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RESUMO 

Recentemente. ' :íri:1s pcsquis:1s tcn1 sido dcdidc:ld:ls :10 11so de rcaçôcs quím icas IXll ~ l a preparaç:lo de misturas de pós c 
co mpós it os do tipo. por C\cmplo. mctal/ccl~lmica cn1 ge ral. Compós itos denominados .. in-situ .. s;lo preparados atr:l\·és da 
SÍill csc 1x1r n:açôcs químicas de IXIrtículas de segunda f: 1sc dent ro da matri 1.. P: u1icularmente no nano-compósito Cu-/\ 1.0,. 
a dispcrs:\o de p:lrlicul:is nano1uétricas de ahunin:1 n:1 mall·i; lllcl;ílica ele cobre confere ao 1natcrial uma microcstmlur:1 
termicamente cst:i\·cl. com C.\Cc lcntc res istência a rcc ri stall /~ l ç:\o c Clt:SC IIncnto de gr:',us. r c: :· outro lado. as propriedades 
de um mllcri:!l c. conscqtlcntclllcnte. seu dese mpenho cst;lo rc l:1cion:lclos a sua microcst111tura. que po r sua ,.c1. depende 
di reta mente do método de prcp:lr:lç:lo :1dotado. P:1ro o s1stcm:1 Cu- AI ,0 ,. estudos anteri ores clemonst1 ~ 1ram que tuna 
microcstruttll~ l 111:1is ho luogê ne: l pode se r ob tid:1 : 111~ !\ és da reduç:1o do Ó\ido de cobre contido cm uma n1i s tu1~ 1 ele CuO 
c ALC\ . Dent ro deste co ntc\IO. o prese nte li ~ 1balho propoc a introduç:lo de um noyo método de síntese be m como a 
caractcri ;.aç:lo microestn1tural do mno-con11x'ls ito Cu-/\1:0 ,. L::s tc trabalho aborda o estudo cinético ela rccluç:1o Cuü -Cu 
c :1 inllu0ncia d:1 prcscnç:1 de AI/ ), m cinétic:l da rc:1ç:lo. O m:1tcrial obtido foi caracte1úaclo por microsco pia cletrônica 
de tr:msmiss:1o co n\cncional c de \ arredu1~ 1 (M FT c METV) :1 11~ 1\ -és ele ma1x::uncntos composicionais de mios-\ de alta 
rcsoluç:lo. 

PA L.l\ VIV\ S-CII .I\ VL·: l{cduç:lo Prckrt: ncial. Nano-Compós ito ( 'u-AI p , 

I. INTRODUÇÃO 

Modernas aplicações tcc no lógic:1s reque rem materiai s que se caracteri i arn po r combinações de propriedades que n:lo 
podem se r iclcntific 1das imli\ iduallncntc cmmct;1is ou ligas mct:'ilicas co mcncionais. materiai s ccriimicos ou poliméri cos. 
Um compósito é constituído por doi s ou mais mate ri ais onde cada um inllui . signifi catinlnc nte . nas caracterí sti cas do 
material final Desta fo nn:1. all~ l\ · és ele uma co mbin:1ç:lo ele propriedades. pode ser util ii.:ldo um noyo material pam 
atender determinadas so licitaçôcs. A moti\ aç:lo pa1~1 o dcscm oh·imento deste trabalho estú calcada 11<1 contínua busca por 
materiai s que poss;un se carac tcri ; ar po r propriedades difere nciadas a tendendo a requisitos operacionais espec íficos ou 
aluando co1no substitutos 111:1 is ' antaj osos cm termos eco nómicos ou no que di ;. respeito ú prcse rYa ç:1o do meio ambiente. 
Assim sendo. é natural o surg i111cnto de nO\ as técnicas de processamento. e.\ traç:1o e/ou s íntese. que s:1o essencia is no 
atendime nto destas co ndic ionantes. 

