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RESUMO 

 

As peneiras moleculares mesoporosas do tipo MCM-41 e AlMCM-41 são 

consideradas promissoras como suporte para metais em processos de refino de materiais 

a base de petróleo, como catalisadores e como adsorventes para proteção ambiental. 

Neste trabalho foram sintetizadas as peneiras moleculares MCM-41 e AlMCM-41 

através da substituição da fonte de sílica convencionalmente utilizada, por quartzo, uma 

fonte alternativa e abundante, e pela utilização do rejeito da produção de diatomita, um 

alumino-silicato, como fonte de alumínio, devido a abundante reserva de diatomita no 

estado do Rio Grande do Norte, no município de Ceará-Mirim, com o objetivo de 

produzir materiais de alto valor agregado que apresentam características semelhantes 

aos catalisadores comerciais tradicionalmente existentes no mercado. Estes materiais 

foram sintetizados pelo método de síntese hidrotérmica a 100 ºC por 7 dias, e 

submetidos a calcinação a 500 ºC por 2 horas sob fluxo de nitrogênio e ar. As peneiras 

moleculares foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX), análises térmicas 

diferencial (DTA) e termogravimétrica (TG), fisissorção de N2, (Métodos de BET e 

BJH), espectroscopia na região do infra vermelho (FTIR), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). As análises 

indicaram que os materiais sintetizados apresentaram estrutura hexagonal característica 

dos materiais mesoporosos, com elevadas ordenação e área superficial específica e 

estreita distribuição de tamanho de poros. 

 

 

Palavras chave: Síntese hidrotérmica, MCM-41, AlMCM-41, quartzo e alumino-

silicato. 
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ABSTRACT 

 

The mesoporous molecular sieves of MCM-41 and AlMCM-41 type are 

considered as promising support for metal in the refining processes of petroleum-based 

materials as catalysts and adsorbents for environmental protection. In this work the 

molecular sieves MCM-41 and AlMCM-41 were synthesized by replacing the source of 

silica conventionally used, for quartz, an alternative and abundant, and the use of waste 

from the production of diatomaceous earth, an aluminum-silicate, as a source 

aluminum, due to abundant reserves of diatomaceous earth in the state of Rio Grande do 

Norte in the city of Ceará-Mirim, with the objective of producing high-value materials 

that have similar characteristics to traditional commercial catalysts in the market. These 

materials were synthesized by the method of hydrothermal synthesis at 100 º C for 7 

days and subjected to calcination at 500 º C for 2 hours under flow of nitrogen and air. 

The molecular sieves were characterized by X-ray diffraction (XRD), differential 

thermal analysis (DTA) and thermogravimetric analysis (TG), adsorption of N2 (BET 

and BJH methods), spectroscopy in the infra red (FTIR), microscopy scanning electron 

(SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The analysis indicated that the 

synthesized materials showed characteristic hexagonal structure of mesopores materials 

with high specific surface area and sort and narrow distribution of size of pores. 

 

 

Words key: Hidrotérmico synthesis, MCM-41, AlMCM-41, quartz and aluminosilicate 

mineral. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Considerações gerais 

 

Peneiras moleculares microporosas como as zeólitas são amplamente usadas em 

reações de catálise ácidas para produção de combustíveis, petroquímica e química fina 

(TANABE e HOELDERICH, 1999). Entretanto suas aplicações são limitadas, devido ás 

restrições de tamanho de poro (menor que 15 Å). A descoberta da MCM-41 pelos 

cientistas da Mobil Oil Research and Development Co. (KRESGE et al, 1992; BECK et 

al, 1992) tem proporcionado um novo potencial de aplicabilidade em catálise e adsorção 

devido a sua elevada área superficial e sua harmoniosa uniformidade de mesoporos (de 

20 a 100 Å). De acordo com a IUPAC, estes materiais foram classificados como 

mesoporosos (IUPAC 1978). O método mais utilizado para a síntese desse tipo de 

material é o hidrotérmico (SUN et al 1997), apesar de já terem sido empregados outros 

métodos, como microondas, e cristalização à temperatura ambiente (VOEGTLIN et al, 

1997). Em geral, o aumento do tamanho dos poros ocorre sem solubilização da 

estrutura, entretanto os produtos finais são obtidos com baixa estabilidade térmica e 

hidrotérmica. Medidas de adsorção mostraram que silicatos nanoestruturados 

apresentam alta porosidade (0,7-1,2 cm3g-1) e área superficial de BET da ordem de 1000 

m2g-1, as isotermas de adsorção e dessorção de MCM-41 são do tipo IV, na 

classificação da IUPAC (IUPAC 1978). Devido à alta área superficial e grande 

acessibilidade de seus sistemas de poros, estes materiais nanoestruturados estão sendo 

considerados bastante promissores como catalisadores ácidos em processos 

petroquímicos (HUSSAIN et al, 2006; RAMÍREZ et al, 2000; REDDY et al, 1998; LI et 

al, 2003; SHI et al, 2009), suportes para heteropoliácidos (LIU et al, 2009; KIM et al, 

2008; GHANBARI-SIAHKALI et al, 2000), catálise em fase líquida (LI et al, 2008; 

LUQUE et al, 2007; SERRANO et al, 2007; MASTALIR et al, 2007; KAWABATA et 

al, 2006; VAN GRIEKEN et al, 2006; IKEDA et al, 2005), polímeros (LI et al, 2009; 

MARCILLA et al, 2009; MARCILLA et al, 2007; STEFANIS et al, 2007; PAULINO e 

SCHUCHARDT, 2004). 

Neste trabalho foram sintetizados novos materiais inorgânicos nanoestruturados 

do tipo MCM-41 e AlMCM-41, partindo-se de materiais alternativos, baratos e 
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abundantes, em substituição às fontes silício e de alumínio convencionalmente 

utilizadas, visando minimizar os custos do material e manter suas propriedades. Estes 

materiais foram obtidos pelo método hidrotérmico, caracterizados por vários métodos 

de análise microestrutural e morfológica. 

 

1.2 – Objetivos 

 

1.2.1 – Objetivo geral 

 

 Sintetizar as peneiras moleculares mesoporosas do tipo MCM-41 e AlMCM-41 

utilizando quartzo e rejeito de diatomita (alumino-silicato) como fontes de sílica e de 

alumínio. 

 

1.2.2 – Objetivos específicos 

 

• Sintetizar as peneiras moleculares mesoporosas MCM-41 e AlMCM-41 

utilizando fontes alternativas de sílica e de alumínio; 

• Caracterizar os materiais sintetizados por diversas técnicas físico-

químicas de análises tais como: Difração de raios-X, análise térmica, área 

superficial pelo método de BET, microscopia eletrônica de varredura, 

microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopia na região do 

infravermelho. 

• Realizar um estudo cinético da remoção do agente direcionador ocluído 

nos poros. 

 



Marta Ligia Pereira da Silva   4 
 

 

1.3 – Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em seis (6) capítulos. O capítulo inicial, de 

introdução, apresenta as considerações iniciais, levando em consideração o material a 

ser preparado bem como suas aplicações, e os objetivos geral e específicos. 

Os capítulos seguintes estão estruturados da seguinte forma: 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: trata da história do surgimento dos materiais 

mesoporosos, considerando os aspectos principais desde a sua descoberta e o que 

motivou seu desenvolvimento, as formas de síntese, suas características e aplicações. 

Capítulo 3 - Estado da Arte: Neste capítulo descrevemos os trabalhos 

encontrados na literatura especializada relacionados à utilização de materiais 

alternativos na síntese de peneiras moleculares mesoporosas do tipo MCM-41 e 

AlMCM-41. 

Capítulo 4 - Metodologia: neste capítulo é apresentada a metodologia empregada 

para a síntese e caracterização das peneiras moleculares MCM-41 e AlMCM-41, 

descrevendo todas as etapas e sub-etapas que compõe a referida metodologia, assim 

como a descrição dos equipamentos e dos ensaios. 

Capítulo 5 - Resultados: são relatados os resultados obtidos na síntese das 

peneiras moleculares MCM-41 e AlMCM-41, através da discussão dos resultados das 

análise realizadas. 

Capítulo 6 - Conclusões e Sugestões: apresenta as conclusões, com a 

apresentação dos passos do trabalho de pesquisa realizado, e o cumprimento dos 

objetivos, e ainda sugestões de pesquisas futuras que tornem possível a aplicação efetiva 

dos materiais desenvolvidos. 

Segue-se, por fim, as referências bibliográficas do trabalho. 
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2.0 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – Materiais Mesoporosos 

 

2.1.1 – Das Zeólitas Microporosas às Peneiras Mesoporosas 

As zeólitas cristalinas são aluminossilicatos constituídos de poros e cavidades de 

dimensões moleculares (CUNDY e COX, 2003). Sua descoberta data de 1756 por um 

mineralista sueco, Alex Cronsdet, que destacou algumas interessantes propriedades 

físico-químicas de um mineral poroso a que denominou estilbita. Este mineral quando 

aquecido se comportava de maneira diferente dos outros sólidos inorgânicos, pois 

desidratava sem perder sua estrutura cristalina. Tal comportamento justifica a 

denominação de zeólitas: zeo (ferver) e lithos (pedra) (GIANNETO, 1989; BRECK, 

1964). 

O termo "zeólita" engloba uma grande quantidade de minerais naturais e 

sintéticos que apresentam propriedades como capacidade de troca iônica e dessorção 

reversível de água. Têm também uma estrutura cristalina microporosa constituída por 

átomos de silício e alumínio em um arranjo tridimensional. Verificou-se também que a 

substituição do cátion Si4+ pelo Al3+ na rede do silicato gera um desequilíbrio nas cargas 

que requer um cátion de compensação, metais alcalinos ou alcalinos terrosos, para 

manter a neutralidade elétrica (GIANNETO, 1989). 

