
SÍNTESE DE Mg2FeH6 CONTENDO COMO ADITIVOS METAIS DE TRANSIÇÃO E 
FLUORETOS DE METAIS DE TRANSIÇÃO OU CARBONO 

 
 
 

G. Zepon, D. R. Leiva, W. J. Botta 
Departamento de Engenharia de Materiais, Universidade Federal de São Carlos, 

Rodovia Washington Luiz, km 235, CEP 13565-905, São Carlos, SP, Brasil 
E-mail: guizepon@yahoo.com.br 

 
 
 
 

RESUMO 
O Mg2FeH6 é um meio promissor de armazenagem de hidrogênio na forma sólida, 
por ser constituído por elementos que apresentam baixo custo e, ao mesmo tempo, 
alta densidade volumétrica de armazenagem: 150 Kg de H2/m³. Entretanto, este 
hidreto complexo não é sintetizado facilmente como um material monofásico. A 
elevada temperatura e a lenta cinética de absorção/dessorção de hidrogênio são as 
maiores limitações da aplicação prática do Mg2FeH6 como material armazenador de 
hidrogênio. Pouco se sabe sobre os efeitos de aditivos nos nanocompósitos 
baseados no Mg2FeH6. Neste trabalho foram sintetizados por MAE sob atmosfera de 
hidrogênio nanocompósitos à base de Mg2FeH6 contendo como aditivos metais de 
transição, fluoretos de metais de transição ou carbono, de maneira a obter 
informações sobre os efeitos dos aditivos selecionados. Para tal, utilizou-se técnicas 
de caracterização como DRX, MEV e MET, análise térmica através de DSC e curvas 
feitas em aparelho de PCT. 
 

Palavras-chave: armazenagem de hidrogênio, ligas de magnésio, hidreto complexo. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O hidrogênio é uma alternativa promissora para o aproveitamento de energia 

renovável de forma mais limpa. Várias pesquisas estão sendo feitas para conseguir 

armazenar o hidrogênio de maneira segura, eficiente e economicamente 

conveniente. Uma das alternativas promissoras é a armazenagem em estado sólido 

na forma de hidretos. 

 Nanocompósitos à base de Mg processados por moagem de alta energia 

(MAE) têm sido desenvolvidos visando a obtenção de cinética rápida de 

absorção/dessorção de H2 a temperaturas mais baixas. Tais melhorias resultam da 
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microestrutura refinada do material moído, que favorece a absorção/dessorção e a 

difusão do hidrogênio. Tratam-se de pós de elevada área superficial, freqüentemente 

formados por aglomerados de nanopartículas. Os tamanhos médios de cristalito das 

fases presentes são bastante reduzidos, e apresentam tipicamente algumas 

dezenas de nanômetros. (1) 

Dentre os hidretos à base de magnésio, o Mg2FeH6 é um meio promissor de 

armazenagem, por ser constituído por elementos que apresentam baixo custo e ao 

mesmo tempo, alta densidade volumétrica de armazenagem: 150 Kg de H2/m³. 

Entretanto, este hidreto complexo não é sintetizado facilmente como um material 

monofásico.(2,3,4) Resultados interessantes de síntese de Mg2FeH6 têm sido obtidos 

através da utilização de moagem reativa sob atmosfera de hidrogênio, produzindo 

nanocompósitos com propriedades atrativas para a armazenagem de H2. 

A elevada temperatura e a lenta cinética de absorção/dessorção de hidrogênio 

são as maiores limitações da aplicação prática desse hidreto complexo. Visando 

melhorar as propriedades de armazenagem de hidrogênio nanocompósitos à base 

de MgH2 preparados por MAE, contendo pequenos teores de diferentes aditivos tais 

como metais de transição (5,6), fluoretos de metais de transição (7,8) e carbono [9,10] 

foram estudados e demonstraram bons resultados tanto na formação quanto na 

cinética de reação desse hidreto. Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito desses 

aditivos em nanocompósitos à base do Mg2FeH6. 

  
MATERIAIS E MÉTODOS 
 Para a síntese dos nanocompósitos estudados utilizou-se um moinho 

planetário da marca Fritsch, modelo Pulverissete P6, com velocidade de rotação de 

600 rpm.. As moagens foram realizadas sob uma atmosfera de 3 MPa de hidrogênio 

na qual adicionaram-se os materiais na forma de pó na proporção estequiométrica 

correta. O poder de moagem utilizado foi de 40:1 e o tempo de moagem para a 

síntese dos hidretos foi de 24h. 

