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RESUMO 

Os hidretos à base de Mg são promissores para o armazenamento de hidrogênio 

no estado sólido, devido às altas capacidades de armazenamento, em massa e em 

volume, e à reversibilidade. O processamento de ligas à base de Mg por moagem de 

alta energia (MAE) permite a formação de nanoestruturas e nanocompósitos, que 

apresentam cinéticas mais rápidas de hidrogenação. As técnicas de deformação 

plástica severa (SPD) apresentam maior viabilidade em escala industrial, e podem 

produzir nanoestruturas em formas maciças, que oferecem maior resistência à 

oxidação e segurança em comparação aos pós. No presente trabalho de doutorado 

foram desenvolvidos compósitos com matriz de Mg, com os objetivos de avaliar os 

efeitos de adição de catalisadores (Fe, Ti e CNT), da rota de processamento por MAE, 

por extrusão em canal angular constante (MAE+ECAP) aplicando 1 e 8 passes, e 

laminação repetitiva (MAE+ARB e MAE+extrusão+ARB) aplicando 20 passes, nas 

propriedades de cinética e capacidade de absorção/dessorção de H, de temperatura 

de dessorção, de tempo de exposição dos pós à atmosfera (1 e 12 meses), e do 

número de ciclos (2 e 4) de absorção/dessorção. A presença do Ti (5 %p) contribuiu 

no processo MAE para diminuir o tamanho de partículas, mas não influenciou nas 

cinéticas e capacidade de armazenamento, nem na temperatura de dessorção, 

obtendo-se valores similares nas amostras com e sem Ti. O aumento da quantidade 

de CNT em compósitos Mg-5Fe-5Ti produzidos por MAE melhorou as cinéticas e 

capacidades de absorção, e Mg-5Fe-5Ti-5MWCNT exibiu a maior capacidade (6,3 %p 

de H). Verificou-se que é possível consolidar pós pelas rotas MAE+ECAP, MAE+ARB 

e MAE+EX+ARB. Em geral, as amostras processadas por MAE+ECAP apresentaram 

ausência de tempos de incubação, e ligeira diminuição das cinéticas e capacidades 

de absorção. Entretanto, nas amostras “As” (Mg-5Fe-5Ti-xSWCNT, onde x: 0,1, 0,2, 

0,5 e 0,8 %p), observou-se maiores cinéticas e capacidades para A3-ECAP e A4-

ECAP (1 passe) em comparação aos seus pós, com maior capacidade (2,9 %p de H) 

e menor temperatura de dessorção (343°C) para A4-ECAP. Amostras 2MgFe 

submetidas à MAE+ARB apresentaram resultados similares aos seus pós 

precursores. A amostra em pó de 12 meses exibiu melhores capacidade (4 %p de H) 

e temperatura de dessorção (299°C), mas a amostra maciça de 1 mês mostrou maior 

capacidade dentre as laminadas (3,5 %p de H). Houve melhora na capacidade de 

armazenamento com o aumento do número de ciclos de absorção/dessorção. 



 
 

xviii 
 

ABSTRACT 

Mg-based hydrides are promising for hydrogen storage in the solid state, due to the 

high storage capacities, in mass and volume, and reversibility. The processing of Mg-

based alloys by high-energy ball milling (HEBM) allows the formation of nanostructures 

and nanocomposites, which present faster hydrogenation kinetics. The severe plastic 

deformation (SPD) techniques present higher viability for an industrial scale, and can 

produce nanostructures in bulk forms, which offer greater resistance to oxidation and 

safety in comparison to powders. In the present doctoral work, Mg-matrix composites 

were developed, with the objectives of evaluating the effects of the addition of catalysts 

(Fe, Ti and CNT), of the processing route by MAE, by equal channel angular pressing 

(HEBM+ECAP) applying 1 and 8 passes, and by accumulative roll bonding 

(HEBM+ARB and HEBM+Extrusion+ARB) applying 20 passes, on the properties of H-

absorption/desorption kinetic and capacity, of H-desorption temperature, of exposure 

time of powders to the atmosphere (1 and 12 months), and of numbers of H-

absorption/desorption cycles (2 and 4). The presence of Ti (5 wt.%) contributed in the 

HEBM process to decrease the particle size, but it did not influence the kinetic and 

storage capacity, neither the desorption temperature, and similar values were obtained 

for the samples with and without Ti. The increase of CNT amounts in Mg-5Fe-5Ti 

composites produced by HEBM improved H-absorption kinetics and capacities, and 

Mg-5Fe-5Ti-5MWCNT exhibited the highest capacity (6.3 wt.% of H). It was found that 

it is possible to consolidate powders by routes HEBM+ECAP, HEBM+ARB and 

HEBM+EX+ARB. In general, samples processed by HEBM+ECAP showed absence 

of incubation times, and slight decrease of H-absorption kinetics and capacities. 

However, in the “As” samples (Mg-5Fe-5Ti-xSWCNT, where x: 0.1, 0.2, 0.5 and 0.8 

wt.%), we observed higher kinetics and capacities for A3-ECAP and A4-ECAP (1 pass) 

in comparison with their powders, with highest capacity (2.9 wt.% of H) and lowest H-

desorption temperature (343°C) for A4-ECAP. 2MgFe samples submitted to 

HEBM+ARB showed results similar to those of precursor powders The sample in 

powder of 12 months exhibited better capacity (4 wt.% of H) and H-desorption 

temperature (299°C), but the bulk sample of 1 month showed the highest capacity 

between rolled samples (3.5 wt.% of H). There was an improvement in the storage 

capacity with the increase in the number of H-absorption/desorption cycles.
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A matriz energética atual é baseada no petróleo e seus derivados. Esses vetores 

de energia emitem diversos poluentes para a atmosfera e seus impactos ambientais 

são responsáveis por diversos problemas em todo o mundo. E como bem se sabe, 

são finitos. Um grande esforço tem sido feito para desenvolver formas de energia 

limpa e cujas emissões não acarretem problemas ambientais como os causados pelos 

combustíveis fósseis. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de tecnologias que utilizam o hidrogênio como 

fonte principal de energia tem crescido. O hidrogênio como combustível alternativo 

apresenta características muito interessantes, como: alta energia (142 MJ/kg), o que 

é aproximadamente três vezes maior que a dos combustíveis fosseis (~42 MJ/kg) na 

combustão; na sua combustão ou na sua aplicação em células combustíveis gera 

como principal subproduto água; e a segurança, pois é volátil e não tóxico. Assim, a 

sua aplicação como um substituo da matriz energética atual é promissora às 

necessidades atuais de energia limpa e renovável, e de formas seguras de transporte 

e armazenagem de energia (SCHLAPBACH, 2002; RUSMAN, 2016; OUYANG, LIU, 

et al., 2020; ZHANG, YAN e QU, 2018).  

Para a utilização do hidrogênio na matriz energética de forma completa e 

competitiva existem diversas barreiras tecnológicas e econômicas que precisam ser 

superadas. Uma das principais delas é a capacidade de armazenar e liberar esse 

hidrogênio para utilização de forma segura e eficiente (DUNN, 2002; OUYANG, LIU, 

et al., 2020; ZHANG, YAN e QU, 2018). 

O armazenamento do hidrogênio pode ser feito de 3 formas principais: gás 

pressurizado em tanques de alta pressão; líquido em tanques criogênicos; e forma 

sólida através de hidretos metálicos (RUSMAN e M., 2016). 

As dificuldades no armazenamento do hidrogênio em tanques pressurizados são: 

o material utilizado deve ser muito resistente, leve e resistente a explosão em caso de 

acidentes. Além disso, mesmo a altíssimas pressões, a densidade volumétrica de 

armazenamento de hidrogênio nesse método é muito baixa. Já os tanques criogênicos 

apresentam densidade volumétrica maior que os tanques de alta pressão, porém é 

necessário resfriar e manter o hidrogênio a temperaturas inferiores a 20 K (-253 °C) 
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para poder liquefazer fazendo com que esse método tenha um alto custo (OUYANG, 

LIU, et al., 2020). 

O terceiro método, foco do trabalho desta pesquisa, armazena o hidrogênio através 

da ligação química entre o metal e o hidrogênio, na forma de hidreto metálico. Esse 

método, dependendo dos metais utilizados, apresenta grande densidade gravimétrica 

e volumétrica quando comparado aos outros dois outros métodos. Os principais 

requisitos para os meios de armazenagem de hidrogênio na forma de hidretos 

metálicos são a eficiência em termos gravimétricos e volumétricos, ou seja, alta 

capacidade de armazenamento de hidrogênio por unidade de massa e por unidade 

de volume; reversibilidade, ou seja, ciclabilidade e perda mínima de capacidade entre 

os ciclos de absorção e dessorção de hidrogênio, e alta segurança (SAKINTUNA, 

2007; ZHANG, YAN e QU, 2018).  

O magnésio é um metal leve, o que faz com que os hidretos à base de Mg 

apresentem altas capacidades gravimétricas de armazenagem, e esses hidretos são 

reversíveis e recicláveis. Além disso, o magnésio possui custo relativamente baixo. O 

hidreto de magnésio, MgH2, armazena 7,6 %p de H, a maior capacidade gravimétrica 

de armazenagem dentre os hidretos metálicos reversíveis. O hidreto complexo de 

magnésio, Mg2FeH6, além de alta capacidade (5,5 %p de H), também possui a mais 

alta densidade volumétrica de armazenagem conhecida (150 kg de H2/m3), que é mais 

que o dobro da do hidrogênio líquido (~71 kg de H2/m3) (RUSMAN e M., 2016).  

Contudo, a aplicação prática dos hidretos à base de Mg é atualmente inviabilizado 

devido a alguns fatores, como: alta estabilidade termodinâmica (ΔH = -75 kJ/mol de 

H2) que resulta em altas temperaturas para absorção e dessorção (~573 K); lenta 

cinética e a alta reatividade do Mg com a atmosfera ambiente formando óxidos (MgO) 

e hidróxidos (Mg(OH)2) que afetam a capacidade de armazenamento (SCHLAPBACH, 

2002; SAKINTUNA, 2007; OUYANG, LIU, et al., 2020; ZHANG, YAN e QU, 2018). 

Com o intuito de vencer essas dificuldades, novas ligas à base de Mg e novas 

técnicas e rotas de produção dessas ligas estão sendo desenvolvidas. As técnicas 

atuais são baseadas na obtenção de estruturas nanocristalinas. As ligas 

nanocristalinas em forma de pó obtidas por moagem de alta energia (MAE) possuem 

maior área superficial e maior densidade de contornos de grão, características que 

favorecem as cinéticas de absorção/dessorção e a difusão do hidrogênio. Contudo, o 

processo MAE apresenta desvantagens como custo elevado, dificuldade para 
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aplicação industrial para a construção de um possível tanque de armazenamento, 

necessidade de cuidados para manter o material denso e puro, minimizando riscos de 

combustão, e de degradação das capacidades de sorção de hidrogênio devido a 

oxidação e a umidade (ZUTTEL, 2003; HERRICH, 2004; LIANG, 2001; ZHANG, YAN 

e QU, 2018; OUYANG, LIU, et al., 2020). O uso de pó em tanques para 

armazenamento de hidrogênio apresenta problemas para aplicação em processos 

com grandes ciclos de carga e descarga de hidrogênio, uma vez que o pó tende a 

sinterizar durante os ciclos de absorção e dessorção, diminuindo a capacidade de 

absorção desses tanques (GATTIA, 2016).  

As técnicas de Deformação Plástica Severa (SPD, de Severe Plastic Deformation) 

vem sendo aplicadas com o intuito de melhorar as características de armazenamento 

das ligas à base de Mg. Com essas técnicas é possível obter estruturas 

nanocristalinas em formas maciças. Nesses materiais, a forma maciça oferece maior 

resistência ao ar, dificultando a oxidação da superfície, e com isso aumentando a 

cinética no processo de ativação da superfície para absorção de hidrogênio. Assim 

como nos pós, a estrutura nanocristalina obtida no material maciço também melhora 

as cinéticas de absorção/dessorção de hidrogênio, e além disso há maior viabilidade 

de aplicação dessas técnicas para produção desses materiais em escala industrial, o 

que seria mais difícil com os pós produzidos por MAE. As técnicas de SPD mais 

conhecidas são torção sob alta pressão (HPT, de High Pressure Torsion), laminação 

repetitiva (ARB, de Accumulative Roll-Bonding ou CR, de cold rolling) e extrusão em 

canal angular (ECAP, de Equal-Channel Angular Pressing) (DUFOUR, 2007a; 

DUFOUR, 2007b; SKRIPNYUK, 2007; SKRIPNYUK, 2004; KUSADOME e IKEDA, 

2007; OUYANG, LIU, et al., 2020). 

Nesse contexto, o presente trabalho de doutorado consistiu no desenvolvimento de 

compósitos com matriz de Mg puro (adicionados catalisadores Fe, Ti e CNT) por 

processos de SPD (ECAP e ARB), para aplicação em armazenagem de hidrogênio. A 

combinação desses catalisadores com esses processos para aplicação em 

armazenagem de hidrogênio é inédita no grupo de pesquisa da UNIFESP e para a 

comunidade científica. 

A seguir serão apresentados os objetivos do trabalho (Capítulo 2). Será 

apresentada uma breve revisão bibliográfica (Capítulo 3), destacando-se os tipos de 

hidretos e o potencial dos hidretos à base de Mg, as estratégias de melhorias para as 
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barreiras que impedem a aplicação prática, dentre elas a produção de 

nanocompósitos em pós utilizando diversos catalisadores. Também, o procedimento 

experimental (Capítulo 4) e, também, os resultados e discussões (Capítulos 5). Ao 

final serão apresentadas conclusões (Capítulo 6), as sugestões para trabalhos futuros 

(Capítulo 7) e as referências utilizadas (Capítulo 8).
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho teve por objetivo a síntese de hidretos maciços, a partir da 

hidrogenação de compósitos com matriz de Mg puro produzidos por MAE com adições 

de Fe, Ti e CNTs e submetidos aos processos ECAP e ARB. 

 

2.2. Objetivos específicos:  

 

• Produzir os compósitos com diferentes adições de catalisadores por MAE. 

• Avaliar a microestrutura obtida nas amostras processadas por MAE. 

• Avaliar as propriedades de hidrogenação (cinéticas de absorção, cinéticas 

de dessorção, capacidades máximas e temperaturas de dessorção de 

hidrogênio) e o efeito dos catalisadores nas amostras obtidas por MAE. 

• Consolidar os pós obtidos por MAE por ECAP e ARB, avaliando o efeito na 

microestrutura obtida para cada um dos processos. 

• Avaliar as propriedades de hidrogenação e o efeito dos catalisadores nas 

amostras obtidas por MAE+ECAP com diferentes números de passes. 

• Avaliar efeito do tempo de exposição ao ambiente em amostras processadas 

por ARB nas capacidades e cinéticas de hidrogenação; 

• Avaliar o efeito do número de ciclos de hidrogenação em amostras 

processadas por ARB. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Hidretos metálicos 

 

Os hidretos metálicos são obtidos a partir da combinação química de um metal, 

compostos intermetálicos e ligas metálicas com hidrogênio. Essa combinação se dá a 

partir da reação química da superfície do metal com o gás hidrogênio (H2). 

Os principais critérios para os meios de armazenamento de hidrogênio são as altas 

densidades gravimétrica e volumétrica de armazenagem (capacidade de 6,5%p), alta 

segurança, reversibilidade (capacidade de absorver e dessorver hidrogênio), 

temperaturas de reações baixas (25 a 125 °C), pressões relativamente baixas (1 a 10 

bar) e velocidades de armazenamento rápidas (3 a 5 minutos para encher um tanque) 

(DOE, 2021).  

A Figura 1 apresenta vários desses métodos de armazenamento de hidrogênio e 

as eficiências em termos de capacidades gravimétricas e volumétricas. Os hidretos 

representados em vermelho na Figura 1 são os hidretos metálicos reversíveis, ou seja, 

aqueles que tem a capacidade de absorver e liberar o hidrogênio, fundamental para 

aplicação em tanques. Dentre esses hidretos, pode-se destacar a capacidade 

volumétrica do Mg2FeH6 (~150 kg de H2/m³), a maior entre os hidretos reversíveis. A 

figura apresenta também do H2 em forma líquida (tanques criogênicos) e em forma 

gasosa (tanques de alta pressão). Ambos hidretos de Mg apresentam capacidades 

gravimétricas e volumétricas maiores que as formas líquida e gasosa de 

armazenamento, além da vantagem de ser mais seguro de operar (menos risco de 

explosão e de vazamento). 
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Fonte: Adaptada de Zuttel (2003). 

Figura 1: Densidades gravimétricas e volumétricas de vários materiais para armazenamento de 

hidrogênio. 

 

O armazenamento no estado sólido, na forma de hidretos metálicos, é muito mais 

seguro que nos estados líquido ou gasoso, e proporciona alta eficiência volumétrica 

de armazenagem. Essa segurança se deve ao fato de que para liberar o hidrogênio 

do hidreto é necessária alta temperatura, portanto seu manuseio à temperatura 

ambiente não oferece risco ao operador. O hidrogênio liberado é de alta pureza e pode 

ser prontamente utilizado em células combustíveis (LIMA, 2010; SCHULZ, HUOT, et 

al., 1999). 

O hidrogênio reage com muitos metais e ligas formando hidretos metálicos, como 

apresenta a Equação 1.1 (ZUTTEL, 2003): 

𝑀 +  
𝑥

2
𝐻2 → 𝑀𝐻2 (1.1) 

As ligas que têm se destacado nas pesquisas sobre armazenagem de hidrogênio 

são: sistemas à base de Mg, soluções sólidas CCC (exemplo: sistema Ti-Cr-V), 

compostos intermetálicos AB5 (principalmente à base de LaNi5), compostos de fases 
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de Laves AB2 (exemplo: sistema Zr(Ni,V)2), compostos intermetálicos AB (exemplo: 

TiFe) (em vermelho na Figura 1). A fórmula geral dos hidretos metálicos é AmBnHx. Foi 

comprovado que as ligas dos tipos AB5 e AB2 apresentam excelentes propriedades 

de absorção (RUSMAN, 2016; OUYANG, LIU, et al., 2020). Tais sistemas têm 

demonstrado um grande potencial para aplicações de interesse tecnológico, por 

exemplo, em sensores de gases, em fixadores (getters) de hidrogênio, eletrodos de 

baterias recarregáveis níquel-hidreto metálico (Ni-MH), na armazenagem e transporte 

de energia térmica, na armazenagem e transporte de hidrogênio em tanques maciços, 

além de usos nos processos de catálise heterogênea, de purificação do hidrogênio ou 

ainda de separação de seus isótopos (SCHLAPBACH, 2002; SAKINTUNA, 2007; 

MOHAMMADSHAHI e E. GRAY, 2016; RUSMAN, 2016). Há os chamados hidretos 

complexos (em rosa na Figura 1), como alanatos de boro ou lítio, que apresentam alta 

eficiência de armazenagem (exemplo: LiBH4 armazena ~18 %p de H). Mas, em geral, 

os hidretos complexos são hidretos não-metálicos que possuem ligações covalente 

e/ou iônica entre o metal e o hidrogênio na estrutura cristalina, são altamente estáveis 

(temperaturas de decomposição >600°C) e a reversibilidade destes é pouco entendida 

(SAKINTUNA, 2007; ZUTTEL, 2003; RUSMAN, 2016).  

O peso do metal utilizado para armazenar o hidrogênio é um fator preponderante 

quando se estuda uma liga para armazenamento. Analisando a Figura 1, é possível 

verificar que entre os hidretos reversíveis, muitos deles utilizam metais pesados, o que 

inviabilizaria a aplicação desses materiais em aplicações veículos, uma vez que é 

desejado que o tanque de combustível seja leve e compacto. Outro fator que também 

deve ser levado em conta é o custo dos materiais envolvidos. Muitos dos metais 

aplicados em hidretos reversíveis apresentam custos relativamente altos (NIAZ, 

MANZOOR e PANDITH, 2015).   

 

3.1.1 Metas para aplicações dos hidretos 

 

As principais metas para utilização dos sistemas de armazenamento de hidrogênio 

em hidretos metálicos para aplicações móveis foram determinadas pelo Departamento 

de Energia Norte Americano (United States Department of Energy – DOE).  

De acordo com o DOE as temperaturas e pressões de trabalho devem estar entre 

0-100 °C e 1-10 bar respectivamente. Já o desempenho desses sistemas para 
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carga/descarga deve receber/liberar 5kg de H2 em 3,3 minutos em temperaturas entre 

25 e 120°C (DOE, 2021). 

Outras metas definidas pelo DOE são referentes as capacidades gravimétricas e 

volumétricas dos sistemas de armazenamento. A capacidade gravimétrica deve ser 

de 9% em peso e a capacidade volumétrica deve ser de 81 g de H2/L. Para a aplicação 

em veículos, os tanques devem ser capazes de armazenar 5-6 kg de hidrogênio, o 

que daria, em média, uma capacidade de percorrer 500 km (DOE, 2021). 

 

3.1.2 Termodinâmica dos hidretos metálicos 

 

No hidreto metálico, o hidrogênio está ligado quimicamente na rede cristalina do 

metal e ocupa posições intersticiais. As propriedades termodinâmicas são descritas 

pelas curvas PCT (pressão-temperatura-composição), conforme mostra a Figura 2. 

 

 

Fonte: adaptada de Zuttel (2003). 

Figura 2: Curva PCT para um hidreto metálico típico, mostrando as regiões de fase α (solução 

sólida), fase β (hidreto metálico), e região de coexistência α + β  

 

O metal e o hidrogênio, normalmente, formam duas fases diferentes: uma fase 

solução sólida com hidrogênio dissolvido no metal, fase α (H/M < 0,1); e, em altas 

concentrações de hidrogênio (H/M > 0,1) as interações hidrogênio-metal ficam mais 

fortes, e nucleia-se e cresce a fase hidreto β. Ambas as fases α e β coexistem em 

uma pressão de equilíbrio (platô) até atingir a máxima capacidade reversível 
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(comprimento do platô). A capacidade pode ser expressa em termos de %p ou razão 

atômica H/M (OUYANG, LIU, et al., 2020). 

Na termodinâmica do processo é possível analisar o fenômeno de histerese de 

pressão. Esse fenômeno ocorre quando se tem uma pressão de equilíbrio menor na 

dessorção do que a pressão de equilíbrio na absorção, como mostra a Figura 3 

(SANDROCK, 1999). Esse efeito acontece devido ao aumento no volume molar na 

formação do hidreto enquanto a matriz mantém um volume molar menor (LIMA, 2010). 

 

 

Fonte: Sandrock (1999). 

Figura 3: Efeito de histerese. 

 

A termodinâmica determina a pressão de equilíbrio, que aumenta com a 

temperatura, normalmente aproximada pela equação de van’t Hoff (Equação 1.2): 

ln 𝑝 =
∆𝐻

𝑅𝑇
−

∆𝑆

𝑅
 (1.2) 

Onde ΔH e ΔS são as variações de entalpias e entropias das reações, T é a 

temperatura absoluta e R é a constante dos gases. A Figura 2 (à direita) mostra gráfico 

de van’t Hoff (ln p versus T-1). 