A estrutura das zeólitas apresenta canais e cavidades interconectados de 

dimensões moleculares com diâmetros de poro variando de 0,3 nm para poros 

pequenos, até 0,9 nm para classificação de zeólitas de poros grandes, gerando uma 

superfície interna muito grande quando comparada com a externa. Esta estrutura 

confere às zeólitas propriedades tais como baixa densidade e grande volume de 

espaços vazios; alto grau de hidratação, propriedades de troca iônica; adsorção de 

gases e vaporos, e propriedades catalíticas. Os tamanhos de poros permitem a 

passagem de espécies orgânicas dentro do intervalo 0,3 -0,9 nm de diâmetro, e rejeita 

as maiores. Este efeito de seletividade geométrica originou a denominação de peneira 

molecular dada por McBain em 1932 (GIANNETO, 1989). 
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Da descoberta da primeira zeólita natural à primeira síntese da zeólita sintética 

em laboratório reproduzindo o ambiente dos depósitos naturais, baixas temperaturas e 

condições alcalinas, se passaram quase dois séculos (CUNDY e COX, 2003). Neste 

período outras zeólitas foram descobertos e muitas propriedades foram exploradas 

como adsorção de gases e troca iônica, mas a falta de técnicas apropriadas para melhor 

caracterização dos sólidos retardava o desenvolvimento desta área. A aplicação da 

técnica de difração de raios-X por Pauling e Taylor (BRECK, 1964) em 1930 para 

determinar a estrutura cristalina da analcita e natrolita impulsionou o desenvolvimento 

na área de síntese e caracterização dos materiais zeolíticos. Em 1938, R. M. Barrer já 

publicava seus trabalhos sobre sorção de gases em cabazita e analcita, e em 1948 a 

mordenita foi sintetizada pelo método hidrotérmico (BRECK, 1964). 

Estes acontecimentos despertaram o interesse de pesquisadores da Union 

Carbide, Division Linde, e a partir de 1949, R. M. Milton e colaboradores iniciaram 

suas pesquisas na síntese e caracterização de zeólitas. Foram sintetizados as zeólitas 

A (REED e BRECK, 1956), X e Y, todas pertencentes ao mesmo grupo das sodalitas. 

Esta diversidade surgiu das alterações feitas no gel de aluminossilicatos alcalinos e 

condições de síntese tais como tempo de cristalização, temperatura e velocidade de 

reação, composição química inicial do gel, pH da solução e tipo de reagentes 

(BRECK, 1964). 

Em 1961, R. M. Barrer e D. J. Denny inovaram na síntese de zeólitas quando 

acrescentaram cátions alquilamônios ao gel de síntese em elevadas razões molares 

Si/Al. Os produtos foram denominados “N-A” e “N-X” porque se tratavam das zeólitas 

A e X, respectivamente, agora sintetizados na presença de aminas quaternárias 

(CUNDY e COX, 2003). Na mesma época, Kerr e Kokotailo publicaram a síntese de 

uma zeólita A rica em sílica, denominada ZK-4, seguindo as rotinas de preparação à 

base dos novos direcionadores orgânicos. A partir daí seguiu-se a produção de zeólitas 

ZK-5, Beta, ZSM-5 e ZSM-11 (Zeolite Socony Mobil). O aumento da quantidade de 

silício nestes materiais dispensa a presença dos cátions de compensação aumentando, 

desta forma, o caráter hidrofóbico da sua superfície interna. Os átomos de silício e 

alumínio já estavam sendo substituídos por outros elementos tetravalentes e 

trivalentes a partir de 1952, e com a publicação de Barrer e colaboradores em 1959 se 

confirmou a síntese de galossilicatos, aluminogermanatos e galogermanatos 

(BARRER et al, 1959). 
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Observa-se uma tendência a partir da década de 1950 para substituir outros 

metais representativos e de transição no esqueleto da zeólita com o objetivo de gerar 

materiais com diferentes propriedades. Industrialmente as propriedades já exploradas 

são sorção e catálise. A utilização da zeólita X em 1962 como catalisador no 

craqueamento da fração pesada do petróleo gerou uma expectativa no âmbito sócio-

econômico. As pesquisas se direcionaram também para possíveis alterações na 

estrutura destes materiais a fim de aumentar o tamanho de poros que limitava o 

processamento de moléculas maiores presentes no petróleo, pois até a década de 

1980 elas não podiam ser maiores do que 1 nm (CUNDY e COX, 2003). 

Como resultado de algumas tentativas para aumentar o tamanho dos poros das 

zeólitas surge em 1988 o aluminofosfato, VPI-5 (Virgínia Polytechnic Institute mmber 

5), com diâmetro de poro de 1,3 nm, ainda na região de microporosidade. Este 

material apresentava algumas desvantagens: sua baixa resistência térmica e pouca 

acidez (BIZ e OCCELLI, 1998). A síntese da cloverita, um galoaluminossilicato com 

canais tridimensionais e com janelas de diâmetro de 1,3 nm e cavidades de 3,0 nm 

(Estermann et al, 1991), mostrou a limitação desses métodos de síntese. Os materiais 

mesoporosos vieram em seguida, derivados da kanemita (BIZ e OCCELLI, 1998; 

CORMA, 1997; OCCELLI e BIZ, 2000). 

Em 1990, Yanagisawa e colaboradores, sintetizaram a Na-Kanemita, Figura 2.1, 

e submeteram-na à troca iônica com surfactante catiônico do tipo alquiltrimetilamônio. 

Com um tratamento térmico as camadas de silicato condensaram-se parcialmente e 

formaram uma estrutura hexagonal de canais monodimensionais com tamanho 

uniforme. Os poros tinham diâmetros variáveis e podiam atingir até 4,2 nm; eles eram 

gerados quando a fase orgânica era removida por calcinação (CORMA, 1997). Estes 

materiais hexagonais, apesar de sua larga distribuição de poros, podem ser 

considerados precursores dos materiais mesoporos sintetizados pelos pesquisadores da 

Mobil Oil em 1992 (KRESGE et al, 1992). 
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Figura 2.1 – Esquema para formação do material mesoporoso a partir de um silicato 

lamelar, Kanemita.Fonte: CORMA (1997).  

A família de novos materiais mesoporosos, sintetizados pelos pesquisadores da 

Mobil Oil foi denominada M41S (Mobil 41: Synthesis), contém silicatos e 

aluminossilicatos com diferentes arranjos de poros conhecidos como (Figura2.2): fase 

hexagonal (MCM-41), fase cúbica (MCM-48) e fase lamelar (MCM-50). Estes 

materiais apresentam distribuição uniforme de tamanho de poros, na faixa de 

mesoporos, variando de 2 a 10 nm. Dentre os membros da família M41S a peneira 

molecular MCM-41 (Mobil Composition of Matter) é a mais pesquisada (KRESGE et al, 

1992; BECK et al, 1992). 

 

Figura 2.2– Representação das estruturas, (A) hexagonal, (B) cúbica, e (C) lamelar. 

Fonte: CORMA (1997). 

A unidade básica estrutural da MCM-41, Figura 2.3, caracterizada pela difração 

de raios-X e microscopia eletrônica de transmissão, é o empacotamento hexagonal de 

poros cilíndricos (SCHUTH, 1995). As paredes entre os poros, com espessura de 

aproximadamente l nm, são estruturalmente similares às da sílica amorfa, e as reflexões 

apresentadas nos difratogramas de raios-X estão abaixo de 2θ igual a 7. Os planos 

Na+ CnH2n+1NMe 

Kanemita 

Troca iônica 

Complexo orgânico-silicato Material mesoporoso

Calcinar 
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cristalográficos são (100), (110), (200), (210) e (300) segundo os índices de Miller 

(hkl). 

 

Figura 2.3 – Esquema estrutural dos poros da MCM-41. Fonte: SCHUTH (1995). 

As principais propriedades destes materiais são: 

• Elevada área superficial. Os valores de área superficial  obtidos por 

fisissorção de nitrogênio estão na faixa de 700 a 1000 m2g-1; 

• Distribuição uniforme de tamanho de poros. O diâmetro de poros destes 

materiais atinge 4 nm, podendo aumentar através de alterações nos procedimentos de 

síntese; 

• Elevada capacidade de troca iônica. A presença de sítios de troca permite 

funcionalizar a superfície destes materiais para aplicações específicas. 

 

2.2 – Síntese de Materiais Mesoporosos 

 

A inovação no trabalho da Mobil Oil que resultou na síntese de materiais 

mesoporosos foi a utilização de moléculas orgânicas auto-organizadas como agentes 

direcionadores da estrutura, inicialmente chamado mecanismo de direcionamento via 

cristal líquido, diferente da síntese de zeólitas que se utiliza de espécies catiônicas 

mais simples (BECK et al, 1992). 

A formação das estruturas por direcionamento via cristal líquido foi o primeiro 

mecanismo proposto para explicar a formação das estruturas da família M41S. O 

comportamento é baseado naquele das soluções monodispersas de moléculas 

orgânicas formadas por uma parte hidrofóbica, que consiste de compostos alifáticos 

ou hidrocarbonetos aromáticos, e outra parte hidrofílica, polar, que interage 



Marta Ligia Pereira da Silva   11 
 

fortemente com a água e são constituídos geralmente por grupos hidroxila, 

carboxílicos e iônicos (CORMA, 1997). 

Em solução aquosa, estas espécies tendem a se auto-organizar (agregação de 

moléculas) e podem formar, dependendo das condições da solução, micelas esféricas 

ou cilíndricas. 

Quando a concentração do surfactante excede um valor limitante, atinge-se um 

nível crítico denominado CMC1 (First Critical Micelle Concentration), formando-se 

micelas esféricas, onde do lado externo da micela fica o grupo hidrofílico das 

moléculas surfactantes, enquanto que a cauda destas moléculas é direcionada para o 

centro da micela. Logo após a formação das micelas existe outra fase denominada 

CMC2 (Second Critical Micelle Concentration), que corresponde a uma agregação 

adicional das micelas esféricas formando barras cilíndricas (SAYARI, 1996).. Esta 

transformação é fortemente dependente da temperatura, do grau de dissociação do 

ânion, e do comprimento da cadeia do surfactante (BIZ e OCCELLI, 1998). A Figura 

2.4 apresenta as formas de organização das micelas. 

O empacotamento das moléculas surfactantes é determinado pelo equilíbrio 

entre três forças: a tendência da cadeia alquílica para minimizar seu contato com a 

água e maximizar suas interações orgânicas; as interações coulombianas entre os 

grupos hidrofílicos; e as energias de solvatação. 

 

 

 

Figura 2.4 –  Organização das moléculas orgânicas em soluções aquosas com diferentes 

concentrações de surfactante. (a) em baixas concentrações, micelas; (b) em 

concentrações mais altas, micelas cilíndricas. Fonte: SAYARI (1996). 

