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INTRODUÇÃO
Maghemita (γ-Fe2O3) é um mineral de forte
caráter magnético, que apresenta uma estrutura
espinélio inverso. Este material é utilizado em
várias áreas, incluindo a catálise. 1 É bem conhecido
que suas propriedades físicas e químicas podem ser
ajustadas mediante alteração dos íons metálicos
inseridos na rede cristalina.2 Tendo em vista o efeito
do dopante e a importância desse mineral para
catálise, o objetivo deste trabalho é o estudo das
propriedades estruturais e eletrônicas da maghemita
dopada com Cu (Cu-γ-Fe2O3). Além disto, pretendese propor um mecanismo para degradação de H 2O2
e geração dos radicais hidroxilas em reações Fenton
heterogêneo. Para isto, foram aplicadas técnicas
experimentais, além de cálculos computacionais em
condições periódicas utilizando o método DFT.
MÉTODOS
O material FeCu300 foi preparado pelo método
dos precursores poliméricos a 300 ºC e
caracterizado por raios X. 3 Os cálculos teóricos
foram realizados em condições periódicas com o
método DFT utilizando o funcional OPBE e função
de base TZP no programa BAND-ADF. As
superfícies da maghemita pura e dopada foram
otimizadas no intuito de analisar a influência da
substituição isomórfica do Cu na barreira de
ativação. Os cálculos foram feitos com uma camada
de átomos. Os intermediários e estados de transição
foram caracterizados por cálculos de frequência
vibracional.
1
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por DRX, a predominância da fase (Cu-γ-Fe2O3)
foi observada por meio da caracterização pelo plano
de índice (311). O parâmetro de rede a= 8.33

também confirma a presença da fase maghemita. Na
Figura 1 está apresentado o mecanismo de
degradação do H2O2 para os dois catalisadores
(maghemita pura e dopada).

Figura1. Mecanismo de degradação de H2O2 pelas
superfícies, com valores de energia (Kcal/mol) para
as respectivas etapas de formação dos
intermediários. Sendo, M=Cu para catalisador
dopado e M=Fe para catalisador puro.
CONCLUSÃO
A Cu-γ-Fe2O3 foi sintetizada com sucesso,
permitindo análise satisfatória de DRX. Os valores
de energia obtidos por DFT apontam que a
superfície modificada é mais promissora para
aplicação em reações Fenton heterogêneo se
comparada à superfície pura.
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