Como ΔH e ΔS são negativos, o hidrogênio é absorvido na rede por resfriamento 

(reação exotérmica) e dessorvido por aquecimento (reação endotérmica), a 

temperaturas que dependem da composição do hidreto. Com as curvas de van’t Hoff 
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é possível comparar a estabilidade de vários hidretos em condições próximas à 

ambiente (1 a 10 atm e 0 a 100 °C) (Figura 4) (ZUTTEL, 2003; MOHAMMADSHAHI e 

E. GRAY, 2016). 

 

Fonte: Adaptada de Zuttel (2003) 

Figura 4: Curvas de van’t Hoff para alguns hidretos. 

 

A estabilidade termodinâmica é caracterizada pela entalpia de formação e a 

entropia do hidreto, e a barreira cinética é representada pela energia de ativação da 

reação (Ea), como mostra a Figura 5 (H. WANG, 2016). A estabilidade termodinâmica 

pode ser diminuída através da formação de hidretos ternários a partir de ligas à base 

de Mg com o objetivo de enfraquecer as ligações dos átomos de H e favorecer os 

processos de absorção e dessorção (CRIVELLO, NOBUKI e KUJI, 2016; LIMA, 2010). 
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Fonte: H. Wang (2016). 

Figura 5: Figura esquemática da energia de ativação e a entalpia de reação para hidrogenação 

de hidretos metálicos. 

 

3.1.3 Cinética dos hidretos metálicos 

 

A taxa da reação de absorção de hidrogênio é controlada pelos seguintes fatores 

(ZALUSKI, 1997; ZALUSKI, 1999; RUSMAN, 2016; CRIVELLO, DAM, et al., 2016):  

• A taxa de dissociação das moléculas de hidrogênio (H2) na superfície;  

• A capacidade do hidrogênio (H) penetrar a superfície, que é tipicamente 

controlada pela camada de óxido superficial;  

• A taxa de difusão do hidrogênio no volume do metal e através do hidreto 

formado.  

As propriedades cinéticas estão intimamente ligadas às propriedades 

termodinâmicas do material. Durante o processo de hidrogenação deve-se utilizar 

pressão e temperatura adequadas que favoreçam tanto a cinética quanto a 

termodinâmica do material. A Figura 6 apresenta essa curva de equilíbrio para 

misturas Mg-Fe. A uma temperatura mais baixa, uma menor pressão é necessária 

para hidrogenar o material. Porém, o processo de hidrogenação e a difusão do 

hidrogênio no material são termicamente ativados. Uma temperatura mais baixa iria 

conduzir a um processo mais lento de hidrogenação. Como mostra a Figura 6, uma 

temperatura muito alta necessitaria de uma pressão extremamente elevada para ser 

possível a formação de hidretos. Logo, as condições para uma cinética adequada 
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devem levar em conta as características termodinâmicas intrínsecas do material 

estudado (CHAISE, 2010). 

 

 

Fonte: Adaptado de Bogdanovic (2002). 

Figura 6: Curva de equilíbrio entre o metal e seus hidretos para o sistema Mg-Fe.  

 

Assim, as cinéticas de hidrogenação não são determinadas pelos parâmetros 

termodinâmicos (condições favoráveis de pressão e temperatura). Por exemplo, 

embora o magnésio possua alta força motriz de hidrogenação, a absorção de 

hidrogênio não ocorre; ou somente ocorre após o processo de ativação da superfície. 

A Figura 7 mostra curvas de absorção de hidrogênio no Mg, sob condições 

termodinâmicas favoráveis, exibindo tempos de incubação devido à camada de óxido 

superficial. Por isso, para melhorar as cinéticas de hidrogenação, uma microestrutura 

especial deve ser desenvolvida no material, sendo isso um desafio da engenharia de 

materiais (ZALUSKI, 1997; CRIVELLO, NOBUKI e KUJI, 2016; BOGDANOVIC, 2002). 
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Fonte: Adaptado de Zaluski (1999). 

Figura 7: Curva de cinética de absorção de hidrogênio pelo Mg puro em pó (sem catalisador). 

 

Antes que o processo de absorção de hidrogênio se inicie, uma reação inicial deve 

ocorrer na superfície do metal hospedeiro. Essa reação é denominada processo de 

ativação. Esse processo consiste na reação da superfície “suja” do material (por 

óxidos do metal hospedeiro ou impurezas em sua superfície que dificultam a 

penetração do hidrogênio para formação da camada de hidreto) que reage com uma 

atmosfera redutora para retirada dessa camada apassivadora, facilitando o processo 

de hidrogenação. Além de dificultar a formação da camada de hidreto, essas 

impurezas podem diminuir a capacidade de absorção de hidrogênio do material e 

afetar a sua capacidade de armazenamento (DOMINGOS, 2008). 

 

3.2 Hidretos à base de magnésio 

 

Levando-se em conta todos os tópicos citados, os sistemas à base de Mg se tornam 

os mais promissores para o armazenamento de hidrogênio na forma de hidreto 

metálico. 

O magnésio é o mais leve metal estrutural utilizado na engenharia, sua massa 

específica é de 1,7 g/cm³ (2/3 da massa específica do alumínio). Suas ligas 

apresentam boas características em dissipação de calor e boas propriedades 
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estruturais a alta temperatura. É facilmente encontrado na crosta terrestre, mais 

comumente encontrados nos oceanos. Ele é encontrado em 0,13%p de toda água dos 

oceanos e 2,76 %p da crosta terrestre (CRIVELLO, DAM, et al., 2016). 

Devido a sua alta reatividade não é encontrado na forma pura na natureza 

(CARDARELLI, 2000). A temperatura ambiente, o magnésio e suas ligas, apresentam 

boa resistência mecânica devido à sua estrutura cristalina (hexagonal compacta). 

Apresenta baixa temperatura de fusão e seu pó pode queimar quando exposto ao ar 

atmosférico. Devido ao seu baixo peso, alta resistência, ductilidade e boa resistência 

a fluência, ele é aplicado principalmente nas indústrias aeroespacial e automobilística. 

Porém, o magnésio não é aplicado em sua forma pura. Para aplicação estrutural são 

utilizadas suas ligas. Seus principais elementos de ligas são: alumínio, zinco, cério, 

prata, tório, ítrio e zircônio (CARDARELLI, 2000).  

O hidreto de magnésio, MgH2, possui a maior densidade de energia (9 MJ/kg de 

Mg) e a maior capacidade (7,6 %p de H) dentre os hidretos metálicos reversíveis. O 

Mg2FeH6 pertence à família dos hidretos complexos MgxTHy (T = Fe, Co, Ni), que 

armazenam 5,5 %p de H (Mg2FeH6), 4,5 %p de H (Mg2CoH5) e 3,6 %p de H (Mg2NiH4), 

respectivamente. O Mg2FeH6, além da capacidade alta, possui a maior densidade 

volumétrica de armazenagem conhecida (~150 kg de H2/m3), e seus elementos 

constituintes têm baixo custo (GENNARI, 2002; SAI RAMAN, 2002; HUOT, 1997; 

HERRICH, 2004; RUSMAN, 2016; H. WANG, 2016; OUYANG, LIU, et al., 2020). 

As principais desvantagens para a aplicação dos hidretos à base de Mg no 

armazenamento de hidrogênio são: as elevadas temperaturas operacionais (de 

formação e decomposição dos hidretos); as lentas cinéticas operacionais; e à alta 

reatividade ao ar (O2 e umidade). A hidrogenação do magnésio cristalino não ocorre 

em temperatura inferior a 300ºC, e são necessárias temperaturas acima de 400ºC 

para dessorção (SAKINTUNA, 2007; KHAFIDZ, YAAKOB, et al., 2016; ZHANG, YAN 

e QU, 2018). Os materiais à base de Mg são geralmente muito reativos ao ar, 

formando facilmente camadas de óxidos ou hidróxidos em sua superfície, que 

dificultam a absorção/dessorção do hidrogênio. Por isso, há necessidade de 

procedimentos de ativação de superfície, que consistem em expor o material a 

elevadas temperaturas e altas pressões de hidrogênio, procedimentos que costumam 

ser demorados e complexos (SCHLAPBACH, 2002; SAKINTUNA, 2007; LIMA, 2010; 

POVEDA, 2007). 
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3.3 Estratégias para viabilizar a aplicação prática 

 

Para vencer essas dificuldades apresentadas de baixa velocidade reação e altas 

temperaturas nos processos de absorção e dessorção, algumas técnicas de 

processamento de materiais têm sido aplicadas. As principais técnicas consistem no 

desenvolvimento de estruturas nanocristalinas, no aumento da área superficial e a 

utilização de catalisadores de superfície (CRIVELLO, DAM, et al., 2016).  

Outro ponto que é levado em conta na obtenção desses materiais é a possibilidade 

de aplicação da técnica/processo em grande escala. Para tanto, os processos de SPD 

utilizados na obtenção de materiais maciços nanoestruturados e porosos, e capazes 

de absorver hidrogênio, tem sido bastante estudada nos últimos anos. 

A seguir serão discutidas algumas técnicas e estratégias para melhorar essas 

características dos hidretos metálicos à base de magnésio. 

 

3.3.1 Estruturas nanocristalinas 

 

Ligas à base de Mg com estruturas nanocristalinas têm sido desenvolvidas pelo 

processo de moagem de alta energia (MAE, ou HEBM, de high energy ball milling), 

processo também conhecido como elaboração mecânica de liga (MA, de mechanical 

alloying).  

No processo de MAE, as esferas metálicas chocam-se com o material a alta 

velocidade que introduz nele deformações plásticas severas que, consequentemente, 

introduz defeitos e tensões residuais no seu interior aumentando a energia livre. Outro 

efeito importante da moagem é a diminuição do tamanho de partícula que leva a 

diminuição de distância de difusão do hidrogênio no interior do material, aumento da 

área superficial e aumento do número de contorno de grãos. Todas essas 

características auxiliam na melhora da cinética das reações de absorção e dessorção 

de hidrogênio (OUYANG, LIU, et al., 2020). 

As estruturas nanocristalinas são caracterizadas como policristais monofásicos ou 

multifásicos, com tamanho de grão da ordem de nanômetros (até 100 nm), ou seja, 

grãos ultra-finos separados por contornos de grão (SURYANARAYANA, 1995; 

CRIVELLO, DAM, et al., 2016; OUYANG, LIU, et al., 2020). São dois componentes 

estruturais principais: muitos grãos, com ordem de longo alcance e diferentes 
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orientações cristalográficas, constituindo o componente cristalino; e uma rede de 

regiões intercristalinas, os chamados contornos de cristalitos, com densidade média 

de 10 a 30% menor do que a densidade do cristal, e espaçamentos interatômicos 

variáveis de maneira que ordenamentos de curto ou longo alcance não são 

identificados, constituindo o componente interfacial (Figura 8a) (GUOXIAN, 2001; 

ZALUSKI, 1999; RUSMAN, 2016).  

 

 

                        (a)                                                                  (b) 

Fonte: Adaptadas de (a) Suryanarayana (1995) e (b) Zaluski (1999). 

Figura 8: (a) Desenho esquemático de um metal nanocristalino equiaxial, mostrando os 

componentes cristalino (símbolos fechados) e interfacial (símbolos abertos); b) Efeito do 

tamanho de grão na cinética de absorção de hidrogênio para o Mg puro em pó produzido por 

MAE. 

 

As ligas à base de Mg nanocristalinas preparadas por MAE apresentam cinéticas 

de absorção de hidrogênio superiores, e com isso maior capacidade de absorção de 

hidrogênio (SURYANARAYANA, 1995; RIVOIRARD, 2003; ZALUSKI, 1999) (vide 

Figura 8b). Os pós nanocristalinos não expostos ao ar também apresentam cinéticas 

de ativação mais rápidas do que a dos correspondentes policristalinos não moídos. 

Estas melhorias são devido à cooperação entre os nanogrãos e a região interfacial, 

que facilita a absorção e a dessorção de hidrogênio a baixas temperaturas. 

Os contornos de grãos criados com a MAE auxiliam na difusão do hidrogênio no 

material (difusão no componente interfacial). A alta razão superfície/volume nos pós 

moídos, e possíveis defeitos e imperfeiçoes superficiais, melhoram as reações de 
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superfície entre hidrogênio e o metal (RIVOIRARD, 2003; RUSMAN, 2016; 

CRIVELLO, DAM, et al., 2016; OUYANG, LIU, et al., 2020).  

Além do efeito na cinética, a obtenção de estruturas nanocristalinas afeta também 

a termodinâmica do processo. De acordo com Wang (H. WANG, 2016), o aumento da 

energia causado pela produção dos nanogrãos causa um enfraquecimento das 

ligações Mg-H, o que resulta em uma desestabilização termodinâmica. Estudos 

recentes mostraram que a liberação de H2 a partir do MgH2 maciço se dá através do 

crescimento de cristais de Mg puro pré-existentes na matriz de MgH2, enquanto para 

materiais finos (nanopartículas), o processo de dessorção se dá através do processo 

de “encolhimento do núcleo”. 

 

3.3.2 Nanocompósitos à base de magnésio 

 

No início dos anos 90, foi observado que hidretos à base de Mg combinados entre 

si ou combinados com metais ou ligas, através do processo MAE, produziam 

nanocompósitos que apresentaram propriedades de hidrogenação melhoradas, pela 

interação cooperativa entre os componentes, combinada com a existência de elevada 

fração de contornos, que são caminhos efetivos para a difusão de átomos de 

hidrogênio (H. WANG, 2016; OUYANG, LIU, et al., 2020).  

A adição de catalisadores provou ser uma técnica eficaz para melhorar a cinética 

da reação de hidrogenação. Esse aumento da cinética se deve principalmente pela 

diminuição da energia de ativação das reações de absorção/dessorção de hidrogênio. 

São diversos os catalisadores que podem ser aplicados, como metais de transição, 

óxidos metálicos, compostos intermetálicos que absorvem H em condições mais 

suaves (menores temperaturas e pressões de reação) e materiais carbonosos 

(OUYANG, LIU, et al., 2020; ZHANG, YAN e QU, 2018). 

O mecanismo de catálise vai depender do tipo de catalisador que está sendo 

utilizado. Os principais mecanismos são: 

• Catalisadores de superfície: Consiste em distribuir uniformemente o 

catalisador na superfície do metal base. O catalisador irá enfraquecer a 

ligação H-H e facilitar a sua quebra para posterior difusão do átomo H no 

interior do metal base. Esses catalisadores também podem funcionar como 

aditivos durante o processo MAE, diminuindo aglomeração de partículas.  
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Esses catalisadores podem formar hidretos, por exemplo o Ti pode formar o 

TiH2, que diminui a energia de ativação (Ea) da reação de hidrogenação 

devido as múltiplas valências do Ti (CUI, WANG, et al., 2013). É o principal 

mecanismo dos metais de transição e óxidos metálicos.  

• Nanoestruturas de carbono: Esses catalisadores facilitam a difusão H para 

o interior do metal. Além de auxiliar na cinética, esses catalisadores têm 

apresentado diminuição das temperaturas de absorção e dessorção. Podem 

funcionar, também, como catalisadores de superfície (depende da forma 

alotrópica de carbono utilizada) (ZHANG, LENG, et al., 2018). 

A Figura 9 mostra que as cinéticas são mais rápidas, e consequentemente as 

capacidades de absorção de hidrogênio são maiores nas ligas à base de Mg 

nanocristalinas e mais rápidas ainda com catalisador Pd, ou seja, nos 

nanocompósitos. Zaluski e colaboradores prepararam os nanocompósitos de Mg2Ni, 

FeTi e LaNi5 com catalisador Pd (<1%p) (ZALUSKI, 1995). O Pd foi adicionado nos 

estágios finais da MAE. O nanocompósito formado absorveu hidrogênio à temperatura 

ambiente e a 12 atm de pressão de H2. O mecanismo de catálise do Pd é o spill over, 

onde o Pd se distribui na forma de pequenas partículas aderidas à superfície das 

partículas maiores do componente majoritário e não há reação entre o Pd e as ligas. 

O mecanismo de spill over envolve a presença de um metal que se distribui sobre a 

superfície de um outro material para funcionar como um catalisador no processo de 

dissociação do H2 para criar hidrogênio atômico. O hidrogênio atômico migra das 

partículas de metal catalisador para o material de base (matriz). Esse mesmo 

hidrogênio irá posteriormente migrar para o interior do material base por difusão (REN 

e MUSYOKA, 2017). 
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Fonte: Adaptada de Zaluski (1999). 

Figura 9: Cinética de absorção de hidrogênio pelo Mg2Ni: (a) policristalino, (b) 

nanocristalino, (c) nanocristalino com catalisador (Pd). Temperatura=200 ºC e pressão=15 bar. 

 

Metais de transição e seus óxidos também são catalisadores bastante estudados. 

No trabalho realizado por Huot (HUOT, 2003), nanocompósitos de MgH2–V e MgH2–

Nb (5 %at) foram estudados. Esses nanocompósitos absorveram, a 300°C e em 

poucos minutos, 6 %p de H para MgH2-V, e 5 %p de H para MgH2-Nb. Os autores 

verificaram a presença de uma fase metaestável ε-NbHx, de baixa temperatura, que 

auxilia na decomposição da matriz de MgH2. 

Outro estudo realizado demonstrou que nanocompósitos de Mg com Nb2O5 

absorveu aproximadamente 4,5% H2 à temperatura ambiente e pressão de 10 bar em 

apenas 15 segundos (HANADA, ICHIKAWA, et al., 2006). 

Lototsky e colaboradores estudaram o efeito da utilização de óxido de titânio-ferro 

(FeTiO3) em MAE reativa em atmosfera de hidrogênio. Os autores verificaram um 

aumento na capacidade de armazenamento quando comparado ao magnésio puro e 

uma redução na temperatura de dessorção. Estas melhorias estão associadas com a 

redução do FeTiO3 às nanopartículas de catalisadores Fe e TiFe (LOTOTSKYY, 

2015). 

Yavari e colaboradores sintetizaram nanocompósitos de MgH2 com FeF3 (pequena 

porcentagem) por MAE. Durante a MAE, ocorreu reação de transferência do flúor do 

ferro para o magnésio, formando MgF2 entre os grãos do hidreto de magnésio 

(YAVARI, 2005). Formam-se também nanopartículas de ferro sobre o pó 
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nanoestruturado de MgH2. Esses nanocompósitos apresentaram cinéticas mais rápida 

de absorção/dessorção de hidrogênio do que as dos nanocompósitos com 

catalisadores de metal de transição. 

Adições de Fe podem ser benéficas na produção de nanocompósitos por vários 

motivos, o Fe possui custo relativamente baixo; pode atuar como catalisador de 

superfície na dissociação de moléculas de H2; pode atuar como aditivo para evitar 

aglomeração durante a MAE; e pode reagir com o Mg durante a hidrogenação 

formando o hidreto complexo Mg2FeH6 que também apresenta capacidade 

relativamente alta (HUOT, 1997; YAVARI, 2005; CASTRO, 2004).  

Liang e colaboradores (1999) encontraram que os metais de transição (Ti, V, Mn, 

Fe, Ni) mostraram efeitos catalíticos através da redução da Ea do processo de 

dessorção de H em comparação ao MgH2 puro. Os compostos contendo Ti 

apresentaram a maior velocidade de absorção enquanto a dessorção foi mais rápida 

pelo sistema MgH2-V (LIANG, HUOT, et al., 1999). Os compósitos MgH2-Ti exibem as 

melhores cinéticas de dessorção entre 250 e 300°C, ao contrário do MgH2 que não 

dessorve H a 300°C o compósito pode dessorver completamente em 1000 s. A 

interface entre o Mg e o catalisador age como um sitio de nucleação de hidreto. Os 

metais de transição reduzem a barreira de nucleação. 

O MgH2 obtido na presença de Fe apresenta Ea menor do que o MgH2 sem Fe 

(GENNARI, 2002; HUOT, 1997). A presença de Fe auxilia também na diminuição da 

temperatura de dessorção do MgH2, passado de 444°C para 321°C. 

A adição de Fe ao MgH2 resulta em significante melhora na estabilidade cíclica e 

também na possibilidade de obtenção do hidreto complexo Mg2FeH6, que apresenta 

excelente estabilidade cíclica, mesmo em condições severas (Figura 11), isso devido 

à inabilidade do Fe e Mg de formarem liga sob essas condições, e só se combinarem 

durante a hidrogenação (SAKINTUNA, 2007; BOGDANOVIC, 2002). 
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Fonte: Adaptada de Bogdanovic (2002) 

Figura 10: Capacidade de armazenagem de hidrogênio do Mg2FeH6 sob condições de 

ciclagem severas. 

 

Inicialmente, acreditava-se que os hidretos complexos da família MgxTHy não eram 

facilmente sintetizados, e muitas pesquisam focaram em aumentar o rendimento na 

produção destes hidretos (HUOT, 1997; BOGDANOVIC, 2002; GENNARI, 2002; SAI 

RAMAN, 2002; HERRICH, 2004; CASTRO, 2004; YAVARI, 2005). Foram vários 

estudos, variando composições de misturas (de 2Mg-Fe (%a) a MgH2-Fe), parâmetros 

de MAE (sob argônio ou hidrogênio), e com ou sem sinterização subsequente. 

Durante esses estudos, Gennari e colaboradores, ao prepararem misturas 2Mg-Fe por 

MAE sob hidrogênio por 60 h, propuseram que a formação do Mg2FeH6 envolve duas 

etapas: i) a formação de MgH2 em tempos curtos de moagem, e ii) a reação de MgH2 

e Fe para formar Mg2FeH6. Por outro lado, a decomposição do Mg2FeH6 ocorre em 

uma única etapa, resultando numa mistura de Mg e Fe (GENNARI, 2002). 

Estudos recentes também indicaram que os nanotubos de carbono (CNT, de 

carbon nanotubes) são os elementos aditivos mais efetivos para melhorar as 

propriedades de armazenamento de hidrogênio em baixas temperaturas (p. ex. 

150oC) (WU, 2006; YAO e WU, 2007; LOTOTSKYY, 2015; POPILEVSKY, 

SKRIPNYUK, et al., 2016). A hipótese mais citada é a do movimento de hidrogênio da 

estrutura tubular, sem qualquer barreira, que é muito útil para a difusão ou transporte 

de hidrogênio particularmente em baixas temperaturas (WU, 2006).  

Os CNTs junto com pares de metais de transição têm efeito sinérgico, produzindo 

elevadas taxas de dissociação das moléculas de hidrogênio e de difusão do 
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hidrogênio. Ao adicionar CNTs ao sistema Mg-FeTi, observou-se um aumento 

significativo na capacidade de hidrogenação do sistema (YAO e WU, 2007). 

De acordo com a pesquisa realizada por Popilevisky e colaboradores, os nanotubos 

de carbono são destruídos e transformados dependendo das condições de moagem 

utilizada. Um grande tempo de moagem pode levar a formação de grafite amorfo e 

que esse material pode ter um grande efeito catalítico para dessorção de hidrogênio 

através da nucleação da fase Mg metálico na superfície do hidreto através do 

favorecimento das ligações Mg-Mg (POPILEVSKY, SKRIPNYUK, et al., 2016). 

