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RESUMO 

 

As diversas aplicações de materiais mesoporosos em adsorção e catálise 

têm impulsionado pesquisas por novas rotas sintéticas, que melhorem as 

características morfológicas, texturais e estruturais dos compostos atualmente 

disponíveis. Materiais esféricos mesoporosos de óxido de alumínio e/ou ferro 

foram sintetizados nas proporções de 10,30 e 50%, e então impregnados com 

óxido de cobre pelo método de impregnação úmida.  Os suportes esféricos de 

óxido de ferro e alumínio, antes e após a impregnação com cobre, foram 

caracterizados pelas técnicas de DRX, MEV, Análise Química, BET e TPR. As 

análises de DRX mostraram a formação de fases cristalinas tipo AB2O4, os 

resultados de TPR indicaram um deslocamento da banda de redução do ferro 

com a incorporação do cobre e as amostras apresentaram um decréscimo da 

porosidade, possivelmente devido ao fechamento de poros com a adição do 

cobre.  

  
 

Palavras-chaves: cobre, esferas, ferro, alumínio e mesoporoso. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A literatura reporta a influência da temperatura na formação de óxidos de 

cobre, sendo a formação de Cu2O observada, em faixas de temperatura de 343 

a 403 K, onde a formação de Cu3O2 ocorreria entre 403 e 493 K, sendo 
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observado a temperaturas superiores (493 a 523 K) uma diminuição da fase 

Cu3O2, com consequente formação da fase CuO. (1) 

 Além dos óxidos de cobre discutidos, o elemento cobre é utilizado como 

dopante em estruturas tipo AB2O4 devido suas propriedades eletrônicas e 

magnéticas, por exemplo. A adição de cobre em ferritas é utilizada para 

melhorar suas propriedades eletrônicas e magnéticas (2), sendo que a adição 

de Cu em estruturas tipo espinélio pode causar distorção tetragonal, mudando 

a simetria do sistema que passa de cúbico para tetragonal, devido ao efeito 

Jahn Teller, ocorrendo então uma densificação e sinterização das ferritas. (3) 

   

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A preparação dos suportes esféricos de óxido de alumínio e óxido de ferro 

foi realizada pelo método da co-precipitação, utilizando a quitosana como 

agente direcionador.(4)  

Todos os catalisadores contendo cobre foram preparados pelo método de 

impregnação úmida do material de suporte, usando como fonte de cobre o sal 

Cu(NO3)2.3H2O. Após secagem a temperatura ambiente, o material foi 

calcinado a 500oC, para formação dos óxidos de Fe, Cu, Al.  

As amostras foram caracterizadas através de isotermas de adsorção-

dessorção de N2 (-196°C). Antes da análise, as amostras foram degaseificadas 

ao vácuo em 200ºC durante 2h. As análises de difração de raios X foram 

realizadas com um difratômetro para amostras policristalinas constituído de um 

tubo de raios-X (40kV e 25 mA), usando radiação CuKα de λ= 1.5405 Å, 

intervalo angular 2θ de 10 a 95 com uma velocidade de varredura de 0,5°/min. 

Para a quantificação do teor de níquel presente no catalisador, foi realizada 

análise química das amostras em um espectrofotômetro de absorção atômica 

(EAA) modelo GBC 933 plus. As características morfológicas do material 

suporte foram analisadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em 

um aparelho SERIES, modelo Philips XL30, com uma tensão de 20 KV e 

aumento de 2000 vezes, onde obtiveram-se esferas com tamanhos regulares 

de 1 mm. Experimentos de Redução a Temperatura Programada (TPR), foram 
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realizadas, para o material de suporte e para os catalisadores (0,02 g), com o 

intuito de se conhecer a temperatura para redução do óxidos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A Figura 01 mostra as micrografias para as esferas de 50FeAl, após a 

secagem. Observa-se boa regularidade na forma e tamanho das esferas, que 

apresentaram diâmetro médio de aproximadamente 1,0mm. 

 
Figura 1. MEV das esferas do material de suporte 50FeAl antes da 

calcinação. Ampliação de 50 e 100 vezes. 
 
