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RESUMO 
 

Devido à estabilidade e diversidade dos diferentes polimorfos de alumina, esta se 

torna um material muito interessante para o estudo da estabilidade em função das 

modificações de energia de superfície. Uma fase metaestável muito estudada é a fase 

gama, visto suas propriedades e aplicações em catálise. Estudos vêm sendo realizados 

com o objetivo de modificar a temperatura de transformação gama-alfa, que pode ser 

controlada pela modificação da energia de superfície em nanomateriais. Este trabalho tem 

como objetivo o entendimento dos fenômenos que modificam a temperatura de 

transformação amorfo-gama através da inserção de aditivos (MgO e ZrO2), levando em 

consideração os efeitos de área e energia de superfície. A avaliação desta estabilidade foi 

realizada por análises de DTA, difração de raios X e medidas de área de superfície 

específica, mostrando um aumento da área de superfície específica, seguido de uma 

diminuição da energia de superfície, logo maior estabilidade da fase gama. 

 
Palavras-chave: alumina gama, transformação de fase, energia de superfície, área de 

superfície específica, aditivos 

 
INTRODUÇÃO 
 

A alumina gama é amplamente aplicada como suporte catalítico devido sua alta área 

de superfície específica e defeitos em sua estrutura cristalina, porém sua estabilização 

tem sido alvo de vários estudos, pois durante a reação catalítica, a temperatura pode 

ultrapassar 1000°C ocasionando a mudança de fase gama para alfa(1).  

A combinação de alguns óxidos com a alumina tem emergido como uma nova classe 

de materiais catalíticos com melhor estabilidade quando comparada com a alumina gama 
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convencional, porém seu mecanismo de atuação ainda não é completamente conhecido. 

Alguns autores direcionam suas conclusões para os efeitos cinéticos como mudanças 

estruturais e parâmetros difusionais, não levando em consideração os efeitos 

termodinâmicos, como a área de superfície específica e a energia de superfície. Contudo, 

muitos estudos têm demonstrado que a estabilidade dos polimorfos pode estar muito mais 

relacionada a fatores termodinâmicos que cinéticos(2,3,4).  

Estudos têm demonstrado que alguns íons como Zr4+ segregados na superfície da 

alumina, fazem com que a energia de superfície diminua, aumentando assim a energia de 

transformação e ocasionando uma maior estabilidade da fase gama(4,5). O principal fator 

que leva está queda de energia é a formação de um excesso de superfície. Uma solução 

sólida é formada no interior do grão. Quando está região torna-se saturada, íons do 

aditivo migram e segregam na superfície, gerando um excesso de superfície do aditivo na 

matriz da alumina e reduzindo a energia de superfície(2,3,4,5,6,7,8).  

A estabilidade dos nanosistemas é altamente dependente do controle de energia de 

superfície, logo quando há segregação de aditivos na superfície da nanopartícula, a 

energia de superfície baixa como prevê a Eq. de Gibbs (A): 

 

 
 

onde z é o excesso de superfície em um sistema de dois componentes,  é a energia de 

superfície, R é a constante universal dos gases, T é temperatura absoluta e C2 é a 

solubilidade do componente(4).  

Estes efeitos foram analisados para a transformação de fase gama-alfa da alumina, 

e demonstraram um efeito importante na temperatura de transição de fase(2,4). Logo, 

neste trabalho, o objetivo foi avaliar o efeito dos aditivos Mg2+ e Zr4+ na transição da fase 

amorfo-gama da alumina. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Síntese 
 
Pós de alumina pura e dopada foram preparados por um método de precursor 

polimérico baseado na patente de Pechinni(9). Al(NO3)3.9H2O (Synth, 99,8%) foi usado 

como precursor da alumina, MgO (Synth, 98,0%) como precursor do magnésio e ZrO2  
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(Alfa Aesar, 99,5%) como precursor de Zr. Preparou-se uma solução contendo 25% em 

peso de nitrato de alumínio, 30% em peso de etileno glicol e 45% em peso de ácido 

cítrico. Em seguida esta solução foi aquecida à 70°C para dissolução dos reagentes, 

seguida de um novo aquecimento a 120°C para poliesterificação por 15 min. Adicionou-se 

na solução, sais de Mg e de Zr dissolvidos em HNO3, obtendo-se duas resinas líquidas, 

uma dopada com Mg e a outra com Zr. Os aditivos foram calculados para se obter 1 e 10 

mol% de Mg e 1 e 10 mol% Zr. As resinas foram tratadas a 450°C por 4 horas, seguida de 

um novo tratamento a 650°C por 15 horas em presença de ar. 

 
 Técnicas de Caracterização 
 

Para determinação da temperatura de transformação dos pós de alumina, foram 

realizadas análises térmicas diferenciais (DTA) à taxa de variação de 10°C min-1 em 

atmosfera de ar sintético partindo da temperatura ambiente até 1400°C, em um 

equipamento Setsys Evolution 16 DSC/TG, Setaram Inc. 

Amostras de aluminas pura e dopadas foram calcinadas em forno tubular a uma taxa 

de 10°C min-1 partindo da temperatura ambiente até temperaturas ao longo da 

transformação. Baseando-se na curva de transformação dada pela DTA, as amostras 

foram retiradas do forno e resfriadas rapidamente, possibilitando assim avaliar a área de 

superfície específica e as fases presentes durante a transformação. 