Após a formação das micelas cilíndricas, as espécies inorgânicas, silicato ou 

aluminossilicato, interagem com o grupo polar do surfactante e polimerizam ao longo 
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do cilindro, Figura 2.5. De acordo com o trabalho original, a mesofase formada 

depende da razão molar direcionador/sílica: se esta for menor que a unidade (<1) a 

fase obtida é hexagonal, MCM-41; se estiver entre 1,0 e 1,5, a fase formada é a 

cúbica, MCM-48; com razão direcionador/sílica entre 1,2 e 2,0, os materiais são 

termicamente instáveis e a fase formada é lamelar, e na razão direcionador/sílica 

acima de 2,0, forma-se o octâmero cúbico ou silicato de cetiltrimetilamônio, 

[(CTA)SiO2,5]8 (SCHUTH, 1995). 

 

Figura 2.5 Etapas de formação da MCM-41.Fonte: SCHUTH (1995). 

Este mecanismo, proposto pelos inventores da família M41S, considera que o 

direcionamento da estrutura é função do ordenamento das micelas mesmo antes da 

adição da fonte de silicato. No entanto, a solução do surfactante é muito sensível às 

alterações nas condições de reação e este arranjo pode ser gerado no momento da 

adição das espécies silicato como citado por Corma. Os autores do trabalho, Davis e 

colaboradores, mostraram que as miceias cilíndricas interagem com as espécies 

silicato produzindo monocamadas de sílica ao redor da superfície externa da micela, 

formando, espontaneamente, um ordenamento característico da MCM-41 (CORMA, 

1997). 

Esse mecanismo tem contra si dois aspectos muito relevantes: 

1. As concentrações de surfactante em que se sintetizam os materiais MCM-41 

por exemplo, são muito menores do que as concentrações mínimas necessárias para 

existirem micelas cilíndricas em solução. 

2. O elevado pH onde a síntese desses materiais é conduzida, tipicamente os 

silicatos e aluminossilicatos não polimerizam nessas condições. 
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Assim, o mecanismo de direcionamento de cristal líquido falhava ao explicar 

esses dois aspectos, o porquê das peneiras moleculares MCM-41 serem obtidas em 

concentrações muito reduzidas de surfactante e em condições muito alcalinas. 

Stucky e colaboradores, (CORMA, 1997) propuseram um mecanismo 

cooperativo que não é influenciado pelo arranjo das micelas orgânicas, mas por uma 

forte interação entre os pares iônicos inorgânico e orgânico, de maneira que diferentes 

fases podem ser obtidas por pequenas variações nos parâmetros de síntese incluindo a 

composição do gel inicial e a temperatura. Segundo os autores, o critério importante 

deste mecanismo é a combinação entre as cargas na interface surfactante-silicato que 

direciona e define o tipo final da estrutura. São três as etapas que caracterizam este 

processo: a ligação multidentada de oligômeros de silicato; a polimerização 

preferencial na interface surfactante-silicato e a combinação de densidade de carga na 

interface (CORMA, 1997; ZHAO et al, 1996) 

Metodologias foram sugeridas considerando a complementaridade eletrostática 

entre os íons inorgânicos em solução e as cargas dos grupos polares dos surfactantes. 

Quando as espécies inorgânicas estão carregadas negativamente nas condições 

experimentais, I-, utilizam-se surfactantes catiônicos, S+. Exemplos destas 

mesoestruturas formadas, S+I-, são os óxidos de antimônio e tungstênio. Quando o 

surfactante é aniônico, S-, o grupo inorgânico deve ser catiônico para formação do par 

iônico S-I+. Exemplos de materiais obtidos por essa rota sintética são os óxidos de 

alumínio e chumbo. Outro caminho proposto considera a participação de um íon 

intermediário na formação do modelo S+X-I+, ou ainda a organização de espécies 

neutras, SºIº, envolvendo interação por ligações de hidrogênio como na síntese de 

sílicas HMS (Hexagonal Mesoporosos Sílica) (TANEV e PINNAVAIA, 1995). 

A síntese realizada em condições aquosas alcalinas, utiliza basicamente 

diferentes fontes de silício e alumínio e o direcionador. O gel preparado com estes 

reagentes, em diferentes razões molares silício/alumínio, é submetido a um tratamento 

hidrotérmico, aquecimento a elevadas temperatura e pressão, em seguida o produto 

final é lavado e seco à temperatura ambiente. A remoção do direcionador ocorre por 

calcinação à temperatura de 550 ºC por 6 h (BECK et al, 1992). O aquecimento pode 

ser realizado de forma controlada em atmosfera inerte até atingir a temperatura de 

reação, e o direcionador pode também ser removido previamente por extração de 

solvente líquido, removendo os cátions do direcionador associados com os grupos 
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silanóis, e os cátions restantes serão eliminados pela calcinação (SCHUTH, 1995). A 

partir desta típica rotina de preparação de materiais mesoporosos pode-se alterar as 

condições de síntese e obter materiais com diferentes propriedades. Os fatores que 

afetam a fase final do produto são razão molar direcionador/sílica, concentração e 

comprimento da cadeia carbônica do direcionador; temperatura de síntese e natureza 

da sílica (SCHUTH, 1995; CHAO, e RUCKENSTEIN, 2002). 

Independentemente do mecanismo adotado, é certo que a presença de um 

direcionador orgânico com comprimento da cadeia carbônica variável permite projetar 

mesofases com diferentes tamanhos de poros. Na preparação da MCM-41 o diâmetro 

do poro aumentou de l,8 nm a 2,2 nm e 3,7 nm quando foram utilizados 

direcionadores com 8, 12 e 16 átomos de carbono, respectivamente. Para se obter 

poros com diâmetros maiores do que 4 nm é necessário acrescentar auxiliares 

orgânicos na mistura reacional, o que compromete a organização da estrutura. Em 

geral, a regularidade diminui quando o tamanho do poro aumenta (SCHUTH, 1995). 

O surfactante é, portanto uma molécula anfifílica que possui em sua estrutura 

molecular dois grupos (um hidrofílico, em uma extremidade, e um hidrofóbico 

composto por uma cadeia de carbonos de comprimento variável na extremidade oposta 

– Figura 2.6), que estando presentes em um sistema, são agentes de superfície ativa 

(surfactante = surface active agent). 

De acordo com a parte hidrofílica, os surfactantes podem ser classificados em: 

aniônicos, catiônicos, anfóteros e não-iônicos. 

♦ Surfactantes Aniônicos: São compostos orgânicos que durante a sua dissociação em 

água formam um ânion com um radical de hidrocarbonetos de cadeia longa. 

♦ Surfactantes Catiônicos: São compostos orgânicos que formam cátions em solução 

aquosa. 

♦ Surfactantes Anfóteros: São substâncias que, dependendo do pH da solução e da sua 

estrutura, podem se comportar tanto como surfactantes aniônicos (altos valores de 

pH), catiônicos (baixos valores de pH) ou espécies neutras. 

♦ Surfactantes não-Iônicos: São substâncias que não formam íons em solução aquosa, 

ou seja, são incapazes de se dissociarem. Caracterizam-se pela ausência de 

interações eletrostáticas. 
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Figura 2.6 – Representação esquemática de uma molécula surfactante 

Quanto aos diversos reagentes utilizados como fontes de alumínio na preparação 

dos aluminossilicatos, estes influenciam diretamente a geração de sítios de troca 

iônica ou sítios ácidos na estrutura da MCM-41 (MOKAYA et al, 1996). Cada átomo 

de alumínio gera uma carga negativa na estrutura que deve ser balanceada por um 

contraíon positivo. Quando um próton é utilizado como contraíon surge uma acidez de 

Bronsted. Este sítio ácido pode ser representado como um grupo hidroxila em ponte 

ligando o alumínio e o silício, Figura 2.6. A expectativa é encontrar fontes de 

alumínio que gerem sítios de troca, alumínio em ambiente tetraédrico, e que estes não 

sejam eliminados da estrutura depois de submetidos a tratamentos pós-síntese 

(SCHUTH, 1995). 

 

Figura 2.7 – Representação esquemática do sítio de Brönsted.Fonte: SCHUTH (1995). 

Luan e colaboradores (1995) sintetizaram aluminossilicatos mesoporosos, 

MCM-41, usando diferentes fontes de alumínio: sulfato de alumínio, boemita, 

aluminato de sódio, ortofosfato de alumínio, acetilacetonato de alumínio, isopropilato 

de alumínio e hidróxido de alumínio. A síntese foi realizada a 150 ºC por 48 h. Os 

resultados de ressonância magnética nuclear de alumínio-27 mostraram que todos os 

aluminossilicatos, recém-sintetizados, exceto o preparado com sulfato de alumínio, 

exibiram um pico no espectro de RMN em 0 ppm associado ao alumínio fora da rede 

em ambiente octaédrico. A intensidade do sinal varia com a natureza do reagente. O 

GRUPO HIDROFÓBICO 

GRUPO HIDROFÍLICO 
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aluminossilicato gerado a partir do sulfato de alumínio apresentou todos os átomos de 

alumínio coordenados tetraedricamente e, portanto, estruturais. Após a calcinação, a 

tendência é ocorrer desaluminação e os átomos de alumínio passam a ser coordenados 

octaedricamente, no entanto, na MCM-41 preparada com sulfato de alumínio, 

observou-se que o aquecimento a 550 ºC por 24 h faz apenas o pico do alumínio 

tetraédrico se tornar alargado sem diminuir de intensidade. 

 

2.3 – Fatores que influenciam a síntese dos materiais mesoporosos 

 

Os materiais mesoporosos do tipo M41S têm sido preparados por uma grande 

variedade de condições, existindo, portanto diversos fatores que influenciam na 

obtenção destes materiais. 

Os principais fatores que afetam a síntese dos materiais mesoporosos do tipo 

M41S. 

• Fonte de silício 

• Temperatura de cristalização 

• pH 

• Utilização de cosolventes 

• Tipos de surfactante 

• Razão surfactante / SiO2 

Vários tipos de fontes inorgânicas são utilizados na síntese da MCM-41. Quanto à 

fonte de silício, normalmente utiliza-se silicato de sódio, TEOS (tertaetilortosilicato), 

TMA-silicate (tetrametilamônio silicato), sílica amorfa (Waterglas, Aerosil, Ludox). 