 
 

Análise Química (Absorção Atômica) 

 

 Os resultados obtidos da análise química para os catalisadores são 

apresentados na Tabela 01. Os resultados mostram a eficiência do método de 

impregnação utilizado, uma vez que todos os catalisadores apresentaram 

teores de cobre próximos a 10%.  A diferença observada no teor de ferro, 

relacionado aos cálculos teóricos, pode ser atribuída a lixiviação de cátions 

metálicos durante o processo de síntese das esferas.  

 

Tabela 01: Teor de cobre, ferro e alumínio nos catalisadores, determinados por 

EAA. 

Amostras Cu (%) Fe(%) Al(%)

Cu10FeAl 9,04 9,55 70,89
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Cu30FeAl 8,80 22.8 53,4 

Cu50FeAl  9,34 34,1 34,5 
Difração de Raios-X (DRX) 

 

A Figura 2 apresenta os difratogramas das amostras após a impregnação 

com cobre. 
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Figura 2. Difratogramas dos catalisadores. Após calcinação em 550ºC, ao 

ar. (■) CuO; (*) Al2,667O4; (□)  CuAl2O4  e (●) hematita (Fe2O3). 
 

Para as amostras Cu10FeAl e Cu30FeAl, observa-se a formação do óxido 

de alumínio em proporção não estequiométrica Al2,667O4 (JCPDS Card File 80-

1385). e a formação de aluminato de cobre, CuAl2O4 (JCPDS Card File 73-

1958). Este resultado sugere que a temperatura de calcinação que foi 

submetido o material favorece a formação de aluminato de cobre, ao invés de 

óxido de cobre. Já para a amostra Cu50FeAl observa-se a formação de picos 

pouco definidos e alargados, sugerindo um pequeno tamanho do cristalito(5), 

além de óxido de alumínio nota-se a presença de hematita, Fe2O3 (JCPDS 

Card File 79-0007).  

As diferentes fases observadas nos catalisadores contendo cobre e ferro, 

podem estar relacionadas a limitações da técnica, que é afetada por diferenças 

de tamanho das partículas, bem como defeitos de forma, incluindo mesoporos, 

luxações e defeitos de ponto.(6) 

 
Temperatura Programada de Redução (TPR)  
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Os resultados das análises de TPR para os materiais de suporte e para 

os catalisadores são mostrados na Figura 3. 

        Os resultados de TPR para a amostra 50FeAl, Figura 3a, indicam pela 

presença de dois picos a redução total do material para fase metálica a 

aproximadamente 9000C. As amostras 10FeAl e 30FeAl apresentaram um 

único pico de redução na faixa estudada, sugerindo que a presença de 

alumínio desloca os picos de redução para temperaturas mais elevadas, 

dificultando a redução do material. (7) 
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Figura 3. Perfis de Redução Termoprogramada das amostras. a) 

amostras de óxido de alumínio e ferro e b) amostras de óxido de cobre, ferro e 

alumínio.    

 

 Os perfis de redução termoprogramada dos catalisadores contendo 

cobre, Figura 3b, mostram que a amostra CuAl apresenta um único pico de 

redução pouco intenso centrado em 235 ºC, o qual pode ser atribuído à 

redução do óxido de cobre a cobre metálico. Já para as amostras contendo 

ferro, dois picos de redução podem ser observados, sendo que a intensidade 

dos picos se mostra dependente da quantidade de ferro na amostra. Sugere-se 

que o primeiro pico, nos perfis de TPR seja referente às reduções do óxido de 

cobre a cobre metálico e do Fe3+ para Fe2+, já o segundo pico pode estar 

associado à redução de Fe2+ para ferro metálico. Observa-se também, um 

deslocamento do primeiro pico de redução (200-250 oC) para as amostras 

contendo ferro em relação à amostra CuAl, que pode estar relacionado com a 

formação do aluminato de cobre, observado por DRX.  Comparando-se as 
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Figuras 3a e 3b, nota-se que a presença de cobre, nos materiais contendo 

ferro, desloca os picos de redução para temperaturas inferiores, provavelmente 

devido ao fenômeno de spillover.(8) 

 

 

Isoterma de Adsorção de N2 

 
A Figura 4-A mostra uma semelhança quanto as isotermas de adsorção e 

dessorção de nitrogênio apresentadas para as amostras após impregnação do 

cobre. Todas as isotermas possuem histerese, não ocorrendo reversibilidade. 

