
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE APOIO A PESQUISA 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

PREPARAÇÃO DE COMPÓSITO DE (Fe/Cu)/C A PARTIR DE 

HEMATITA SINTÉTICA DOPADA COM Cu2+E TORTA DA AMÊNDOA 

DE SEMENTE DE INAJÁ PARA REDUÇÃO DE CONTAMINANTE 

ORGÂNICO EM MEIO AQUOSO 

 

 

 

 

 

MARCELA DOS SANTOS BARBOSA 
Bolsista CNPq 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus - AM 
Julho/2012 



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE APOIO A PESQUISA 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 
PIB-E-/0062/2011 

 

 

PREPARAÇÃO DE COMPÓSITO DE (Fe/Cu)/C A PARTIR DE 

HEMATITA SINTÉTICA DOPADA COM Cu2+E TORTA DA AMÊNDOA 

DE SEMENTE DE INAJÁ PARA REDUÇÃO DE CONTAMINANTE 

ORGÂNICO EM MEIO AQUOSO 

 

 

 

MARCELA DOS SANTOS BARBOSA 
Bolsista CNPq 

 

 

Prof. Dr. PAULO ROGÉRIO DA COSTA COUCEIRO 

Orientador 

 

 

 

 

Manaus - AM 
Julho/2012 



3 
 

RESUMO 

 

Na produção agrícola de alguns derivados alimentícios como milho e soja, o herbicida tóxico 

organoclorado 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) é extensamente usado no combate de ervas 

daninhas, mas devido ao seu lixiviamento causa a poluição de solo e água. Para a 

diminuição desses poluentes em ambientes aquosos muitas pesquisas vêm empregando 

compósitos de óxido de ferro e carvão ativado. Nesse sentido, o compósito (Fe/Cu)/C foi 

preparado a partir da mistura de hematita dopada com Cu2+ e carvão ativado em ambiente 

inerte de N2, a 600 oC por 1 h. Estudo de adsorção desse compósito foi feito com os 

adsorvatos azul de metileno e 2,4-D. O limite máximo de adsorção de ~6 mg g-1 para o azul 

de metileno e 900 mg g-1 para o 2,4-D, respectivamente. Para os dois adsorvatos, o modelo 

cinético que apresentou melhor ajuste foi o de Langmuir, com correlação da reta, R2 > 0,99. 

Os parâmetros de isoterma de Langmuir calculados a partir do resultado do ajuste do azul 

de metileno são: q0 = 0,045 mg g-1, b = 0,056 L mg-1 e KL = 0,003 L g-1, e para o 2,4-D são: 

q0 = 0,0186 mg g-1, b = 0,0031 L mg-1 e KL = 5,8x10-5 L g-1. Esses resultados denotam a 

condição favorável ao processo adsortivo concordante com o perfil de isoterma convexa. 

 

Palavras-chave: compósito (Fe/Cu)/C; cinética de adsorção; isoterma de Langmuir. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O constante crescimento populacional e o aumento na industrialização contribuem  

diretamente para a poluição ambiental, principalmente, em meio aquoso. Para amenizar ou 

diminuir o impacto ambiental nesse sistema vários materiais oxidativos como catalisadores 

de óxido de ferro e adsortivos como carvões ativados vem sendo testados com resultados 

bastante promissores. 

Os óxidos de ferro têm sido amplamente utilizados para serem impregnados em 

matriz carbonácea, pois os carvões ativados apresentam uma grande área superficial e um 

volume microporoso fazendo com que sua presença não afete a capacidade oxidativa do 

óxido de ferro (OLIVEIRA et al., 2003). Além disso, eles vêm sendo testados com outros 

metais visando potencializar a sua atividade catalítica (SOBRINHO et al., 2007), já os 

carvões ativados vem sendo preparados a partir de diferentes materiais residuais como 

fonte de carbono que apresentam características semelhantes ou até melhores do que os 

adsorventes convencionais. 