A pesquisa desenvolvida por Zhang e colaboradores mostra que, a absorção de H 

pelo magnésio ocorre devido a capacidade de nanoconfinamento dos CNTs. Além 

disso, o seu baixo peso, grande área superficial, alta estabilidade química e estruturas 

porosas auxiliam ainda mais a capacidade de absorção. A presença dos CNTs diminui 

as energias dos processos de absorção/dessorção. O nanoconfinamento pode levar 

a uma melhor cinética, maior estabilidade estrutural e propriedades termodinâmicas 

mais favoráveis de MgH2 por meio três maneiras: (i) limitar o tamanho de partícula de 

hidreto; (ii) impedir o crescimento e aglomeração das partículas pela 

compartimentação das nanopartículas dentro do material de suporte; (iii) limitar a 

mobilidade dos produtos de decomposição (ZHANG, YAN e QU, 2018). 

O estudo desenvolvido por Liu e colaboradores (LIU, 2018) demonstrou que, 

diferentemente de outras formas de carbono como carbono poroso, MWCNT (nano 

tubos de paredes múltiplas - Multi-Walled Carbon Nanotube) e GNP (graphene 

nanoplatelets) são superfícies adequadas para sintetizar MgH2 com tamanho abaixo 

de 5 nm, graças às propriedades de adsorção da sua estrutura superficial que limitam 

as dimensões do hidreto. Estes pequenos aglomerados reduziram significativamente 

a temperatura de dessorção de hidrogênio em comparação com a do MgH2 comercial. 

Na pesquisa realizada por Ruse e colaboradores, os autores mostraram que a taxa 

de absorção/dessorção de H no Mg podia ser ajustada pela dimensão e densidade de 

defeitos de nanocarbono. O aumento de cinética resultante foi explicado em termos 

do mecanismo de spillover (RUSE, 2017). Em outro trabalho de Ruse e colaboradores, 

os autores avaliaram a cinética de armazenamento de hidrogênio de compósitos de 

Pd-Mg através da adição de diferentes agentes carbonosos (carbono ativado e vários 

tipos de nanotubos de carbono). Eles descobriram que a cinética de 

absorção/dessorção é fortemente dependente da morfologia e configuração do 
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nanocarbono (comprimento, diâmetro, distribuição de Pd) e que que os aditivos 

nanométricos de Pd / CNT são superiores a mistura com carbono ativado micrométrico 

na aceleração da cinética (RUSE, 2016). 

Na pesquisa de Alsabawi e colaboradores, os pesquisadores realizaram um 

levantamento do efeito catalítico de até 10%p de esferas de carbono C60 na cinética 

da dessorção de hidrogênio e subsequente absorção. Verificou-se que havia uma 

quantidade ótima de aditivo C60, bem como um tempo ótimo de MAE, para a melhor 

cinética de dessorção. Uma comparação com o aditivo Nb2O5 sob as mesmas 

condições indicou que não houve melhoria significativa na absorção na aplicação do 

C60 quando comparado ao efeito do Nb2O5 (ALSABAWI, 2015). 

Devido ao seu baixo peso e custo razoável, o Ti tem sido bastante utilizado como 

catalisador no processo de hidrogenação do Mg. Sua adição no processo de 

hidrogenação, utilizando como base o Mg, forma o compósito MgH2-TiH2. A formação 

da fase TiH2 melhora as cinéticas de absorção/dessorção, porém não afeta a 

termodinâmica do processo. A dopagem com a fase TiH2 reduz a energia de ativação 

dos processos de absorção/dessorção da fase MgH2, levando a melhores cinéticas 

(RIZO-ACOSTA, CUEVAS e LATROCHE, 2018). 

A pesquisa realizada por Zao e Sholl (2021) mostrou que a presença da fase TiH2 

pode afetar a termodinâmica do processo de absorção/dessorção da fase MgH2. 

Cálculos realizados pelos pesquisadores utilizando a teoria da densidade funcional 

mostrou que pode ser formada uma camada epitaxial na interface entre as fases MgH2 

e Mg com a fase TiH2. Essa interface poderia, em teoria, diminuir a entalpia de 

absorção de H2 da fase MgH2 (HAO e SHOLL, 2011). 

O trabalho de Sabitu e colaboradores analisou, também, o efeito da presença da 

fase TiH2 na termodinâmica do processo de absorção/dessorção da fase MgH2. 

Verificou-se que houve uma diminuição das entalpias de absorção de hidrogênio com 

o aumento das quantidades de TiH2 (diminui de 76 kJ/mol H2 para MgH2 puro para 65 

kJ/mol H2 para uma mistura contendo 50 mol% de TiH2), mostrando que estabilidade 

termodinâmica pode ser reduzida por adições de TiH2 (SABITU, GALLO e GOUDY, 

2010). 

O estudo de Zhang e colaboradores verificou o efeito do TiO2 calcinado em carbono 

poroso. Os autores verificaram uma significante redução na temperatura de 

dessorção. A mistura de MgH2 com 10%p de TiO2 calcinado com carbono apresentou 



25 
 

 
 

os melhores resultados. A temperatura de início de dessorção foi de 205°C. Esse 

composto foi capaz de absorver H2 à temperatura ambiente e alcançou uma 

capacidade de armazenamento de 6,5%p de H em 10 minutos quando submetido a 

uma temperatura de 140 °C. Verificaram também um decréscimo na energia de 

ativação para os processos de absorção/dessorção (ZHANG, LENG, et al., 2018). 

 

3.3.3 Processos de deformação plástica severa 

 

SPD são técnicas de refinamento da microestrutura que produzem materiais 

maciços. Essas técnicas impõem altas deformações sem mudar a seção transversal 

da amostra, podendo produzir múltiplos defeitos na rede cristalina (como vacâncias e 

discordâncias) que favorecem as cinéticas das reações com hidrogênio (DUFOUR, 

2007a; SKRIPNYUK, 2004; SKRIPNYUK, 2007; KUSADOME e IKEDA, 2007; LEIVA, 

2017).  

 

3.3.3.1 Processamento por extrusão em canal angular constante 

(ECAP) 

 

Nessa técnica de SPD, uma amostra é forçada por um êmbolo a passar através de 

uma matriz com um canal de seção transversal constante (HUOT, 2016). No interior 

da matriz, esse canal faz uma curva, cujo ângulo interno (Φ) varia entre 90° e 120° e 

o ângulo externo da intersecção é chamado Ψ (Figura 11). 

 

Fonte: Adaptada de Huot (2016) 

Figura 11: Imagem esquemática do processo de ECAP. 
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Nessa técnica é possível realizar vários passes no material, uma vez que sua seção 

transversal não muda. Essa técnica produz um material com orientação preferencial 

e grande refinamento de grãos, de ~70 a 500 nm, dependendo da estrutura (HUOT, 

2016; LANGDON, 2006). O processo de ECAP pode ser aplicado para ligas, ligas 

endurecidas por precipitação, e compósitos de matriz metálica, tanto para aplicação 

estrutural, como também para aplicação em armazenagem de hidrogênio.  

A deformação, , imposta ao material vai depender do número de passes, N, que a 

amostra vai sofrer, e dos ângulos Ψ e Φ da matriz (Equação 2.1). Segundo Langdon, 

há uma tendência a saturação na deformação até o quarto passe (LANGDON, 2006). 

 

 

 

As velocidades de processamento por ECAP estão, normalmente, no intervalo de 

1 a 20 mm/s. Para altas velocidades pode ocorrer um aquecimento abrupto da 

amostra, e este aquecimento pode produzir crescimento de grãos. Mas em velocidade 

de processamento mais baixas (~3 mm/s) esse aquecimento é insignificante. Isto é, a 

velocidade não influi significativamente na deformação, microestrutura ou 

propriedades mecânicas  (LANGDON, 2006). 

A temperatura de realização do processo de ECAP afeta de forma significativa o 

processamento da amostra bem como a microestrutura resultante do material após a 

realização do procedimento. Como era de se esperar, quanto maior a temperatura de 

execução da extrusão, maior será o tamanho médio dos grãos do material. Porém, a 

execução do processo a alta temperatura torna o processamento por ECAP mais fácil, 

necessitando cargas menores para realização do processo (LANGDON, 2006). 

A rotação do corpo de prova é um dos principais parâmetros no efeito final de 

deformação introduzida na amostra. Existem quatro rotas de processamento 

diferentes para aplicação no ECAP (HUOT, 2016): 

• Rota A: amostra é extrudada sem rotação; 

• Rota BA: amostra é rotacionada de 90° em sentidos alternados a cada passe; 

• Rota BC: amostra é rotacionada de 90° sempre no mesmo sentido; 

• Rota C: amostra é rotacionada de 180° sempre no mesmo sentido. 

O processamento das ligas à base de magnésio por ECAP tem como objetivo 

refinar a microestrutura e aumentar a quantidade de defeitos microestruturais que, de 

 

(2.1) 
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forma geral, diminuem a histerese de absorção/dessorção e melhoram a cinética de 

dessorção (SKRIPNYUK, RABKIN, et al., 2009). Entretanto, o processamento por 

ECAP de ligas de magnésio é difícil, devido ao número limitado de sistemas de 

deslizamento da estrutura hexagonal. Por exemplo, o processamento do Mg puro 

fundido por ECAP é efetivo para redução de tamanho de grão somente de 400 m 

para 120 m após 3 passes a 400°C (673K). (LANGDON, 2006) 

Skripnyuk e colaboradores reportaram em 2004 o processamento da liga ZK60 por 

ECAP e ECAP+MAE para aplicação em armazenagem de hidrogênio. Foram rápidas 

as cinéticas de dessorção, de 5,2 %p de H2 em 20 e 26 min, para as ligas processadas 

por ECAP+MAE e ECAP, respectivamente. O mais interessante desse trabalho foi 

que não foram observadas histereses de pressão em nenhuma das ligas processadas 

por ECAP+MAE, como mostra a Figura 12 (SKRIPNYUK, 2004). 

 

 

Fonte: Adaptada de Skripnyuk (2004). 

Figura 12: Curva PCT da liga processada por ECAP+MAE. Símbolo vazio e cheio 

correspondem a absorção e dessorção respectivamente. 

 

Em outra pesquisa, Skripnyuk e colaboradores aplicaram a uma liga fundida de Mg-

Ni com composição eutética o processo ECAP, utilizando diversos passes. Os grãos 

de Mg e Mg2Ni foram reduzidos à escala sub-micrométrica, e os grãos de Mg 

apresentaram uma supersaturação de Ni, o qual estava distribuído de forma 

heterogênea ao longo dos grãos. A liga processada por ECAP apresentou excelente 
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cinética de dessorção (~5 %p de H2 em 5 min), a uma temperatura inferior a 300°C 

(SKRIPNYUK, 2007).  

Lima e colaboradores reportaram o desenvolvido de hidretos à base de Mg maciços 

por processos de extrusão convencional à quente, e  combinação de extrusão 

convencional/ARB, ECAP, e combinação ECAP/ARB (LIMA e PERES, 2010; LIMA, 

2011; LIMA, 2014; JORGE JUNIOR. e PROKOFIEV, 2013; LIMA, GARRONI, et al., 

2012). Nesses trabalhos eles observaram propriedades de hidrogenação melhores ou 

similares em comparação aos pós precursores. Os resultados também indicaram que 

espessuras finas, porosidade, e a orientação preferencial favorável (002) (que 

corresponde ao plano basal (0001) na estrutura hexagonal) no Mg têm efeitos 

positivos para propriedades de hidrogenação, e tal orientação pode ser produzida 

através de diferentes rotas de ECAP ou por processo ARB. 

Na pesquisa realizada em 2014 por Jorge Junior e colaboradores, os autores 

investigaram a utilização a rota de processamento por ECAP/ARB, no magnésio puro 

comercial. É possível produzir diferentes orientações preferenciais em amostras 

processadas por ECAP com diferentes números de passes e velocidades. Entretanto, 

o refino de grão é limitado quando se usa Mg com tamanhos de grãos razoavelmente 

grandes. Mas, os autores verificaram uma melhora da absorção de hidrogênio com o 

uso da laminação a frio depois do ECAP, quando foi obtida a orientação preferencial 

ao longo do plano (002) no Mg, e que um tempo maior de incubação está associado 

a orientação preferencial ao plano (101), devido à estabilidade do óxido de magnésio 

nessa orientação (JORGE JUNIOR, 2014). 

Na investigação de Soyama e colaboradores (2016), a liga comercial de magnésio 

ZK60 foi modificada com adição de 2,5% em massa de mischmetal (55Ce-24La-15Nd-

4Pr em% em peso) e foi posteriormente processada por ECAP e laminação a frio. As 

amostras foram processadas por ECAP em 3 passes, a 300°C e pela rota BC e a 

laminação à frio extensiva (número de passes não informado) foi realizada ao ar. Na 

melhor condição (ECAP + laminação), a ativação ocorreu em aproximadamente 14 h, 

atingindo 80% da capacidade teórica (SOYAMA, 2016). 

No estudo desenvolvido por Chiu e colaboradores, a liga AZ31 foi processada por 

ECAP para avaliar os efeitos da rota de processamento e o número de passes nas 

propriedades de armazenamento de hidrogênio dessas ligas. Os resultados indicaram 

que a cinética de absorção de hidrogênio aumentou com o aumento do número de 
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passes. O AZ31 processado pela rota Bc com 8 passes apresentou capacidade de 

absorção de hidrogênio de 7,0 %p, e demonstrou o maior refinamento de grãos e a 

cinética de absorção de hidrogênio mais rápida (CHIU, 2018). 

Em um estudo realizado por Huang e colaboradores, a liga comercial AZ61 foi 

processada por ECAP e cominuída (com lima) para medir as suas propriedades de 

armazenamento de hidrogênio. As amostras processadas pela rota BC com 8 passes 

apresentaram o menor tamanho de grão, as mais rápidas taxas de 

absorção/dessorção de hidrogênio e a maior capacidade de armazenamento de 

hidrogênio (6,2 %p) (HUANG, 2018). 

Muitos trabalhos reportam o uso do processo ECAP em materiais metálicos sólidos, 

tanto para aplicação estrutural, como para armazenagem de hidrogênio. Contudo, o 

processo ECAP também pode ser usado para a consolidação de pós metálicos, com 

a diferença de que na prensagem de pós metálicos facilmente ocorrem trincas na 

superfície da amostra. Aplicando-se, durante a consolidação de pós por ECAP, uma 

pressão reversa (back-pressure), por exemplo, um segundo êmbolo no canal de 

saída, tem-se uma melhora na trabalhabilidade das amostras (menos trincas 

superficiais após muitos passes) e uniformidade da microestrutura (LANGDON, 2006). 

No trabalho de Skripnyuk e colaboradores de 2010, foi estudado o compósito Mg-

2%p de MWCNT preparado por MAE seguido da técnica ECAP (2 passes, rota Bc, 

250°C) para consolidação. As propriedades de hidrogenação foram melhores para o 

compósito do que para o Mg puro. O compósito não exibiu histerese de pressão. O 

mecanismo responsável pelas boas propriedades cinéticas foi a rápida difusão do 

hidrogênio através dos CNTs (SKRIPNYUK, 2010). Mas, segundo os autores, o ECAP 

pode destruir ou parcialmente os CNTs, e com isso diminuir a rápida difusão de 

hidrogênio nos canais. Já Lima e colaboradores (LIMA, 2016) não observaram 

destruição dos CNTs com 1 passe de extrusão convencional. 

Já o trabalho de Huang e colaboradores (2019) verificou o efeito da liga AZ31 – xNi 

(x=0,2,4 %p) processada por MAE e ECAP. As amostras foram processadas por 

ECAP na rota Bc, a quente (300 °C) e com 8 passes e processadas por MAE durante 

3h. Os autores verificaram que as amostras submetidas ao ECAP apresentaram a 

maior capacidade de armazenamento (7,0%) quando comparadas com as amostras 

moídas ou não processada. Verificaram também uma significativa diminuição da 
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energia de ativação nas amostras processadas por ECAP (HUANG, RAJAGOPAL e 

ALI, 2019). 

Todos esses resultados indicam que a técnica de SPD pode ser usada para 

substituir a MAE, consumindo menos tempo e energia em termos de escala industrial 

(mais barata), e sendo tão eficiente ou mais que a MAE para refinar a microestrutura, 

introduzir defeitos, gerar texturas favoráveis e com isso melhorar as reações com o 

hidrogênio. Mas é interessante notar que são poucos os trabalhos na área de 

processamento de ligas à base de Mg por ECAP para armazenamento de hidrogênio, 

e que a maioria dos trabalhos mostram estudos com ligas comerciais sólidas 

(lingotes), e poucos reportam a consolidação de pós de compósitos à base de Mg com 

catalisador, o que é interessante devido à melhora das propriedades cinéticas devido 

à porosidade. 

 

3.3.3.2 Processamento por múltiplos passes de laminação (ARB) 

 

Essa técnica consiste em fazer o material atravessar dois rolos com uma distância 

pré-definida a baixa temperatura (abaixo da temperatura de recristalização), como 

mostra a Figura 13. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 13: Esquema de um sistema ARB. 

 

Nesse processo, o material é constituído por duas lâminas (chapas) empilhadas e 

forçadas a passar entre os rolos. A lâmina resultante desse passe é cortada ao meio 

e as duas metades são empilhadas e são novamente forçadas a passar por entre os 

rolos. Assim, podem ser aplicados vários passes. A deformação a qual o material é 
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submetido a cada passe equivale a redução da espessura das lâminas. Nesse caso, 

por utilizar a sobreposição das metades da lâmina obtida no passe anterior, a redução 

é de 50% (HUOT, 2016). 

Assim como no processo por ECAP, a técnica ARB apresenta a vantagem de o 

produto ser maciço e a facilidade para aplicação industrial desta técnica (GUPTA, 

FAISAL, et al., 2020). 

Apesar do resultado dessa técnica ser um material maciço, os materiais submetidos 

a ela apresentam rápidas cinéticas de absorção e dessorção de hidrogênio. Essa 

técnica introduz uma grande deformação no material, que por sua vez aumenta a 

quantidade de defeitos microestruturais, conhecidos por melhorar as cinéticas das 

reações (GUPTA, FAISAL, et al., 2020; HUOT, 2016). 

Os materiais maciços, apresentam menor relação entre área superficial e volume, 

quando comparada à dos pós moídos. Por isso, apresentam também maior resistência 

ao ar (menor área superficial dificulta oxidação do material), o que resulta em menores 

tempos no processo de ativação. Dufour e colaboradores (DUFOUR, 2007a) 

observaram uma maior resistência ao ar em compósitos de Mg com Pd (2,5 %at) 

produzidos por MAE (por 2 h) e laminação a frio (ARB) com diversos passes, de folhas 

empilhadas de Mg e Pd. Embora o compósito laminado tenha exibido uma 

microestrutura menos refinada, seu tempo de processo de ativação para absorção de 

H2 foi muito inferior ao exibido pela amostra moída (Figura 14). Observa-se que a 

amostra laminada, que foi armazenada ao ar, ativou muito rapidamente, enquanto a 

amostra moída, que foi manuseada e armazenada em atmosfera inerte, ativou 

lentamente, apresentando tempo de incubação de 500 min. As cinéticas de 

absorção/dessorção de H2 foram superiores também nas amostras laminadas. Em 

outro trabalho Dufour e colaboradores mostraram que o processo de laminação a frio 

pode ser usado para a síntese do intermetálico Mg6Pd, e reportaram boas 

propriedades de hidrogenação (DUFOUR, 2007b). 

Os processos de SPD também podem produzir texturas mais favoráveis a 

hidrogenação (DUFOUR, 2007a; DUFOUR, 2007b; JORGE JUNIOR, 2014; LEIVA, 

2017). 
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Fonte: Dufuor (2007a) 

Figura 14: Curvas de ativação (350°C, 13 bar H2) de Mg-2,5Pd (%at.) moído, laminado à frio e do 

Mg puro laminado. 

 

O número de passes realizados no processo afeta significativamente o resultado 

do processo de hidrogenação. Lang e Huot (2011) observaram que 5 passes de ARB 

equivalem a 30 min de MAE. E, um número excessivo de passes pode acarretar uma 

grande oxidação da superfície do material, dificultando o processo de absorção e 

diminuindo sua capacidade. O trabalho desenvolvido por Lang e Huot (2011) analisou 

uma amostra de pós de MgH2 laminadas com 25, 50 e 100 passes. Os autores 

verificaram que a amostra com 25 passes apresentou menor tempo de absorção 

quando comparada com as amostras com 50 e 100 passes (LANG e HUOT, 2011).  

A pesquisa realizada por Hout e Tousignant (2019) avaliara o efeito do número de 

passes de laminação na capacidade de armazenamento de hidrogênio em uma liga 

Mg2Ni. Foram realizados experimentos com 0, 5, 12 e 25 passes. Os autores 

verificaram que a amostra com 25 passes apresentou capacidade de armazenamento 

reduzida quando comparada com as amostras com menos passes. Foi concluído que 

essa diminuição da capacidade foi devido a oxidação das amostras que foram 

submetidas a maiores números de passes. 

Em 2012, Huot e colaboradores estudaram adições (2 %at.) de metais de transição 

(MT: Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Nb, Ni, Ti e V) e óxidos de metais de transição (OMT: Co3O4, 
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Cr2O3, Cu2O, Fe2O3, MnO, Nb2O5, NiO, TiO2) ao MgH2, processados MAE (moinho 

SPEX, 30 min.) e ARB (5 passes) (VINCENT, LANG e HUOT, 2012; BELLEMARE e 

HUOT, 2012). As capacidades das amostras com MT e OMT, processadas por ARB 

foram próximas e somente ligeiramente inferiores às das amostras processadas por 

MAE. No MgH2 sem catalisador, a técnica ARB produz tamanhos de grãos menores, 

maior microdeformação, e forma-se a fase meta-estável γ-MgH2. Segundo os autores, 

a técnica ARB pode ser usada para adicionar aditivos ao MgH2, principalmente se 

forem aplicados mais passes numa atmosfera inerte. Por MEV observaram que a 

consolidação não é tão efetiva em presença de elementos aditivos, há certa 

porosidade. Anteriormente, Huot e colaboradores, processaram por ARB (15 passes) 

de Mg + x %at. Ti (x= 5, 10, 22 e 40), ambos elementos com formas de folhas. Embora 

a microestrutura tenha alcançado a escala nanométrica (~80 nm), o melhor resultado 

de capacidade atingida foi 4,8 %p (DANAIE, MAUER, et al., 2011). de H em 45 h, 

sendo menos de 1 % em 20 h, para a composição Mg-22Ti. Isso demonstra que a 

porosidade é importante para que se tenham cinéticas mais rápidas. Lima-Andreani e 

colaboradores (Lima, 2012) também mostraram que a porosidade é importante para 

se obter melhores propriedades de hidrogenação no estudo de misturas de 2Mg-Fe 

processadas por MAE e extrusão convencional. 