Dependendo das diferentes condições de síntese (fonte de sílica; pH; comprimento 

da cadeia do surfactante; entre outras) a cristalização pode acontecer à temperatura 

ambiente. Entretanto, na maioria dos casos, a temperatura de cristalização fica em torno 

de 80º - 120ºC. A temperaturas baixas, a condensação dos grupos silanóis também é 

baixa e a agregação das moléculas é então dirigida por interações iônicas. A altas 

temperaturas (> 50ºC), a cinética da condensação dos grupos inorgânicos domina e 



Marta Ligia Pereira da Silva   17 
 

ambos, a termodinâmica e a cinética, favorecem para a sua diminuição, inicializado pelo 

agrupamento dos silicatos (SAYARI, 1996). 

Quanto às condições de pH, estas podem variar bastante, desde extremamente 

ácidos, para neutros, ou muito básicos. A alcalinidade da mistura reacional controla o 

tipo de espécies de silicatos presentes na solução. Com o ajuste do pH torna-se possível 

à formação de uma determinada mesofase, variando-se a densidade de cargas e a 

geometria das espécies de silicatos que interagem com grupos hidrofílicos do 

surfactante. Modificações no tratamento hidrotérmico e o ajuste do pH utilizando ácido 

acético (pH = 11) levam a produção da MCM-41 com uma melhor cristalização e um 

alto rendimento devido um deslocamento do equilíbrio (RYOO et al, 1998). 

Dependendo da sua natureza, co-solventes podem ser utilizados provocando 

diferentes efeitos, o mais conhecido é o TMB (trimetilbenzeno), que se dissolve dentro 

da parte hidrofóbica da micela, agindo como um promotor de aumento, para obter 

materiais com células unitárias mais largas (BIZ e OCCELLI, 1998). 

Muitos tipos de surfactantes são utilizados para a síntese dos materiais 

mesoestruturados, a Tabela 2.1 apresenta alguns tipos. Os mais utilizados são os 

hidróxidos ou haletos de alquiltrimetilamônio. Dependendo das condições de síntese, 

estruturas hexagonais, cúbicas ou lamelares são formadas (SAYARI, 1996). 

Um dos aspectos mais importantes durante o mecanismo LCT para a obtenção dos 

materiais mesoporosos está na capacidade de ajustar o tamanho do poro entre 2 e 10 nm. 

Isto pode ser atingido utilizando surfactantes com diferentes comprimentos de cadeia. A 

estrutura dos materiais mesoporosos preparados pelo método sol-gel pode ser também 

alterada variando a razão surfactante / SiO2. Quando a razão molar for aumentada, os 

produtos obtidos podem ser agrupados dentro de quatro categorias (BIZ e OCCELLI, 

1998; VARTULI et al, 1994), como mostra a Tabela 2.2. 
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Tabela 2.1 – Surfactantes utilizados na síntese de materiais mesoestruturados 

 

Tipos de Surfactantes  
  

Catiônicos   

CnH2n+1(CH3)3N+X-  n = 8-22 

CnH2n+1(C2H5)3N+X- X- = Cl-, Br-, OH- n = 12, 14, 16, 18 

(CnH2n+1)2(CH3)2N+X-  n = 10-18 

C16H33N(CH3)2CnH2n+1  n = 1-12 

Gêmeos    

[CnH2n+1(CH3)2N+-CsH2s-

N+(CH3)2CmH2m+1]Br2 
 n = 16, s = 2-12,  

m = 1-16 

Aniônicos   

C14H29COOH ; C17H35COOH   

C12H25OPO3H2 ; C14H29OPO3K   

CnH2n+1OSO3Na  n = 12, 14, 16, 18 

C16H33OSO3H ; C12H25C6H4SO3Na   

Neutros   

CnH2n+1NH2  n = 10-16 

CnH2n+1N(CH3)2  n = 10-16 

C11-15(EO)n   ;  C = alquil 

CnPh(EO)m   ; Ph = fenil 

(PEO)13(PPO)30(PEO)13 

 

    n = 8 ou 12  ;

n = 9, 12, 15, 20, 30 

m = 8, 10, 18 

Fonte: Sayari (1996). 
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Tabela 2. 2 – Classificação quanto à razão surfactante / sílica 

 

Surfactante / SiO2 

 

Estrutura 

< 1,0 Fase hexagonal (MCM-41) 

1,0 – 1,5 Fase cúbica (MCM-48) 

1,2 – 2,0 Materiais termicamente instáveis 

2,0 Octâmero cúbico [(CTMA)SiO2,5]8 

Fonte: Biz e Ocelli (1998) 

 

2.4 – Aplicações da MCM-41 

 

A maioria das aplicações catalíticas para craqueamento e hidrocraqueamento de 

hidrocarbonetos sobre materiais nanoestruturados está relacionada com MCM-41, e 

foram patenteados pela Mobil Oil Co. Embora, a MCM-41(sílica pura) tenha atividade 

catalítica e estabilidade térmica limitadas, podendo ser gerados sítios ácidos/básicos, 

durante ou após a síntese, os sítios ácidos/básicos em silicatos mesoporosos podem ser 

gerados tanto por substituição isomórfica quanto por impregnação de heteroátomos aa 

MCM-41. 

A incorporação de alumínio, metais de terras raras e de transição, por exemplo, 

La, Ce, Fe, Zn, Ti, V, Cu, Ni, W, Mn em MCM-41, produz um tipo novo de 

catalisadores (JIANG et al, 2008; PÉREZ-QUINTANILLA, 2007; NILSEN et al, 

2007; ZHANG et al, 2008; ANUNZIATA et al, 2008; CHEN et al, 2007; LI et al, 

2008; CHALIHA et al, 2008) que são ativos em diferentes reações tais como a 

oxidação de materiais orgânicos (PARIDA e DASH, 2008), isomerização de 

alcanos/alcenos (WANG e MOU, 2008; PARIENTE et al, 2006; NIEMINEN et al, 

2004, desidrogenação (QIAO et al, 2009; MICHORCZYK et al, 2008; JIBRIL e 

AHMED, 2006), hidrodessulfurização (KANDA et al, 2006; SONG et al, 2006), 

craqueamento (XIE et al, 2008; HABIB et al, 2008). 
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H-MCM-41 tem sido empregado para elevar o grau de olefinas em diversos 

processos petroquímicos (PELRINE, 1993). Uma das rotas investigadas é a 

oligomerização de olefinas C3, C4 ou C5 para hidrocarbonetos na faixa de C6 – C18+. 

O desproporcionamento de olefinas sobre H-MCM-41 produz isobuteno (KIM e INUI, 

1996). Este é utilizado como matéria prima para a produção de MTBE (metil-terc-

butil-éter), que é um aditivo para aumentar a octanagem da gasolina. Catalisadores de 

MCM-41 contendo metais tem sido utilizados em vários processos para produção de 

diesel e lubrificantes via oligomerização de olefinas (KIM e INUI, 1996, ARAUJO e 

SOUZA, 1997). 

Em termos de craqueamento de gasóleo, AlMCM-41 produz uma quantidade 

elevada de combustíveis líquidos e poucos gases e coque, em relação a silica/alumina 

amorfa. Entretanto, comparado com a zeólita USY, o AlMCM-41 mostrou uma maior 

seletividade à formação de diesel (CHEN et al, 1997). Para craqueamento de C16, este 

catalisador exibe alta atividade catalítica e uma boa seletividade para produção de 

olefinas leves, particularmente C4= (ROOS et al, 1994). Este fato é devido à baixa 

atividade para reações de transferência de hidrogênio, devido à acidez baixa. 

Ni,Mo/MCM-41 tem sido usado como catalisadores de hidrocraqueamento, e mostrou 

ser mais eficiente em hidrodessulfurização (HDS) e hidrodenitrogenação (HDN) do 

que Ni,Mo/USY ou sílica-alumina amorfa. (LEE e THOMPSON, 1993)  

A degradação de polímeros plásticos é particularmente um assunto de grande 

interesse mundial e tem sido objeto de várias pesquisas nos últimos anos, com o 

objetivo de reduzir a poluição, minimizar o efeito estufa e recuperar o conteúdo 

energético dos resíduos. Diferentes métodos têm sido utilizados para o tratamento 

catalítico de plásticos devido às temperaturas relativamente altas necessárias para a 

degradação térmica e ao fato de que os produtos da degradação térmica exigem 

tratamentos posteriores, onde a degradação catalítica de resíduos plásticos oferece 

vantagens consideráveis por se tratar de reações que não produzem CO2 (DE 

STEFANIS et al, 2007). 
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2.5 – Fontes alternativas de sílica e de alumínio 

 

2.5.1 – Quartzo 

 

O quartzo é o mais abundante mineral da Terra (aproximadamente 12% vol.). 

Possui estrutura cristalina trigonal composta por tetraedros de sílica (dióxido de 

silício, SiO2), pertencendo ao grupo dos tectossilicatos. O seu hábito cristalino é um 

prisma de seis lados que termina em pirâmides de seis lados, embora frequentemente 

distorcidas e ainda colunar, em agrupamentos paralelos, em formas maciças 

(compacta, fibrosa, granular, criptocristalina), maclas com diversos pseudomorfos. É 

classificado como tendo dureza 7 na Escala de Mohs. Apresenta as mais diversas 

cores(alocromático) conforme as variedades. Peso específico 2.65. Sem clivagem, 

apresentando fractura concoidal. O nome "quartzo" é de origem incerta, sendo a mais 

provável a palavra alemã "quarz", que por sua vez será de origem eslava (Borges, 

1994). 

Variedades de quartzo - Sendo um dos minerais mais comuns do mundo, 

existe um número impressionante de designações diferentes. A distinção mais 

importante entre tipos de quartzo é entre as variedades macrocristalinas (com cristais 

individuais visíveis a olho nú) e microcristalinas também chamadas criptocristalinas 

(neste caso trata-se de agregados de cristais apenas visíveis sob grande ampliação). 