N:1 confecç:lo de materiai s a lt ematiYos tc rn-sc. por C\C inplo. que estruturas reforçadas podem se r obtidas com a uni:lo de 
pa rtículas ele 11111 Ó\ido ec rj mico duro :! tum matri 1. mct:'ilica dúctil. A partir de sua microestrutura. os materiais reforçados 
po r parti cu las podem se r diY idiclos c111 dois gmpos mie ro-compósi tos c nano-co mpósi tos. Denomina-se micro-compós it os 
os 1mteriais em que as partículas s:1o maiores que I 11m c nano-compósitos aque les cm que as partículas sfío menores que 
100 nm (Kmis ct ai. I <)')<J) 

Estudos de síntese c c:u~ l c t c lúaç:1o de materia is compós itos cm csc:1la nanométri ca s;1o particularmente atrativos, uma 
vc1. que materia is do tipo nano-cs trutumdos devem apresentar propriedades fí sicas c mccflnic:1s únicas Particularmente 
no nano-compós ito Cu-/\ 1:0 ,. as partículas cc r:"111ucas nanométri cas interagem com :1 mat1ú mctúlica. inibindo a 
1110\ imcntaç:lo de cont ornos de gr~l o c di sco rcl:lnci:1s . Além das conduti, ·ictadcs térmica c clétrica permanecerem 
pratica111cntc in:ilt cmd:1s cm n:l :1ç:lo ao cobre puro . tais c:rractcri sti cas co nferem :ro mate ri al uma C.\cclcntc res istência 
a rccri stali J.aç:lo c cresc imento de gr:los cm tcmperatmas de até IOOO"C. Ao cont d rio elo conhec ido mecanismo de 
e ndurec imento por prccipilaç:lo típico das ligas alumínio-cob re . o nano-compósito Cu-Alp, mantém suas pro priedades 
mcc:lnicas cm altas tcmpcmturas. Yisto que. de\ ido a sua estabilidade química c ao seu alto ponto de fu s;1o. as partículas 
de AI,O, n:lo 11:agc m co m a IIJ:llriJ. (Nadbrni ct ai. I ')7 \ ). 
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Recentemente. v:'rrias pesquisas (Li ct ai.. 2002: Jha c! ai. 2002: Licbcrthal ct ai.. 200 I) cst:lo sendo dedicadas :to uso de 
rcaçõcs químicas para a prcparaç;1o de misturas de pós c compósitos do tipo mct:tl/ccr:ímic:t. Neste aspecto. compósitos 
denominados "in-situ" s:lo preparados através da si ntcti1.aç:!o po r reaçõcs químicas de partículas de segunda f:rsc dentro 
da matri 1. .. Partículas de reforço sinlcli!.adas in-situ s:lo gc r~tlmcnt c menores c possuem distribuiç:lo mais unifo rme na 
matri1. .. o que permite a obtcnç:lo de melhores propriedades mcc;ínicas no material fin:tl (Jjong el ai.. 2000) Paro o sistema 
Cu-AI ,O,. estudos anteriores (Jcna c! ai.. 200 I) la mbé m dcmonstr:r ram q uc uma 111 ic rocst ruiu r: r ma is homogé ne:r pode ser 
obtida através da rcduç:lo do ó.-..: ido de cobre contido cnruma mistura de CuO c Alp , ·• 

Dentro deste contexto. o presente trabalho engloba tanto o estudo de uma no, ·a téc nica ele síntese. baseada na rcduç:lo 
preferencial in-situ do óxido de cobre contido cm uma mistura com alwnin:r corno uma camctcrúaç:lo do compósito 
obtido. Amostras do material obtido foram caractcri;adas por microscopia c letrônica de transmiss:lo con,·cncional c de 
varredura (MET c METV) através de mapeamentos composicionais ele raios-.-..: de alta rcsoluç:lo. 

2. ASPECTOS TERMODINÂMICOS DA REDUÇÃO lN-SITU 

Tcrmodinamica mentc. existe a possibilidade de se rcdru.ir o CuO. sem que ocorra a n:duç:lo do /\ 1:0 ,. ou seja. rcdu;.ir 
prcfcrcnci:rlmcntc o CuO (Eq . 1) . 

