via úmida. Fonte Autora. 

 

 

AMOSTRAS 

Cu-NbC 

Propriedades texturais 

Área 

BET((m²/g) 

Diam. 

Medio de 

poro(Å) 

Diam. 

Medio de 

poro 

Ads.(Å) 

Dia. Medio 

de poro 

des.(Å) 

Vol. de Poro 

BJH (cm
3
 

/g) 

5%Cu-VU 75.1344 101.441 88.576 85.985 0.099 

10%Cu-VU 69,1679 65.844 63.479 63.520 0.074 

 

A as figuras 4.42 e 4.43 são relacionadas a absorção e dessorção desses materiais. 

Todos apresentam isotermas do tipo IV que são características da adsorção em multicamadas, 

essa observação pode ocorrer em sólidos não porosos, sólidos macroporosos ou materiais com 

mesoporos (GREGG; SING, 1982). Este caso, os materiais apresentam isorterma 

característico de mesoporos. Apesar desses materais não apresentarem porosidade evidente 

pela análise de MEV, esta análise confirma essa caracterisca nesses materiais. 
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Figura 4. 42- Isoterma de adsorção para o carbeto de nióbio com 5% de cobre, 5% Cu-NbC, 

pelo método via úmida. Fonte: autora. 
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Figura 4.43- Isoterma de adsorção para o carbeto de nióbio com 10% de cobre 10% Cu-NbC -

pelo método via sólida. Fonte: autora. 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0

20

40

60

V
o
lu

m
e

 a
d

s
o

rv
id

o
 (

C
m

3
/g

)

Pressao Relativa(P/P))

 Adsorption

Desorption

 

 

Para explicar a formação do Cu-NbC, durante o processo reacional, se faz necessário 

analisar as reações envolvidas. As reações mais prováveis, dentro das condições 
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utilizadas, para produzir as amostras dopadas, estão listadas, abaixo, para os seguintes 

mecanismos de reação propostos: 

I- Decomposição térmica do precursor dopado com nitrato de cobre 

 

2(NH4)3NbO(C2O4)3.H2O(s) + 2Cu(NO3)2.3H2O(s)  → Nb2O5(s) + 2CuO (s) + 

6NH3(g)↑ + 6CO(g)↑ + 6CO2(g)↑ + 4NO2(g)↑ + 11H2O(g)↑ 

II- Redução do Nb2O5(s) e CuO(s) pelo H2(g) 

               Nb2O5(s) + 2CuO(s) + 3H2(g) → 2NbO2(s) + 2Cu(s) + 3H2O(g)↑ 

III- Redução do 2NbO2(s) e carbonetação pelo CH4(g) 

              2NbO2(s) + 2Cu(s) + CH4(g) →2Cu -NbC(s) +  2CO(g) +6 H2(g)↑ + 2H2O(g)↑ 

Na primeira etapa, ocorre a decomposição térmica do precursor tri(oxalato)oxiniobato 

de amônio hidratado. As reduções, simultâneas, dos compostos de Nb2O5 e CuO(s) para NbO2 

e Cu(s), ocasionado pelo hidrogênio, ocorrem na segunda etapa, E, na última reação, tem-se a 

carbonetação do NbO2, através da presença do gas metano, formando o Cu–NbC. 

     

 4.9 Análise comparativa dos carbetos de nióbio e cobre obtidos pelos diferentes     

métodos de dopagem. 

 

Analisando os difratrograma de DRX para todos os compostos é observado que não 

houve nenhuma mudança em suas estruturas cristalinas, os produtos obtidos pelos diferentes 

métodos de dopagem e teores molares apresentaram os mesmo parâmetros cristalográficos, os 

quais definiram suas estruturas como cúbica de fase centrada, CFC. 

O pico de refração 34,73° sofreu maior desvio angular, principalmente para o produto 

de carbonetação oriundo do método via úmida e com 10% de cobre, isso é atribuído a uma 

maior inserção do cobre nesta região. A análise do tamanho de cristalito identificou que por 

ambos os métodos e diferentes percentuais de dopante, os pós-decorrentes da carbonetação 

possuem tamanho de cristalito nanométricos, sendo que os menores tamanhos foram obtidos 

pelo método via úmida.  