Os agentes promotores que são mais frequentemente utilizados para melhorar a 

capacidade oxidativa do óxido de ferro são o cobre e o cromo. Segundo SOBRINHO e 

colaboradores (2007), o cobre tem sido considerado, um agente promotor importante para 

os óxidos de ferro, pois aumenta a atividade da magnetita em relação à reação. Esse metal 

é encontrado na última geração de catalisadores industriais apresentando melhor 

desempenho catalítico, facilitando a formação da fase ativa e aumentando a resistência dos 

catalisadores.  

Entretanto, os carvões ativados também podem ser utilizados como materiais 

adsorventes no tratamento de água, no controle da emissão de poluentes, na purificação e 

armazenamento de gases, catalisadores e suportes catalíticos (LATINI, 2006) por 

apresentarem ampla área superficial com uma ampla variedade de compostos oxigenados. 

E em caso de obtenção de compósitos (Fe/Cu)/C, poderemos dinamizar o processo 

adsorvente do carvão ativado devido à alta capacidade oxidativa, fator importante para a 

remoção total ou parcial de contaminantes do ambiente (MAGALHÃES, 2008). 

O presente projeto tem como principal proposta à preparação, caracterização e 

aplicação de compósitos a base de mistura de óxidos de ferro magnético dopado com Cu2+ 

impregnados em matrizes carbonáceas, para remoção parcial ou total de compostos 

organoclorado em ambientes contaminados. A fonte de carvão ativado será os resíduos 

provenientes da torta das amêndoas dos frutos de Inajá (Maximiliana Maripa). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O uso constante de herbicidas, em destaque os organoclorados na agricultura tem 

gerado graves problemas ao meio ambiente, como a contaminação de águas e mananciais 

hídricos utilizados no abastecimento de água potável das cidades. A toxicidade desses 

produtos constitui perigo potencial para o meio-ambiente e para o homem, contribuindo para 

o desenvolvimento de um tratamento eficaz e de baixo custo para remoção destes 

contaminantes (MEZZARI, 2002). 

Dentre os materiais utilizados como remediadores de contaminantes ambientais, o 

compósito adsorvente tem se destacado, ele é baseado em óxido de ferro impregnado em 

diversos suportes, como carvão ativado, argilas, alumina, zeólitas, entre outros. 

Os carvões ativados são materiais carbonáceos porosos que apresentam uma 

forma microcristalina não grafítica, que sofre um processamento para aumentar a 

porosidade interna. Pode-se comparar essa porosidade a uma rede de túneis que se 

bifurcam em canais menores que são responsáveis pelo processo de adsorção (BRANDÃO, 

2006). 

O uso óxido de ferro com cobre tem sido avaliado, pois o cobre é considerado, 

por vários autores, um agente promotor importante para os óxidos de ferro, pois aumenta a 

atividade oxidativa da magnetita. Os catalisadores de cobre apresentam melhor 

desempenho catalítico e facilitam a formação da fase ativa, aumentando a resistência do 

catalisador. É possível a utilização de outros metais que possuem características 

semelhantes as do ferro, um exemplo está no íon cromo, Cr3+, que possui raio iônico 

compatível com Fe3+ e Fe2+ no espinélio da magnetita, podendo formar compostos 

altamente estáveis, o Cr3+ pode substituir tanto o Fe2+ quanto o Fe3+ nos diferentes sítios na 

estrutura da magnetita (MAGALHÃES, 2008). O cromo e o cobre são os metais mais 

utilizados na impregnação de óxidos de ferro devido à formação de catalisadores com alta 

área superficial e boa capacidade catalítica (SOBRINHO et al., 2007). 

No processo de remoção dos contaminantes aquáticos com uso de compósitos a 

base de óxido de ferro dopado com outro metal e carvão ativado podem ocorrer tanto o 

fenômeno de oxidação como o de adsorção, esse último é um fenômeno físico-químico de 

superfície no qual um soluto é removido de uma fase e é acumulado na superfície da 

segunda fase.  