(I) 

Co m rclaç:lo ao equilíbrio tcnnodinúrnico entre os óx idos mct:ílicos c os rcspceti, ·os tnel:ri s pode ser dcmonstr:rdo que 
a afinidade destes com o oxigênio é crescente na ordem: Cu. AI. Neste caso leru-se urna tendência tcrmoclin:í mi c:r para 
a rcduç;lo do ó.-..:ido de cobre com H,. o mesmo niio aco ntece ndo cm rclaç:lo ao AI J\. De fato . tal cxpcctativ:r pode 
ser confirmada com os resultados aprese ntados na Figura I. Este tipo ele cliagr~rma f:rcilit :r :r ' isuali ;.;rç:lo elo ca mpo de 
prcclorninüncia conjunta de CuO c Al ,O, para a fai .-..:a de temperatura ele O a IOOO"C. As curYas delimitam as condiçôcs de 
equilíbrio pam as rcaçõcs mostradas no diagrama Assim as regiões acima ou abaixo d:ts condiçôes de equilíbrio podem 
ser identificadas corno aquelas de prcdorninil ncia . Pode-se obsctvar que para uma atmosfer: t com prcss:1o parcial ele 1-1 : 
(p 11 ) superior a J0·''/ 10·7 atm cm uma mistum H/ H,O. a fonuaç:1o do Cu c do /\1 :0, é f:t, ·orecicla cm toda a faixa ele 
temperatura estudada. 

(· 
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Figura I - Diagrama de prcdominilncia considerando a condiç:lo de equilíbrio das fa ses Cu, Cup. CuO c Ap, 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O estudo da cinética da rcaçiio de reduçiio preferencial (Eq . I) foi rc:tli ;.ado a partir da prensagem a frio C\ I X l/cm') de 
briquctcs de aproximadamente I g de CuO puro c da mistur.r Cu O+ Alp , cm pó. O briquclc. apoiado cllltlllla barquilha ele 
a lu mina de peso conhecido é co locado na região de temperatura uniforme ele um forno tubular com atmosfcr.r conl rolada 
por um lluxo de hidrogênio ele alta purc1..a (>99.9'X,) O lluxo de hidrogênio é diluído comum tlu.-..:o ele :trgônio. também 
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de alta pmC/.:1 ( ·')<) 'J";,) p:1ra possibilitar o controle ele prcssocs parciais de hidrogénio (p
11
J quando desejado O grau de 

com crs;lo cb rc:11,::lo. para c:1da tctnpo c tcn1pcratura desejados. foi estudado a partir de medidas de perda de massa. 

No prcscniL trabalho a rcdtH;:lo dos briquctcs de Cuü foi reali/.acb em diferentes temperaturas. de I 90 a 250"C c COlll 
prcss:lo parcial de hidrogênio de O. I atm. Para uma determinada condiç;1o c.'\pcrimcntal (presença de I'Y., cm peso de 
alttnlim) :1 com ers;lo completa c a presença de Cu como produto ela reaç;!o (Eq I) foi comprO\ ada pela an;ílisc por 
rcduç;lo térmica programada (RI'P). 

A síntese do nano-compósito Cu-AI~ O, cm oh c três etapas. Inicialmente. o ó:-;iclo ele cobre é adicionado a uma soluç;1o 
aquosa contendo espécies aluminosas. ;\ soluç;1o é lr:ttada até que o ó:-;iclo ele :IIumínio seja precipitado sobre o CuO. 
formando uma tnistura cm pó de CuO c AI~O, ;\mistura obtida é prensada a frio c colocada no forno tubular para que o 
CuO seja prclcrcncialmcntc rcdu/.iclo para Cu c. finalmente. a pastilha agora composta por cobre c ó:-;iclo de alumínio é 
sintcri/ada a lllll:l temperatura de 'J75··c por duas horas para a formaç:1o de um material coeso. 

4. RESUlTADOS E DISCliSSÜES 

4.1. Redução Pn·ferenrial CuO-Cu 

A Figura 2a mostra uma an:ílísc tcnnogr:l\ i métrica da amostra Cu-AI~O, (5'~;;. cm peso). A ta.'\a de aquecimento sofreu 
um ajuste linear pt-é\ io. sendo c:IIcul:1da con1o (,J,"C/min. Pode-se obscnar que a rcaç;1o ocorre cm tcmpct:llmas 
rei:! ti\ amcntc bai.'\as. a partir de apro:-;imad;uncntc 200"(' O término da rcaç:1o. ou sej:L a rcduç;lo completa do Cuü 
ocorreu por\ olta de )'JO"(' 