No que se refere ao rendimento reacional, todos os compostos apresentaram valores 

semelhantes, entre 23% e 29%, porém  produtos com maiores concentrações de cobre 

obtiveram maiores rentabilidades. A análise térmica identificou um resultado entre 25% e 
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32%, se considerarmos as perdas desses materiais decorrentes do próprio processo de síntese, 

podemos afirmar que os resultados obtidos pela TG e cálculos de rendimentos estão 

relacionados, confirmando a eficiência da técnica de decomposição térmica.  

A análise de MEV deixou evidente algumas alterações morfológicas, quando 

comparados às técnicas de impregnação, por via úmida obteve partículas menores, e 

conseguintemente mais aglomeradas, confirmando a análise dos tamanhos de partícula 

obtidos a partir dos dados de DRX. Todas as amostras foram obtidas com geometria variada 

apresentando uma tendência esférica. 

A análise de BET identificou maiores áreas especificas para o método obtido por via 

úmida, este apresentou um acréscimo em torno de 3,6% em relação às áreas obtidas pelo 

método via sólida.                                

A Tabela 4.30 apresenta, de forma resumida, os dados das análises realizadas para o 

carbeto de nióbio e cobre, pelos diferentes métodos de dopagem, bem como, pelos diferentes 

percentuais. 

Tabela 4.30-Dados da análise comparativa.Fonte:autora. 

 Cu-NbC por via sólida. Cu-NbC por via úmida. 

5%Cu 10%Cu 5%Cu 10%Cu 

DRX- Fases CFC CFC CFC CFC 

FRX-Desvio(%) 10.8 3.9 8.4 8.2 

MEV Aglomerado Aglomerado Aglomerado 

Menores 

particulas 

Aglomerado 

Menores 

particulas 

Scherrer 
25,22 28,34 20,85 27,23 

Willison Hall 
35,97 39,84 32,05 36,92 

Area S. 

Específica 

53,5 
 

47,77 

 

75,13 

 

69,84 

 

4.10 Avaliação do efeito do método de dopagem por via Sólida e percentual na 

caracterização do carbeto de nióbio e cobre sinterizado via SPS. 

 A figura 4.44 especifica os difratogramas de DRX dos compósitos sinterizados, 

5%Cu-NbC e 10%-Cu-NbC. Ambas apresentam apenas picos relativos às fases NbC e Cu, 
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não sendo detectada a presença de fases indesejadas. O difratograma da amostra com 5%Cu 

não apresentou picos relativos ao Cu, isto é devido a sua baixa concentração não sendo 

identificado pela análise de DRX. 

 A amostra, 10%Cu-NbC sinterizada apresentou, além da fase NbC, picos 

característicos do cobre bem como um aumento das intensidades dos picos. Este aumento é 

característico do aumento de tamanho de cristalito.  

Figura 4.44–Padrões de DR-X para o Cu-NbC sinterizados com 5%Cu e 10%Cu pelo 

método de dopagem via sólida. Fonte: autora. 
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A figura 4.45A e 4.45B revela as características microestruturais da amostra 5%Cu-

NbC-VS sinterizada a 1200°C via SPS, através da análise de microscopia eletrônica de 

varredura. Através da igura 4.45A é possível verificar a existência de poros, os quais  

resultaram da carência do ligante em algumas regiões dificultando assim, o fechamento total 

dos poros.  Também é conhecido que as partículas nanométricas possuem uma dificuldade 

maior em se conformar, desta forma o encaixe mecânico dessas partículas não é suficiente 

para fechar o espaço vazio interpartículas.  



106 

 

___________________________________________________________________________ 

Maria Veronilda Macedo Souto                                                                                          Tese de doutorado 

 A Figura 4.45B, apresenta a formação de ilhas de cobre, em algumas regiões da 

amostra, como mostrada na região circulada. Observa-se também, que as fases estão 

segregadas uniformemente por toda a amostra, sendo possível verificar os contornos de grãos. 

Figura 4.45- Micrografias das amostras 5%Cu-NbC-VS, (A-1000x e B-4.000x) Sinterizada 

via SPS. Fonte: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 4.46 (A e B) estão as imagens do mapeamento feito por EDS sendo 

detectados a presença dos elementos Nb, C e Cu, em 4.46(A) enquanto que em 4.46(B), a 

microestrutura da amostra revela uma boa dispersão do cobre ligante, porém com maiores 
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concentrações em algumas regiões, o que justifica a porosidade do compósito.    