A química de superfície do carvão ativado está associada a uma quantidade de 

heteroátomos como o oxigênio e nitrogênio, que são quimicamente ligados a sua estrutura, 
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e componentes inorgânicos (cinzas). Os grupos oxigenados são os mais importantes e 

influenciam nas características da superfície de um carvão (REINOSO e SABIO, 1998). 

O material adsorvido é denominado adsorvato, e o meio onde ocorre o acúmulo 

deste são chamados de adsorvente (PERUZZO, 2003). A capacidade de um material 

adsorver um soluto é dada pelo equilíbrio de fases, ou seja, o poder adsortivo que é obtido 

em função da concentração, no meio fluido e na superfície do carvão ativado. O 

comportamento da concentração do soluto em função da fase fluida é denominado de 

isoterma de adsorção e denotam a eficiência da adsorção (CUSSLER, 1997). 

A isoterma de Langmuir é um dos modelos mais simples e devem ser feitas 

algumas considerações como: a superfície de um sólido é constituída por um número finito 

de sítios de adsorção nos quais as moléculas se adsorvem; cada sítio tem a capacidade de 

adsorver apenas uma molécula; todos os sítios possuem a mesma energia adsortiva e não 

existem interações entre moléculas adsorvidas em sítios vizinhos (BRANDÃO, 2006). 

As isotermas de adsorção são várias e suas expressões teóricas são derivadas de 

acordo com as diversas suposições acerca do comportamento dos componentes do sistema 

(KEANE, 1998). O modelo tem fórmula geral    
      

      
 onde qe é a quantidade adsorvida 

na fase sólida (mgadsorbato/gadsorvente); Ceq é a concentração no equilíbrio na fase líquida (mg L-1) 

e q0 é um parâmetro de Langmuir que representa a máxima capacidade de cobertura da 

monocamada (mgadsorbato/gadsorvente). A constante b também e um parâmetro de Langmuir, que 

está relacionado com a constante de equilíbrio de Langmuir, KL, dada pela equação 

       . 

A isoterma de Freundlich é uma equação empírica que considera a existência de 

uma estrutura de multicamadas, e não prevê a saturação da superfície (MEZZARI, 2002), 

considera-se o sólido heterogêneo e a distribuição exponencial para caracterizar os vários 

tipos de sítios de adsorção, os quais possuem diferentes energias adsortivas e se aplica 

bem em dados experimentais de faixa de concentração limitada. O modelo é dado pela 

equação:        
 
   ambos tem a mesma interpretação do modelo de Langmuir. O 

expoente n fornece uma indicação se a isoterma é favorável ou desfavorável, sendo valores 

de “n” no intervalo de 1 a 10 representativos de condições de adsorção favorável (LATINI, 

2006).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Reagentes – Carvão PA, Merck; 2,4-diclorofenoxacético, C8H6Cl2O3 (TORDON, 

2,4-D); Azul de Metileno PA, C16H18ClN3S.3H2O; Cloreto de Zinco PA, ZnCl2; Ácido clorídrico 

PA, HCl; Acetato de Amônio PA, CH3COONH4, ACS (98 %); Hidróxido de Amônio, NH4OH, 

ACS (37 %); Nitrato de Ferro III nonahidratado, Fe(NO3)3.9H2O, ACS (98 %); Nitrato de 

Cobre II, Cu(NO3)3.6H2O, ACS (98 %). 

Matérias-primas – os frutos de inajá (Maximiliana maripa) foram coletados na área 

do município do Careiro Castanho/AM, coordenadas geográficas: O 59º 1´ 46” e S 3º 12’ 0”. 

Preparação dos CA’s – a torta das amêndoas dos frutos de inajá foi misturada 

com ZnCl2 (proporção 1:1), seca em estufa a 110 oC por 24 h e pirolisada em um tubo 

reator, modelo Forno FC–23P,sob fluxo de N2 a 400 oC por 3 h. O material foi lavado com 

HCl a 50 % para remover o ZnCl2 residual,H2O destilada até pH ~ 7 e seco em estufa a 

60 oC por 24 h. 