:\Figura 2b mostra tum aii:IIisc de rcdnç:1o ténnica progt:mwda (RTP) para a niCSlll<l rcaç:lo acima (Eq. I) An;íliscs de 
RTP s:lo m:11s precisas do q11c a tcnnogr:l\ imctria con1um Na RTP. o progresso da rcaç:1o é avaliado atr:l\ és da mccliç;lo 
do collsumo de li Na Figura 2b. uma amostra contendo I% cm peso de AI~ O, foi escolhida justamente com o objctívo de 
:1\ :!lia r. com prccis:lo rclatÍ\ amclltc alta. o efeito da presença de ;\1~0, lia rcaç;1o de rcduç;lo do ó:-;ido de cobre. A cur\·a de 
RTP mostr:1 que a reaç;lo ocorre lia mesma 1':1i:-;a de temperatura. sendo o ponto de maior consumo de H~. ou seja. o ponto 
onde a rcaç:lo ocorre con1 mais eficiência. é identificado como sendo .1-W"C. 
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Figura 2- Anúlises por tcnuogravimctria (a) c por rcduç;1o térmica programada (RTP) (b) da rcduçiio CuO-Cu. 

Tanto cm termos tcrmodinúmicos. devido a alta afinidade do ;\I com o o:-;igênio. como levando cm conta aspectos de 
fenômenos de transporte. a presença de alumina em bai.'\OS teores n;1o influi significativamente na rcduç;!o do CuO. c 
assim a rcaç;lo estudada foi a seguinte: 

(2) 

Cabe n1cncion:1r que. par:~ que outras\ ari:'l\ eis n;lo tenham influencia nos resultados. amostras compostas de Cu O puro 
foram preparadas em condiçoes idênt ic:1s as amostras ele Cu-AI, O,. Estudos anteriores (Moriyama c\ ai. I '.>ú.>) a respeito 
da rcduç;1o por H, de ó.-...;idos de diferentes metais sugerem que estas rcaçõcs ocorrem através de um processo químico na 
interface ó:-;ido- -mct:~L No mesmo trab:~lho. foi sugerido que a rcduç;lo CuO-Cu segue o modelo lopoquímico. segundo 
as cqmçõcs: 



Motta. M .~ Brocchi. 1·: ~.lena . P 

da , 
- =k *(l - - (t_)' 
dr 

I -- ( I - u ) ' ' -- k r 

(~) 

(.f) 

Onde .. a .. é ;t conycrsão. " t' . é o tempo c " k .. é a constante de' clocidade No ctso d;t reduç;lo CuO-Cu (l·:q -~) limiUçàes 
na sensibilidade (prccis{io) cnt bai .\aS temperaturas da linha e\perimentaltnonlatb par;t a síntese do n;l!Jo-compósito Cu
Alp , n;io permitiram um estudo mais completo . Ainda ass im. alguns resultados importlltlcs lor;un obtidos Apli cando na 
cquaç;io .f os resultados C\pcrimcnlais obtidos para " a" c " k" n:tbcla I) 

AtraYés elo calculo do coc llcicntc de corrclaç;lo linear (CCL) para cada sequência tia dados. n:rificou-se que os cbclos 
C\pc rimcnlais se ajustam sa ti sfat oriatllclllc ao modelo c inético esco lhido (Ltbel :t 11) Rc.~till:tdos semdh;utles aos 
aprcsc lltaclos na Tabdt I pam reduções do Cu O por H 

2 
fo1~llll co llslatados na I iterai ma (Ltg-Oh ct ai.. I ')'JX~ Sak:t et 

ai I ') Xl) ) Para a obtcnç;lo destes resultados lcmpcratur;ts rcl;tti\ ;ullellle bai\;ts tantbém lora111 utili ;ad;~s . IXHé m nada é 
mencionado sobre a utili;aç;lo ele pressões parciai s de hidrogênio . 

Apesar ela di ll culdaclc cm se obter res ult ;~dos precisos. é fund:llllental q11e os cs t udos tk c i nét ic:t scj;tnl re:Jii ; ados na 
própria linha C.\pctimcnlal montada para ;t rc;~ li ;. ; t ç;lo deslc ll~ tbalho . Fstes resultados reprcse ntant todo o co njunto de 
Yari ;'l\cis C\perimcntai s imbutidas na síntese do nano-eompo .~ílo Ctl- .!\1 _.0 ; Sl~J:tm ';triil\cl s estudad:ts tliret;uuc nt c. 
colltO temperatura c prcss;io parci;Ji elos g:'ts redutor. ou YarÍ;I\ eis n;lo estudada.'i. do 1 ipo deito da porosidade. lormato de 
compaclaç;io c problemas relac ionados a fenômenos ele tr;111sporte. 