A área de superfície específica foi medida através do método BET (Braunauer-

Emmett-Teller) em um equipamento Micromeritics ASAP 2020 após tratamento a 200°C 

sob vácuo (>10-5 mm de Hg) por 12 horas. 

A determinação das fases presentes foi feita através de difração de raios x, onde o 

equipamento utilizado foi um difratômetro X Bruker AXS Modelo D8 Advance, com 

radiação Kα do cobre (λ=1,5404 Å). As medidas foram feitas com passo de 0,02° por 

segundo, no intervalo de 20°< 2θ < 80. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das análises térmicas diferenciais realizadas foi possível verificar uma 

variação para os picos de transição da fase amorfo-gama dos pós dopados, quando 

comparados ao pó sem aditivo. O gráfico apresentado na Figura 1, mostra as curvas de 

DTA para a transformação amorfo-gama da alumina dopada com 1 e 10% de MgO. Pode 

se perceber que a variação de temperatura foi de 12 e 20°C para 1 e 10% de MgO, 

respectivamente. O aumento da concentração de MgO faz com que a formação da fase 
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gama ocorra a temperaturas mais elevadas, o que pode indicar aumento da estabilidade 

da fase amorfa. 

 

 
Figura 1: Gráfico de DTA para as amostras dopadas com 1 e 10% de MgO e para amostra pura. 

 

No gráfico apresentado na Figura 2, observa-se as análises de DTA referentes às 

amostras dopadas com Zr, É possível perceber que houve uma diminuição na 

temperatura de transformação para 1% Zr. Tal resulta não segue a mesma tendência 

apresentada nas literaturas, quando se trata de transformação gama-alfa. Porém, para 

amostras com 10% Zr, houve um aumento de 22°C. É possível também verificar uma 

maior intensidade do pico da amostra de 10% Zr, que pode indicar um excesso de energia 

liberado, a qual poderia ser associada a uma maior estabilidade da fase, porém é 

necessário mais estudos para comprovação. 
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Figura 2: Gráfico das Análises de DTA para as amostras dopadas com 1 e 10% de ZrO2 e para Alumina 

pura. 

 

As análises de BET, evidenciam um aumento da área de superfície específica dos 

pós nas amostras dopadas com MgO e ZrO2 durante as curvas de transição dadas pela 

análise de DTA, como mostrado nos gráficos da Figura 3 e Figura 4. 

 

 
Figura 3: Variação da área de superfície específica para as amostras dopadas com MgO durante a 

transformação de fase amorfo-gama. 

 

Com este aumento da área de superfície específica dos pós, conclui-se que houve 

uma diminuição do tamanho do grão. De acordo com a literatura, essa diminuição causa 

uma queda na energia de superfície, ocasionando uma maior estabilização da fase gama. 
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Figura 4: Variação da área de superfície específica para amostras dopadas com ZrO2 durante 

transformação de fase amorfo-gama. 

 

As análises de difração de raio-X apresentados na Figura 5 Erro! Fonte de referência não 

encontrada., mostraram a presença somente da fase gama para as amostras com 1 e 10% 

Mg; e 1% Zr, resultados estes coerentes com a literatura, quando se diz a respeito da 

formação de uma solução sólida no interior do grão, logo não há presença de pico para os 

íons Mg e Zr. Porém na amostra contendo 10% de Zr, pode-se observar que além dos 

picos referentes à fase gama, há a presença de picos indicando zircônia monoclínica. Isso 

se dá devido a alta concentração do aditivo, indicando que houve uma saturação de ZrO2 

no interior do grão, ocasionando uma migração e segregação da zircônia na superfície da 

alumina ou formando uma segunda fase, porém só é possível identificar com a realização 

de um estudo mais específico.  

 
Figura 5: Difração de raio-X para as amostras dopadas com MgO e ZrO2 e para a amostra pura.  
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CONCLUSÃO 
 
 Os pós, sintetizados através do método de precursor polimérico, de alumina contendo 

MgO e alumina contendo ZrO2 como aditivos, mostraram maior estabilidade térmica, ou 

seja, temperaturas de transformação de fase amorfo-gama maiores do  que a alumina 

convencional. Tal estabilidade foi atribuída a formação de uma solução sólida no interior 

do grão para 1 e 10% de Mg; e uma possível  segregação dos íons dos aditivos na 

superfície para 10% de Zr. Pois tanto a solução sólida como a segregação do aditivo na 

superfície da matriz são responsáveis pela diminuição da energia de superfície, 

proporcionando assim uma maior estabilidade para os pós de alumina dopados. 
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MODIFICATION OF THE TEMPERATURES OF PHASE TRANSFORMATIONS OF 
ALUMINA BY THE INSERTION OF MgO AND ZrO2 

 
ABSTRAT 

Due to the stability and diversity of alumina polymorphs, it becomes a very 

interesting material for stability studies considering changes in surface energy. The 

gamma phase is metastable and extensively studied due its properties and applications in 

catalysis. Studies have been conducted with the purpose to changing the transformation 

temperature gamma-alpha, considering modification on surface energy of nanomaterials. 

Thereby, this study aims to understand the phase transition amourphous-gamma of 

alumina by inserting additives (MgO and ZrO2), taking into account the effects on specific 

surface area and surface energy. The assessment of stability was performed by analysis 

of DTA, X-ray diffraction and measurements of specific surface area, showing an increase 

in surface area with additives concentration, followed by a decrease of surface energy, 

then stability of gamma phase. 

 
 
 
Key-words: gamma alumina, phase transformation, surface energy, specifc surface area, 

additives. 
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