Figura 4.46- Mapeamento por EDS  da amostra 5%Cu-NbC-VS Sinterizada via SPS. Fonte: 

autora. 
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A Figura 4.47 apresenta as imagens de referentes à amostra 10%Cu-NbC-VS. Nas 

Figuras 4.47(A e B), a microestrutura da amostra apresenta uma porosidade aparente, região 

circundada, Figura 4.47A. Esses poros apresentam menores dimensões distribuídas 

homogeneamente por toda a amostra. Também ocorreu uma concentração de Cu em formato 

de pequenos lagos, demarcada na Figura 4.47B.  Esse comportamento auxilia na consolidação 

das fases, pois durante o processo este metal se difunde para o contorno das partículas.  Em 

todas as imagens ocorre a formação de uma fase mais clara que é atribuída ao Nb proveniente 

da fase NbC, o que corrobora com os resultados obtidos por LONG, et al, 2011. 

A 

B 
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Figura 4.47 - Micrografias das amostras 10%Cu-NbC-VS, (A-1000x e B- 4.000x)  

Sinterizada via SPS. Fonte: autora. 

 

 

 

A Figura 4.48(A e B) é referente ao mapeamento realizado pela espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS). A figura 4.48A apresenta os elementos Nb, C e Cu sem a presença 

de contaminantes. A Figura 4.48B apresenta a dispersão dos do cobre por toda a amostra, 

sendo possível verificar que ocorreu uma boa dispersão do dopante, porém com maiores 

concentrações em algumas regiões, confirmando as imagens obtidas pela microscopia 

eletrônica de varredura. 
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Figura 4.48 - Mapeamento por EDS  da amostra 10%Cu-NbC-VS Sinterizada via SPS. Fonte: 

autora. 
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As medidas da densidade é um aspecto importante a ser avaliado, pois com a 

densificação é possível avaliar a efetividade da sinterização. Realizou-se o cálculo da 

densidade dos corpos sinterizados através de medidas pelo método de Arquimedes. Na Tabela 

4.31 estão os valores de densidade obtidos, os quais revelam uma densificação relativamente 

baixa, principalmente para o compósito com menor concentração de cobre, justificando a 

maior formação de poros revelados pelas imagens de MEV-FEG, pois quanto maior a 

porosidade do material menor sua densificação. 
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Tabela 4.31- Densidades relativa e aparente dos compósitos em diferentes concentrações de 

NbC e Cu. Sinterizadas via SPS a 1200°C. Fonte: autora. 

 

Amostras ρ.aparente (g/cm
3
) ρ.relativa (%) 

5%Cu-NbC -VS 4,024 51,66 

10%Cu-NbC -VS 4,306 54,98 

 

A avaliação da microdureza Vickers foi realizada, os valores médios obtidos foram 

para a amostra 65,60HV2/10 5%Cu-NbC–VS e 82,60HV2/10 para a amostra 10%Cu-NbC–

VS, figura 4.49. A amostra 10%Cu-NbC–VS foi a que apresentou maior dureza. Segundo 

MEDEIROS 2016, a maior presença de NbC no compósito retarda o processo de formação 

dos pescoços interpartículas durante a sinterização prejudicando a densificação e, 

conseguentemente a dureza do material.  

As imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras sinterizadas via SPS, 

confirmam essa melhoria nos valores da dureza, para a de maior teor de cobre uma vez que 

esta apresentou menor quantidade de poros, quando comparada a amostra com 5%Cu.  De 

acordo com SUZUKI et al 1999, a dureza Vickers é correlacionada com a porosidade nos 

estágios iniciais de sinterização, enquanto nos estágios finais o tamanho de grão se torna o 

principal fator influente na dureza.  
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Figura 4.49 - Microdureza Vickers para a amostra 5%Cu-NbC–VS e 10%Cu-NbC–VS. Fonte: 

Autora. 
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4.11 Avaliação do efeito do método de dopagem por via úmida e percentual na 

caracterização do carbeto de nióbio e cobre sinterizado via SPS. 