Calcedônia é um termo genérico para quartzo criptocristalino. As variedades 

criptocristalinas são opacas ou translúcidas, enquanto que as variedades transparentes 

são geralmente macrocristalinas. Nem todas as variedades ocorrem na natureza. O 

Prásio, um material com cor verde-oliva, é produzido por tratamento térmico. Apesar 

do citrino ocorrer naturalmente, a maior parte é produzido por aquecimento de 

ametista. A carneliana é largamente tratada por calor por forma a obter uma coloração 

mais profunda. 

Ainda que muitos dos nomes dados às diversas variedades ao longo dos tempos 

sejam derivados da cor do mineral, os esquemas científicos de nomenclatura referem-

se sobretudo à microestrutura do mineral (Borges, 1994). 
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O cristal de quartzo pode ser obtido na natureza (ocorrências ou jazidas) ou por 

crescimento hidrotérmico (cultured quartz) na indústria de cristais cultivados. Os 

recursos mundiais de grandes cristais naturais ocorrem quase exclusivamente no 

Brasil e, em quantidades menores, em Madagascar, China, África do Sul, Canadá e 

Venezuela. No processo de produção brasileira de quartzo (cristal) predomina o 

pequeno minerador e o minerador informal (não legalizado), tanto na produção de 

lascas (fragmentos de quartzo selecionados manualmente pesando menos de 200 

gramas) quanto na produção de cristais (SUMARIO MINERAL, 2008). 

 

2.5.2 – Diatomita 

 

Terra diatomácea é um sedimento amorfo, originado a partir de frústulas ou 

carapaças de organismos unicelulares vegetais tais como algas microscópicas 

aquáticas, marinhas e lacustres, normalmente denominada diatomita. Por apresentarem 

natureza silicosa, as frústulas desenvolvem-se indefinidamente nas camadas 

geológicas da crosta terrestre. A terra diatomácea é um material leve e de baixa massa 

específica aparente, cuja coloração varia do branco ao cinza escuro. Além disso, este 

material é constituído principalmente por sílica opalina (58 até 91%) e impurezas tais 

como argilominerais, matéria orgânica, hidróxidos, areia quartzosa e carbonatos de 

cálcio e de magnésio. A maioria das diatomáceas apresenta tamanho entre 4 e 500 µm, 

bem como existem em mais de 12.000 espécies diferentes (SOUZA, 2003). 

Os Estados Unidos e a China são considerados os maiores detentores dos 

recursos de diatomita. Suas reservas medidas e somadas, chegam aos 360 milhões de 

toneladas (910 milhões de toneladas se consideradas medidas + indicadas). No Brasil, 

em se tratando de reservas oficiais (medidas + indicadas), inclusive reavaliadas, 

estima-se que as mesmas sejam da ordem de 2,5 milhões de toneladas. Das reservas 

brasileiras; 993 mil toneladas (37,4%), se encontram localizadas no Rio Grande do 

Norte, nos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Maxaranguape, Rio do 

Fogo, Nísia Floresta e Touros (SUMÁRIO MINERALa, 2008). A extação da 

diatomita gera um rejeito denominado composto principalmente de sílica e alumínio, 

devido as contaminações das jazidas, produzindo um material sem as características 

desejadas e poranto descartado. 
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2.6 – Estudo cinético da remoção do surfactante 

 

O estudo da cinética da pirólise é importante para o conhecimento do 

mecanismo de decomposição, a taxa da reação, os parâmetros da reação e para predizer 

a distribuição dos produtos. O modelo cinético livre é uma técnica de análise vantajosa 

quando o mecanismo real da cinética é desconhecido. Isto torna-se extremamente 

importante durante decomposição catalítica desde que o mecanismo da reação pode 

mudar drasticamente com tipo e concentração do catalisador. A técnica do modelo 

cinético livre de Vyazovkin tem sido extensivamente aplicada em muitos processos 

complexos de reação para a obtenção informações confiáveis e consistentes sobre a 

cinética do processo total (SAHA e GHOSHAL, 2007). 

O modelo desenvolvido Vyazovkin um método integral de análise da cinética 

pelo “modelo-livre” que utiliza várias taxas de aquecimento para avaliar tanto cinéticas 

simples como complexas das reações. A taxa das reações químicas dependem da 

conversão (α), da temperatura (T) e do tempo (t). A análise é baseada no princípio da 

isoconversão, que propõe que uma conversão constante da taxa da reação é uma função 

somente da temperatura. Em uma análise são necessárias pelo menos três taxas de 

aquecimento diferentes (β) e as curvas de conversão respectivas são avaliadas através 

das curvas medidas por análise termogravimétrica.  

A equação básica da cinética não isotérmica é dada a seguir: 

        (equação 2.1) 

Onde k é a constante de velocidade (s-1) e β é a taxa de aquecimento (ºCs-1). 

Relacionando k com a equação de Arrenius k=koe-Ea/RT , e rearranjando temos: 

      (equação 2.2) 

Integrando a Eq. 2.2 obtemos: 

    (equação 2.3) 

Desde que E/2RT<<1, a integral da temperatura pode ser aproximada por: 
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      (equação 2.4) 

Substuindo a integral da temperatura, rearranjando e tomando o logarítmo: 

      (equação 2.5) 

Para cada conversão (α), ln(β/Tα
2) é plotado vesus 1/Tα, fornecendo uma linha 

reta com a inclinação –Ea/R, conseqüentemente a energia de ativação é obtida em 

função da conversão (Vyazovkin, 1988). 
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3.0 – Estado da arte 

 

Desde a descoberta dos materiais mesoporosos M41S, bem-estruturados como a 

MCM-41 e AlMCM-41 durante a década de 1990, as propriedades catalíticas destes 

sólidos e de seus análogos, SBA-15 e AlSBA-15, tem sido estudadas intensivamente. 

Os materiais mesoporosos ordenados são úteis superar a limitação do tamanho de poros 

das zeólitas e permitir uma difusão mais fácil de moléculas volumosas. Tais 

propriedades são altamente desejáveis para potenciais aplicações no processo de 

craqueamento catalítico FCC. 

A principal característica de atração destes materiais é sua estrutura química 

ímpar, que consiste em pares de grupos funcionais silanóis (Si–OH) com tamanhos e 

formas de poro que podem ser adaptados em função das necessidades da aplicação. Um 

dos membros os mais investigados da família de M41S é a MCM-41 que é uma sílica 

amorfa que compreende de uma disposição de unidirecional 2-D, estrutura hexagonal 

com área de superfície extremamente elevada de >1000 m2g-1. 

O material mesoporoso MCM-41 pode ser sintetizado usando uma variedade de 

precursores de sílica tais como n-alquil-oxissilanos, n-alquil-aminas, silicato de sódio e 

aerosil. Porém, um inconveniente principal destes precursores são os custos elevados 

dos materiais de partida que resultam em um elevado custo de produção. 

Outras técnicas químicas que usam precursores diferentes de sílica foram 

investigadas subseqüentemente por muitos pesquisadores para produzir os silicatos 

mesoporosos, particularmente a MCM-41. Por exemplo, Gruen e colaboradores (1997) 

relatram uma nova rota de síntese de MCM41 pelo hidrólise do tetraetilortossilicato 

(TEOS) com amônia como catalisador. Chen e colaboradores (1997) prepararam MCM-

41 baseados por um método de síntese hidrotérmico simplificado em um meio alcalino 

usando o hidróxido do cetiltrimetilamônio (CTMAOH) como direcionador, e 

encontraram que o material MCM-41 se desintegrava facilmente em um meio aquoso 

fortemente básico (pH > 11) mas era relativamente estável em um ambiente ácido. 

Embora todos estes processos sejam praticáveis, são muito específicos, 

requerendo materiais de partida altamente puros. Além disso, as toxicidades elevadas 

dos precursores de sílica e dos agentes direcionadores de estrutura usados durante o 

processo requerem atenção e manipulação cuidadosa de modo a não poluir o ambiente. 
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Assim, mais esforços são requeridos para desenvolver processos econômicos que 

utilizem não somente materiais de partida de baixo custo, mas também que seja simples 

e eficaz em produzir os materiais mesoporosos da família M41S. 

Diversos materiais têm sido utilizados como fonte de reagente alternativo na 

síntese de materiais mesoporosos do tipo MCM-41 e AlMCM-41. A cinza de carvão foi 

utilizada por Hui e Chao (2006), na China, a cinza foi submetida a um tratamento com 

uma solução 2M de NaOH sob agitação a 100 ºC por 4,5 h, visando extrair a sílica 

presente no resíduo. Este material foi utilizado como fonte de sílica na síntese da MCM-

41. O material obtido apresentou estrutura hexagonal, porém não organizada, a área 

superficial específica foi de 900 m2g-1 e espessura de parede de 1,0 nm (HUI e CHAO, 

2006). Misran e colaboradores também utilizaram cinza de carvão na Malásia. O 

resíduo também foi submetido a um pré tratamento com a função de remover a sílica na 

forma de silicato de sódio. O resíduo foi aquecido por várias horas a 550 ºC juntamente 

com hidróxido de sódio. O material apresentou a estrutura hexagonal e organizzada, 

com área superficial específica de 732 m2g-1 (MISRAN et al, 2007). 

A AlMCM-41 também foi sintetizado a partir da zeólita ZSM-5 como fonte 

simultânea de sílica e de alumínio, realizando inicialmente um ataque alcalino na 

mesma. A estrutura hexagonal foi obtida com uma superficial específica de 704 m2g-1 

(HABIB et al, 2008),  

Wang e colaboradores sintetizaram o a AlMCM-41 utilizando metacaulim como 

fonte de alumínio, sem a utilização de um pré-tratamento, produzindo a fase hexagonal 

com área superficial específica de 753 m2g-1 e espessura de parede de 1,42 nm 

(WANG et al, 2009). 
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4.0 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 – Materiais de partida 

 

Para a síntese da MCM-41 e da AlMCM-41 foram utilizados os seguintes 

materiais: 

• Quartzo 

• Alumino-silicato proveniente do rejeito de diatomita 

• Silicato de sódio (Vetec, 51,18 % de SiO2; 46,69 % de Na2O) 

• Brometo de cetil-trimetil-amônio (Vetec, 98%) 

• Ácido acético (Vetec, 99,7%) 

• Acetato de sódio (Vetec, 99 %) 

• Álcool etílico (Isofar, 95 %) 

• Ácido clorídrico (Vetec, 37 %)  

• Água deionizada 

 

4.2 – Métodos experimentais 

 

4.2.1 – Síntese dos materiais 

 

Inicialmente o quartzo foi lavado moído e peneirado para que estivesse na 

granulometria de 150 mesh. 

