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Introdução 

A síntese de nanopartículas de níquel tem atraído 

considerável atenção devido às suas propriedades 

magnéticas. É descrito na literatura que o hidróxido 

de níquel, Ni(OH)2, nanoestruturado é um material 

que apresenta melhores propriedades de carga-

descarga e elevado coeficiente de difusão protônico 

quando aplicado em baterias de elevada 

capacidade de energia [1]. Neste trabalho se 

estudou a influência do material precursor e do pH 

de síntese na formação do nanocompósito 

Ni/Ni(OH)2. 

 

A síntese foi realizada a partir da redução de Ni(II) 

com boroidreto (BH4
-
) (ambas em meio aquoso) 

empregando a técnica de microemulsão em 

cicloexano estabilizada com Triton X100. Fez-se 

variações na síntese, usando-se NiSO4  ou Ni(Ac)2 

como precursores e o pH inicial (7 e 8) das soluções 

aquosas iniciais. Os pós obtidos foram 

caracterizados por Difração de Raios X (DRX) e 

Análise Termogravimétrica (TGA). 

Resultados e Discussão 

É esperado que a redução de Ni(II) por BH4
-
, em 

meio aquoso, conduza à formação exclusiva de Ni 

metálico [2]. Porém os difratogramas das três 

amostras (Figura 1) apresentaram picos 

característicos de α-Ni(OH)2: um halo entre 2ϴ de 
30 a 40º, que pode ser atribuído à reflexão do plano 

(101) e outro pico em 2ϴ de 6,5
o
 causado pela 

reflexão no plano (001) da estrutura lamelar [3].  

 

O DRX da amostra preparada com Ni(Ac)2, 

apresenta um pequeno ombro em 2ϴ de 45
o
, 

reflexão do plano (111), indicando a formação de Ni 

metálico. Este pico é mais intenso na amostra 

preparada com NiSO4 em pH 8. Sendo assim, nesta 

condição de síntese, obteve-se um compósito de 

Ni/α-Ni(OH)2.  

 

Estes resultados são compreendidos pela analise 

das reações envolvidas na síntese. Em meio 

aquoso o íon BH4
-
 sofre decomposição, gerando 

íons OH
-
 que reagem com o íon Ni(II). Assim, 

ocorrem duas reações simultaneamente: formação 

do α-Ni(OH)2 e a formação de Ni. Em pH 8 o 

equilíbrio da decomposição é deslocado no sentido 

de manter os íons BH4
- 
em solução, disponíveis para 

redução do Ni(II). 
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Figura 1. DRX das amostras segundo seus precur-

sores: A) NiSO4 pH7; B) NiSO4 pH8 e C) Ni(Ac)2. 

 

Os TGAs para as três amostras mostram uma perda 

de massa contínua causada pela saída de água 

decorrente da decomposição do  α-Ni(OH)2, com 

formação de NiO e pela perda de Triton X100 ou 

acetato retidos no espaço interlamelar. Na amostra 

preparada em pH8, a partir de 480 ºC, há também 

um ganho de massa, causado pela oxidação de 

níquel metálico a NiO.  

Conclusões 

Neste trabalho, conclui-se que a reação de redução 

do Ni com boroidreto, em microemulsão, leva à 

formação de um nanocompósito de Ni/α-Ni(OH)2. 

Controlando-se o pH do meio, pode-se variar a 

quantidade de metal obtido. 
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