As curvas apresentam perfil tipo IV, característica de materiais mesoporosos, 

segundo classificação da IUPAC, sendo que a amostra Cu10FeAl apresentou 

perfil de amostra que possui mesoporos e macroporos, conforme perfil de 

distribuição de poros (Figura 4-B). 

Observa-se mudança no perfil de histerese com o aumento na quantidade 

de ferro. Essa alteração pode ser atribuída ao fechamento de poros com a 

adição do óxido de ferro e de cobre ao material. A amostra Cu10FeAl 

apresenta loop de histerese tipo H1, no qual indica que a forma dos poros são 

relatiamente uniformes, enquanto para a amostra Cu50FeAl o loop de histerese 

é do tipo H2, onde está relacionado a uma estrutura mais complexa, com poros 

de tamanhos e formas diferentes. 

Os perfis de distribuição de poros, segundo o método de BJH-dessorção, 

apresentados na Figura 4-B, confirmam que o material sintetizado é 

mesoporoso. 
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Figura 4. Isotermas de adsorção/dessorção de N2  e curva de distribuição 

de poros dos sólidos.  

 

Os valores para área superficial, diâmetro de poros e volume de poros 

são apresentados na Tabela 2. Observa-se uma redução na área superficial 

com o aumento do teor de ferro, provavelmente ao óxido de ferro apresentar 

área superficial menor que o óxido de alumínio, portanto um decréscimo da 

porosidade devido a adição de ferro é previsível.  

Em relação a incorporação do cobre, ocorreu um decréscimo da área e 

porosidade em relação a dados da literatura para esferas de óxido de ferro e 

alumínio(9). 

 
 
Tabela 02: Propriedades Texturais das amostras Cu10Fe e Cu50Fe, 

determinados por Isotermas de N2. 

Amostras S(m2/g) Vp(cm2/g) Dp(Ao)

Cu10FeAl 233,7 0,33 17 

Cu50FeAl  185,7 0,22 43 
 
 
 
CONCLUSÕES 

 

O estudo da influência da adição de cobre nas esferas de óxido de ferro, 

mostrou modificações nas propriedades estruturais e texturais do material, 

sendo as alterações evidenciadas por difração de raios-x com a formação de 

estruturas tipo AB2O4, além dos óxidos simples formados. As isotermas de 

adsorção de N2 revelaram a presença de sólidos mesoporosos, com elevada 

área superficial e os perfis de Redução a Temperatura Programada (TPR), 

indicaram um deslocamento da banda de redução com a incorporação do 

cobre a rede metálica. 

Portanto, estas características dos espinélios obtidos são promissores 

para aplicação destes materiais em diversas áreas tecnológicas, tal como a 

catálise. 
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INFLUENCE OF COPPER IN SPHERES OF IRON AND ALUMINUM OXIDE. 
 

ABSTRACT 
 

The various applications of mesoporous materials in adsorption and catalysis 

have driven research for new synthetic routes to improve the structural and 

morphological characteristics of the compounds currently available. Spherical 

mesoporous materials of aluminum oxide and / or iron were synthesized in 

proportions of 10.30 and 50%, and then impregnated with copper oxide by wet 

impregnation method. Supporters of spherical iron oxide and aluminum before 

and after impregnation with copper were characterized by XRD, SEM, chemical 

analysis, BET and TPR. The analysis results of  XRD showed the formation of 

crystalline phases AB2O4 type, the results of TPR showed a shift of the band of 

iron reduction with the incorporation of copper and the samples indicated a 

decrease in porosity, possibly due to the closure of pores with the addition of 

copper. 

Key-words: spinel, copper, spheres, iron and mesoporous. 
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