Floriano e colaboradores também processaram as misturas (preparadas 

manualmente) de MgH2 + 2 %at. X (X = Fe, Nb, Fe2O3, Nb2O5 e FeF3) por ARB (5 

passes). Nos compósitos com nióbio ocorreu a formação de NbHx, e as cinéticas de 

dessorção foram mais rápidas para as amostras com Nb2O5 e FeF3. As temperaturas 

de dessorção foram menores para as amostras com Fe e FeF3 (FLORIANO, LEIVA, 

et al., 2013). Esses resultados foram atribuídos ao refino microestrutural (8-17 nm), à 

textura, à conversão β-MgH2 → γ-MgH2, e aos aditivos que são sítios para nucleação 

de hidretos. Em 2014, Floriano e colaboradores processaram Mg puro (em forma de 

grânulos) por ARB (40 passes, em atmosfera inerte), e em seguida por MAE (SPEX, 

20 min.). A técnica ARB com intuito de produzir orientação preferencial em (002) no 

Mg, e a técnica MAE para aumentar a área superficial (FLORIANO, CARVALHO, et 

al., 2014). As amostras laminadas não exibiram tempo de incubação. A capacidade 

aumentou de 1,2 %p. de H em 12 h na amostra moída para 5,7 %p. de H em 3 h na 

amostra laminada, sendo que não há absorção em 24 h no Mg puro como recebido. 
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Asselli e colaboradores avaliaram o efeito de amostras de uma liga de magnésio 

ZK60 processadas por ECAP e ARB. As amostras foram submetidas a 6 passes de 

ECAP pela rota A e 25 passes de laminação. As amostras maciças processadas por 

ECAP apresentaram baixas capacidades de absorção (0,5 %p) e as amostras 

submetidas a ECAP+ARB obtiveram um maior refinamento da microestrutura e, 

consequentemente, capacidades maiores de absorção (4,0 %p). As capacidades 

aumentaram para os dois casos quando os autores cortaram o material em pequenas 

placas (ASSELLI, LEIVA, et al., 2015). 

Lima-Andreani e colaboradores submeteram a mistura 2Mg-Fe aos processos 

combinados de MAE (4 h), extrusão convencional (EX) à 300 °C e ARB (20 passes). 

A composição e as condições de hidrogenação (400 °C e 15 bar de H2) foram 

escolhidas com o intuito de formar o Mg2FeH6 (LIMA, TRIQUES, et al., 2014). O tempo 

maior de moagem (4h ao invés de 30 min. do trabalho de Huot (VINCENT, LANG e 

HUOT, 2012; BELLEMARE e HUOT, 2012) com o intuito de produzir refino 

microestrutural e homogeneidade do catalisador antes da laminação, e o maior 

número de passes para produzir forte textura em (002) no Mg, mas limitado a 20-30 

passes para evitar oxidação excessiva e redução da capacidade (LANG e HUOT, 

2011). Por microscopia eletrônica de transmissão (MET), observou-se uma boa 

distribuição do catalisador Fe nas amostras após ARB, provavelmente devido ao 

maior tempo de MAE prévio. Apesar do maior número de passes, as propriedades de 

hidrogenação não foram prejudicadas, pois a capacidade da amostra após ARB foi 

ligeiramente superior em comparação a dos pós precursores obtidos por MAE. A 

amostra laminada atingiu 5,2 %p de H (95% da capacidade teórica do Mg2FeH6) em 

15 h.  

Em outro trabalho, em 2016, Lima-Andreani e colaboradores reportaram o efeito da 

adição de CNT (1 a 5%p) ao 2Mg-Fe processados pelas combinações MAE/EX, 

MAE/ARB e MAE/EX/ARB, nas mesmas condições do trabalho anterior (MAE por 4 h, 

EX a 300 °C, e CR com 20 passes) (LIMA, 2016). A amostra 2Mg-Fe+ 5 %p. de CNT 

processada por MAE/ARB foi a que apresentou as maiores cinética e capacidade, 

atingindo 4 %p. de H em ~15 h, que corresponde a 73 % da capacidade máxima 

teórica do Mg2FeH6. Esse resultado foi pior do que o obtido em (LIMA, TRIQUES, et 

al., 2014), mesmo com a adição do CNT, o que foi inesperado. Mas, a combinação de 

processos MAE/ARB foi melhor em termos de tempo de incubação reduzido e cinética 
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mais rápida, demonstrando que talvez o processo de EX antes do processo ARB 

possa não ser necessário.  

O trabalho desenvolvido por Gupta e colaboradores (2020) avaliou o efeito da ARB 

na energia de ativação nos processos de absorção e dessorção de hidrogênio em 

amostras Mg-Mg2Ni-C. De acordo com os autores, o aumento da cinética de 

dessorção se deve a diminuição da energia de ativação da reação. Essa diminuição 

na energia de ativação ocorre devido ao refinamento microestrutural obtido pelo ARB 

(GUPTA, FAISAL, et al., 2020).  
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento dos compósitos à base de Mg, misturas de Mg com 

catalisadores Fe, Ti e CNT (MWCNT e SWCNT), nanotubos de carbono de paredes 

múltiplas e simples, respectivamente) (< 5 %at.) foram preparadas a partir dos 

elementos apresentados na Tabela 1. A preparação dos compósitos foi feita por MAE 

para obter um pré-refinamento de grãos e partículas, e obter uma mistura homogênea 

entre os elementos na mistura. Os processamentos dos pós por ECAP e por ARB 

foram realizados visando à consolidação dos pós em materiais maciços. Estes 

deveriam apresentar boas propriedades de hidrogenação e melhor resistência ao ar. 

O procedimento experimental foi dividido em duas seções: rota MAE+ECAP e rota 

MAE+ARB. 

 

Tabela 1: Elementos e compostos, suas dimensões, purezas e fornecedores. 

 Elementos/Compostos Dimensões Pureza Fornecedor 

Mg Pastilha/chips n.d. 99,95% Sigma Aldrich 

Fe Pó -22 mesh 99,998% Alfa Aesar 

Fe Pó -325 mesh 97,35% Höganäs 

Ti Pó -150 mesh 99,9% Alfa Aesar 

MWCNT Aglomerados n.d. > 95% 
Bayer Materials 

Science 

SWCNT Aglomerados 0,83 nm >77% Sigma Aldrich 

MgH2 comercial Pó n.d. 98% Alfa Aesar 

n.d.: não disponível.  

 

 A Figura 15 apresenta o fluxograma do procedimento experimental utilizado no 

presente trabalho. 

As caracterizações das propriedades de hidrogenação/desidrogenação das 

amostras em formas de pós e maciças e as caracterizações das estruturas e 

microestruturas também foram realizadas.  

As caracterizações das cinéticas e capacidades de absorção/dessorção de H foram 

realizadas em um aparato volumétrico tipo Sieverts.  Os equipamentos volumétricos 

Sieverts podem ser utilizados para caracterização de amostras de quantidades 
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diversas, e sob diversas temperaturas e pressões. Nesse tipo de equipamento, 

registra-se a variação de pressão devido à absorção/dessorção de hidrogênio, e a 

capacidade de armazenagem de hidrogênio é deduzida a partir de um volume 

calibrado (HUOT, 2008). 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 15: Fluxogramas da metodologia para as duas rotas. 

 

Em todos os experimentos, a quantidade de Fe não foi variada. O Fe é um 

catalisador conhecido por melhorar tanto o processo de MAE (evitando a 

aglomeração), quanto o processo de hidrogenação através da diminuição de energia 

de ligação entre os átomos de hidrogênio no gás H2, conforme explicado na seção 

3.3.2. O Fe realiza a catálise do processo pelo mecanismo spillover, amplamente 

estudado em outros trabalhos. Além disso, o Fe pode formar o hidreto complexo 

Mg2FeH6. 

 

4.1 Rota de processamento por MAE e MAE+ECAP 

 

4.1.1 Processamento por MAE: influência da adição de Ti 

 

Para avaliar o efeito da quantidade de Ti nas capacidades, cinéticas e 

temperaturas de absorção e dessorção foram preparadas amostras com as 

composições Mg-5Fe-2CNT e Mg-5Fe-5Ti-2CNT (%p) a partir de Mg em pastilhas 

(99,95%, Sigma Aldrich), Fe em pó (-22mesh, 99,998% Alpha Aesar), Ti (99,9%, Alfa 
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Aesar) e CNT (>95%, Bayer). As moagens foram realizadas usando razão B/M de 

10:1, velocidade de 200 rpm, por 10 h, visando obter melhores resultados com 

condições mais suaves de moagem. As amostras foram preparadas por moagem de 

alta energia convencional (sob atmosfera de argônio), em um moinho de bolas do tipo 

planetário fabricado pela FRITSCH, modelo P5, disponível no ICT-UNIFESP. 

As propriedades de absorção de hidrogênio foram medidas em um aparato tipo 

Sieverts, à 350°C e 15 bar H2, que de acordo com a Figura 6 devem favorecer a 

formação do MgH2. As propriedades de dessorção foram medidas pelas técnicas de 

Termogravimetria e Calorimetria Diferencial de Varredura TG-DSC (STA 449C), a uma 

taxa de aquecimento de 10°C por minuto e fluxo de argônio, da NETZSCH disponível 

no DEMA-UFSCar. 

 

4.1.2 Processamento por MAE: influência da quantidade de CNT (2 e 5 

%p) 

 

Para avaliar o efeito da quantidade de CNT nas capacidades, cinéticas e 

temperaturas de absorção e dessorção foram preparadas amostras com as 

composições Mg-5Fe-5Ti-2CNT e Mg-5Fe-5Ti-5CNT (%p) a partir de Mg em pastilhas, 

Fe em pó, e CNT. As moagens foram realizadas usando razão B/M de 10:1, 

velocidade de 200 rpm, por 10 h, visando obter melhores resultados com condições 

mais suaves de moagem. As amostras foram preparadas por moagem de alta energia 

convencional (sob atmosfera de argônio), em um moinho de bolas do tipo planetário 

fabricado pela FRITSCH, modelo P5, disponível no ICT-UNIFESP. 

As propriedades de absorção de hidrogênio foram medidas em um aparato tipo 

Sieverts, à 350°C e 15 bar H2. As propriedades de dessorção foram medidas pelas 

técnicas de Termogravimetria e Calorimetria Diferencial de Varredura TG-DSC (STA 

449C), a uma taxa de aquecimento de 10°C por minuto e fluxo de argônio, da 

NETZSCH disponível no DEMA-UFSCar. 

 

4.1.3 Processamento por MAE+ECAP: Mg-5Fe-2CNT 

 

Para avaliar o efeito do processamento por ECAP nas capacidades, cinéticas e 

temperaturas de absorção e dessorção foi preparado o compósito de composição Mg-

5Fe-2CNT em pó preparado conforme descrição acima, foram pré-compactados a frio, 
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aplicando-se cargas baixas (200 MPa), visando obter altas porosidades nas pré-

formas. As pré-formas foram submetidas ao processamento por ECAP, em uma 

máquina de ensaios universal fabricada pela EMIC, modelo DL-30.000, adaptada com 

um sistema de ECAP, disponível no ICT-UNIFESP. Os parâmetros de processamento 

por ECAP foram: temperatura de 300oC, velocidades de 1 mm/min e 1 passe. As 

amostras foram lubrificadas com graxa de cobre antes de serem inseridas no canal 

de extrusão. Para evitar o cisalhamento do pó durante o ECAP, a pré-forma foi 

processada entre dois tarugos de sacrifício de Mg puro. O ECAP deve produzir um 

material maciço, com alta densidade de defeitos, contornos de grãos, estruturas de 

subgrãos, e texturas, que junto com a porosidade e os catalisadores adequados, 

mostrem melhores cinéticas de absorção/dessorção de hidrogênio, e maior resistência 

ao ar devido à menor razão superfície/volume do material maciço. Para realizar a 

análise do efeito do processamento por ECAP, a amostra citada será comparada a 

amostra Mg-5Fe-2CNT em pó, cuja composição e preparação consta no tópico 4.1.2. 

As propriedades de absorção de hidrogênio foram medidas em um aparato tipo 

Sieverts, à 350°C e 15 bar H2. 

As propriedades de desorção foram medidas pelas técnicas de Termogravimetria e 

Calorimetria Diferencial de Varredura TG-DSC (STA 449C), a uma taxa de 

aquecimento de 10°C por minuto e fluxo de argônio, da NETZSCH disponível no 

DEMA-UFSCar. 

 

4.1.4 Processamento por MAE: Mg-5Fe-5Ti (%at.) com 0,1 a 0,8 %p de 

SWCNT 

 

Em um trabalho anterior, amostras do sistema 2Mg-Fe (%at.) com 1 a 5%p de CNT 

foram estudadas, e observou-se que, quanto maior a quantidade de CNT, melhores 

foram as propriedades de hidrogenação. Entretanto, para uma amostra com 0,2%p de 

CNT, os resultados foram ainda melhores (LIMA, 2016) (Figura 16). Isso motivou a 

estudar percentagens abaixo de 1% de CNT. Assim, foram preparados os compósitos 

com as composições apresentadas a seguir. Para as amostras que foram nomeadas 

como amostras “As” investigou-se os efeitos dos catalisadores Fe, Ti e SWCNT 

combinados, com a variação de CNT (<1%p). 
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                                    (a)                                                              (b) 

Fonte: (LIMA, TRIQUES, et al., 2014) 

Figura 16: Propriedades de hidrogenação da amostra 2Mg-Fe (%at) com 0,2 %p CNT: (a) 

Curvas da primeira cinética de absorção de hidrogênio; (b) análise termogravimétrica (TG). 

 

Desta forma, foram preparados por MAE os compósitos do sistema Mg-5Fe-5Ti 

(%a) com 0,1 %p, 0,2 %p, 0,5 %p e 0,8 %p de CNT, que receberam os nomes de A1, 

A2, A3 e A4, respectivamente. Esses foram preparados com elementos de elevadas 

purezas: Mg em pastilhas/chips (99,95% de pureza, Sigma Aldrich), Fe em pó (-22 

mesh, 99,998% de pureza, Alfa Aesar), Ti em pó (-150 mesh, 99,9% de pureza, Alfa 

Aesar), e nanotubos de carbono de parede simples (SWCNT, de single-walled carbon 

nanotube, 70%, Sigma Aldrich). 

Para o processamento por MAE desses compósitos foi utilizado um moinho 

planetário da FRITSCH, modelo P5, disponível no ICT-UNIFESP. Os parâmetros de 

MAE foram: atmosfera inerte (argônio), B/M de 40:1, e velocidade de 250 rpm. As 

adições de CNT ocorreram após as primeiras 6h de moagem, para evitar a 

degradação dos CNT, e em seguida, cada mistura foi submetida a mais 9h de 

moagem, totalizando 15 h de moagem (WU, 2006). Em relação aos experimentos 

anteriores, aumentaram-se ligeiramente os parâmetros razão B/M, velocidade e 

tempo de moagem, visando promover maior mistura e refino microestrutural.  

As propriedades de absorção de hidrogênio foram medidas em um aparato tipo 

Sieverts, à 400oC, sob 15 bar de H2(g), que de acordo com a Figura 6 devem favorecer 

a formação do Mg2FeH6. Esta temperatura foi pouco maior em relação aos 

experimentos anteriores, visando melhorar a capacidade absorvida, pois conforme a 
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literatura, de acordo com Bloch e colaboradores, a taxa de difusão e a solubilidade do 

hidrogênio na fase metálica aumenta exponencialmente com a temperatura, e para 

altos gradientes de temperatura observa-se baixo gradiente de concentração de 

hidrogênio na superfície e no interior do material maciço (BLOCH e MINTZ, 1997, p. 

533). Por esse motivo, adotou-se a temperatura maior, para favorecer a hidrogenação 

e, também, comparar com resultados anteriores, na pesquisa realizada por Lima e 

colaboradores (2014).  

 

4.1.5 Processamento por MAE+ECAP (1 passe): Mg-5Fe-5Ti (%a) com 0,1 

a 0,8%p de SWCNT 

 

As amostras em pós obtidas, conforme descrito na seção 4.1.4 foram pré-

compactadas à frio, e as pré-formas produzidas foram processadas por ECAP. 

Utilizou-se uma máquina de ensaios universal fabricada pela EMIC, modelo DL-

30.000, adaptada com um sistema de ECAP, disponível no ICT-UNIFESP. Os 

parâmetros de processamento por ECAP foram: temperatura de 300oC (JORGE 

JUNIOR, 2014; KRYSTIAN, ZEHETBAUER, et al., 2011), velocidade de prensagem 

de 3 mm/min (LIMA, 2014; JORGE JUNIOR, 2014), e 1 passe. Todo o processamento 

por ECAP foi realizado usando uma matriz maciça, tendo um ângulo de canal interno 

de  = 120 ° e um ângulo no arco externo de  = 60 °. Esses ângulos produzem uma 

deformação de 0,74 em cada passagem separada pela matriz (LANGDON, 2006). 

Para evitar o cisalhamento (escoamento) do pó durante o ECAP cada pré-forma foi 

prensada entre dois tarugos metálicos de sacrifício de Mg ou Cu. As amostras 

processadas por ECAP foram nomeadas de: A1-ECAP, A2-ECAP, A3-ECAP e A4-

ECAP.  

As propriedades de absorção de hidrogênio foram medidas em um aparato tipo 

Sieverts, à 400oC, sob 15 bar de H2(g). 

As propriedades de dessorção foram medidas pelas técnicas de Termogravimetria 

e Calorimetria Diferencial de Varredura TG-DSC (STA 449C), a uma taxa de 

aquecimento de 10°C por minuto e fluxo de argônio, da NETZSCH disponível no 

DEMA-UFSCar. 
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4.1.6 Processamento por MAE+ECAP (8 passes): Mg-5Fe-5Ti (%a) com 0,1 

a 0,8%p de SWCNT 

 

Para avaliar o efeito do número de passes de ECAP nas capacidades, cinéticas e 

temperaturas de absorção e dessorção, as amostras em pós obtidas, conforme 

descreveu a seção 4.1.4, foram pré-compactadas à frio, e as pré-formas produzidas 

foram processadas por ECAP. Foram utilizados os mesmos equipamentos e 

condições (temperatura e velocidade) das amostras processadas com apenas 1 passe 

de ECAP. Para esse caso foi utilizada a rota Bc para realizar a rotação das amostras 

a cada passe. As amostras processadas por 8 passes de ECAP foram nomeadas de: 

A1-ECAP-8P, A2-ECAP-8P, A3-ECAP-8P e A4-ECAP-8P. 

As propriedades de absorção de hidrogênio foram medidas em um aparato tipo 

Sieverts, à 400oC, sob 15 bar de H2(g). 

As propriedades de dessorção foram medidas pelas técnicas de Termogravimetria 

e Calorimetria Diferencial de Varredura TG-DSC (STA 449C), a uma taxa de 

aquecimento de 10°C por minuto e fluxo de argônio, da NETZSCH disponível no 

DEMA-UFSCar. 

  

4.2 Rota de processamento MAE e MAE+ARB 

 

4.2.1 Processamento por MAE+ARB: efeito do tempo de exposição à 

atmosfera 

 

Foram preparadas amostras com as composições 2Mg-Fe a partir de Mg em 

pastilhas e Fe em pó (-22 mesh). As moagens foram realizadas usando razão B/M de 

40:1, velocidade de 200 rpm, por 20 h. As amostras foram preparadas por moagem 

de alta energia convencional (sob atmosfera de argônio), em um moinho de bolas do 

tipo planetário fabricado pela FRITSCH, modelo P5, disponível no ICT-UNIFESP. 

Essa composição foi escolhida para comparar os resultados com a referência 

(LIMA, TRIQUES, et al., 2014). Nessa referência, foi realizado uma etapa de extrusão 

convencional antes da laminação. Com os resultados obtidos também foi possível 

avaliar a necessidade da realização dessa etapa de extrusão antes da laminação. 
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Para avaliar o efeito do tempo de exposição das amostras à atmosfera, as 

amostras em pós foram armazenadas em um dessecador por dois períodos 

diferentes: uma foi armazenada por um longo período (12 meses) e outra por um curto 

período (1 mês) antes de serem hidrogenadas. Essas amostras foram denominadas 

2MgFe-moagem-12meses para a amostra de armazenada por 12 meses e 2MgFe-

moagem-1mês para a amostra armazenada durante 1 mês. 

As amostras 2MgFe-moagem-12meses e 2MgFe-moagem-1mês em forma de pós 

foram pré-compactadas na forma de pequenos discos. Essas amostras pré-

compactadas foram inseridas entre duas placas de cobre eletrolítico e submetidas ao 

processo de laminação. Foram realizados 20 passes de laminação, para evitar 

oxidação excessiva durante a laminação (LANG e HUOT, 2011). A cada passe as 

amostras foram cortadas em duas partes e empilhadas antes de realizar um novo 

passe. Com isso é possível obter uma redução de 50% a cada passe. Essas amostras 

foram denominadas 2MgFe-moagem-12meses-laminada e 2MgFe-moagem-1mês-

laminada.  

Desta forma, foram caracterizadas quatro amostras: 2MgFe-moagem-1mês, 

2MgFe-moagem-12meses, 2MgFe-moagem-1mês-laminada e 2MgFe-moagem-

12meses-laminada. Para essas amostras as propriedades de absorção de hidrogênio 

foram medidas em um aparato tipo Sieverts, à 350°C e 20 bar H2(g). As propriedades 

de dessorção foram medidas pelas técnicas de Termogravimetria e Calorimetria 

Diferencial de Varredura TG-DSC (STA 449C) da NETZSCH, a uma taxa de 

aquecimento de 10°C por minuto com fluxo de argônio, disponível no DEMA-UFSCar. 

 

4.2.2 Processamento por MAE+EX+ARB: efeito número de ciclos de 

hidrogenação 

 

Para avaliar o efeito do número de ciclos de hidrogenação nas capacidades, 

cinéticas e temperaturas de absorção e dessorção foram preparadas amostras com 

as composições 2Mg-Fe a partir de Mg em pastilhas e Fe em pó (-22 mesh). As 

moagens foram realizadas sob atmosfera de argônio, em um moinho de bolas do tipo 

planetário fabricado pela FRITSCH, modelo P7, disponível no DEMa-UFSCar. O pó 

obtido foi consolidado através de extrusão à quente (300°C), usando uma razão de 

redução de 3/1, e velocidade de 1 mm/min. As amostras consolidadas foram 
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processadas por ARB com 30 passes. A cada passe, as amostras foram cortadas em 

duas partes e empilhadas antes de realizar um novo passe, conferindo uma redução 

de 50% a cada passe. 

As amostras laminadas foram submetidas a ciclos de absorção/dessorção. Essas 

amostras foram nomeadas de acordo com o número de ciclos a que foram 

submetidas. As amostras 2MgFe-02 e 2MgFe-04 foram assim nomeadas para 2 e 4 

ciclos, respectivamente. A amostra não ciclada foi nomeada de 2MgFe-00, e foi 

utilizada para comparação. 

A composição e rota de processamento foi escolhida para comparar os resultados 

com a referência (LIMA, TRIQUES, et al., 2014), e com os resultados obtidos avaliar 

o efeito do número de ciclos de hidrogenação. 

As propriedades de absorção de hidrogênio foram medidas em um aparato tipo 

Sieverts, à 400°C e 15 bar H2. As propriedades de dessorção foram medidas pelas 

técnicas de Termogravimetria e Calorimetria Diferencial de Varredura TG-DSC (STA 

449C) da NETZSCH, a uma taxa de aquecimento de 10°C por minuto com fluxo de 

argônio, disponível no DEMA-UFSCar. 

 

4.3 Caracterização microestrutural das amostras 

 

A estrutura cristalina e a composição do compósito têm grande influência nas 

capacidades de absorção e dessorção, cinéticas e temperatura das reações. Suas 

determinações e variações são de extrema importância para investigar as relações 

estrutura-propriedades e mecanismos de reações. 

 

Preparação metalográfica 

Para as amostras processadas por MAE os experimentos de DRX e MEV/EDS foram 

realizados com as amostras na forma de pós. Para as amostras processadas por 

ECAP ou ARB os experimentos foram realizados com as amostras na forma maciça. 