Tabela I. Com crs;!o' tempo par;~" rccluç;1o Cu O-Cu (p
11 2

'· 0.1 alui) 

T (min) 

) 

() 

T = llJWC 

00211 

7) O.Oú.f7 

lO 0.17ú ~ 

11 :; O .. \ Oú1 
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T ... 1 1 ()"(' T .. · 11:'"(' T 

-0.0 I ~1 O . O.f ~ 5 

O.OXX(l o . 11n 
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Tabela 11 . V;~ lorcs de K. CCL p<!r;t c td;t tctnpcratur;t. 

T (''C) K (min') CC L. 
J<)() O.O.f.f\ O. <JX.f 

2 10 0.0(, I O ()_<)]) 

225 0.07:'0 (). <) :'.f 

250 O.OX.10 () <)<).f 

1) 0"(' 

(). ()( ,() 1 

0.1 'if>X 

().f .\ 11 

0.1>10 I 
1.001) 

A intlucncia da temperatura na reaç;lo pode ser a\ aliada pela energia de ati' aç:1o (E) 1\ energia de atiyaç:lo é c;~lculacl;~ 

;~través da equação de Arrhcnius (Eq. :'i): 

(:'i ) 

onde "T" é a temperatura ent Kelvin. "k .. é a cons talltc de Yclocidade da reaç:lo c "k,, .. é um fato r de rreqiiêucia . considerado 
independente da temperatura. Com a aplicaç;1o ela cquaç;1o :'i. foi ca lcui;ICio: E 1 U 7 kJ /mol. 

Energias de ativação altas. representam uma reaçilo muito scnsíYcl a tc mpe t~ ttur<J. c nqu;~nto que b<Ji.\os ,·;dores de .. E .. 
representam rcaçõcs pouco sensíveis a temperatura . Este , ·alor par;~ a cncrgi;~ de ativ;~ç ;lo pode se r consider;~do um' <Jior 
médio. que sugere que a ta.\a da rcaç;io ele rcduç;lo elo CuO n;1o possui um controle prcdominantctllente dil'usional ou 
químico. mas sim um controle mi sto. Finalmente. estudos adicionais constataram ai11da. que <1 presellÇ;t de AI/), cnt 
percentagens de até IO'Y., cm peso. niio intlui na cinétic ;~ d;t rcduç;lo prcfcrc nc i;~l elo CuO. 
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4.2. Caa·arteriza.;ão Mirroestrutural do Nano-Compósito Cu-AI
2
0

3 

A Figura 4 apresenta uma' is:lo gcr~rl da microcstnrtura da amostra de Cu-Alp, (0.5'% cm peso). As imagens de campo 
claro (CC) c campo escuro ccnt rado (CE C) destacam o tamanho de grão médio da matri1. de cobre. que é de 500/úOO 
nnt c portanto. tal como as partículas de alumina. também estão cm escala nanornétrica. As partículas de AI :O, n<1o 
s;lo facilmente idcntific:i\cis nas imagens de MET uma vc1. que o contraste relacionado a elas é similar aos defeitos 
cristalinos da ruatri; de Cu. 

Apesar desta Iimitaç;lo. as partículas de alurnina podem ser imediatamente idcntifrcadas por microscopia analítica (Figs. 
:; c (,) Obsen ando a distribuiç:lo espacial dos elementos Cu. AI c O. aparentemente muitas partículas de alumina se 
formaram in-situ. estando na fai'a de 10 a ú0/70 nm para o nano-compósito Cu-Alp , (0.:'\'Yc.cm peso). sendo que a maior 
parte' a ria de I O a :wno run. lJ m resultado i ntcrcssantc. para todos os c:-.:pcrirncntos rcali;;rdos. é que os elementos AI c O 
n:lo cst:lo limitados as part iculas. aparecendo também cm pequenas quantidades distribuídas homogeneamente na mat ri1 .. 
Estes mapeamentos coruposicionais lor.rnt obtidos com uma resolução de 12X " 12X pontos de aquisiç;lo de espectros 
de raios-x. As imagens ele campo claro c campo escuro foram adquiridas digitalmente c processadas para c:-.:pansão ele 
contr;rstc . AssinL atran~s ela quantificaç;lo da cada um dos espectros de r.tios-:-.:. pode-se construir mapas composicionais 
quantitati\ os para os elementos Cu. AI c O. 1\ Figura (, mostr.l um mapeamento quantitati,·o de uma rcgi;lo da amostra 
contendo uma partícula ele alumina ele apro,imadamcntc 40 nm de di:imctro . 