Síntese de óxido de ferro dopado com cobre – foram misturados 41,681 g de 

Fe(NO3)3.9H2O, 8,505 g de Cu(NO3)3.6H2O e 100 mL de NH4OH (37 %). Nessa mistura 

foram adicionados 60 mL de H2O destilada e submetida a centrifugação com 3.000 rpm por 

15 min. A fração aquosa foi descartada e o resíduo sólido lavado com CH3COONH4 20 % 

por 6 (seis) vezes e secado em estufa a 80 OC por 12 h. 

Preparação do compósito (Fe/Cu)/C(Inajá) – foi empregado um tubo reator de 

ativação supracitado em que a mistura óxido de ferro dopado com Cu2+/carvão na proporção 

1:2 foi homogeneizada e colocada em fluxo de N2 até 400 oC por 1 h. Após o resfriamento o 

compósito foi transferido para frasco plástico com tampa. 

Área Superficial Específica (ASE) – foi determinada pelo método do Azul de 

Metileno (MB) mediante a fórmula     
  

  
           , onde Vt é o volume de MB 

titulado e mc é a massa de CA (GOMES, 1987). Solução de MB 0,01 mol L-1 foi adicionada 

gota a gota sobre 0,1 g de compósito (Fe/Cu)/C (Merk e Inajá) até cor azul constante. 

Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (IV-TF) – os 

espectros foram obtidos em um espectrômetro Nicolet IR-200, com faixa espectral de 4.000 a 

400 cm -1 e 32 scans. A amostra foi misturada com KBr na proporção 1:200 e prensada em disco. 

Estudo Cinético – foi realizado com (i) molécula sonda de MB (referencial), 

utilizando-se ~20 mg de compósito em solução aquosa de MB em diferentes concentrações 

de 1 à 100 mg L-1 de 6 à 17 horas de adsorção sem agitação e (ii) 2,4-D utilizando-se 

~30 mg em concentrações de 100,0 à 1000,0 mg L-1 de 23 à 25 horas de adsorção sem 

agitação e protegido da luz. O monitoramento foi feito com um espectrofotômetro UV-vis, 

nos comprimentos de onda de máxima intensidade em 662 e 324 nm, respectivamente. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os frutos de Inajá (Maximilliana maripa) apresentaram coloração marrom escuro e 

forma ovóide (diâmetros médios maior de 5,2 cm e menor de 2,6 cm; massa média de 

12,6 g). As sementes (amêndoas) limpas e secas apresentaram cor marrom e forma ovóide, 

além de serem muito duras e espessas (diâmetros médios maior de 4,5 cm e o menor de 

2,0 cm; massa média de 8,2 g). 

A pirólise da torta das amêndoas dos frutos de inajá com agente ativante produziu 

um material com aspecto visual amorfo de coloração preta e teve um rendimento de 

33,9 %m/m de CA. 

A síntese do óxido de ferro dopado com Cu2+ (Hm/Cu) consistiu dos materiais 

precursores Fe(NO3)3/Cu(NO3)3/NH4OH (83 g: 17 g: 100 mL), rendimento aproximado de 

30 %m/m e apresentou aspecto cristalino e coloração marrom avermelhado. 

A preparação do compósito [(Fe/Cu)/C] consistiu na mistura de CA e Hm-Cu (2:1), 

seguida de tratamento térmico em forno tubular com atmosfera de N2 (600 oC/1 h). O 

material teve rendimento 95 %m/m, coloração preta, aspecto cristalino e magnético (teste 

com imã de mão). 

A área superficial determinada pelo método do MB para os CA’s (Merk e Inajá) 

foram inferiores a dos compósitos (Merck e Inajá) conforme resultados mostrados na 

Tabela 1. Essa superioridade aparente da ASE para os compósitos pode ser devido ao seu 

efeito oxidativo relacionado com a propriedade magnética típica de formação de magnetita 

e/ou maghemita nesses materiais. 

Tabela 1. Estimativa da ASE pelo método MB das amostras de carvões ativados, hematita e 

compósitos. 