 A análise estrutural dos nanocompósitos preparados foi realizada através das 

técnicas de difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

de transmissão (MET). Foi realizada a análise térmica dos nanocompósitos através 

da técnica de calorimetria diferencial de varredura (DSC), para avaliar a faixa de 

temperaturas de dessorção de hidrogênio. Por fim, para amostras selecionadas, 
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foram medidas as curvas cinéticas de absorção/dessorção de H2 através de um 

aparato volumétrico. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os aditivos utilizados nos nanocompósitos sintetizados estão listados na 

Tab.1. 

Tabela1: Aditivos utilizados na moagem de 2Mg-Fe, e suas porcentagens 

molares e em massa. 

Aditivo % molar % massa Aditivo % molar % massa 
FeF3 5% 5% Fe 5% 2,7% 
NbF5 5% 9% Nb 5% 4,7% 
TiF3 5% 4,7% Ni 5% 3,1% 
NiF2 5% 5,1% Mn 5% 2,7% 

C (grafite) 5% e 15% 0,8% e 2,8% Ti 5% 2,3% 
 

Na Fig.1 aparecem os difratogramas de raio-X de todos os nanocompósitos 

obtidos. Pode-se observar que todos os nanocompósitos obtidos apresentaram uma 

boa formação do hidreto complexo Mg2FeH6 e que todos eles apresentam pequenos 

picos característicos de Fe indicando que a reação não foi completa, porém, é fácil 

perceber que a fase majoritária é o hidreto complexo. O aumento do pico 

característico de Fe nos difratogramas dos nanocompósitos que possuem fluoretos 

como aditivos indica a formação da fase MgF2. Pode-se perceber que esse aumento 

do pico de Fe é mais acentuado para o aditivo FeF3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Difratogramas de raio-X dos nanocompósitos formados a partir da moagem de 2Mg-Fe sem aditivos e
(a) com fluoretos de metais de transição ou carbono como aditivos.(b) com metais de transição como aditivos. 
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 Através da análise da imagem de MEV de um dos nancocompósitos obtidos, 

Fig.2, é possível observar que os pós obtidos através do MAE apresentam uma 

microestrutura refinada com elevada área superficial, formados por aglomerados de 

nanopartículas, o que é muito interessante uma vez que tais características 

favorecem a absorção/dessorção e a difusão do hidrogênio.  

 

 

 

 

 

 

 

Também foi possível observar através de imagens de MET do mesmo 

nanocompósito, Fig. 3, que o material possui cristalistos na faixa de poucos 

nanômetros, o que é muito importante para materiais armazenadores de hidrogênio 

uma vez que a difusão de hidrogênio através dos contornos de cristalito é mais 

rápida do que através da rede cristalina, e, além disso, os contornos são regiões 

preferenciais para a formação e decomposição da fase hidreto. 

  

 

 
  

 

 

 

 

Figura 2: Imagem de MEV (FEG) com 70000X de aumento
para o nanocompósito com 5% FeF3 como aditivo. 

Figura 3: Imagem de MET para o nanocompósto com 5% FeF3. (a) Campo claro; (b) Campo escuro; (c) Padrão 
de difração. 
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As temperaturas de dessorção de hidrogênio dos nanocompósitos obtidos 

foram avaliadas por calorimetria diferencial de varredura, Fig.4. 

 

 

 

 

 

 

   

 
Tomando-se como referência a amostra sem aditivo com uma temperatura de 

inicio de dessorção de 287°C e pico de 321°C, pode-se observar que o aditivo que 

melhor influenciou a faixa de temperatura de dessorção de H2 do hidreto foi o 

carbono. Observa-se uma redução de aproximadamente 10°C tanto no inicio quanto 

no pico de dessorção quando adicionado 5% em mol de grafite, e uma redução de 

aproximadamente 30°C quando adicionado 15% em mol do mesmo. Vale ressaltar 

que em ambos os casos a concentração em massa do carbono é a menor entre 

todos os outros aditivos, além do carbono ser um reagente extremamente barato. 

Dentre os metais de transição aquele que mais se destacou foi o 

nanocompósito com Fe como aditivo que apresentou inicio de dessorção a 266°C, 

21°C a menos que do hidreto sem aditivos, e o pico de dessorção a 307°C, 14°C 

mais baixo. O TiF3 foi o aditivo que demonstrou o pior resultado, aumentando em 

quase 50°C a temperatura de inicio e em quase 35°C a temperatura do pico de 

dessorção de H2. 