A MCM-41 foi sintetizada por meio de uma síntese hidrotérmica, preparando 

uma solução aquosa, contendo a fonte de sílica (quartzo) e de sódio (silicato de sódio), 

com agitação constante e temperatura compreendida entre 55 e 60 oC. A mistura 

resultante foi agitada até a completa homogeneidade, por um período de 2 horas. Após 

este período adicionou-se uma solução contendo o agente direcionador de estrutura 
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brometo de cetiltrimetilamônio (CTMABr), a temperatura ambiente e sob agitação por 

um período de 1 hora. 

A composição molar do gel é: 1,0 CTMABr:4,0 SiO2:1 Na2O:200 H2O 

O gel obtido foi introduzido em um frasco de teflon com tampa, e este inserido 

em uma autoclave de aço inox e aquecido a temperatura de 100 oC em estufa, durante 

um período de 7 dias, controlando-se o pH do gel a cada 24 horas para 9-10 com ácido 

acético, até que o mesmo atingisse a estabilidade. O sólido final foi separado do 

sobrenadante por filtração, lavado primeiramente com uma solução de HCl/Etanol, em 

seguida com água deionizada e depois foi seco em estufa. 

O AlMCM-41 foi sintetizado seguindo a metodologia de síntese da MCM-41, 

adicionando-se à primeira solução o mineral alumino-silicato, que foi utilizado como 

fonte de alumínio, onde a razão Si/Al foi igual a 50, e a composição molar do gel foi a 

seguinte: 1,0CTMABr:4,0 SiO2:0,04 Al2O3:1,04 Na2O:200 H2O. Este procedimento 

experimental está representado esquematicamente na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Fluxograma das etapas de síntese dos materiais MCM-41e AlMCM-41. 

 

4.2.2 – Calcinação da MCM-41 

 

O direcionador orgânico ocluído nos poros do material foi eliminado por 

calcinação sob fluxo de nitrogênio de 200 ml/min por 1 hora a temperatura de 500 ºC, 

com taxa de aquecimento de 10 oCmin-1 e em seguida sob fluxo de ar de 300 ml/min por 

1 hora a temperatura de 500 ºC. 

Adição de CTMABr e água destilada 

Fonte de sílica Silicato de sódio Fonte de alumínio Água destilada 

Agitação constante por 2 horas a 60 oC 

Ajuste do pH com   
CH3COOH  30%  
para 9,5 – 10 a cada 
24 horas 

Agitação constante por 1 hora a temperatura ambiente 

Autoclave a 100 o C por aproximadamente 7 dias 

Adição de CH3COONa.3H2O (razão sal/surfact. = 3) 

Lavagem com uma solução (HCl/EtOH 2%) 

MCM-41 / AlMCM-41 

Calcinação a 500oC a 10 oC.min-1, por 2 horas (1 hora em N2 e 1 
hora em ar) 
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O sistema utilizado para este processo está representado na Figura 4.2. 

Figura 4.2 – Diagrama esquemático do sistema utilizado para a calcinação das amostras. 

Onde: 1 e 2 - cilindros de N2 e ar sintético respectivamente, 3 - válvula de 

seleção de gases, 4 - adsorvente para retenção de umidade, 5 - válvula de ajuste de 

vazão, 6 - forno e 7 - amostra. 

 

4.2.3 – Caracterização dos materiais 

 

4.2.3.1 – Análise química por EDX 

As fontes de sílica e de alumínio foram submetidas à análise química via 

Fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDX) em um equipamento Shimadzu 

modelo EDX-820, onde foram quantificadas as concentrações de Si, Al. 

 

4.2.3.2 – Difração de Raios-X 

Neste trabalho, esta técnica foi utilizada com a finalidade de confirmar a 

formação da estrutura dos materiais sintetizados. Estes ensaios foram realizados em um 

equipamento da Shimadzu modelo XRD-6000, usando radiação CuKα(λ = 1,5406Å) 
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obtida por 40kV em corrente de filamento de 30 mA. Os dados foram coletados em um 

intervalo de variação angular entre 1 e 10 º e de 10 a 80 º. 

O parâmetro do arranjo hexagonal ao (parâmetro de rede) da estrutura MCM-41 

é obtido através do pico de reflexão do plano (100), o qual é o mais intenso no 

difratograma de raios-X, sendo calculado pelas seguintes equações (BECK et al, 1992). 

( )
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a 3
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1 2

2
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22
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(hkl)

+
++

=      (equação 4.1) 

para o plano (100) teremos: 

2
0

2
(100) a 3

4
d

1
=        (equação 4.2) 

3

d 2
a (100)

0 =        (equação 4.3) 

onde: 

d(hkl) = distância interplanar relativa ao plano (100) 

a0 = parâmetro do arranjo hexagonal da estrutura mesoporosa MCM-41 

A distância interplanar para o plano (100) pode ser obtida pela equação: 

θsen  d 2λ (100)αCuK =        (equação 4.4) 

Onde: 

λCuKα = comprimento de onda para o CuKα = 1,5418 (CULLITY, 1956). 

θ = é ângulo de Bragg para o pico de maior intensidade no plano (100). 

A espessura da parede (w) é calculada através da equação 4.5. 

w = ao – Dp        (equação 4.5) 

Onde: 

Dp é o diâmetro do poro. 
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A Figura 4.3 mostra um diagrama esquemático do arranjo mesoporoso do material 

MCM-41. 

 

Figura 4.3 – Diagrama esquemático do arranjo mesoporoso da MCM-41 antes e após a 

calcinação. 

Onde: T, temperatura; t, tempo; d (100), distância interplanar no plano (100), w, 

espessura da parede de sílica e ao parâmetro mesoporoso 

 

4.2.3.3 – Análise Térmica Diferencial e Termogravimétrica (DTA, TG) 

 

A análise térmica foi realizada em uma balança da Shimadzu TG/DTA-60H sob 

atmosfera dinâmica de nitrogênio de 50 mL min-1 na faixa de temperatura entre 30 e 

900 °C com razão de aquecimento de 20 oCmin-1, usando-se uma massa de 

aproximadamente 10 mg depositada em um porta amostra de platina. As curvas DTG 

foram obtidas calculando-se a derivada primeira das curvas TG. 

 

4.2.3.4 – Adsorção Física de Nitrogênio (Método de BET) 

 

A medida de área superficial específica e a isoterma de adsorção foram obtidas 

por adsorção física de nitrogênio sobre o material, pelo método Brunauer-Emmett-

Teller BET. Este método baseia-se na determinação do volume de N2 adsorvido a 

diversas pressões relativas, na temperatura do nitrogênio líquido, a pressões de até 2 atm 

e pressões relativas (P/P0) inferiores a 0,3. Para a realização deste ensaio, foi utilizado 
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um medidor de área específica Quanta Chrome NOVA-1200E Surface and Poro 

Analizer, munido de software para determinar a área superficial específica. O diâmetro 

e o volume de poros foram obtidos pelo método Barret-Joyner-Halenda, BJH. As 

amostras foram degasificadas por 3 horas a 300 ºC para remover qualquer material 

fisissorvido no interior dos poros e na superfície do material. 

 

4.2.3.5 – Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

As análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho foram 

realizadas em um espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier da 

Bio-Raid Excalibur Series modelo FTS 3000 MX, usando Kbr como agente dispersante. 

As pastilhas foram preparadas pela mistura de aproximadamente 0,7 mg de amostra 

com uma quantidade suficiente de KBr para se atingir a concentração de 1% em massa. 

Os espectros foram obtidos na região de 4000 a 400 cm-1. 

 

4.2.3.6 – Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As micrografias eletrônicas de varredura foram obtidas utilizando o 

equipamento Fied Emission-Supra 35, Gemini-Zeiss equipment, utilizando o método 

High-Resolution Scanning Electron Microscopy (HR-SEM) do Laboratório 

Interdisciplinar de Cerâmica e eletroquímica da Universidade Federal de São Carlos – 

UFSCAR. 

 

4.2.3.7 – Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

As análises foram realizadas no LMSPC (Laboratoire des Matériaux Surfaces et 

Procédés pour la Catalyse) da Universidade de Strasbourg ,em um microscópio de alta 

resolução TOPCON, modelo EM-002B com filamento de hexaborato de lantânio 

(LaB6), trabalhando a uma tensão de aceleração de 200 KV. Este microscópio pode 

alcançar em condições excepcionais, uma resolução da ordem de 1,8 (Å). 
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A principal dificuldade de se trabalhar com esta técnica é a necessidade de uma 

preparação muito precisa das amostras, freqüentemente difícil de obter. As amostras 

foram inicialmente moídas em almofariz de ágata, e o pó foi colocado em uma 

suspensão com etanol e disperso em aparelho de ultra-som. Uma gota desta suspensão 

foi depositada sobre o suporte seco. O suporte é constituído de uma grade feita de cobre 

com 2 a 3 mm de diâmetro, formando uma peneira metálica recoberta por um filme de 

carbono. 

 

4.2.3.8 – Estudo cinético da remoção do surfactante (CTMAbr) dos poros 

dos materiais por temogravimetria 

 

A remoção total do direcionador estrutural dos poros das amostras é o objetivo 

principal da etapa de calcinação. Altas temperaturas favorecem a rápida remoção do 

surfactante, mas por outro lado, podem causar a destruição da estrutura MCM-41 pela 

quebra das ligações da sílica tetraédrica. Vyazovkin desenvolveu um método integral de 

análise cinética com múltiplas taxas de aquecimento para calcular a cinética de reações 

simples e complexas em função de várias variáveis (VYAZOVKIN, 1988). 
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5.0 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 – Análise química  

A Tabela 5.1 apresenta os principais componentes do quartzo e do alumino-

silicato utilizados como fonte de sílica e de alumínio respectivamente. 

Tabela 5.1 – Composição química do quartzo e do alumino-silicato. 