As amostras maciças cilíndricas obtidas por ECAP foram cortadas para observação 

da seção transversal, utilizando uma cortadeira de precisão, produzindo discos com ~ 

1 mm de espessura para a caracterização. As amostras maciças obtidas por ARB 

foram analisadas em uma das faces das lâminas. Os discos e lâminas foram 

submetidos às seguintes etapas de preparação metalográfica: lixamento manual com 
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lixas à base de carbeto de silício (sequência de granulometrias 200, 400, 600 e 1200) 

e posteriormente polidas com pasta de diamante (6 m). Todas essas etapas foram 

realizadas no Laboratório de Materiais Metálicos Avançados (LAMP) do ICT-

UNIFESP. 

 

Difração de raios X 

A estrutura cristalina foi investigada por difração de Raios-X (DRX) em um 

equipamento da Rigaku, modelo Ultima IV, com radiação Cu Kα, disponível no ICT-

UNIFESP. Os parâmetros do processo foram: ângulo (2) variando de 10° a 90°; 

passo angular de 0,01°; velocidade varredura 5,00°/min.; tensão 40 kV; e corrente 30 

mA. A identificação das fases foi realizada com o software MAUD. Os padrões de DRX 

foram refinados, quando possível, pelo método de Rietveld usando o software MAUD 

(Materials Analysis Using Diffraction) (LUTTEROTTI, 1998). Objetivou-se a avaliação 

dos tamanhos de cristalito e % em peso das fases com esse procedimento. 

 

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) 

As observações microestruturais foram realizadas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) em um microscópio da FEI, modelo INSPECT, com detector de EDS 

(Espectroscopia de energia Dispersiva de Raios-X), disponível no ICT-UNIFESP.. 

Essas técnicas têm como objetivo avaliar o tamanho de partículas e distribuição de 

catalisadores na superfície da matriz metálica. A técnica de EDS foi utilizada para a 

microanálise qualitativa e quantitativa. 

O tamanho das partículas foi avaliado através da utilização do programa ImageJ. 

O programa foi carregado com as imagens obtidas por MEV e foram realizadas análise 

do tamanho médio das partículas e de sua distribuição. 

As análises por microscopia eletrônica de transmissão (MET) foram realizadas em 

um microscópio Philips, modelo CM120 (120kV), em colaboração no LCE-DEMa-

UFSCar. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Rota de processamento por MAE+ECAP 

 

5.1.1 Processamento por MAE: influência da adição de Ti 

 

A Figura 17 mostra os padrões de DRX para as amostras Mg-5Fe-2CNT e (b) Mg-

5Fe-5Ti-2CNT. Foram verificadas as presenças de αMg orientado ao longo do plano 

(002), favorável para hidrogenação, e do catalisador Fe em ambas as amostras. Na 

amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT foi possível verificar, também, a presença da fase Ti, com 

picos de baixa intensidade que se confundem com o ruído.  

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 17: Padrão de DRX das amostras (a) Mg-5Fe-2CNT e (b) Mg-5Fe-5Ti-2CNT. 

 

A intensidade dos picos de difração de uma fase em uma mistura também depende 

da concentração daquela fase na mistura. Esta relação entre intensidade e 

concentração não é linear, pois a intensidade de difração também é afetada pelo 

coeficiente de absorção da mistura que por sua vez também varia com as 

concentrações das fases. Além disso, outros fatores afetam as intensidades dos picos 

e a análise quantitativa de fases, e alguns outros exemplos são fatores instrumentais, 
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preparação da amostra, e orientação preferencial. Mas as baixas intensidades dos 

picos dos catalisadores se devem às baixas concentrações dessas fases na mistura. 

As baixas intensidades dos picos de Ti são devido à maior absorção de raios-X pela 

matriz de Mg, que envolve a fase Ti, e os raios-X perdem intensidade após passar 

pelo Mg. Essa absorção depende das frações mássicas e dos coeficientes de 

absorção em massa dos componentes na mistura, que são 40,88 cm²/g, 304,4 cm²/g 

e 202,4 cm²/g, para Mg, Fe e Ti (para radiação CuK), respectivamente (CULLITY, 

1978). Não foi possível observar a presença de picos dos nanotubos de carbono em 

ambas as amostras devido a pequena quantidade utilizada. 

Na Figura 18, temos as imagens obtidas por MEV das amostras (a) Mg-5Fe-2CNT 

e (b) Mg-5Fe-5Ti-2CNT. Nessas imagens, a cor cinza clara representa a fase Mg 

(matriz) e as tonalidades mais claras representam os catalisados Fe e Ti. As partículas 

para as duas amostras apresentam formatos arredondado e achatado. Isso está de 

acordo com DRX (Figura 17) onde foi verificada orientação preferencial no plano (002) 

no Mg. A amostra com Ti apresentou uma granulometria heterogênea, com uma 

mistura entre partículas maiores e menores, com um maior refinamento das partículas 

do que na amostra sem Ti.  

 

 

                                        (a)                                                                          (b) 

Fonte: Autor. 

Figura 18: Imagens por MEV em BSE das amostras (a) Mg-5Fe-2CNT e (b) Mg-5Fe-5Ti-2CNT. 

 

Na amostra Mg-5Fe-2CNT verifica-se que o Fe se encontra bem distribuído na 

superfície da matriz de Mg. Essa mesma amostra apresentou tamanho médio de 

Ti 
Mg+Fe+Ti 
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partículas na ordem de 500 μm. Já na amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT é possível verificar 

partículas de tamanhos médios menores (~380 μm) e outra mais refinadas (~60 μm). 

É possível verificar, também, a presença de partículas de Ti puro. O Ti presente na 

amostra apresenta tamanhos menores que o material comercial utilizado na moagem, 

mostrando que as condições de moagem tornaram o processo capaz de quebrar as 

partículas de Ti e distribui-la sobre a superfície da matriz de Mg. Comparando com os 

dados de material da Tabela 1, os tamanhos das partículas de Ti diminuíram de 106 

μm (150 mesh) para, em média, 86 μm. No entanto, ainda foi possível verificar a 

presença de partículas grandes, com tamanhos de aproximadamente 150 μm.  

Nas análises feitas por EDS da amostra Mg-5Fe-2CNT (Figura 19), foi possível 

observar que os catalisadores ficaram bem distribuídos por toda amostra. Além disso, 

foi possível identificar a presença de oxigênio nas partículas. Através da análise por 

EDS da amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT (Figura 20) confirmou-se que esta amostra 

também apresentou uma boa distribuição de Fe na superfície de Mg e a presença de 

partículas grosseiras de Ti, como havia sido verificada na Figura 18b. Além disso, 

verifica-se que para essa amostra a maior presença de O na superfície pode indicar a 

maior presença de óxidos. Não foi possível, nas condições do experimento, detectar 

a presença de C. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 19: Mapa de EDS da amostra Mg-5Fe-2CNT dos elementos presentes na partícula. 
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Fonte: Autor. 

Figura 20: Mapa de EDS da amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT dos elementos presentes na partícula. 

 

A Figura 21 mostra as curvas de absorção de hidrogênio para as amostras (a) Mg-

5Fe-2CNT e (b) Mg-5Fe-5Ti-2CNT.  

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 21: Absorção de hidrogênio das amostras Mg-5Fe-2CNT e Mg-5Fe-5Ti-2CNT. 
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Ambas as amostras exibiram comportamentos de hidrogenação muito 

semelhantes. Não se observa tempos de incubação para ambas as amostras, 

provavelmente, a presença de orientação preferencial ao longo do plano (002) no Mg 

(Figura 17) contribuiu para isso (DUFOUR, 2007a). A amostra Mg-5Fe-2CNT atingiu 

uma capacidade de aproximadamente 4,2 %p. A amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT atingiu 

uma capacidade de 3,9 %p, um pouco menor do que a amostra sem a presença de 

Ti. 

Na Figura 22 temos as curvas obtidas das análises termogravimétricas dos 

compósitos Mg-5Fe-2CNT e Mg-5Fe-5Ti-2CNT, ambas na condição hidrogenadas. 

Podemos observar que as cinéticas de dessorção de H foram lentas e foram baixas 

as capacidades (~0,8 %p) de dessorção de H, em ambas as amostras. Uma possível 

diferença entre a capacidade absorvida e dessorvida de H é devido ao fato das 

técnicas utilizadas para absorção e dessorção serem diferentes. Além disso, pode ter 

ocorrido a reação entre o hidreto formado com a atmosfera, formando óxidos e 

hidróxido de Mg. 

 

 

Fonte: Autor 

Figura 22: Análise Termogravimétrica das amostras Mg-5Fe-2CNT e Mg-5Fe-5Ti-2CNT. 
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Essas baixas cinéticas e capacidades de absorção e dessorção de hidrogênio 

podem ser devido ao tamanho médio de partícula obtido nas condições de moagem 

adotadas, diminuindo o efeito catalítico esperado (CASTRO, 2004). As partículas 

grandes e grosseiras de magnésio obtidas apresentam menores áreas superficiais 

para reação, além do volume maior para difusão do H, que explica a lenta cinética 

para absorção/dessorção de H. 

Na Figura 23 são apresentadas as curvas obtidas das análises de DSC para as 

amostras Mg-5Fe-2CNT e Mg-5Fe-5Ti-2CNT, ambas na condição hidrogenadas. 

Observou-se que as temperaturas de dessorção nas amostras com os catalisadores 

diminuiu consideravelmente em relação ao MgH2 comercial. É possível verificar a 

presença de, pelo menos, 2 picos nas análises de DSC. O pico com menor 

temperatura é referente a decomposição do Mg2FeH6 (PUSZKIEL, LAROCHETTE e 

GENNARI, 2009).  

A temperatura de pico de dessorção de H do Mg2FeH6 varia muito com o 

processamento do material, do tamanho da partícula e do tamanho do grão do 

material, variando de 263 °C até 360 °C. Herrich e colaboradores processaram uma 

mistura MgH2+Fe nas composições 2:1; 2:0,76; 2:0,57; 2:0,46 por moagem reativa em 

atmosfera de H2 por 100h com objetivo de obter a fase Mg2FeH6. As amostras 

apresentaram temperatura de dessorção de Mg2FeH6 de aproximadamente 360°C 

para todas as amostras (HERRICH, 2004). Castro e colaboradores, estudaram a 

obtenção de Mg2FeH6 a partir das misturas MgH2+Fe e 2Mg+Fe processadas por 

MAE durante 100h. A temperatura de pico decomposição da fase Mg2FeH6 foi de 

350°C e 325 °C para as misturas MgH2+Fe e 2Mg+Fe, respectivamente (CASTRO, 

2004).O trabalho de pesquisa de Puszkiel e colaboradores analisou a temperatura de 

dessorção da mistura Mg2Fe processados por moagem reativa por 200h. A fase 

Mg2FeH6 apresentou temperatura de pico de dessorção de 263 °C (PUSZKIEL, 

LAROCHETTE e GENNARI, 2009).Em todos esses trabalhos, as amostras foram 

submetidas a muitas horas (+100) de MAE ou moagem reativa, que produziram nelas 

grande refino de partículas e microestrutural. No presente trabalho, as amostras foram 

submetidas a somente 10 h de MAE, e conforme a Figura 23 que mostra as 

temperaturas de dessorção de H dos picos mais intensos, essas foram próximas às 

reportadas na literatura, o que evidencia os efeitos catalíticos adicionais dos outros 
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catalisadores adicionados, Ti e CNT, apesar da microestrutura e partículas grosseiras 

obtidas. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 23: Análise de DSC das amostras Mg-5Fe-2CNT e Mg-5Fe-5Ti-2CNT. 

 

As temperaturas de início e pico de dessorção de H encontradas na Figura 23 

foram, respectivamente, 247 e 285°C, no compósito Mg-5Fe-2CNT, sendo bem 

menores do que as temperaturas de início e de pico de 430°C e 441°C, 

respectivamente, para MgH2 comercial. É possível verificar também a presença de 

pelo menos 2 picos na curva de DSC, indício da presença de mais de um tipo de 

hidreto. As temperaturas de início e pico de dessorção de H para a amostra Mg-5Fe-

5Ti-2CNT foram de 280 e 394°C, respectivamente. Assim como na amostra sem Ti, 

verifica-se a presença de pelo menos 2 picos na curva de DSC.  

A Figura 24 mostra os difratogramas das amostras (a) Mg-5Fe-2CNT e (b) Mg-5Fe-

5Ti-2CNT, ambas na condição hidrogenadas. Podemos observar que houve formação 

dos hidretos MgH2 e Mg2FeH6, como esperado, em ambas as amostras.  
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Fonte: Autor. 

Figura 24: Padrão de DRX das amostras (a) Mg-5Fe-2CNT e (b) Mg-5Fe-5Ti-2CNT hidrogenadas. 

 

O titânio também tem alta afinidade pelo oxigênio e alguma oxidação superficial do 

Ti é inevitável no processamento de compósitos com Ti em pó. Os óxidos de metais 

de transição não podem ser reduzidos durante a hidrogenação em condições normais 

(convencionais), como as que foram adotadas no presente trabalho. E uma vez que 

esses óxidos são formados, o efeito catalítico na quimissorção é perdido (LIANG, 

HUOT, et al., 1999). Embora não tenham sido identificados óxidos no difratograma 

(Figura 18b), possivelmente, isso explica as cinéticas e capacidades similares, mas 

ligeiramente inferiores das amostras com adição de Ti, mesmo elas tendo tamanhos 

de partículas menores. 

Uma outra possibilidade para explicação da capacidade reduzida de dessorção é o 

tamanho das partículas de Ti. Como não houve um bom refinamento das partículas 

para as condições de moagem utilizadas, o efeito catalítico do Ti (mecanismo de 

spillover) ficou comprometido.  

 

5.1.2 Processamento por MAE: influência da quantidade de CNT (2 e 5%) 

 

Para avaliar o efeito da variação de quantidade de CNT nas cinéticas de absorção 

e dessorção, uma amostra com composição Mg-5Fe-5Ti-5CNT foi preparada nas 
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mesmas condições de moagem da amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT apresentada no tópico 

4.1.1 e cujos resultados foram apresentados no tópico 5.1.1. 

A Figura 25 apresenta uma micrografia obtida por MEV(BSE) da amostra Mg-5Fe-

5Ti-5CNT. Para esta amostra, a moagem produziu uma mistura de composição 

granulométrica mais homogênea, em comparação a da amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT 

(Figura 18b). Observa-se que os tamanhos de partículas variaram de 37 a 300 m, 

sendo que o tamanho médio (maior proporção) foi de ~ 88 m. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 25: Imagens obtidas por MEV no modo BSE da amostra Mg-5Fe-5Ti-5CNT. 

 

A Figura 26 mostra o mapa de EDS, onde observa-se que as condições adotadas 

na moagem, juntamente com a maior proporção de CNT desta amostra, também não 

foram suficientes para fragmentar e dispersar bem as partículas de Ti, mas elas já 

exibiram menores tamanhos (~88 m), em comparação às da Figura 18b. Isso indica 

que o CNT, neste caso em maior quantidade, agiu durante a moagem auxiliando no 

refino de partícula evitando aglomeração de partícula. De acordo com o mapa de EDS, 

também se observa uma distribuição homogênea do Fe. 
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Fonte: Autor. 

Figura 26: Mapa de EDS da amostra Mg-5Fe-5Ti-5CNT dos elementos presentes na partícula. 

 

Na análise por DRX (Figura 27), como esperado, foram indexadas as fases α-Mg, 

α-Fe e α-Ti, e o Mg exibiu orientação preferencial ao longo do plano (002). Não foram 

detectados picos da fase CNT. As baixas intensidades dos picos dos catalisadores 

foram explicadas na seção anterior. 

A Figura 28 mostra a curva de primeira absorção de hidrogênio para a amostra Mg-

5Fe-5Ti-5CNT em pó, que absorveu ~6,3 %p de H, sem apresentar tempo de 

incubação. Provavelmente, as maiores cinética e capacidade comparadas com a 

amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT (Figura 21b) foi devido ao menor tamanho médio de 

partículas e à maior proporção de CNT. Segundo (XIANGDONG YAO, 2006), adições 

de CNTs como meios de moagem auxiliam na produção de menores tamanhos de 

partículas e grãos, diminuindo as distâncias para difusão de H. A cinética de 

hidrogenação é melhorada com adições de CNT de forma significativa somente em 

altas temperaturas (300°C), onde quanto mais sítios (interfaces Mg-Metal ou Mg-C) 

estão disponíveis para dissociação de H2, entretanto, a cinética de hidrogenação 

diminui em temperaturas mais baixas. Além deste efeito catalítico dos CNT, a difusão 

dos átomos H, que penetram os tubos dos CNT, facilitando a difusão do H.  
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Fonte: Autor. 

Figura 27: Padrão de DRX da amostra Mg-5Fe-5Ti-5CNT. 

 

  

Fonte: Autor 

Figura 28: Absorção de hidrogênio da amostra Mg-5Fe-5Ti-5CNT e Mg-5Fe-5Ti-2CNT. 

 

A análise por TG da amostra Mg-5Fe-5Ti-5CNT hidrogenada (Figura 29a) também 

mostrou uma capacidade dessorvida de ~4,4 %p. de H, que é bem próxima do 

resultado da absorção (Figura 28). As diferenças entre esses valores são devido às 
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diferentes técnicas usadas, e pode haver algum reflexo de uma possível reação dos 

hidretos com o ar. A análise por DSC (Figura 29a) mostrou as temperaturas de início 

e pico de dessorção, de ~310 e ~345 oC, respectivamente. Quando comparada com 

as temperaturas de início e de pico da amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT (Figura 23), de 280 

e 394°C, verifica-se um aumento na temperatura de início de dessorção e uma 

diminuição na temperatura de pico para a amostra com maior quantidade de CNT.  

Na análise por DRX (Figura 30) foram indexadas as fases α-Mg, α-Fe, α-Ti, MgH2 

(em maior proporção), Mg2FeH6, Fe2O3 e Mg(OH)2. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autor. 

Figura 29: Análises de (a) Termogravimetria e de (b) DSC da amostra Mg-5Fe-5Ti-5CNT (%p). 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 30: Padrão de DRX da amostra Mg-5Fe-5Ti-5CNT hidrogenada. 
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5.1.3 Processamento por MAE+ECAP (1 passe): Mg-5Fe-2CNT 

 

Os pós produzidos nas condições apresentadas no tópico 4.1.3 foram pré-

compactados a frio (Figura 31a), e em seguida, processados por ECAP, produzindo 

as amostras Mg-5Fe-2CNT e Mg-5Fe-5Ti-2CNT maciças mostradas na Figura 31. 

Observa-se que a amostra sem titânio (Figura 31b) apresentou melhor acabamento 

superficial (ausência de trincas) e maior resistência a verde (resistência do 

compactado) do que a amostra com titânio, motivos pelos quais somente a amostra 

Mg-5Fe-2CNT foi caracterizada.  

 

Fonte: Autor. 

Figura 31: (a) pré-forma da amostra Mg-5Fe-2CNT compactada a frio e lubrificada; (b) amostra 

Mg-5Fe-2CNT processada por ECAP; (c) amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT processada por ECAP. 

 

O titânio, como mencionado anteriormente, possui forte afinidade por oxigênio, 

formando facilmente óxidos, que reduzem o efeito catalítico (LIANG, HUOT, et al., 

1999) e são frágeis. Isso possivelmente explica por que a amostra Mg-5Fe-5Ti-2CNT 

processada por ECAP tenha formado um corpo de prova frágil e com baixa resistência 

verde. Outra possível explicação foi a temperatura na qual o processo de ECAP foi 

realizado. Segundo Suryanarayana (1995), a sinterização pode ocorrer em 

temperaturas mais baixas para estruturas nanométricas, que apresentam maior 

difusividade (reatividade), e ao contrário, temperaturas maiores são necessárias para 

amostras com estruturas grosseiras. Uma temperatura maior poderia auxiliar no 

processo de sinterização das partículas mais grosseiras de magnésio encontradas no 

presente trabalho. Porém, essa maior temperatura poderia afetar a microestrutura 

material, pois na prensagem por ECAP em alta temperatura a tendência é que ocorra 

alta taxa de recuperação, aniquilação de discordâncias,  crescimento de grão, ou 

formação de contornos de subgrãos, ou seja, à alta temperatura o efeito da 
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deformação aplicada pelo ECAP ocorre simultaneamente com o processo de 

recuperação (LANGDON, 2006). 

A Figura 32 apresenta o difratograma de DRX da amostra Mg-5Fe-2CNT 

processada por ECAP. Observa-se que, -Mg e -Fe foram identificados e não foram 

detectados picos de CNT, como esperado. As baixas intensidades dos picos dos 

catalisadores já foram explicadas nas seções anteriores. O Mg apresenta diferente 

orientação preferencial, agora ao longo do plano (101). Essa orientação preferencial 

também foi observada para ligas à base de Mg, em formas de lingotes, processadas 

por ECAP e caracterizadas na seção transversal dos trabalhos de: (JORGE JUNIOR. 

e PROKOFIEV, 2013) que estudaram a liga AZ31 comercial processada por ECAP 

(velocidade de 7 mm/s, rota A, à 200°C, 4 passes), (JORGE JUNIOR, 2014) que 

estudaram Mg puro processado por ECAP (velocidades de 3 e 25 mm/s, rota Bc, à 

300°C, 1 a 4 passes), e (LIMA, 2014) que estudaram Mg puro processado por ECAP 

(velocidades de 3 e 25 mm/s, rota Bc, à 300°C, 4 passes).  

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 32: Padrão de DRX da amostra Mg-5Fe-2CNT processada por ECAP. 

 

A Figura 33 mostra a curva de primeira absorção de hidrogênio da amostra de Mg-

5Fe-2CNT processada por ECAP. Podemos observar que houve uma diminuição na 

capacidade de absorção de hidrogênio quando comparada à amostra de pó (Figura 
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21a), chegando a uma capacidade de ~2,5 %p de hidrogênio em 20h. Isso 

provavelmente se deve a menor relação superfície/volume no material maciço e, 

também, a mudança da orientação preferencial. É possível verificar também um tempo 

de incubação de aproximadamente 4,5 horas, o que não houve na amostra em pó. 

Possivelmente, este tempo de incubação está relacionado à orientação preferencial 

ao longo do plano (101). Segundo Jorge Junior (2014), esta direção estabiliza o MgO 

(JORGE JUNIOR, 2014). A atmosfera redutora de H2 deve reduzir a camada de MgO 

e “limpar” a superfície do Mg antes de iniciar o processo de hidrogenação e formação 

do hidreto. Como a orientação preferencial ao longo do plano (101) estabiliza a fase 

MgO, o tempo necessário para reação do H2 com o MgO aumenta, aumentando, 

consequentemente, o tempo de incubação. Além disso, a presença dessa maior 

quantidade e estabilização de óxidos é uma possível explicação para a menor 

capacidade de absorção observada nessa amostra. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 33: Absorção de hidrogênio da amostra Mg-5Fe-2CNT processada por ECAP. 

 

A Figura 34 mostra as temperaturas de início e pico de dessorção da amostra de 

Mg-5Fe-2CNT processada por ECAP hidrogenada, que foram maiores comparado ao 

pó (Figura 23b). Provavelmente, isso se deve à forma maciça da amostra e também 

efeito de oxidação durante o corte e manuseio do material maciço obtido após o 
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ECAP, conforme foi observado na análise de DRX (Figura 35) da amostra 

hidrogenada. 