Análises da cinética de absorção/dessorção de hidrogênio do nanocompósito 

com 15% de carbono e do nanocompósito sem aditivo foram feitas através de um 

aparato volumétrico. A dessorção de hidrogênio dos nanocompósitos foi realizada a 

350°C e sob vácuo, Fig.5, e a absorção de hidrogênio foi feita a 350°C sob 20 bar de 

pressão de H2, Fig. 6.  

 

 

Figura 4: Curvas de DSC para os nanocompósitos sem aditivos e (a) com fluoretos de metais de
transição ou carbono como aditivos (b) com metais de transição como aditivos 
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É possível observar que ambas as amostras levam o mesmo tempo para 

dessorver 90% de sua capacidade máxima. Entretanto, o segundo apresenta uma 

quantidade de 3,7% em massa de H2 enquanto que a amostra sem aditivo 

apresentou uma quantidade máxima de hidrogênio dessorvido de  apenas 1,8% em 

massa. 

Na curva de absorção também é possível verificar que em aproximadamente o 

mesmo tempo as duas amostras reabsorveram 90% de sua capacidade máxima 

apresentada na dessorção, indicando uma boa reversibilidade do hidreto formado. 
Esses resultados mostram que o carbono apresenta também um excelente efeito na 

cinética de absorção/dessorção de hidrogênio bem como na reversibilidade do 

hidreto. 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível verificar que a síntese do hidreto complexo Mg2FeH6 é conseguida 

sempre com um ótimo rendimento por moagem de alta energia sob os parâmetros 

utilizados neste trabalho. Alguns resultados interessantes foram observados tais 

como: 

1. Dentre os aditivos utilizados, aquele que apresentou melhores resultados foi o 

carbono. Sendo que quando adicionado 15 % molar deste aditivo o nanocompósito 

formado apresenta uma faixa de temperatura de dessorção de hidrogênio 

aproximadamente 30°C menor quando comparado com o Mg2FeH6 sem aditivo. 

Figura 5: Curvas de dessorção de hidrogênio para o
nanocompósito sem aditivo e o com 15% carbono, a
350 °C sob vácuo. 

Figura 6: Curvas de absorção de hidrogênio para o 
nanocompósito sem aditivo e o com 15% carbono, a 
350 °C sob 20 bar de pressão de H2. 
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Além de apresentar um efeito na melhora da cinética de absorção/dessorção de 

hidrogênio e na rervesibilidade do hidreto.  

2. Dentre os metais de transição utilizados como aditivos, o Fe foi o que 

apresentou melhor resultado na faixa de temperatura de dessorção de hidrogênio, 

14°C a menos que o Mg2FeH6 sem aditivo. 

3. O TiF3 foi os aditivo que demonstrou piores resultados, elevando a 

temperatura de dessorção de hidrogênio. 

Portanto, fica evidente a importância do estudo dos efeitos de aditivos no 

hidreto complexo Mg2FeH6 e a relevância que esses estudos têm para o futuro do 

desenvolvimento dos materiais armazenadores de hidrogênio. E que o carbono e o 

Fe demonstraram ser materiais importantes e que merecem mais atenção nos 

estudos desses aditivos. 
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SYNTHESIS OF  Mg2FeH6 CONTAINING AS ADDITIVES TRANSITION METAL 
AND TRANSITION METAL FLUORIDES OR CARBON 

ABSTRACT  

The Mg2FeH6 is a promising way of storing hydrogen in solid form, composed by 
elements that have low cost and, at the same time, high volumetric storage density: 
150 kg H2/m³. However, this complex hydride is not easily synthesized as a single 
phase material. The hydrogen sorption high temperature and slow kinetics are the 
major limitations for the practical application of the Mg2FeH6 as a hydrogen storage 
material. Little is known about the effects of additives in Mg2FeH6 based 
nanocomposites in this work were synthesized by MAE under hydrogen atmosphere 
nanocomposites based on Mg2FeH6 containing additives as transition metals, 
transition metals fluorides of transition metals or carbon, in order to obtain 
information on the effects of the selected additives. To this end, we used 
characterization techniques such as XRD, SEM and TEM, thermal analysis by DSC 
and curves made in apparatus PCT. 

 
 
 

Key-words: hydrogen storage, magnesium alloys, complex hydride. 
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