 Quartzo Alumino-silicato 

SiO2 (%) 97,817 47,208 

Al2O3 (%) - 49,095 

 

O quartzo apresenta mais de 97 % de sílica sendo apropriado para o uso como 

fonte de sílica na síntese da MCM-41, e o alumino-silicato apresenta cerca de 49 % de 

alumínio e 47 % de sílica. Ao ser utilizado como fonte de alumínio também é 

considerada a quantidade de sílica presente, e, portanto o alumino-silicato além de ser a 

única fonte de alumínio também contribui como fonte de sílica, apesar da pequena 

quantidade, uma vez que a razão Si/Al é bastante elevada no mineral, o que torna 

inviável a sua utilização como fonte exclusiva de sílica e de alumínio simultaneamente. 

 

5.2 – Difração de Raios-X 

 

As Figuras 5.1 e 5.2 mostram os difratogramas de Raios-X da MCM-41antes e 

após a calcinação. 

Os padrões de DRX da MCM-41 não calcinada e da MCM-41 calcinada 

apresentam três picos característicos, um com elevada intensidade, atribuída à linha de 

reflexão do plano (100) e dois outros com menor intensidade atribuídos às reflexões dos 

planos (110) e (200) e (210) característicos da estrutura hexagonal mesoporosa como 

descrito pelos pesquisadores da Mobil Oil Research and Development Co. (BECK et al, 

1992), comprovando que a remoção do direcionador não afetou a estrutura da MCM-41. 
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A presença de estruturas formadas por canais hexagonais ordenados fornece um 

difratograma com mais picos que as estruturas onde os canais estão dispostos 

desordenadamente (BECK e VARTULI, 1996) 

Figura 5.1 – Difratograma de Raios-X da MCM-41 não calcinada. 

Figura 5.2 – Difratograma de Raios-X da MCM-41 calcinada. 

 

As Figuras 5.3 e 5.4 mostram os difratogramas de Raios-X da AlMCM-41antes 

e após a calcinação. 
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Figura 5.3 – Difratograma de Raios-X da AlMCM-41 não calcinada. 

Figura 5.4– Difratograma de Raios-X da AlMCM-41 calcinada. 

Os padrões de DRX da AlMCM-41 e da AlMCM-41 calcinada apresentam três 

picos característicos, um com elevada intensidade, atribuída à linha de reflexão do plano 

(100) e dois outros com menor intensidade atribuídos às reflexões dos planos (110) e 

(200) característicos da estrutura hexagonal mesoporosa como descrito pelos 

pesquisadores da Mobil Oil Research and Development Co (BECK et al, 1992), 

comprovando que a remoção do direcionador não afetou a estrutura da AlMCM-41. A 

presença de estruturas formadas por canais hexagonais ordenados fornece um 
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difratograma com mais picos que as estruturas onde os canais estão dispostos 

desordenadamente (BECK e VARTULI, 1996). 

Os parâmetros cristalográficos obtidos a partir da difração de raios-X 

encontram-se na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Resultados de parâmetros cristalográficos obtidos via Difração de Raios-X 

da MCM-41 e da AlMCM-41 calcinadas. 

Propriedade MCM-41 AlMCM-41 

2θ 2,06 2,14 

d (nm) 4,2835 4,1282 

ao (nm) 4,946 4,767 

 

A Figura 5.5 mostra os difratogramas no intervalo de 10 a 80 º para o alumino-

silicato, usada como fonte de alumínio, e para o AlMCM-41, onde se observa a 

destruição da estrutura do alumino-silicato quando formada a fase AlMCM-41 o que 

indica que o alumínio se encontra na rede do AlMCM-41. 

10 20 30 40 50 60 70 80

2θ

 AlMCM-41
 Alumino-silicato

 

Figura 5. 5– Difratograma de Raios-X da AlMCM-41 e do alumino-silicato 
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5.3 – Análise Térmica Diferencial e Termogravimétrica (DTA, TG) 

 

As curvas da análise térmica da MCM-41 não calcinada são mostradas na 

Figuras 5.6. 
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Figura 5.6 – Curvas TG, DTG e DTA da MCM-41 não calcinada. 

Observa-se através da curva TG uma perda de massa de cerca de 4,6 % entre 23 

ºC e 131 ºC devido à perda de água adsorvida. Através da curva DTA obtém-se a 

entalpia envolvida no processo que é de -47,81 Jg-1. Percebe-se ainda outra grande 

perda de massa da ordem de 34% que se inicia quando a temperatura atinge 145 ºC e 

termina em 343 ºC, devido a decomposição do surfactante ocluído nos poros da MCM-

41, e pela curva DTA verifica-se o caráter endotérmico dessa decomposição, com 

consumo de 803,56 Jg-1. Após a saída do surfactante observa-se que o material continua 

perdendo massa de forma constante, devido à perda de água pela condensação dos 

grupos silanóis da superfície interna dos poros, que interagiam com as moléculas do 

direcionador, necessitando de uma energia de -3,18 KJg-1 (PARK e KOMARNENI, 

1998) 
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A Figura 5.7 apresenta as curvas da análise térmica da AlMCM-41 não 

calcinada.  
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Figura 5.7 – Curvas TG, DTG e DTA da AlMCM-41 não calcinada. 

Verifica-se através da curva TG uma perda de massa de cerca de 11 % entre 26 

ºC e 137 ºC devido à perda de água adsorvida, cerca de 2,5 vezes maior que a da MCM-

41, a energia envolvida nesse evento é de -352,7 Jg-1, percebe-se ainda outra perda de 

massa da ordem de 3,7 % que se inicia quando a temperatura atinge 144 ºC e termina 

em 333 ºC, devido a decomposição do surfactante ocluído nos poros da AlMCM-41. A 

pequena perda em relação a apresentada pela MCM-41 provavelmente é devida a 

lavagem que se faz no material com a solução de HCl em etanol (2%), que tem por 

objetivo remover parte da matéria orgânica ocluída nos poros. Através da curva DTA 

verifica-se o caráter endotérmico dessa decomposição com energia de -242,0 Jg-1. Após 

a saída do surfactante observa-se um comportamento semelhante ao apresentado pela 

MCM-41 com perda de 6,4 % de massa, provavelmente devido à perda de água pela 

condensação dos grupos silanóis da superfície interna dos poros, que interagiam com as 

moléculas do direcionador, a entalpia dessa reação é de 2,58 KJg-1 (PARK e 

KOMARNENI, 1998). 
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5.4 – Adsorção Física de Nitrogênio (Método de BET) 

 

As propriedades texturais dos materiais sintetizados e a espessura da parede (w) 

são dadas na Tabela 5.3, onde se observa sua elevada área superficial específica e a 

semelhança entre as dimensões dos poros dos dois materiais, e que estes estão de acordo 

com os materiais sintetizados pelos pesquisadores da Mobil Oil Research and 

Development Co. (KRESGE et al, 1992; BECK et al, 1992). 

Tabela 5.3 – Propriedades texturais da MCM-41 e da AlMCM-41 calcinadas. 

Propriedade MCM-41 AlMCM-41 

Área específica (m2g-1) 1087 1304 

Diâmetro de Poro (nm) 3,208 3,214 

Volume de Poro (cm3g-1) 0,255 0,311 

w (nm) 1,738 1,553 

As isotermas de fisissorção de N2 para as peneiras moleculares sintetizadas e 

calcinadas encontram-se nas Figuras 5.8 e 5.9. 
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Figura 5.8 – Isoterma de adsorção/dessorção de N2 da MCM-41 calcinada. 

Figura 5.9 – Isoterma de adsorção/dessorção de N2 da AlMCM-41calcinada. 

Ambas as amostras apresentam isotermas do tipo IV, que é típico dos materiais 

mesoporosos MCM-41 quando se utiliza o nitrogênio como adsorbato.  

As isotermas apresentam três regiões bem distintas (SCHMIDT et al, 1995), o 

processo inicial de adsorção ocorre em monocamada a baixas pressões, (região A), 
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seguida de adsorção em multicamadas com o aparecimento do ponto de inflexão a partir 

de P/Po igual a 0,3.(STORCK et al, 1998). Neste ponto, a quantidade de gás adsorvido 

aumenta abruptamente com pequena variação de pressão devido à condensação das 

moléculas do adsorbato abaixo de sua pressão de vapor em mesoporos primários, 

(região B). Quando o adsorbato no estado líquido preenche todos mesoporos primários a 

inclinação da curva diminui e forma-se um patamar tendendo a horizontal associado à 

adsorção em multicamadas na superfície externa do sólido, (região C). (BIZ et al, 1998). 

Acima de P/Po igual a 0,9 as curvas se tornam assintóticas, comportamento 

característico de condensação capilar em mesoporos secundários (GREG et al, 1982; 

GHOSH et al, 2003) 

A Figura 5.10 mostra a distribuição do tamanho de poros da MCM-41 e da 

AlMCM-41 calcinadas calculadas pelo Método BJH, onde se observa que para ambos 

os materiais a maioria dos poros possuem raio na faixa de 16 a 25 Å, ou 1,6 a 2,5 nm. 

Este resultado indica que o alumínio da AlMCM-41 se encontra na rede e não no 

interior dos poros (KANDA et al, 2007). 

0 50 100 150 200 250 300 350
0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

AlMCM-41
 MCM-41

dv
/d

r (
cm

3 g-1
Å

-1
)

Raio de poro (Å)
 

Figura 5. 10 – Distribuição do tamanho de poros da MCM-41 e da AlMCM-41 

calcinadas. 
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5.5 – Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

Os espectros de absorção no infravermelho das amostras de MCM-41 não 

calcinada, e calcinada são mostrados na Figura 5.11. 
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Figura 5.11 – Espectros de IV da MCM-41 não calcinada e calcinada. 

Os espectros de absorção no infravermelho das amostras de MCM-41 não 

calcinada, e calcinada, apresentam bandas na região de 400-1400 cm-1, características 

das vibrações fundamentais da rede da MCM-41 (KOH et al, 1997; FLANIGEN et al, 

1971). 

Na região de 1000 a 1250 cm-1 há uma banda larga referente ao estiramento 

assimétrico de Si-O-Si . Esta banda é composta de duas outras bandas, uma principal 

em 1075 cm-1, e outra em 1234 cm-1 que fica menos resolvida quando os materiais são 

calcinados porque a banda l075 cm-1 desloca-se na direção de maiores números de 

onda. A banda em torno de 800 cm-1 refere-se ao estiramento simétrico da ligação Si-

O-Si na rede. A deformação do modo de vibração da ligação O-Si-O é verificada em 

450 cm-1. O espectro apresenta ainda uma banda de baixa intensidade a 962 cm-1, a 
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MCM-41 apresenta esta banda devido ao elevado número de grupos silanóis em sua 

estrutura, sendo esta banda mais intensa quando há metais incorporados. De acordo 

com Clamber e colaboradoradores (CLAMBOR et al, 1993), esta banda deve ser 

atribuida ao estiramento da ligação Si-OH e Si-OM (M = metal). 