Na Figura 35 é possível verificar a presença MgO e Mg(OH)2, o que pode ser 

responsável pelo tempo de incubação e pela diminuição da capacidade de absorção. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 34: Análise por DSC da amostra Mg-5Fe-2CNT processado por ECAP. 

 

Na Figura 35 é possível verificar a presença MgO e Mg(OH)2, o que pode ser 

responsável pelo tempo de incubação e pela diminuição da capacidade de absorção. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 35: Análise por DRX da amostra de Mg-5Fe-2CNT processada por ECAP hidrogenada. 
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5.1.4 Processamento por MAE: Mg-5Fe-5Ti (%at.) com 0,1 a 0,8%p de 

SWCNT 

 

No item 5.1.2 foi analisado o efeito do CNT (2 e 5 %p) em amostras Mg-5Fe-5Ti 

moídas nas condições razão B/M de 10:1, 200 rpm, por 10 h, e foram observadas 

melhores propriedades de hidrogenação para a amostra com maior quantidade de 

CNT. No presente tópico, objetivou-se analisar o efeito do CNT em porcentagens 

abaixo de 1% (0,1 %p, 0,2 %p, 0,5 %p e 0,8 %p de CNT), em amostras Mg-5Fe-5Ti 

moídas nas condições mais energéticas (razão B/M de 40:1, 250 rpm, por 15 h) para 

compensar a diminuição da quantidade de CNT. Essas amostras foram nomeadas de 

A1, A2, A3 e A4, respectivamente, de acordo com a porcentagem de CNT (na forma 

SWCNT). 

No processo de MAE das amostras A1, A2, A3 e A4 foram produzidas partículas 

grosseiras e com formas achatadas, devido à dificuldade de moer magnésio na forma 

de chips pela sua ductilidade, e pelas menores quantidades adicionadas de 

catalisador CNT, em comparação com as amostras produzidas no item 5.1.2, apesar 

das condições mais energéticas de moagem adotadas na produção das amostras 

“A”s. Os tamanhos de partículas foram diminuindo com o aumento da quantidade de 

SWCNT, que atua inibindo a aglomeração do Mg durante a moagem, mas não ocorreu 

um refino significativo de tamanho de partículas para nenhuma das composições. As 

características de distribuição dos catalisadores na superfície do material e o tamanho 

de partículas puderam ser verificadas a partir de imagens obtidas por MEV, utilizando 

o detector de elétrons retroespalhados (BSE) (Figura 36).  
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Fonte: Autor. 

Figura 36: Imagens por MEV no modo BSE dos compósitos em pós preparados por MAE. 

 

As amostras A1 e A2 apresentaram um tamanho médio de partícula de 

aproximadamente 10 mm (medidos com um paquímetro) e espessura de 

aproximadamente 0,1 mm. Já as amostras A3 e A4 apresentaram um tamanho médio 

de partícula de aproximadamente 2 mm com espessura de 0,2 mm. É possível verificar 

que essas últimas amostras também apresentaram uma distribuição mais fina dos 

catalisadores Fe e Ti na superfície do material (Figura 36). 

Já a Figura 37 mostra as imagens obtidas em maior magnificação, nas quais é 

possível verificar uma melhor distribuição e tamanhos de partículas menores dos 

catalisadores para as amostras A3 e A4.  

Além disso, foram realizadas análises por EDS de todas as amostras. Verifica-se 

que nas amostras A1 e A2 (Figura 38 e Figura 39) não houve boa distribuição dos 

catalisadores. É possível encontrar grandes partículas de Fe e Ti na matriz de Mg. Já 

nas amostras A3 e A4 (Figura 40 e Figura 41), com maiores percentuais de SWCNT, 

verificou-se uma melhor distribuição e tamanhos menores dos catalisadores. Em 

todas as amostras não foram encontrados os SWCNTs. Devido a sua baixa massa, 
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os equipamentos utilizados não foram capazes de encontrar o carbono na baixa 

quantidade utilizada nesse trabalho, por esse motivo não constam nos mapas de EDS 

apresentados o elemento carbono. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 37: Imagens por MEV no modo BSE dos compósitos em pós preparados por MAE. 
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Fonte: Autor. 

Figura 38: Mapa de EDS da amostra Mg-5Fe-5Ti-0,1SWCNT (A1) dos catalisadores. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 39: Mapa de EDS da amostra Mg-5Fe-5Ti-0,2SWCNT (A2) dos catalisadores. 
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Fonte: Autor. 

Figura 40: Mapa de EDS da amostra Mg-5Fe-5Ti-0,5SWCNT (A3) dos catalisadores 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 41: Mapa de EDS da amostra Mg-5Fe-5Ti-0,8SWCNT (A4) dos catalisadores 
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Os padrões de DRX (Figura 42 e Figura 43) para as amostras antes e após o 

processo de hidrogenação, mostram as fases -Mg, -Fe e -Ti, e no caso das 

amostras hidrogenadas foi possível verificar picos referentes às fases MgH2 e 

Mg2FeH6, confirmando a hidrogenação das amostras.  

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 42: Padrão de DRX dos compósitos A1, A2, A3 e A4 em pós preparados por MAE. 

 

Em todos esses difratogramas, observa-se que o Mg apresenta orientação 

preferencial ao longo do plano (002), conhecido como favorável à hidrogenação. Isso 

está coerente com as formas achatadas das partículas. Os picos nos difratogramas 

apresentaram diminuição com o aumento da quantidade de CNT, indicando o 

refinamento do tamanho das partículas. 
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Fonte: Autor. 

Figura 43: Padrão de DRX das amostras A1, A2, A3 e A4 em pós preparados por MAE após 

hidrogenação. 

 

A Figura 44 mostra as curvas de ativação (400oC, sob 15 bar de H2(g)) para as 

amostras A1, A2, A3 e A4. De modo geral, observam-se cinéticas lentas e 

capacidades reduzidas para todas as amostras. Provavelmente, as lentas cinéticas e 

capacidades se deram devido às partículas grosseiras e achatadas obtidas. A taxa de 

absorção de H mais rápida foi observada para A1 e a mais baixa para A2. As amostras 

A1 e A2 atingiram até 2,5% em peso de H em 20 h. As amostras A3 e A4 exibiram 

comportamentos cinéticos semelhantes, atingindo as capacidades máximas de 1,9 e 

1,8% em peso de H em 20 h, respectivamente, mas sem tendência à saturação 

durante o tempo desses experimentos. Foi observado um tempo de incubação 

relativamente curto em todas as amostras, provavelmente, devido à orientação 

preferencial adquirida. A amostra com maior incubação foi a A2, com 

aproximadamente 30 min. 
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Fonte: Autor. 

Figura 44: Curvas da primeira cinética de absorção de hidrogênio para as amostras A1, A2, 

A3 e A4 em pó. 

 

A Figura 45 apresenta as curvas obtidas das análises de DSC para as amostras 

A1, A2, A3 e A4 hidrogenadas. As temperaturas de início de dessorção de hidrogênio 

foram de aproximadamente 292 e 293 °C para as amostras A1 e A2, e 316 e 323 °C 

para as amostras A3 e A4. Isso mostra que o aumento da quantidade de CNT parece 

não ter contribuído para a diminuição da temperatura de início de dessorção. É 

possível observar picos sobrepostos para todas as amostras, indicando as presenças 

de dois ou mais tipos de hidretos em cada. Tal afirmação pode ser confirmada através 

da análise do DRX das amostras hidrogenadas (Figura 43), onde foi observada a 

presença do MgH2 e do hidreto complexo Mg2FeH6. O hidreto Mg2FeH6 possui uma 

temperatura de dessorção menor que o hidreto MgH2. Possivelmente, o primeiro pico 

representa o hidreto complexo e o segundo pico se refere ao hidreto MgH2. No entanto 

tal afirmação precisa ser melhor estudada, pois podem estar ocorrendo reações de 

outras fases, como óxidos e hidróxidos. As temperaturas de pico de dessorção de 

hidrogênio, para os primeiros picos de cada curva, foram de aproximadamente 345 

°C, para todas as amostras mostrando que a variação de SWCNT não teve efeito 

nessa característica. Comparando esses resultados com o MgH2 comercial (Figura 

23), cuja temperatura de pico está em torno de 433°C, observa-se uma diminuição em 
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mais de 100°C na temperatura de dessorção dos compósitos, provavelmente efeito 

benéfico dos catalisadores, mesmo com as partículas grosseiras obtidas. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 45: Curvas de DSC para todas as amostras “As” hidrogenadas. 

 

A Figura 46 mostra as curvas de TG para todas as amostras, onde é possível 

observar que as cinéticas e capacidades de dessorção de hidrogênio foram diferentes 

em comparação aos resultados de absorção (Figura 44). Essa diferença nas 

capacidades era esperada, uma vez que são resultados obtidos por técnicas 

diferentes. Pode-se observar que as cinéticas mais rápidas foram obtidas para as 

amostras A3 e A4, que possuem maiores quantidades de CNT, como esperado 

(RUSE, 2017; RUSE, 2016; ALSABAWI, 2015). Entretanto, apesar da lenta cinética 

observada para A1, com a menor porcentagem de CNT, esta apresentou a maior 

capacidade dessorvida. Esses resultados evidenciam de que o aumento do SWCNT 

leva a um aumento da cinética de dessorção/absorção de H para amostras 

processadas por MAE. Isso porque com o aumento da quantidade de CNT promove 

maior refino microestrutural, e distribuição de catalisadores. Além disso, os seus tubos 

funcionam como caminhos para rápida difusão de hidrogênio, segundo (SKRIPNYUK, 

2010). 
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Fonte: Autor. 

Figura 46: Curvas de TG para todas as amostras “As” hidrogenadas. 

 

A Figura 47 apresenta as imagens obtidas por MET das amostras A1, A2, A3 e A4 

processadas por MAE. Nas imagens da coluna (a), à esquerda, obtidas em campo 

claro, os pontos mais escuros representam os catalisadores distribuídos na matriz de 

Mg, que apresenta coloração mais clara. Já a coluna (b) apresenta as imagens obtidas 

em campo escuro das amostras, e nesse caso, os pontos mais claros representam os 

catalisadores. Analisando as imagens de campo claro e campo escuro das amostras 

é possível verificar que as amostras apresentaram uma boa distribuição de 

catalisadores e que estes apresentam tamanhos nanométricos. Vale ressaltar que 

nem todo o catalisador utilizado no processo de moagem atingiu esse tamanho 

nanométrico, como pode ser verificado nas imagens de MEV apresentadas 

anteriormente. Entretanto, durante a moagem houve um refino microestrutural e parte 

das partículas dos catalisadores foram refinados e introduzidos no interior das 

partículas de Mg, como mostram as imagens obtidas por MET. 
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Fonte: Autor 

Figura 47: Análise por MET da amostra A1, A2, A3 e A4 processadas por moagem. Coluna (A) 

corresponde ao campo claro. Coluna (b) corresponde ao campo escuro. Coluna (c) 

corresponde ao padrão de difração da área selecionada (SAEDP). 

 

Analisando as imagens obtidas em campo claro e os padrões de difração da área 

selecionada, que mostram anéis bem definidos, nos dá indicação de que as amostras 

são policristalinas e que suas estruturas são semelhantes. Tanto nas análises por 

MEV quanto por MET, não foi possível observar se os CNT se mantiveram íntegros 

após as 15 h de MAE.  
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5.1.5 Processamento por MAE+ECAP (1 passe): Mg-5Fe-5Ti (%a) com 0,1 

a 0,8%p de SWCNT 

 

Depois do processamento por ECAP, as amostras foram renomeadas como A1-

ECAP, A2-ECAP, A3-ECAP e A4-ECAP. Para a caracterização da estrutura, 

microestrutura e das propriedades de hidrogenação, as amostras foram cortadas na 

seção transversal, em cortadeira de precisão, com exceção da amostra A4-ECAP, que 

ficou frágil e não foi possível realizar o corte, sendo assim macerada para análises por 

MEV. 

A Figura 48 apresenta imagens obtidas por MEV da seção transversal das amostras 

A1-ECAP, A2-ECAP, A3-ECAP e A4-ECAP. As micrografias mostram a presença de 

partículas em forma de placa (ou alongadas), indicando que essas partículas de 

compósitos consistem em uma camada rica em catalisadores (a superfície das 

partículas obtidas por MAE), e em seu interior rica em Mg puro. As amostras A1-ECAP 

e A2-ECAP apresentam melhor distribuição dos catalisadores na seção transversal.  

As regiões de tonalidades claras menores, distribuídas finamente nas superfícies das 

amostras A1-ECAP e A2-ECAP correspondem às partículas do Fe e as regiões de 

tonalidades claras maiores correspondem às partículas do Ti, mostrando que os 

processamentos das amostras por MAE e ECAP não foram capazes de quebrar as 

partículas de Ti. As regiões de tonalidades cinzas mais escuras correspondem ao Mg 

(matriz). As amostras A1-ECAP e A2-ECAP apresentam essas características devido 

às formas das partículas, flocos grandes e de espessuras finas, obtidas durante o 

processo de MAE. Já a amostra A3-ECAP apresentou uma distribuição menos 

homogênea dos catalisadores. Acredita-se que isso se deve ao formato das partículas 

obtidas durante a MAE e na distribuição delas no momento da compactação do 

material. 
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Fonte: Autor. 

Figura 48: Imagens obtidas por MEV no modo BSE para amostras A1-ECAP, A2-ECAP, A3-

ECAP e A4-ECAP, com 1 passe de ECAP e corte na seção transversal. 

 

Outro fator que pode ter influenciado a distribuição de catalisadores na seção 

transversal apresentadas nessas imagens foi a forma com que as partículas obtidas 

no processo por MAE se depositaram na matriz de pré-compactação das amostras, 

porém tal efeito precisa ser melhor estudado. 

A Figura 49 apresenta os padrões de DRX para as amostras A1-ECAP, A2-ECAP, 

A3-ECAP e A4-ECAP. Verifica-se em quase todos os difratogramas a orientação 

preferencial ao longo do plano (002) no Mg, favorável à hidrogenação, com exceção 

da amostra A2-ECAP que apresentou orientação preferencial no plano (101), 

conhecido por estabilizar o óxido de magnésio (MgO) e, com isso, um aumento no 

tempo de incubação no processo de hidrogenação (JORGE JUNIOR, 2014). Assim 

como no caso apresentado na seção 5.1.3, essa a orientação preferencial no plano 

(101) do Mg processado por ECAP já foi observada em outros trabalhos na literatura. 
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Fonte: Autor. 

Figura 49: Padrão de DRX das amostras A1-ECAP, A2-ECAP, A3-ECAP e A4-ECAP, com 1 

passe de ECAP com corte na seção transversal. 

 

A Figura 50 apresenta as curvas de ativação (400oC, sob 15 bar de H2(g)) das 

amostras A1-ECAP, A2-ECAP, A3-ECAP e A4-ECAP. Verifica-se que todas as 

amostras apresentaram lentas cinéticas e baixas capacidades, e que praticamente 

não apresentaram tempos de incubação. A amostra A2-ECAP foi a que inicialmente 

exibiu a menor cinética de ativação e tempo de incubação (~2h), e foi esta também 

que não exibiu orientação preferencial ao longo do plano (002) do Mg. Além disso, as 

amostras com maiores percentuais de SWCNT, ou seja, A3-ECAP e A4-ECAP, 

apresentaram maiores capacidades de absorção de H, de ~2,4 e ~2,9 %p de H, 

respectivamente. Comparando esses valores com os obtidos para os pós, observa-se 

que as capacidades atingidas foram muito próximas para essas amostras com 

maiores quantidades de SWCNT, o que é interessante, pois se obteve um material 

maciço com reduzida área superficial após o processamento/consolidação por ECAP, 

mas que apresentou propriedades similares aos pós. Já as amostras A1 e A2, com 

menores percentuais de SWCNT, absorveram menos H do que os seus pós 

precursores. O efeito sinergético entre a presença do SWCNT em maior concentração 

e o processamento por ECAP melhorou a capacidade de armazenamento de H nas 

amostras.  
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Fonte: Autor. 

Figura 50: Curvas da primeira cinética de absorção de hidrogênio para as amostras A1-ECAP, 

A2-ECAP, A3-ECAP e A4-ECAP. 

 

O único trabalho de consolidação de pós por ECAP para aplicação em 

armazenagem de hidrogênio foi reportado por Skripnyuk em 2010, que submeteu o 

compósito Mg-2MWCNT (%p) preparado por 4h de MAE e processado por ECAP (2 

passes, rota Bc) e mediu as propriedades de hidrogenação à 300°C, 20 bar de H2 

(SKRIPNYUK, 2010). Os autores observaram que ocorreu uma diminuição da cinética 

de hidrogenação do compósito após o processamento por ECAP. Por MEV da 

amostra após dessorção observaram que a maior parte dos MWCNTs se mantiveram 

após a alta deformação plástica imposta pelo ECAP. Entretanto, estes apresentaram 

vários defeitos, como formato torcido, e regiões com redução de diâmetro para 

tamanhos comparáveis aos SWCNT. Sendo assim, os autores mencionam que o 

processamento por ECAP produz dois efeitos opostos para a cinética das reações 

com hidrogênio: i) o ECAP destrói totalmente ou parcialmente alguns MWCNT, o que 

diminui o número de canais para a rápida difusão do H, e que a torção de alguns CNTs 

também produz barreiras diminuindo a difusão ao longo dos CNTs, fatores que 

diminuem a cinética; ii) por outro lado, o processamento por ECAP do compósito 

resulta em significante aumento na densidade de vários defeitos na matriz de Mg 

(discordâncias, contornos de não-equilíbrio, maclas, vacâncias e microporos) que 
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aceleram significativamente a cinética das reações com hidrogênio. Assim, esses dois 

efeitos opostos na cinética explicam o comportamento complicado de cinética de 

compósitos processados por ECAP. No presente trabalho a aplicação de somente 1 

passe de ECAP pode ter contribuído para que o efeito de destruição dos CNTs tenha 

sido menor, o que pode explicar a melhora da cinética e capacidade das amostras 

após o processamento por ECAP. 

Na Figura 51 são apresentados os difratogramas de raios-X das amostras A1-

ECAP e A4-ECAP após hidrogenação. Diferente das amostras em pós, as amostras 

processadas por ECAP não apresentaram a fase Mg2FeH6 após hidrogenação. 

Porém, em ambas as amostras é possível verificar a presença do hidreto MgH2.  

 

 

Fonte: Autor 

Figura 51: Padrão de DRX das amostras A1-ECAP e A4-ECAP após hidrogenação. 

 

A Figura 52 apresenta as curvas obtidas das análises de DSC para as amostras 

A1-ECAP, A2-ECAP, A3-ECAP e A4-ECAP hidrogenadas. Todas as amostras 

apresentaram diminuição no valor das temperaturas de início e pico de dessorção 

quando comparadas ao MgH2 comercial (Figura 23). A comparação dos resultados 

obtidos para as amostras “As” processadas apenas por MAE, as amostras A2-ECAP, 

A3-ECAP e A4-ECAP revelam que houve diminuição na temperatura de início de 

dessorção, enquanto a amostra A1-ECAP apresentou aumento na temperatura de 

início de dessorção. Em relação à temperatura de pico de dessorção, todas as 
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amostras processadas por 1 passe de ECAP tiveram um ligeiro aumento de seu valor 

quando comparadas as amostras processadas apenas por MAE. De acordo com os 

padrões de DRX (Figura 51), as temperaturas de pico se referem à dessorção de H 

do MgH2. Tais resultados evidenciam que o processo de ECAP (1 passe) não contribui 

para diminuição das temperaturas do processo de dessorção das amostras 

comparadas as amostras processadas apenas por MAE. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 52: Curvas de DSC para todas as amostras “As” processadas por 1 passe de ECAP e 
hidrogenadas. 

 

Ainda analisando a Figura 52, ao se comparar somente as amostras processadas 

por 1 passe de ECAP, é possível verificar que o aumento de SWCNT não parece ter 

grande influência nas temperaturas de início de dessorção, onde apenas a amostra 

A2-ECAP apresentou uma temperatura de início menor que as outras amostras. 

Porém, a análise referente às temperaturas de pico de dessorção apresentou uma 

grande variação, dificultando a análise da influência do aumento da quantidade de 

SWCNT nas temperaturas de início e de pico de dessorção. Skripnyuk em 2010, 

também mencionaram que apenas 2 %p de MWCNT (~6 %v) é muito pouco para 

afetar significativamente a termodinâmica do compósito (SKRIPNYUK, 2010), e no 

presente trabalho as quantidades deste aditivo foram bem menores que isso.  
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Outro fato importante que pode ser inferido da análise de DSC é a presença de 2 

picos em todas as amostras, o que pode representar a presença dos hidretos MgH2 e 

Mg2FeH6, no entanto, o DRX das amostras (Figura 51) não evidencia a presença do 

hidreto Mg2FeH6 devido possivelmente a sua baixa quantidade, mas é possível que 

esteja presente.  

A Figura 53 mostra as curvas de TG para as amostras A1-ECAP, A2-ECAP, A3-

ECAP e A4-ECAP. Assim como nas amostras processadas apenas por MAE, as 

capacidades de absorção e dessorção de hidrogênio são diferentes. Novamente, uma 

possível hipótese para este fato pode estar no fato de terem sido utilizadas técnicas 

diferentes. As amostras A3-ECAP e A4-ECAP apresentam as maiores cinéticas de 

dessorção, assim como nas amostras processadas apenas por MAE. A amostra A4-

ECAP, com maior quantidade de SWCNT, apresentou a maior capacidade de 

dessorção. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 53: Curvas de TG para todas as amostras “As” processadas por 1 passe de ECAP e 
hidrogenadas. 
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5.1.6 Processamento MAE+ECAP (8 passes): Mg-5Fe-5Ti (%a) com 0,1 a 

0,8%p de SWCNT 

 

Depois de serem processadas por 8 passes de ECAP, as amostras “As” foram 

nomeadas como A1-ECAP-8P, A2-ECAP-8P, A3-ECAP-8P e A4-ECAP-8P. Assim 

como nas amostras processadas por 1 passe de ECAP, para a caracterização da 

estrutura, microestrutura e das propriedades de hidrogenação, as amostras foram 

cortadas na seção transversal, em cortadeira de precisão. 

A Figura 54 apresenta imagens obtidas por MEV da seção transversal das amostras 

A1-ECAP-8P, A2-ECAP-8P, A3-ECAP-8P e A4-ECAP-8P. É possível verificar a 

tonalidade cinza claro, referente ao Mg, já as regiões com a tonalidade cinza escuro 

surgiram na amostra durante o polimento, o que pode ser um indício de maior 

reatividade da microestrutura após 8 passes de ECAP. Essas regiões provavelmente 

estão relacionadas à presença de óxidos ou hidróxidos que podem ter surgido na 

amostra durante o processo de polimento das mesmas para análise por MEV. As 

tonalidades mais claras (brancas) correspondem as fases Fe e Ti. Assim como as 

amostras processadas por apenas 1 passe de ECAP (Figura 48), as amostras A1-

ECAP-8P e A2-ECAP-8P, com menor quantidade de SWCNT, apresentaram melhor 

distribuição dos catalisadores, como se vê nas imagens na seção transversal. As 

amostras A3-ECAP-8P e A4-ECAP-8P apresentam grandes regiões de Mg sem a 

distribuição de catalisadores, demostrando a distribuição menos eficiente para estas 

composições. 
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Fonter: Autor 

Figura 54: Imagens obtidas por MEV no modo BSE para amostras A1-ECAP-8P, A2-ECAP-8P, 
A3-ECAP-8P e A4-ECAP-8P, com 8 passes de ECAP e corte na seção transversal. 

