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Resumo: Diversas técnicas são empregadas para caracterizar os materiais, dentre as quais, a Microscopia 

Eletrônica de Varredura, o Espectro de Energia Dispersiva, a Difração de raios X, o Infravermelho e o Raman. O 

presente projeto visa aplicar estas técnicas supracitadas em rotas tecnológicas (Produção de Catalisadores e 

Adsorventes), visando elucidar os fenômenos de transformação dos materiais, com o intuito de esclarecer as 

alterações, não apenas microestruturas, mas das novas propriedades adquiridas pelos produtos obtidos. 

Palavras chave: MEV, EDS, DRX.  

1. INTRODUÇÃO  

A microscopia eletrônica de varredura é utilizada em várias áreas do conhecimento. O 

uso desta técnica vem se tornando mais frequente por fornecer informações de detalhe, com 

aumentos de até 300.000 vezes. Ao MEV pode ser acoplado o sistema de EDS (Energy 

Dispersive System), o qual possibilita a determinação da composição qualitativa e 

semiquantitativa das amostras, a partir da emissão de raios X característicos. (DUARTE, 2003).  

A difratometria de raios X (DRX) é a principal técnica utilizada na identificação das 

fases presentes nas amostras. Além disso, é possível realizar uma análise quantitativa, a 

verificação da orientação preferencial dos grãos cristalinos, a determinação dos parâmetros de 

rede, entre outras análises. (CULLITY, 1978).   

Neste contexto, o presente trabalho visa utilizar da especificidade de técnicas de 

caracterização, como MEV e DRX, para elucidar questões envolvendo Transformações de 

Materiais, visando a produção de Catalisadores e Adsorventes. Deve-se ressaltar que tais 

pesquisas, vem sendo desenvolvidas no Laboratório de Polímeros e Processos de Transformação 

de Materiais, pertencente a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Os equipamentos utilizados para as análises, foi o Microscópio Eletrônico de Varredura 

modelo TM-3000 da Hitachi e para as análises de DRX foi utilizado o difratômetro modelo 

MiniFlex600 da Rigaku. instalados no Laboratório de Caracterização Estrutural da Unifesspa.  



As matérias-primas utilizadas foram a lama vermelha proveniente da empresa 

ALUNORTE S/A (Barcarena, Pará), carbonato de sódio (98%) fabricado por SANDET 

QUÍMICA LTDA e pó de aciaria elétrica residual gerado na empresa SINOBRAS S.A..  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. Microscopia eletrônica de varredura das matérias primas  

Vejamos como exemplo, na Figura 1 a imagem por MEV do Pó de Aciária Elétrica 

(PAE), in natura (A), Lama Vermelha in natura (B) e o Carbonato de Sódio 98% (C), materiais 

de pesquisa na área de catalisadores e adsorventes no LPTM.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- PAE  1000x (A), Lama Vermelha 1500x (B) e Carbonato de Sódio 98% 500x (C).  

 Fonte: Autor (2018).   

A Figura 1 (A), mostra o PAE lavado em sua fase, apenas com componentes magnéticos, 

uma variação do material com uma estrutura esférica bem mais definida e homogênea, em 

relação as outras amostras, apresentando também poros em sua superfície.  

A lama vermelha na Figura 1 (B), apresenta partículas finas com formas irregulares e 

aglomerados de partículas com tamanhos variados, com fases diferentes identificadas na 

superfícies de seus grãos pela coloração diferente, esse material é utilizado em pesquisas 

envolvendo adsorção, visto que as análises de MEV demostram um boa porosidade, além de 

suas propriedades composicionais, que variam de acordo com região em que é produzida. O 

Carbonato de Sódio apresenta maior porosidade que a lama vermelha, além de ser higroscópico, 

o que explica a sua utilização como adsorvente, além de ser um bom catalisador.    

  

3.2. Análise das transformações de fases cristalinas do composto clv/98 via análise de 

difração de raios x em diferentes  

Temperaturas de síntese  

  

O CLV/98 é um material que apresenta um grande potencial na área de catalisadores e 

adsorventes, obtido através da combinação de carbonato de sódio e lama vermelha (Na2CO3 + 

LV). A comparação entre os difratogramas de raios X do CLV/98 sintetizado nas temperaturas 



de 900, 1000 e 1100 ºC, são representados na Figura 2. Onde é possível observar variações de 

intensidade e deslocamentos em alguns picos à medida que a temperatura aumenta.   

Figura 2 - Espectro de DRX do CLV/98 em diferentes temperaturas de síntese 

Fonte: Autor (2018). 

Através dos difratogramas do CLV/98 sintetizado em diferentes temperaturas, observa-

se os picos referentes as fases cristalinas da Magnetita (Óxido de ferro Fe3O4, ICSD 087697), 

Coesita (Óxido de silício SiO2 ICSD 100751), nota-se também, complexos como o Óxido de 

alumínio e titânio ( ( Al2Ti ) O5 , ICSD 071356) e Óxido de sódio e alumínio (Na14Al4O13  ICSD 

038063). Através do software Mercury foi possível obter uma representação estrutural da célula 

unitária de cada fase cristalina presente no composto como mostra a Figura 3.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No que tange a aplicabilidade, foi possível observar a grande presença de óxidos nas 

fases de CLV/98 sintetizado, independentemente da temperatura de síntese, mostrando-se 

promissor na área de adsorção e catálise, pois, segundo Pergher et al (2005), catalisadores e 

adsorventes óxidos à base de ferro têm sido usados em diversos processos  

  



4. CONCLUSÃO  

Conclui-se que as análises de MEV e DRX, foram de suma importância no 

desenvolvimento de pesquisas envolvendo esses materiais, sendo que, elas fornecem 

informações sobre a granulometria, formato das partículas, porosidade, assim como, dados de 

composição, os elementos e fases presentes, possibilitando o entendimento das propriedades 

físico-químicas de cada material de análise. 
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