Amostra Código ASE/m2 g-1 

Carvão Ativado Merck (comercial) C(Merck) 443 

Carvão Ativado Inajá C(Inajá) 383 

Hematita dopada com Cu2+ Hm/Cu 32 

Compósito (Fe/Cu)/C(Merk) (Fe/Cu)/C(Merk) 622 

Compósito (Fe/Cu)/C(Inajá) (Fe/Cu)/C(Inajá) 482 

Nos espectros no IV-TF observam-se bandas de vibrações em 630 – 600 cm-1 que são 

características de ligações Fe-O, indicando ser típico de hematita (FERNANDES et al., 2010), 

tanto para hematita pura (Hm) e dopada (Hm/Cu). As bandas de absorção em 3450, 2920 e 
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1636 de estiramento C-H, O–H e C=O, respectivamente, são grupos de funcionais encontrados 

nos CA’s (Merk e Inajá) (MEZZARI, 2002). As bandas de absorção características do carvão e 

do óxido de ferro estão presentes no compósito Merk e Inajá, respectivamente. 

 
Figura 1. Espectros de absorções no IV-TF na região de 4.000 a 400 cm-1 das amostras de 

carvões ativados, hematita e compósitos. 

O estudo cinético foi feito em duas etapas, sendo: a primeira etapa, com o MB é de 

fácil acompanhamento das reações através da descoloração de sua solução que apresenta 

cor azul intensa (GUIMARÃES, 2007) e a segunda, com o 2,4-D (organoclorado). 

 
Figura 2. Curvas dos dados experimentais do comportamento de adsorção do MB sobre os 

carvões e compósitos, respectivamente. 

O compósito de inajá apresentou um limite de adsorção de MB superior aos 

demais, de ~6 mg g-1, enquanto que o carvão Merk teve o menor valor de adsorção em torno 
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de ~4 mg g-1 (Figura 2), aparentemente os compósitos apresentaram melhores resultados, 

isso pode ser devido ao efeito oxidativo do óxido de ferro magnético e o poder de adsorção 

dos carvões. 

Os dados foram ajustados pelo método dos mínimos quadrados para os modelos 

de isotermas de Langmuir e Freundlich (Figuras 3 e 4), respectivamente. E os parâmetros 

foram calculados a partir dos coeficientes das equações linearizadas conforme resultados 

mostrados na Tabela 2. 

 

Figura 3. Curvas de isotermas de adsorção do MB ajustadas pelo modelo de Langmuir. 

 

Figura 4. Curvas de isotermas de adsorção do MB ajustadas pelo modelo de Freundlich. 

Para os carvões, as correlações das retas do modelo de Freundlich (Tabela 2) foram 

melhores que as de Langmuir, esses resultados sugerem que os carvões apresentam 

isotermas características de sólidos com um excelente volume microporoso (PERUZZO, 

2003). Enquanto que os compósitos (Fe/Cu)/C (Merk e Inajá) apresentaram melhores 

resultados para modelos de Langmuir e os CA’s (Merk e Inajá) tipo de comportamento de 

adsorção de monocamadas, tal comportamento sugere a ocorrência do efeito de 

degradativo seguido da adsorção (MAGALHÃES, 2008). 
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Tabela 2. Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para o MB. 

Amostra 
Langmuir  Freundlich 

qo KL R2  KF n R2 

C (Merk) 0,161 0,034 0,9746  1,146 1,01 0,9855 

C (Inajá) 0,098 0,012 0,9207  1,067 1,26 0,9561 

(Fe/Cu)/C(Merck) 0,082 0,008 0,9945  1,123 1,25 0,9884 

(Fe/Cu)/C(Inajá) 0,045 0,003 0,9913  1,344 1,30 0,9565 

O modelo de Freundlich descreve uma adsorção em multicamadas, já o modelo de 

Langmuir demonstra que a superfície de um sólido é constituída por um número finito de 

sítios de adsorção nos quais as moléculas se adsorvem, cada sítio tem a capacidade de 

adsorver apenas uma molécula, todos os sítios possuem a mesma energia adsortiva e não 

existem interações entre moléculas adsorvidas em sítios vizinhos (BRANDÃO, 2006). 