 

Verificam-se regiões com partículas grandes de Ti, assim como nas amostras 

processadas com 1 passe de ECAP, demonstrando que o aumento no número de 

passes de ECAP não foi capaz de refinar partículas de Ti. As amostras com 8 passes 

(Figura 54) apresentam características muito similares quando comparadas as 

amostras processadas com 1 passe de ECAP (Figura 48).  

Essas regiões sem distribuição de catalisadores nas amostras A3-ECAP-8P e A4-

ECAP-8P quando comparadas com as amostras A1-ECAP-8P e A2-ECAP-8P 

também podem ser explicadas pela diferença de formatos das partículas obtidas 

durante os processos de moagem. Apesar de todas as amostras terem sido 

submetidas as mesmas condições de moagem, as duas amostras com menores 

concentrações de SWCNT apresentaram formas bem diferentes. As amostras A3-

ECAP-8P e A4-ECAP-8P apresentaram espessuras maiores do que as amostras A1-

ECAP-8P e A2-ECAP-8P. Durante o processo de pré-compactação, as partículas 

podem ter se acomodado de tal forma que suas espessuras ficaram alinhadas e ficam 
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evidenciadas pelas regiões sem catalisadores mostradas nas imagens de MEV 

anteriores. 

Foram realizadas análises por EDS em todas as amostras. Nas amostras A1-

ECAP-8P e A2-ECAP-8P (Figura 55 e Figura 56, respectivamente)  é possível verificar 

que houve uma boa distribuição do Fe na superfície, porém houve uma segregação 

de Ti em suas superfícies, confirmando que não houve refinamento do Ti pelos 

processos de MAE e ECAP. Nas amostras A3-ECAP-8P e A4-ECAP-8P (Figura 57 e 

Figura 58, respectivamente), foi possível verificar regiões sem catalisadores e 

segregação deles em outras regiões. Em todas as amostras foi encontrada a presença 

de oxigênio, mostrando que houve oxidação das superfícies das amostras, 

possivelmente durante o processo de polimento. Outra possível explicação para a 

presença desses óxidos foi o tempo transcorrido entre os processos de moagem e o 

processo de ECAP das amostras. As amostras processadas por MAE ficaram 

armazenadas por mais de um ano em dessecador a vácuo (pressão de 

aproximadamente -500 mmHg) antes de serem processadas por ECAP, o que pode 

ser tempo suficiente para que as amostras sofressem oxidação. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 55: Mapa de EDS da amostra A1-ECAP-8P dos catalisadores 
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Fonte: Autor. 

Figura 56: Mapa de EDS da amostra A2-ECAP-8P dos catalisadores 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 57: Mapa de EDS da amostra A3-ECAP-8P dos catalisadores 
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Fonte: Autor. 

Figura 58: Mapa de EDS da amostra A4-ECAP-8P dos catalisadores 

 

Já a Figura 59 apresenta os padrões de DRX para as amostras A1-ECAP-8P, A2-

ECAP-8P, A3-ECAP-8P e A4-ECAP-8P. As amostras A1-ECAP-8P, A2-ECAP-8P, A3-

ECAP-8P apresentaram orientação preferencial ao longo do plano (002) do Mg, 

favorável à hidrogenação. A exceção foi a amostra A4-ECAP-8P que, diferente da 

amostra processada com 1 passe, apresentou orientação preferencial ao longo do 

plano (101) do Mg. As amostras A2-ECAP-8P e A3-ECAP-8P apresentaram grande 

intensidade ao longo do plano (002), mostrando grande orientação preferencial ao 

longo deste plano que é conhecidamente favorável à hidrogenação. Vale ressaltar o 

caso da amostra A2-ECAP-8P que apresenta essa orientação preferencial, já a 

amostra A2-ECAP (apenas um passe de ECAP) não apresenta essa orientação 

(Figura 49).  
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Fonte: Autor. 

Figura 59: Padrão de DRX das amostras A1-ECAP-8P, A2-ECAP-8P, A3-ECAP-8P e A4-ECAP-

8P, com 1 passe de ECAP com corte na seção transversal. 

 

A Figura 60 mostra as curvas de primeira hidrogenação das amostras A1-ECAP-

8P, A2-ECAP-8P e A3-ECAP-8P. Assim como as amostras processadas com 1 passe, 

as amostras apresentaram cinéticas lentas, baixas capacidades e não apresentaram 

tempos de incubação. Inicialmente, a amostra A1-ECAP-8P apresentou uma cinética 

de absorção mais rápida. Porém, a amostra com a maior orientação preferencial no 

plano (002) (A2-ECAP-8P) apresentou capacidade de absorção maior. Já a amostra 

A3-ECAP-8P apresentou capacidade inferior quando comparada as outras 2 amostras 

também processadas por 8 passes de ECAP. Comparando as curvas de 

hidrogenação das amostras processadas com 1 passe (Figura 50) com as curvas das 

amostras processadas com 8 passes (Figura 60), observa-se que estas últimas 

absorveram uma maior quantidade de H, ou seja, atingiram capacidades ligeiramente 

superiores. A amostra A1-ECAP-8P absorveu 1,1 %p de H, enquanto a amostra A1-

ECAP (processada com apenas um passe de ECAP) absorveu 1,0 %p de H.  Já a 

amostra A2-ECAP-8P absorveu 1,5 %p de H enquanto a amostra A2-ECAP 

(processada com 1 passe) absorveu 1,3 %p de H. Essa ligeira melhoria na capacidade 

de absorção pode ser explicada devido à melhor distribuição dos catalisadores na 

superfície da matriz de Mg, à maior densidade de defeitos introduzidos com o aumento 
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no número de passes que o processamento de ECAP introduz nas amostras e à 

orientação preferencial dessas amostras ao longo do plano (002) do Mg. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 60: Curvas da primeira cinética de absorção de hidrogênio para as amostras A1, A2 e 
A3 após processamento por ECAP. 

 

A amostra A3-ECAP-8P absorveu apenas 0,7%p, menor que a amostra A3-ECAP 

que absorveu 2,4 %p, menos até que a amostra apenas processada por MAE (A3) 

que absorveu 1,9 %p. Uma hipótese para a menor capacidade de absorção poderia 

ser devido à grande compactação que o aumento do número de passes de ECAP 

acarretou na amostra, fechando os poros do material e impedindo a penetração do 

gás H2 no interior do material e diminuindo a região para reação de absorção. 

Entretanto, tal diminuição de capacidade deveria ser observada para todas as 

composições, e não somente para a A3-ECAP-8P. Assim, como Skripnyuk em 2010, 

que processou Mg-2MWCNT (%p) por ECAP aplicando 2 passes já observou uma 

destruição parcial dos MWCNT, acredita-se que com 8 passes essa destruição dos 

CNTs possa ter sido mais significativa, diminuindo ou eliminando qualquer efeito dos 

CNTs para a cinéticas das reações com H (SKRIPNYUK, 2010). Outro fator que pode 

ter contribuído para o aumento pouco expressivo da cinética de hidrogenação após 8 

passes de ECAP é a maior oxidação das amostras. Sendo assim, o pequeno ganho 
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em cinética e capacidade possivelmente se deu principalmente devido ao efeito do 

aumento do número de defeitos na matriz de Mg pelo aumento do número de passes. 

 

5.2 Rota de processamento por MAE+ARB 

 

5.2.1 Processamento por MAE+ARB: efeito do tempo de exposição à 

atmosfera 

 

Conforme descrito na seção 4.2.1., amostras de composição 2MgFe (%at.) foram 

preparadas por MAE, armazenadas em dessecador por períodos diferentes, e em 

seguida submetidas ao processo ARB (ou CR). Para analisar o tempo de exposição 

ao ar e os efeitos da presença dos óxidos provenientes desse tempo de exposição, 

foram realizadas análises com amostras em pós armazenadas por dois períodos 

diferentes de exposição ao ar atmosférico: 1 mês e 12 meses. Após a laminação das 

amostras 2MgFe-moagem-1mês e 2MgFe-moagem-12meses em pós, verificou-se 

que as lâminas das duas amostras eram frágeis. 

A Figura 61 apresenta os padrões de DRX das amostras 2MgFe processadas por 

MAE (2MgFe-moagem-12meses) e a amostra processada por MAE+ARB (2MgFe-

moagem-12meses-laminada), que foram expostas por um longo tempo (12 meses) à 

atmosfera. Não foi possível identificar a presença de óxidos em nenhuma das duas 

amostras mesmo após o longo tempo de exposição, mas somente foram detectadas 

as presenças de -Mg e -Fe. A amostra 2MgFe-moagem-12meses-laminada 

apresentou orientação preferencial ao longo do plano (002) do -Mg, conhecido como 

sendo favorável a absorção de hidrogênio (JORGE JUNIOR. e PROKOFIEV, 2013), 

e esta textura também é comumente encontrada nas ligas à base de Mg processadas 

por ARB (DUFOUR, 2007a; DUFOUR, 2007b; LIMA, TRIQUES, et al., 2014; LANG e 

HUOT, 2011; UEDA, TSUKAHARA, et al., 2005; TAKEICHI, TANAKA, et al., 2007). 

Nos padrões de DRX das amostras expostas por 1 mês, também não foram 

detectados óxidos. As amostras expostas por 1 mês também mostraram apenas as 

presenças das fases -Mg e -Fe. 
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Fonte: Autor. 

Figura 61: Padrão de DRX das amostras 2MgFe-moagem-12meses e 2MgFe-moagem-12meses-
laminada. 

 

Um detalhe interessante do padrão de DRX apresentado na Figura 61 foi o 

alargamento dos picos na amostra moída. Provavelmente, relacionado ao refinamento 

de grão durante o processo de moagem. Nas amostras laminadas, foram observados 

tanto o alargamento dos picos como forte orientação preferencial ao longo do plano 

(002) do Mg.  

A Figura 62a apresenta imagens obtidas por MEV da amostra 2MgFe-moagem-

12meses. Verifica-se um bom refinamento do pó obtido após a moagem, com 

tamanhos de partículas abaixo de 37 m, e essas partículas exibiram morfologia 

irregular e superfície rugosa. A Figura 62b apresenta a micrografia da amostra 2MgFe-

moagem-12meses-laminada, e mostra que foi possível consolidar a amostra pelo 

processo de laminação. Também se observa que a microestrutura consiste de uma 

matriz de Mg (regiões cinza) e Fe (regiões branca), e foi possível verificar que houve 

boa distribuição do catalisador na superfície da amostra laminada. Para as amostras 

2MgFe-moagem-1mês e 2MgFe-moagem-1mês-laminada, as imagens obtidas por 

MEV(BSE) também mostraram características microestruturais similares.  
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                                        (a)                                                                          (b) 

Fonte: Autor. 

Figura 62: Imagens obtidas por MEV no modo BSE das amostras (a) 2MgFe-moagem-12meses 
e (b) 2MgFe-moagem-12meses-laminada. 

 

A Figura 63 apresenta as curvas de primeira absorção (curvas de ativação) para as 

amostras 2MgFe-moagem-12meses, 2MgFe-moagem-12meses-laminada, 2MgFe-

moagem-1mês e 2MgFe-moagem-1mês-laminada. Nenhuma das amostras 

apresentou tempo de incubação e todas exibiram altas taxas de absorção de H e 

atingiram a saturação em aproximadamente 3h (~180 min). A amostra 2MgFe-

moagem-12meses apresentou melhor resultado de absorção do que a amostra 

2MgFe-moagem-12meses-laminada. Algumas possíveis explicações para essa 

menor capacidade de absorção da amostra 2MgFe-moagem-12meses-laminada são 

a sua diminuição da superfície de contato devido sua consolidação e o tempo longo 

de exposição a atmosfera. Já em relação as amostras 2MgFe-moagem-1mês e 

2MgFe-moagem-1mês-laminada, a saturação foi atingida em 7 h, e verifica-se que a 

amostra laminada apresentou melhor capacidade do que a amostra em pó, uma vez 

que ficaram exposta por menos tempo a atmosfera. O tempo de saturação dessas 

amostras foi inferior em comparação ao estudo similar de Lima e colaboradores, onde 

uma amostra de 2MgFe foi submetida aos processos combinados de moagem, 

extrusão convencional e laminação (LIMA, TRIQUES, et al., 2014). Por outro lado, as 

amostras do presente trabalho exibiram capacidades ligeiramente inferiores. 

Possivelmente, isso está relacionado com as diferentes condições de hidrogenação 

entre os dois trabalhos, ou seja, no trabalho de Lima a condição (400°C e 15 bar de 
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H2) favorecia a formação do Mg2FeH6, e a amostra atingiu 95% da capacidade deste 

hidreto, e no presente trabalho a condição (350°C e 20 bar de H2) favorecia a formação 

de MgH2 e Mg2FeH6 (BOGDANOVIC, 2002), que pode ser confirmado nos padrões 

de DRX. As condições de temperatura mais alta usada no trabalho de Lima 

favoreceram a hidrogenação de material maciço pelos seguintes motivos: a alta 

temperatura aumenta exponencialmente a difusão do H e a sua solubilidade no metal, 

um baixo gradiente de concentração de H se desenvolve na superfície do material 

maciço e a nucleação de hidreto ocorre não somente na região próxima a superfície, 

mas também ao longo de todo o caminho no volume do material (BLOCH e MINTZ, 

1997). Isso explica a saturação mais rápida e as menores capacidades obtidas para 

as amostras do presente trabalho.  

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 63: Curvas da primeira cinética de absorção de hidrogênio para as amostras 2MgFe-

moagem-12meses, 2MgFe-moagem-12meses-laminada, 2MgFe-moagem-1mês e 2MgFe-

moagem-1mês-laminada. 

 

Considerando as amostras do presente trabalho expostas ao ar por curto período 

de tempo (1 mês), o melhor desempenho da amostra laminada em comparação à 

amostra moída, pode ser um indício de que o processamento por laminação já é 

suficiente para promover a introdução de defeitos e refinamento na microestrutura, 
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que resultam em propriedades de hidrogenação melhoradas, e de que comparado ao 

trabalho de Lima, pode não ser necessária a etapa de extrusão antes da laminação. 

Lang e Huot em 2011 processaram Mg-xTi (x: 5 – 40 %a.) por ARB (15 passes), a 

partir dos elementos em formas de fitas e folhas, e os materiais processados 

apresentaram tamanhos de grão de ~ 80 nm (LANG e HUOT, 2011). Apesar da 

microestrutura nanométrica, as capacidades não foram maiores do que 1,5 %p de H 

em 20h, e o melhor resultado foi obtido para Mg-22Ti (4,8 %p de H em 45h). Assim, 

os resultados do presente trabalho reforçam a importância da porosidade para 

aumentar as cinética e capacidade de hidrogenação, porosidade que não estava 

presente nas amostras de Huot. Floriano e colaboradores em 2014 também 

submeteram o Mg puro em grânulos ao processamento por ARB (40 passes) em 

atmosfera inerte (FLORIANO, CARVALHO, et al., 2014). O material em forma de 

flocos atingiu 1,2 %p de H em 12 h, sem tempo de incubação. O alto número de passes 

produziu uma microestrutura nanométrica (4-7 nm), entretanto, esta não foi suficiente 

e as cinética e capacidade foram baixas, indicando a importância dos catalisadores e 

também da porosidade. A ausência de tempo de incubação em todos esses trabalhos, 

incluindo do presente trabalho de tese, provavelmente está relacionada à orientação 

preferencial ao longo do plano (002) do Mg, e aos defeitos introduzidos com o 

processamento por ARB. Jung e colaboradores em 2018 processaram 2MgFe em pó 

por laminação (até 50 passes) ao ar, e estudaram a distribuição de oxigênio com o 

número de passes (JUNG, FADONOUGBO, et al., 2018). Observaram que com o 

aumento do número de passes pode-se produzir partículas mais finas de Fe e rápida 

formação de Mg2FeH6, mas também ocorreu diminuição do grau de hidrogenação 

por oxidação do Mg. Com 30 passes observaram que a orientação preferencial no 

plano (002) desapareceu. 

A Figura 64 apresenta as curvas de DSC das amostras 2MgFe-moagem-12meses-

laminada, 2MgFe-moagem-1mês-laminada e de MgH2 comercial para comparação. A 

curva 2MgFe-moagem-12meses-laminada apresentou dois picos, podendo ser uma 

evidência da presença dos hidretos MgH2 e Mg2FeH6 (como confirmado na Figura 65). 

A amostra 2MgFe-moagem-1mês-laminada apresentou apenas um pico, mas como 

foram detectados nos padrões de DRX as presenças dos hidretos MgH2 e Mg2FeH6, 

acredita-se que pode ter ocorrido sobreposição de picos para esta amostra. 

Comparando os resultados das temperaturas de dessorção das amostras 2MgFe-
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moagem-12meses-laminada e 2MgFe-moagem-1mês-laminada com a amostra 

MgH2, é possível verificar que houve queda na temperatura de dessorção em ambas 

as amostras sendo a queda maior na amostra 2MgFe-moagem-12meses-laminada.  

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 64: Curvas de DSC para as amostras hidrogenadas 2MgFe-moagem-12meses-laminada, 
2MgFe-moagem-1mês-laminada e Mg puro. 

 

A amostra 2MgFe-moagem-12meses-laminada apresentou temperatura de início 

de dessorção de 267 °C e temperatura de pico de 308 °C, enquanto a amostra 2MgFe-

moagem-1mês-laminada iniciou a dessorção a uma temperatura de 295 °C e 

temperatura de pico de 319°C. Uma possível explicação para as menores 

temperaturas de dessorção para a amostra 2MgFe-moagem-12meses-laminada é 

que os óxidos formados (Figura 65) devido ao tempo de exposição a atmosfera podem 

ter atuado como catalisadores no processo de dessorção (DORNHEIM, DOPPIU, et 

al., 2007), diminuindo a temperatura de dessorção do Mg2FeH6, o que não ocorreu 

para a amostra 2MgFe-moagem-1mês-laminada (que apresentou picos sobrepostos 

no DSC), porém essa afirmação precisa ser melhor estudada. O comportamento de 

dessorção de H das amostras moídas foi similar aos das amostras laminadas, onde a 

amostra exposta por longo período ao ar exibiu menor temperatura de dessorção, 

sendo a temperatura de início 255°C e temperatura de pico de 299°C. As menores 

temperaturas encontradas para as amostras moídas são devido à maior área 



93 
 

 
 

superficial dos pós, mas é relevante notar que as amostras laminadas maciças 

exibiram temperaturas de dessorção similares e muito próximas às dos pós.  

A Figura 65 apresenta os padrões de DRX das amostras 2MgFe-moagem-

12meses-laminada e 2MgFe-moagem-12meses. Verificou-se a presença dos hidretos 

MgH2 e Mg2FeH6, este último em maior proporção, nas duas amostras, condordando 

com a análise DSC realizada (Figura 64). Verifica-se, também, que a orientação 

preferencial ao longo do plano (002) desapareceu após a hidrogenação. Tal fato se 

deve à alta temperatura e ao elevado tempo que a amostra fica submetida durante o 

processo de hidrogenação. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 65: Padrão de DRX das amostras 2MgFe-moagem-12meses-laminada e 2MgFe-moagem-
12meses após hidrogenação. 

 

A Figura 66 apresenta as imagens obtidas por MEV da amostra 2MgFe-moagem-

12meses e 2MgFe-moagem-12meses-laminada após a hidrogenação. Não houve 

variação do tamanho médio da partícula bem como não houve variação na distribuição 

dos catalisadores na superfície do Mg quando comparadas com as mesmas amostras 

antes da hidrogenação (Figura 62). Verificou-se que as amostras ficaram mais frágeis 

durante a manipulação, típico dos hidretos metálicos. A superfície cinza mais escura 

corresponde a fase hidreto. 
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(a)                                                               (b) 

Fonte: Autor. 

Figura 66: Imagens obtidas por MEV no modo BSE das amostras (a) 2MgFe-moagem-12meses 
e (b) 2MgFe-moagem-12meses-laminada após a hidrogenação.  

 

A Tabela 2 presenta as fases presentes e o tamanho de grão das amostras 2MgFe-

moagem-12meses e 2MgFe-moagem-12meses-laminada antes e após a 

hidrogenação, estimados por refinamento de Rietveld. Esse refinamento só foi 

possível devido ao refinamento microestrutural causado pela MAE nas condições 

utilizadas nessas amostras, o que não foi possível nas outras amostras apresentadas 

anteriormente no presente trabalho. Devido à grande orientação preferencial da 

amostra 2MgFe-moagem-12meses-laminada não foi possível aplicar o refinamento de 

Rietveld. É possível verificar que o processo de moagem foi capaz de refinar o 

tamanho de grão para uma escala nanométrica tanto para as fases -Mg e -Fe. 

Verifica-se também que houve um considerável aumento no tamanho de grão após o 

processo de hidrogenação, o que já era esperado, uma vez que esse processo ocorre 

a uma alta temperatura durante um longo período (350°C e 20h), mas a escala 

nanométrica é mantida, provavelmente devido ao ancoramento de contorno de grãos 

pelas partículas de Fe. Através da análise da imagem com auxílio do programa 

ImageJ, verifica-se que a partícula de pó obtido apresenta tamanho similar ao 

tamanho de grão obtido através do refinamento de Rietveld. 

 
 

Hidretos 

Mg+Cat. 
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Tabela 2: Fases e tamanho médio de grão estimado pelo refinamento de Rietveld. 

Amostra Fases Tamanho médio do grão (nm) +- 5nm % p 

2MgFe-moagem-
12meses 

Mg 19 40 

Fe 11 60 

2MFe-moagem-
12meses-

Hidrogenada 

Mg 99 0,32 

Fe 44 42,1 

MgH2 46 19,9 

Mg2FeH6 58 31,3 

MgO 100 6,44 

 

 

5.2.2 Processamento por MAE+EX+ARB: efeito número de ciclos de 

hidrogenação 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados de amostras de composição 2Mg-

Fe, obtidas por MAE e processadas subsequentemente por EX (extrusão 

convencional) e ARB, conforme descrito na seção 4.2.2, quando submetidas à 

ciclagem (2 e 4 ciclos de absorção/dessorção de H). 

A Figura 67 apresenta o DRX da amostra 2MgFe submetida à rota de 

processamento MAE+EX+ARB, sou seja, após laminada sem ser submetida à 

nenhum ciclo (denominada 2MgFe-00), para comparação. Foram detectadas as 

presenças das fases -Mg e -Fe, como esperado. Verifica-se uma orientação 

preferencial ao longo do plano (002) no Mg. Além disso, é possível verificar que os 

picos estão alargados, o que pode significar uma amostra muito deformada depois da 

laminação. 

A Figura 68 apresenta imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) da 

amostra 2MgFe-00. Foram apresentadas imagens de (a) campo claro (bright field – 

BF), (b) campo escuro (dark field – DF), (c) padrão de difração da área selecionada 

(selected area diffraction pattern – SAEDP), (d) indexação do SAEDP do Fe e (e) 

indexação do SAEDP do Mg. 
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Fonte: Autor. 

Figura 67: Padrão de DRX da amostra 2MgFe-00. 