A interface mctallccr;imica n;lo cst:'t claramente definida cm termos de conccntraç;1o elos elementos. Estes resultados 
podem ser um indicati\O da fonnaç;lo ele uma terceira fase no sistema A Figura c, sugere que alumina pura formou-se no 
núcleo elas par1ículas c que urua fase composta de Cu. AI · "· <.: formo11 cm' olta rleste núcleo. Uma possível c.,plicaç:lo 
para a fonnaç:lo de uma terceira rase do tipo Cu,AI,O, pode estar associado com a ocorrência de uma ou mais rcaçõcs 
na interface Cu/ AI:O , durante urua das etapas da síntese do materiaL mais provavclu•cntc durante a sintcri;.ação em alta 
temperatura. 

Figura-'- Par CC/CEC obtido 110 MET mostraudo um c:-.:cmplo do tamanho de grão médio da malrit. do Cu-Alp, 
(OS~!,, cm peso). O padr:lo de difraç<1o correspondente está inserido na figura. 

A escala nano métrica das partículas de alumina certamente introdu;: energia de superfície ao sistema. o que pode contribuir 
significa! i\ a mente para a ocorrência de reaçõcs iutcrfaciais. Gaskcll ct ai (I 999) reportaram que. para o sistema Cu-AI, O,. 
a fonnaç;lo de um ó:-.:ido composto é possível cm coudições termodiniimicas similares aquelas utili;adas para a síntese 
do nauo-compósito Cu-Alp, c que esta rase. provavelmente. é CuAIO:. Outros autores (Dicmcr ct ai.. I 999: Tnunblc 
ct ai. I 999) encontraram resultados semelhantes. onde apontar.un a possibilidade de rormaç;lo de CuAIO, na interface 
Cu/ AI: O, sob determinadas pressões parciais de o:-.:igênio. Os resultados ele microanúlisc apresentados no presente 
trabalho indicaram que caso CuAIO, tenha se formado. com ccrtc;:a isto ocorreu cm escala nanométrica. Considerando 
os reagentes utili1~1dos c as etapas do processo de síntese. um possível modelo de reaçõcs para a formação de CuAIO, é 
aprcscutado abai:-.:o: 

5 
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Fi~ura :'i -Imagens de campo claro c escuro obtidas no METV c mapas de composiç;lo para o Cu-AI :O, (0.5"\, cm 
peso) . 

Cu (at%) 

100 

Fi~ura 6. Milpcamcnto composicional quantitativo cm METV por sinais de raios-:x. 

5. CONCLUSÕES 

Estudo tcnnodinilmicos demonstraram a viabilidade de fonnaç;lo do compósito a partir de uma rcduçiio preferencial do 
CuO cm relação ao AI ,O,. Os procedimentos c:xpcrimcntais \·oltados para a síntese. cm oh cndo a prcparaç;1o da mistura 
de ó:xidos. redução préfcrencial c sintcri1.aç;lo. mostraram-se adequados para o preparo/estudo de nano-compósitos Cu
Aip,. A velocidade de redução do CuO com H

2 
mostrou-se rápida mesmo cm condições de temperatura relatiYamcntc 

bai:xa (200"C) c alta diluição do gás redutor (I 0'%). Por exemplo. a 2)0"(' c atmosfera de I O'X, de H,. obscn a-se unw 
conversão de 100'% cm 7.5 minutos. Estudos complementares indicam que a presença de almnina cm pequenas proporções 
mio interfere no comportamento cinético da redução do Ó.\ido de cobre Nas condições implementadas. foi obtido. com 
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sucesso. um nano-compósito Cu-AI _~O ,. A sua c;Jracleri zaç;1o foi e lc luada através das técnicas de microscopia clelrônica 
de transmiss;lo convcncion;ll c de 1 arrcclur;1. inclusi1·e utili ;,a nclo mapeamentos composicionais por mios-:x. H;í indícios 
ele que a in1erL1ce Cu/ALO , é co mposta por CuAIO: e/ou CuA I:O ,. 
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