A presença do direcionador, brometo de cetiltrimetilamônio, pode ser 

confirmada pelas bandas na região de 2850-2920 referentes aos estiramentos CH, e 

vibrações CH2 e CH3 na região de 1490-1480 cm-1, no espectro das amostras não 

calcinadas (MONTES et al, 1998). Nos materiais calcinados estas bandas 

desaparecem, indicando que o direcionador foi completamente removido. 

Os espectros de absorção no infravermelho das amostras de AlMCM-41 não 

calcinada, e calcinada são mostrados na Figura 5.12. 
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Figura 5.12 – Espectros de IV da AlMCM-41 não calcinada e calcinada. 

Os espectros de absorção no infravermelho das amostras de AlMCM-41 não 

calcinada, e calcinada, apresentam comportamento semelhante aos da MCM-41 

calcinada e não calcinada, apenas com pequena variação no comprimento de onda das 

bandas. As bandas referentes ao sufactante possuem intensidade muito menor na 
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AlMCM-41 indicando sua presença em menor quantidade que na MCM-41, como 

observado também na curva termogravimétrica, e considerado consequência da 

lavagem realizada com a solução de HCl/Etanol. Outro aspecto a ser considerado é a 

banda em 964 cm-1 que apresenta maior intensidade que na MCM-41, indicando a 

presença do alumínio na estrutura, uma vez que esta banda deve ser atribuida ao 

estiramento da ligação Si-OH e Si-OM (M = metal). 

 

5.6 – Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura para a MCM-

41calcinada são mostradas nas Figuras 5.13 a 5.15 e para a AlMCM-41 calcinada nas 

Figuras 5.16 e 5.17. 

 

Figura 5.13 – Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura da MCM-41 

ampliada 10.000 vezes. 



Marta Ligia Pereira da Silva   50 
 

 

Figura 5.14 – Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura da MCM-41 

ampliada 14.320 vezes. 

 

Figura 5.15 – Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura da MCM-41 

ampliada 60.000 vezes. 
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Observa-se pela micrografia da Figura 5.13 que o material é composto de 

partículas grandes, maiores que 6 µm, e pequenas, menores que 1 µm, estas ultimas 

apresentam morfologia irregular na forma de larvas (SCHULZ-EKLOFF et al, 1999), a 

diferença entre as dimensões das partículas se deve provavelmente ao longo tempo de 

síntese que proporciona o maior crescimento das partículas de MCM-41 formadas no 

início do tratamento hidrotérmico. Verifica-se ainda a presença de pequenas partículas 

de material não reagido, provavelmente partículas de quartzo. Nas micrografias das 

Figuras 5.14 e 5.15 observa-se a estrutura porosa do material. 

 

Figura 5.16 – Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura do AlMCM-

41 ampliada 35.000 vezes. 
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Figura 5.17 – Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura do AlMCM-

41 ampliada 85.000 vezes. 

Através das micrografias das Figuras 5.16 e 5.17 observa-se que as partículas do 

AlMCM-41 possuem forma e porosidade completamente diferentes das da MCM-41, 

apresentando partículas pontiagudas e cerca de 6 vezes menores que as partículas 

grandes da MCM-41, com forma esponjosa. 

 

5.7 – Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

As micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão para a MCM-

41 calcinada são mostradas nas Figuras 5.18 a 5.20. 
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Figura 5.18 – Micrografia obtida por MET da MCM-41. 

 

Figura 5.19 – Micrografia obtida por MET da MCM-41. 
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É evidente na Figura 5.18 a grande diferença entre os tamanhos de partículas, 

também observada através da microscopia eletrônica de varredura. Observa-se ainda a 

repetição da estrutura nas partículas grandes confirmando a ordenação das mesmas, e 

portanto a formação da fase MCM-41, sendo melhor visualizado na Figura 5.19.  

Na Figura 5.20 é possível ver que as partículas pequenas também apresentam 

estrutura ordenada, dessa forma apesar da grande diferença entre os tamanhos das 

partículas pode-se concluir que todas apresentam a estrutura da MCM-41. 

 

Figura 5.20 – Micrografia obtida por MET da MCM-41. 

 

5.8 – Estudo Cinético da Remoção do CTMA+ 

 

Os dados cinéticos foram obtidos a partir da análise termogravimétrica. As 

curvas TG da MCM-41 não calcinada, nas razões de aquecimento de 5, 10 e 20 ºCmin-1 

estão na Figura 5.20. 
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Figura 5.21 – Curvas TG da MCM-41 não calcinada, nas razões diferentes razões de 

aquecimento. 

Os eventos identificados através da análise termogravimétrica para a MCM-41 

foram discutidos na seção 5.3 deste capítulo, e apresentando apenas uma pequena 

diferença entre as curvas nas diferentes taxas de aquecimento devido à velocidade de 

aquecimento que ao ser menor promove transformações mais lentas no interior do 

material, não provocando diferenças no tipo de evento que ocorre, uma vez que o 

material já se encontra com a estrutura formada em conseqüência do tratamento 

hidrotérmico. Dessa forma o evento considerado para o estudo da cinética será o que 

ocorre na faixa de temperatura entre 140 – 340 ºC, referente a decomposição do 

CTMA+. 

A energia de ativação para a remoção das espécies CTMA+ da MCM-41 na faixa 

de 10 a 90% de conversão são mostrados na Figura 5.22. 
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Figura 5.22 – Energia de ativação versus conversão para a remoção do CTMA+ da 

MCM-41. 

A energia de ativação para a remoção das espécies CTMA+ da MCM-41 na faixa 

de 10 a 90% de conversão é de cerca de 135 KJmol-1, pouco abaixo do encontrado na 

literatura em torno de 150 KJmol-1(Souza et al, 2004). 

Os dados cinéticos foram obtidos a partir da análise termogravimétrica. As 

curvas TG da MCM-41 não calcinada, nas razões de aquecimento de 5, 10 e 20 ºCmin-1 

estão na Figura 5.22. 
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Figura 5.23 – Curvas TG da AlMCM-41 não calcinada, nas razões diferentes razões de 

aquecimento. 

Os eventos identificados através da análise termogravimétrica para a AlMCM-41 

foram discutidos na seção 5.3 deste capítulo, e apresentando apenas uma pequena 

diferença entre as curvas nas diferentes taxas de aquecimento devido à velocidade de 

aquecimento que ao ser menor promove transformações mais lentas no interior do 

material, não provocando diferenças no tipo de evento que ocorre, uma vez que o 

material já se encontra com a estrutura formada em conseqüência do tratamento 

hidrotérmico. Dessa forma o evento considerado para o estudo da cinética será o que 

ocorre na faixa de temperatura entre 140 – 340 ºC, referente à decomposição das 

espécies de CTMA+. 

A energia de ativação para a remoção das espécies CTMA+ da MCM-41 na faixa 

de 10 a 90% de conversão são mostrados na Figura 5.22. 
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Figura 5. 24– Energia de ativação versus conversão para a remoção do CTMA+ da 

AlMCM-41. 

A energia de ativação para a remoção das espécies CTMA+ da AlMCM-41 na 

faixa de 10 a 90% de conversão é de cerca de 135 KJmol-1, semelhante ao apresentado 

pela MCM-41, apesar de apresentar uma menor quantidade de material orgânico ocluído 

nos poros, como foi visto através das análises de espectroscopia na região do infra 

vermelho e na análise termogravimétrica, este valor de energia de ativação sugere que a 

matéria orgânica removida durante a lavagem com a solução de HCl/etanol não estava 

fortemente ligada às paredes do poro, e provavelmente estavam nos poros das partículas 

menores, formadas nos últimos dias da síntese. 
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6.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 – Conclusões 

O estudo sobre a síntese e caracterização de peneiras moleculares mesoporosas do 

tipo MCM-41 a partir de fontes alternativas de sílica permitiu chegar às seguintes 

conclusões: 

• Foram obtidas as peneiras moleculares MCM-41 e AlMCM-41 partindo-se de 

quartzo como fonte de sílica e de um mineral alumino-silicato, proveniente do 

beneficiamento da diatomita, como fonte de alumínio de acordo com os difratogramas 

de DRX e dos espectros na região do infravermelho; 

• O processo de calcinação foi adequado para a remoção do surfactante do interior 

dos poros dos materiais sintetizados como visto através da espectroscopia na região do 

infravermelho e da análise termogravimétrica; 

• Os materiais apresentaram elevadas áreas superficiais específicas e dimensões de 

poro de acordo com a literatura; 

• Os materiais apresentaram espessura de parede superior ao sugerido pela 

literatura; 

• A ordenação da estrutura foi confirmada nas partículas da MCM-41 segundo a 

microscopia eletrônica de transmissão; 

• O estudo cinético forneceu a energia de ativação para a remoção do direcionador 

ocluído nos poros. 
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6.2 – Sugestões 

 

• Realizar estudos sobre a estabilidade térmica e hidrotérmica dos 

materiais sintetizados 

• Avaliar seu potencial em reações catalíticas e em processos de adsorção 

de contaminantes. 

• Incorporar elementos de transição e terras raras, de forma a produzir 

materiais com acidez forte e moderada. 

• Avaliar o potencial desses novos materiais em reações catalíticas. 

• Avaliar seu potencial na degradação de polímeros plásticos 

 

6.3 – Contribuição original do trabalho 

 

O presente trabalho apresenta uma contribuição inédita por utilizar materiais 

abundantes e de baixo custo na síntese de peneiras moleculares mesoporosas do tipo 

MCM-41 e AlMCM-41, amplamente pesquisadas por suas propriedades  como elevada 

área superficial, diâmetro de poro na faixa de 2 a 4 nm, alta organização estrutural, o 

torna favorável sua aplicação como catalisador, suporte para catalisadores e adsorventes 

de contaminantes na proteção ambiental. 
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