Para os testes com o 2,4-D, foi feito o mesmo procedimento do MB alterando o 

tempo e a concentração. Essas alterações são atribuídas à forma, tamanho e grupos 

funcionais presentes na molécula de 2,4-D. A Figura 5 mostra o comportamento adsortivo 

das amostras de carvões e compósitos frente ao 2,4-D. 

 

Figura 5. Curvas dos dados experimentais do comportamento da adsorção do 2,4-D sobre 

os carvões e compósitos, respectivamente. 

O compósito Merck apresentou maior limite de adsorção de 2,4-D de ~120 mg g-1, 

enquanto que o compósito Inajá teve o menor valor de adsorção em torno de 20 mg g-1. Os 

compósito Inajá e o carvão Merck demonstraram comportamento muito semelhante entre si, 

enquanto que os demais materiais mostraram ordem de tendência de adsorção inferior. 
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Figura 6. Curvas de isotermas de adsorção do 2,4-D ajustadas pelo modelo de Langmuir. 

 

Figura 7. Curvas de isotermas de adsorção do 2,4-D ajustadas pelo modelo de Freundlich. 

Para os carvões, o modelo de Freundlich (Tabela 3) foi o mais adequado. Enquanto 

que os compósitos apresentaram melhores resultados para o modelo de Langmuir. 

Tabela 3. Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para o 2,4-D. 

Amostra 
Langmuir  Freundlich 

qo KL R2  KF N R2 

(Fe/Cu)/C(Merck) 0,0049 8,9  10-6 0,9624  3,0237 1,8155 0,8915 

(Fe/Cu)/C(Inajá) 0,0186 5,8  10-5 0,9493  1,2934 2,0008 0,0774 

C(Merk) 0,0078 1,9  10-5 0,9819  2,0262 1,7889 0,8928 

C(Inajá) 0,0053 1,2  10-6 0,8837  4,4225 2,0108 0,9894 
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5. CONCLUSÕES 

O carvão obtido da pirólise da torta da amêndoa do fruto de inajá apresentou 

características semelhantes ao carvão Merck (comercial) e pode ser utilizado como matriz 

carbonácea para impregnar os óxidos de ferro na produção do compósito, nesse caso o 

(Fe/Cu)/C(inajá). 

Os compósitos obtidos apresentaram área superficial maior, quando comparada a 

área superficial dos carvões, esse aparente superioridade pode ser devido ao seu efeito 

oxidativo relacionado com a propriedade magnética típica de formação de magnetita e/ou 

maghemita nesses materiais. 

Os testes de adsorção com MB e 2,4-D podem determinar as melhores condições 

para o emprego e aplicação do compósito obtido. Em termos de equilíbrio tanto para o 2,4-D 

quanto para o MB, o modelo de Langmuir é o que melhor se ajustou aos dados 

experimentais e para os compósitos de Fe/Cu/C (Merck e Inajá) o modelo de Freundlich. 
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6. CRONOGRAMA 
 

Item Descrição 
 2011 2012 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

01 Revisão da literatura R R R R R R R R R R   

02 Síntese da hematita dopada  R R          

03 Caracterização da hematita dopada – FRX e 
DRX 

  R P         

04 Obtenção do carvão   R R         

05 Caracterização do carvão – IV-FT e TGA/DTA    P P        

06 Preparação do Compósito de (Fe;Cu)/C    R R R       

07 Caracterização do Compósito de (Fe/Cu)/C – IV-
FT, FRX, DRX e TGA/DTA 

     P P P     

08 Apresentação parcial     R        

09 Elaboração do relatório parcial      R       

10 Estudos de adsorção com MB via UV-vis        R R    

11 Estudos de de adsorção com 2,4-D via UV-vis         R R R  

12 Elaboração do resumo e relatório final           R  

13 Preparação da apresentação final para o 
congresso 

           R 

Legenda: 

R – realizado. N – Não realizado. P – Parcialmente realizado. 
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