 

A Figura 4.50 é referente aos difratogramas de DRX dos pós-compósitos sinterizados, 

5%Cu-NbC e 10%-Cu-NbC, pelo método via úmida. É notável que as amostras 5%Cu-NbC 

apresenta picos relativos a fase NbC, enquanto que  a composição 10%Cu-NbC, além 

daquela, surge picos de uma segunda fase, atribuída ao Cu. Esse comportamento é decorrente 

de maior presença do cobre na última amostra, e de uma concentração relativamente pequena 

na primeira, não sendo possível ser detectada pela análise de DRX. Não foi verificado a 

presença de fases indesejáveis por esta técnica. 
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Figura 4.50–Padrões de DR-X para o Cu- NbC sinterizados com 5%Cu e 10%Cu pelo método 

via úmida. Fonte: autora. 
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A Figura 4.51A e B apresentam as imagens de microscopia eletrônica de varredura para 

a amostra 5%Cu-NbC-VU. Na Figura 4.51A observa-se a presença de porosidade, como 

indicado pela seta, porém esses poros possuem maiores dimensões, o que indica uma menor 

consolidação das fases. A figura 4.51B a consolidação é mais evidenciada, isso significa que 

houve uma interação interpartícula, embora que pequena. 
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Figura 4.51- Micrografias das amostras 5%Cu-NbC-VU, (A-1000x ; B-4.000x) Sinterizada 

via SPS. Fonte: autora. 

 

 

 

 

As Figuras 4.52A e 4.52B obtidas pelo mapeamento da amostra identificaram a 

presença do Nb, C, Cu, e a distribuição de dissipação do cobre, respectivamente. Nesta 

amostra também ocorreu uma dispersão maior do cobre por toda a amostra como ficou 

evidente na figura 4.52B. 
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Figura 4.52- Mapeamento por EDS  da amostra 5%Cu-NbC-VU Sinterizada via SPS. Fonte: 

autora. 
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A Figura 4.53, referente a amostra 10%Cu-NbC-VU apresenta a formação de poros, 

 (4.53A, 100X) como também uma maior junção das fases, (4.53B, 4000x).  As imagens 

evidenciam que esta amostra apresentou uma boa consolidação das fases. Porém, também 

verifica-se alguns poros. 
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Figura 4.53- Micrografias das amostras10%Cu-NbC-VU, (A-1000x ; B-4.000x) Sinterizada 

via SPS. Fonte: autora. 
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A Figura 4.54 A foi idenfificado as fases Cu, Nb, e C através do mapeamento EDS, 

confirmando os resultados de DRX. A figura 4.57B  identificou uma boa dispersão da fase 

cobre e maior homogeinização das fases.  

Figura 4.54- Mapeamento por EDS  da amostra 10%Cu-NbC-VU Sinterizada via SPS. Fonte: 

autora. 
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Os cálculos da densidade dos corpos sinterizados foram avaliados pelo método de 

Arquimedes. Na Tabela 4.32 estão os valores de densidade obtidos, como melhor resultado 

para o compósito com maior teor de cobre. ZYCH, 2008, afirma que nanopartículas tendem a 

formar aglomerados e quando esse interaglomerado é relativamente grande ocorre a formação 

de poros nos corpo sinterizado e impedem a sua densificação. 
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Tabela 4.32- Densidades relativa e aparente dos compósitos em diferentes concentrações de 

NbC e Cu. Sinterizadas via SPS a 1200°C. fonte: autora. 

 

Amostras ρ.aparente (g/cm
3
) ρ.relativa (%) 

5%Cu-NbC -VU 4,285 55,00 

10%Cu-NbC -VU 4,487 79,3 

 

A avaliação da microdureza Vickers foi realizada, os valores médios obtidos foram 

69,70HV2/10 para a amostra 5%Cu-NbC-VU e 90,10HV 2/10 para a amostra 10%Cu-NbC-

VU, Figura 4.55. Por esta metodologia de impregnação ocorreu à formação de maiores 

durezas e densificações para todas as amostras, evidenciando sua eficiencia em relação ao 

método de dopagem via sólida, visto que por este método ocorre distribuições mais 

homogênea do ligante, influenciando diretamente na dureza do material sinterizado.  

 

Figura 4.55- Microdureza Vickers para a amostra 5%Cu-NbC–VU e 10%Cu-NbC–VU. 

Fonte: Autora. 
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4.12 Análise comparativa dos carbetos de nióbio e cobre sinterizados obtidos pelos 

diferentes métodos de dopagem. 