 

A imagem de BF (Figura 68a) mostra uma região muito deformada, indicada pela 

alta concentração de discordâncias (áreas pretas) e contornos de grãos. A imagem 

mostra muitos contornos de grão com tamanho de aproximadamente 100 nm, o que 

confirma o motivo de alargamento dos picos no padrão de difração da Figura 67. A 

Figura 68b mostra o DF, onde os pontos claros representam o Fe, mostrando que ele 

está em escala nanométrica e finamente distribuído sobre a superfície do Mg. O 

padrão de difração da área selecionada (Figura 68c) confirma a afirmação da alta 

deformação presente no material devido ao fato dos pontos de difração estarem 

esticados. 
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Fonte: Autor. 

Figura 68: Análise por MET da amostra 2MgFe-00. (a) Campo claro (BF). (b) Campo escuro. (c) 

padrão de difração da área selecionada (SAEDP). (d) Indexação do SAEDP do Fe. (e) Indexação 

do SAEDP do Mg. 

 

A Figura 69 apresenta as curvas de (a) absorção e (b) dessorção de H da amostra 

submetida a dois ciclos de absorção e dessorção (denominada 2MgFe-02). A Figura 

69a mostra que no segundo ciclo de absorção de H, a cinética foi maior do que no 

primeiro ciclo (ativação). A capacidade máxima teórica de absorção para o hidreto 

Mg2FeH6 é de 5,5 %p de H, e esta foi atingida depois de 18h no segundo ciclo, 

concordando com o que foi apresentado em um trabalho anterior (LIMA, 2014). A 

dessorção foi também foi mais rápida para o segundo ciclo do que para o primeiro. A 

dessorção no segundo ciclo ocorreu em menos de 4 minutos (Figura 69b). 

A Figura 70 apresenta as curvas de (a) absorção e (b) dessorção de H da amostra 

submetida a 4 ciclos (denominada 2MgFe-04). Em geral, uma amostra deve ser 

submetida a diversos ciclos de absorção e dessorção de H até que sua capacidade 

seja estável, para avaliar o efeito daciclagem em decorrência do processo de ativação, 

crescimento de grãos, degradação estrutural, degradação química, e 
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consequentemente diminuição da cinética devido a reação com impurezas gasosas 

(como CO2, H2O e NH3) que podem estar presentes durante a ciclagem (DOE, 2021). 

No presente trabalho, porém, no experimento de ciclagem de 4 ciclos, após o processo 

de ativação (1° ciclo), o tempo de absorção de H para cada ciclo subsequente foi de 

2 horas. Foi realizado desta forma para ser possível avaliar o efeito do tratamento 

térmico durante a ciclagem na estrutura e recristalização, assim verificar o efeito da 

manutenção ou não da orientação preferencial ao longo do plano (002) no Mg. Logo, 

as capacidades absorvidas nos ciclos 2 a 4 podem não representar a capacidade 

máxima da amostra. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 69: Ciclos de (a) absorção e (b) dessorção de hidrogênio da amostra 2MgFe-02 

submetida a 2 ciclos, à 400°C e 15 bar H2. 

 

Como pode ser observado na Figura 70, as cinéticas e capacidades aumentaram 

significativamente no segundo ciclo em comparação ao primeiro ciclo, e do segundo 

ciclo para o quarto ciclo aumentaram ligeiramente. Esse comportamento foi diferente 

ao observado em outro trabalho (LIMA e PERES, 2010). No trabalho de Lima e 

colaboradores, uma amostra 2MgFe processada por MAE+EX foi ciclada 5 vezes em 

microbalança, sendo realizados ciclos de absorção de 5h, à 400 °C e 11 bar de H2. 

Mesmo com tempo (2 vs. 5h) e pressões de hidrogenação diferentes (15 vs. 11 bar 

de H2), é possível observar que, para um mesmo tempo de absorção, a capacidade 

de absorção da amostra do presente trabalho foi maior (> 3%p de H no 4º ciclo) do 

que aquela apresentada por Lima (2010), onde a amostra alcançou apenas ~1,2 %p 

de H, mesmo depois de 5h. Isso pode ser devido à pequena diferença na pressão de 
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hidrogenação. No trabalho de (LIMA e PERES, 2010), observou-se uma queda na 

capacidade a partir do segundo ciclo, que os autores atribuíram ao crescimento de 

grão durante a ciclagem em alta temperatura. Entretanto, a amostra apresentou 

tamanhos de grão em escala nanométrica, sendo de ~38 nm (Fe) e ~52 nm (Mg) na 

condição extrudada, e de ~55 nm (Fe) e ~70 nm (Mg) após a ciclagem na 

microbalança (ou ~33 h). A manutenção da escala nanométrica ocorreu devido ao 

efeito de ancoramento de contorno de grão do Mg pelo Fe, o que mantem a 

capacidade a partir do segundo ciclo. Porém, essa queda de capacidade não ocorreu 

para as amostras do presente trabalho (2MgFe-02 e 2MgFe-04). Nas amostras do 

presente trabalho (preparadas da mesma forma que na referência (LIMA, TRIQUES, 

et al., 2014)), o tamanho de grão está na faixa de 10-60 nm, refino devido ao processo 

adicional de ARB, o que poderia explicar um menor crescimento de grão com a 

ciclagem, contribuindo para um aumento de cinética e capacidade a partir do segundo 

ciclo. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 70: Ciclos de (a) absorção e (b) dessorção de hidrogênio da amostra 2MgFe-04 

submetida a 2 ciclos. 

 

Porém, outra amostra 2MgFe submetida à rota MAE+EX, estudada por (LIMA, 

GARRONI, et al., 2012), foi ciclada 2 vezes (1º ciclo de 20h e 2º ciclo de 2h) à 400 °C 

e 15 bar de H2, e observou-se que esta apresentou no segundo ciclo uma cinética 

muito maior do que no primeiro ciclo (a ativação). Como as condições de temperatura 

e pressão de hidrogenação são idênticas às adotadas no presente trabalho, as 

maiores cinéticas e capacidades são atribuídas às rotas de processamento e 

microestruturas obtidas. Nesse trabalho de Lima (2012) foi informado que a amostra 
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atingiu 2,5 %p de H em 2 horas no segundo ciclo e que após esse período a curva 

apresentou uma tendência de crescimento, e os tamanhos de grãos na condição como 

extrudada eram 58 nm (Fe) e 97 nm (Mg), ou seja, maiores dos que os das amostras 

com processo ARB adicional do presente trabalho. No presente trabalho, ambas 

amostras (2MgFe-02 e 2MgFe-04) também apresentaram melhores capacidades após 

a ativação. É possível verificar também que a amostra 2MgFe-04 apresentou 

tendência de crescimento para o 2º, 3º e 4º ciclos. É importante notar que ambas as 

amostras não apresentaram tempo de incubação, ao contrário das amostras 

submetidas à rota MAE+EX de Lima (2012). Isso pode ser atribuído à presença de 

orientação preferencial ao longo do plano (002) no Mg, e à manutenção da orientação 

preferencial nas amostras cicladas do presente trabalho (vide Figura 71), e, também, 

a menor relação superfície/volume, dos materiais maciços obtidos por MAE+EX ou 

MAE+EX+ARB. Essa menor relação superfície/volume dificulta a formação de óxidos 

que impactam diretamente na presença do tempo de incubação. 

A Figura 71 faz uma comparação dos padrões de difração DRX das amostras 

2MgFe-02 e 2MgFe-04 após as ciclagens. As intensidades dos picos de DRX são 

menores, provavelmente devido ao refinamento da microestrutura por recristalização, 

como será mostrado a seguir (Figura 72). Em ambas as amostras, a orientação 

preferencial ao longo do plano (002) do Mg diminuiu, sendo mais evidente na amostra 

2MgFe-02, provavelmente devido à recristalização e ao crescimento de grãos que 

pode ocorrer com o maior tempo de ciclagem. As pequenas imagens ao lado dos 

padrões mostram que as amostras não foram desintegradas após a ciclagem, 

mantendo sua forma maciça. 

A Figura 72 apresenta as imagens obtidas por MET das amostras 2MgFe-02 e 

2MgFe-04. Comparando o SAEPD da amostra 2MgFe-00 (Figura 68) com os SAEPD 

apresentados na Figura 72 podemos afirmar que as amostras cicladas foram 

recristalizadas. Porém, os grãos cresceram menos na amostra submetida à 4 ciclos, 

indicado pelo fraco halo de Mg na amostra 2MgFe-04. É possível verificar também 

que as amostras 2MgFe-02 e 2MgFe-04 se mantiveram na escala nanométrica devido 

ao ancoramento dos contornos de grão que o Fe causa na matriz de Mg. 

Portanto, após analisar a Figura 71 e a Figura 72 podemos afirmar que houve 

recristalização após a ativação, e que isso pode ter influenciado no aumento das 

capacidades nas amostras a partir do 2º ciclo. Devido ao fato do Fe manter sua escala 
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nanométrica e sua fina distribuição na matriz de Mg, seu efeito de ancoramento 

auxiliou para diminuir o efeito de aumento do tamanho de grão e, com isso, melhorou 

a cinética de absorção.  Mesmo após a hidrogenação, ainda há presença de Fe livre 

que pode catalisar o processo de dessorção. A orientação preferencial é parcialmente 

mantida e os grãos não cresceram muito após o aquecimento que melhoram a cinética 

após a ativação. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 71: Padrão de DRX para as amostras 2MgFe-02 (2 ciclos) e 2MgFe-04 (4 ciclos).  
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Fonte: Autor. 

Figura 72: Análise por MET da amostra 2MgFe-02 o (a) campo claro (BF) e (b) campo escuro. 

Para a amostra MgFe-04 o (c) Campo claro (BF) e (d) campo escuro.  

 

5.3 Comparação dos resultados 

 

A Tabela 3 a seguir apresenta uma compilação com todos os resultados obtidos no 

presente trabalho. Com o auxílio dela, é possível uma melhor análise e comparação 

entre todos os resultados obtidos. 
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Tabela 3: Compilado de todos os dados obtidos no trabalho. 

 

*paquímetro; ** referência (LIMA e PERES, 2010) 

 

Em ralação ao tamanho de partículas obtidas durante o processo MAE, as 

amostras 2MgFe-moagem-1mês e 2MgFe-moagem-12meses foram as que 

apresentaram melhor resultado (~37 m), seguida da amostra Mg-5Fe-5Ti-5CNT (~88 

m). Para as amostras 2MgFe, as condições de moagem mais severas (B/M de 40:1, 

200 rpm, 20h) combinada com a maior quantidade de ferro, em comparação às outras 

amostras em pó analisadas neste trabalho, criaram uma condição propícia para 

obtenção de partículas menores e com maior relação superfície/volume. Para a 

amostra Mg-5Fe-5Ti-5CNT, com condições de MAE (B/M de 10:1; 200 rpm, 10h) 

similares às das outras amostras, o menor tamanho de partícula foi devido às adições 

de Ti e maior quantidade de CNT. Esse menor tamanho de partícula impacta 
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diretamente na capacidade de absorção das amostras, obtendo uma capacidade de 

4 %p de H para 2MgFe-moagem-12meses (73% da capacidade teórica do Mg2FeH6), 

e 6,3 %p de H para Mg-5Fe-5Ti-5CNT (83% da capacidade teórica do MgH2), um dos 

maiores valores obtidos entre as amostras em pó.  

Quando é feita a análise em relação a orientação preferencial ao longo do plano 

(002) do Mg, verifica-se que, na maioria dos casos, as amostras que não 

apresentaram essa textura exibiram tempos de incubação, e capacidade reduzida em 

relação as outras amostras com composição semelhante. 

Na comparação entre as amostras em pó e maciças (consolidadas), verifica-se que, 

em geral, houve uma queda na capacidade quando a amostra foi consolidada por 

processo ECAP. Isso foi observado para as amostras Mg-5Fe-2CNT-ECAP (1 passe) 

e “As”-ECAP-8P (8 passes), isso devido à menor relação superfície/volume em 

comparação ao pó, ou menor possível menor porosidade quando aplicados 8 passes. 

Entretanto, houve um aumento na capacidade das A3-ECAP e A4-ECAP (1 passe), o 

que pode estar relacionado à presença de Ti e CNTs nas amostras “As”. Dentre as 

amostras processadas por ECAP, o melhor resultado foi obtido para a amostra A4-

ECAP (1 passe), que atingiu capacidade de 2,9 %p de H, valor maior que capacidade 

do pó precursor, e menor temperatura de pico de dessorção de 343°C, quase 100°C 

abaixo da temperatura de dessorção do MgH2 comercial. 

Porém, nas amostras consolidadas por ARB, verificou-se que estas apresentaram 

capacidades de absorção similares, ou até mesmo maiores em alguns casos, que as 

amostras em pó precursoras. Essa capacidade de absorção similar/maior das 

amostras consolidadas por laminação é um resultado bastante expressivo pensando 

na aplicação desse material para construção de um hipotético tanque para 

armazenamento de hidrogênio. Como dito anteriormente, essa técnica de 

consolidação permite aplicação em escala industrial e apresenta um tempo de 

processamento muito inferior quando comparado aos processos de MAE. 

Amostras 2MgFe foram investigadas para avaliar o efeito da rota MAE+ARB, e do 

tempo de exposição à atmosfera ambiente. Nas amostras em pós (rota MAE), o 

melhor resultado encontrado para a amostra 2MgFe-moagem-12meses, que exibiu a 

maior capacidade (4 %p de H) e menor temperatura de pico de dessorção (299°C). 

Dentre as amostras submetidas a rota MAE+ARB, o melhor resultado já foi para a 
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amostra exposta ao ambiente por curto período (1 mês), 2MgFe-moagem-1mês, que 

exibiu a maior capacidade (3,5 %p de H). 

O resultado do número de ciclos de absorção/dessorção reforça ainda mais essa 

possível aplicação da técnica de laminação para consolidação. As amostras cicladas 

apresentaram grande capacidade de absorção, melhora da capacidade com o número 

de ciclos, e as amostras cicladas mantiveram sua forma maciça, mesmo após quatro 

ciclos de hidrogenação, sendo a hidrogenação um processo conhecido por fragilizar 

os materiais. Ciclos rápidos (ou menor tempo de tratamento térmico) de absorção 

demonstraram manter a textura no plano (002), excelente resultado para manutenção 

da capacidade e cinética de absorção/dessorção como demonstraram os diversos 

trabalhos apresentados na revisão bibliográfica. 

Em relação a temperatura de dessorção, novamente verifica-se uma vantagem 

para amostra laminada. A amostra 2MgFe-moagem-12meses-laminada apresentou 

as menores temperaturas de dessorção, dentre as amostras consolidadas por 

processo de SPD, mesmo sendo exposta à atmosfera por 12 meses, sendo essas 

temperaturas de início e pico de dessorção (267 e 308°C). Isso demonstra que o 

material laminado, mesmo quando “contaminado” pela atmosfera, apresenta uma 

vantagem nas características de hidrogenação. Foi levantada a hipótese de que os 

óxidos presentes na amostra podem ter funcionado como catalisadores, diminuindo a 

temperatura de dessorção (DORNHEIM, DOPPIU, et al., 2007), mas tal afirmação 

precisa ser melhor estudada. 

Praticamente todos as amostras apresentaram capacidade de dessorção inferior a 

capacidade de dessorção. Em todos os casos em que a dessorção foi realizada pelo 

aparato de DSC/TG a capacidade foi reduzida. Uma explicação para essa diminuição 

é a reação dos hidretos formados durante a hidrogenação com a atmosfera durante a 

manipulação da amostra antes da realização da análise DSC/TG. Entre as amostras 

cicladas, aquelas que não foram retiradas do forno entre os ciclos de absorção e 

dessorção, apresentaram capacidades de absorção e dessorção idênticas, mostrando 

que essa é uma explicação muito plausível para menor capacidade das amostras 

analisadas por DSC/TG. Entretanto, isso precisa ser melhor investigado em um 

trabalho futuro.
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6. CONCLUSÕES 

 

Foram produzidos compósitos de Mg com catalisadores (Fe, Ti e CNT) por 

moagem de alta energia e por processos de deformação plástica severa.  

Não foi possível refinar significativamente a microestrutura por MAE a partir de Mg 

na forma de chips, devido à dificuldade de moer Mg pela sua ductilidade e à pequenas 

quantidades de catalisadores utilizadas.  

Na avaliação da influência da adição de titânio (5% p) em compósitos de Mg com 

Fe e CNT, as amostras com e sem titânio apresentaram propriedades de 

hidrogenação similares. A adição de titânio contribuiu para a produção de menores 

tamanhos de partículas, agindo durante a moagem evitando aglomeração de 

partículas. Entretanto, existe a possibilidade de que o titânio tenha se oxidado durante 

o processo ou manuseio, o que explicaria o não aumento das propriedades de 

hidrogenação da amostra com titânio. 

Na avaliação da influência da adição de nanotubos de carbono (MWCNT) (2 e 5%) 

em compósitos de Mg com Fe e Ti, a amostra com maior teor de CNT exibiu menores 

tamanhos médios de partículas, maiores cinética e capacidade na absorção de H, e 

menor temperatura de pico de dessorção de H, em comparação com a amostra com 

menor teor de CNT. 

Na avaliação da influência do processamento por ECAP dos compósitos Mg-5Fe-

2CNT e Mg-5Fe-5Ti-2CNT (%p), verificou-se que após o ECAP somente a amostra 

Mg-5Fe-2CNT foi consolidada a uma amostra maciça resistente, e devido a isso 

somente esta foi caracterizada.  A curva de ativação desta amostra não exibiu tempo 

de incubação, menor capacidade de absorção de H e maiores temperaturas de 

dessorção de H, em comparação à mesma amostra em pó. Isso foi atribuído à 

orientação preferencial no Mg que mudou de (002) para (101) após o ECAP, e a forma 

maciça da amostra. 

Na avaliação da influência da adição de nanotubos de carbono (SWCNT) (< 1%p), 

para as amostras “As” em pó (Mg-5Fe-5Ti (%a) + x SWCNT (x: 0,1; 0,2; 0,5; e 0,8%p)), 

o aumento da quantidade de SWCNT levou a diminuição do tamanho de partícula. A 

variação na quantidade de SWCNT não apresentou efeitos significativos na 

diminuição da temperatura de pico de dessorção. Porém, as amostras com maiores 

quantidade de SWCNT apresentaram melhores cinéticas de dessorção. 
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As amostras “As” processadas por 1 passe de ECAP apresentaram orientação 

preferencial ao longo do plano (002), com exceção da amostra A2-ECAP. Todas as 

amostras apresentaram lentas cinéticas e baixas capacidades, e que praticamente 

não apresentaram tempos de incubação. As amostras com maiores percentuais de 

SWCNT apresentaram maiores capacidades de absorção. As capacidades atingidas 

foram muito próximas as das amostras processadas apenas por MAE, o que é 

interessante, pois se obteve um material maciço com reduzida área superficial após o 

processamento/consolidação por ECAP. O processamento por ECAP não acarretou 

a melhoria na diminuição das temperaturas de início e de pico de dessorção. O que 

se observou foi um aumento nessas temperaturas para essas amostras. O efeito 

sinergético entre a presença do SWCNT em maior concentração e o processamento 

por ECAP melhorou a capacidade de armazenamento de H nas amostras. 

As amostras processadas com 8 passes de ECAP apresentaram orientação 

preferencial ao longo do plano (002), favorável à hidrogenação. A exceção foi a 

amostra A4-ECAP-8P que, diferente da amostra processada com 1 passe, não 

apresentou orientação preferencial ao longo do plano (002). Assim como as amostras 

processadas com 1 passe, as amostras apresentaram cinéticas lentas, baixas 

capacidades e não apresentaram tempos de incubação. A amostra com maior 

quantidade de SWCNT e com a maior intensidade de pico no plano (002) (A2-ECAP-

8P) apresentou capacidade de absorção maior. Quando comparadas com as 

amostras processadas com 1 passe, as amostras com 8 passes absorveram uma 

maior quantidade de H, com exceção da amostra A3-ECAP-8P, cuja capacidade de 

absorção foi inferior à da amostra processada por apenas 1 passe. Essa melhoria na 

capacidade de absorção pode ser explicada pela boa distribuição dos catalisadores 

na superfície da matriz de Mg, pelo refinamento microestrutural e aumento na 

densidade de defeitos que o processamento de ECAP introduz nas amostras e à 

orientação preferencial dessas amostras ao longo do plano (002). 

A partir das análises das amostras 2MgFe processadas por MAE e por MAE+ARB 

expostas por diferentes tempos de exposição à atmosfera foi possível verificar como 

os processos MAE e MAE+ARB responde a oxidação superficial. Não foi possível 

identificar a presença de óxidos em nenhuma das amostras mesmo após o longo 

tempo de exposição. A amostra laminada apresentou orientação preferencial ao longo 

do plano (002), conhecido como sendo favorável a absorção de hidrogênio e verificou-
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se boa distribuição do catalisador na superfície da amostra laminada. No processo de 

absorção, nenhuma das amostras apresentou tempo de incubação e todas as 

amostras atingiram a saturação em tempos relativamente curtos. As amostras 

laminadas apresentaram capacidade de absorção próximas aos valores obtidos pelas 

amostras em pó, comprovando a possibilidade de utilização de materiais maciços. Em 

comparação ao MgH2 comercial, foi possível verificar que houve queda na 

temperatura de dessorção em todas as amostras, sendo a queda maior na amostra 

2MgFe-moagem-12meses-laminada. Uma possível explicação para as menores 

temperaturas de dessorção é que os óxidos formados podem ter atuado como 

catalisador no processo de dessorção, porém essa afirmação precisa ser mais bem 

estudada. 

As amostras 2MgFe foram submetidas a diferentes números de ciclos para verificar 

o efeito do número de ciclos na capacidade de absorção e dessorção do material, bem 

como a sua estabilidade mecânica. 

As capacidades de absorção aumentaram do segundo ciclo para o quarto ciclo e 

que as amostras não apresentaram tempo de incubação. Isso pode ser atribuído a 

presença de orientação preferencial ao longo do plano (002) no Mg e, também, a 

menor relação superfície/volume, dos materiais maciços obtidos pela laminação. As 

amostras não foram degradadas após a ciclagem, mantendo sua forma maciça. Foi 

possível verificar que as amostras se mantiveram na escala nanométrica devido ao 

fato de o Fe estar finamente distribuído na matriz de Mg e seu efeito de fixação auxiliou 

para diminuir o efeito de aumento do tamanho de grão e, com isso, melhorou a cinética 

de absorção.  Mesmo após a hidrogenação, ainda há presença de Fe livre que pode 

catalisar o processo de dessorção. Além disso, a orientação preferencial foi 

parcialmente mantida após a ativação.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Confirmar a presença dos nanotubos de carbono após os processos de MAE e 

ECAP, pela técnica de difração de raios X em incidência rasante, por exemplo. 

Ativar os CNT antes da moagem. 

• Estudar hidrogenação das amostras “As” a 350°C e 20 bar (favorecer MgH2) 

para verificar se há melhoria na capacidade de absorção. 

• Repetir hidrogenação das amostras processadas por 8 passes de ECAP 

expostas à atmosfera por um curto período de tempo. 

• Analisar porosidade dos materiais consolidados por ECAP e ARB e sua 

influência nos resultados de hidrogenação. 

• Analisar efeito da alteração de SWCNT e processamento por ECAP nas 

composições 2MgFe e Mg5Fe. 
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