Analisando os difratrograma de DRX para todos os compostos foi observado que as 

mesmas fases foram mantidas em todas as amostras. As microscópicas obtidas pelo MEV-

FEG revelaram que ocorreu a sinterização das fases, porém a amostra com 10%Cu-VU 

apresentou maior consolidação. Todos os materiais apresentaram uma boa dispersão do cobre 

na microestrutura do composto. A maior densificação foi obtida pela amostra 10%Cu-VU, 

bem como, maior dureza. Os melhores resultados alcançados pelo método via úmida, do 

compósito sinterizado foi atribuído aos melhores resultados de refinamento dos carbetos 

durante sua síntese. 

A tabela 3.33 apresenta um resumo dos principais resultados. 

Tabela 4.33- Resumo dos principais resultado do NbC e Cu sinterizadas via SPS. Fonte: 

autora 

 Cu-NbC por via sólida. Cu-NbC por via úmida. 

5%Cu 10%Cu 5%Cu 10%Cu 

DRX- Fases Cu-NbC Cu-NbC Cu-NbC Cu-NbC 

Densidade (%) 51,6 54,9 55 79 

Microdureza 
65,6 82,6 69,7 90,1 
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5.0 – CONCLUSÕES 

Nesse capítulo serão apresentadas as principais conclusões alcançadas após a análise 

dos resultados obtidos ao longo desta pesquisa. 

 O estudo do precursor tri(oxalato)oxiniobato de amônio hidratada revelou que:  

 O método de síntese para obtenção dos precursores mostrou-se eficaz, visto que na 

avaliação composicional não houve mudança de composição, quanto comparado com os 

valores composicionais teóricos, para este composto. Os métodos de dopagem apresentaram-

se eficientes para inserção do cobre nos precursores, pois, de acordo com as caracterizações 

realizadas, o cobre está presente no composto tri(oxalato)oxiniobato de amônio hidrtado, bem 

como, o precursor, durante o processo reacional, apresenta maiores rendimentos quando 

dopado, principalmente, com maiores teores de cobre e quando realizado pelo método de 

dopagem via úmida. Os desvios identificados pela análise de infravermelho, principalmente, 

para o método de dopagem via úmida, são decorrentes de interações químicas ocorridas entre 

precursor e dopante, durante o processo de dopagem. 

 O estudo do óxido de nióbio e cobre evidenciou que:  

Os parâmetros reacionais para a formação do óxido de nióbio, não foram efetivos para 

a total formação do óxido de nióbio e cobre, CuNb2O6,  pois para todas as metodologias e 

teores de dopagem, a fase Nb2O5 também foi formada, porém, observa-se que para os  

maiores teores de cobre e por ambas as metodologias de dopagem, a formação da fase Nb2O5, 

ocorreu em menores proporções, ficando  evidente que é o percentual de cobre o fator 

determinante para a transformação completa a CuNb2O6. Este composto apresentou maiores 

tamanhos de cristalitos, quando dopado pelo método via úmida, assim como, quando 

apresenta maiores teores de cobre. A morfologia desses compostos é formada por 

aglomerados, sendo mais evidenciados pelo método via sólida, visto que apresentam menores 

tamanhos de cristalitos. 

 Do estudo do carbeto de nióbio e cobre conclui-se que: 

 

CAPITULO 5 - CONCLUSÕES 
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A reação gás-sólido, bem como os parâmetros de síntese, apresentaram-se eficazes 

para as reações de carbonetação realizadas, visto que, as amostras não possuem 

contaminantes. O método de impregnação influenciou na morfologia dos carbetos, visto que, 

pelo método de dopagem via úmida apresentou maiores aglomerados de partículas, decorrente 

da redução do tamanho dessas partículas. Menores tamanhos de cristalitos também foram 

obtidos pelo métado de dopagem via úmida, bem como maiores áreas superficiais específicas. 

O aumento do teor de cobre ocasionou no crescimento das partículas para os dois métodos de 

síntese, assim como, provocou redução nas áreas superficiais específicas. 

 A averiguação da sinterização do compósito Cu-NbC indicou que: 

O compósito sinterizado via SPS apresentou uma boa dispersão das fases, mas apresentou 

uma difícil consolidação das fases durante o processo de sinterização. O compósito obtido 

apartir do carbeto de nióbio dopado pelo método via úmida, apresentou os melhores 

resultados de densidade e microdureza. O aumento do teor de cobre do teor de cobre também 

acarreta em uma maior consolidação das fases, para ambos os métodos de dopagem, e, 

consequentemente, resulta em melhorias nas propriedades do compósito, Cu-NbC. 
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