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RESUMO

Neste trabalho foi realizado um estudo dos parâmetros de síntese da zeólita MCM-22
(estrutura MWW) com o intuito de otimizar a obtenção deste material e aumentar sua
acessibilidade, tanto pelo aumento de superfície externa, quanto pela geração de mesoporos.
Foram realizadas sínteses de relação Si/Al= 15 e Si/Al=50 sob condições estáticas em
diferentes temperaturas e com indução por sementes, as quais resultaram em MCM-22 pura e
cristalina de relação Si/Al= 15 em 3 dias e Si/Al=50 em 11 dias. A redução do teor de
hexametilenoimina (HMI) foi estudada na síntese em agitação e uma redução de HMI de até
47 % foi possível através da reutilização da água-mãe, além disso, uma área específica de 481
m²/g foi obtida já no quarto dia de síntese. Quanto ao aumento de acessibilidade da zeólita
MCM-22 foram obtidos novelos de placas de MCM-22 com cerca de 2 μm, através da
utilização de sílica dissolvida, adição de sementes, aumento de temperatura e tempo de 2 dias
de síntese. A área específica para este material apresentou um valor significativo, em torno de
500 m²/g. Ainda com relação ao aumento de acessibilidade na MCM-22, o tratamento com
ácido oxálico de concentração 0,5 mol/ L e a silanização de unidades proto-zeolíticas
resultaram na formação de mesoporos, além disso, a silanização favoreceu ainda a redução de
70 % no tamanho dos cristais e uma área específica de 566 m²/g.

Palavras-Chaves: MCM-22. Água-mãe. Semente. Temperatura. HMI. Tempo de cristalização.
Tratamento ácido. Silanização. Acessibilidade.

ABSTRACT

In this paper a synthesis parameters study was conducted in order to optimize the obteinment
of MCM-22 (MWW structure) and increase its accessibility, getting higher external surface
and generating mesopores. Syntheses with Si / Al = 15 and Si / Al = 50 ratios were performed
under static conditions at different temperatures and with seeds induction, which resulted in
MCM-22 pure and crystalline (Si / Al ratio = 15) after 3 days and Si / Al = 50 after 11 days.
The reduction of hexamethyleneimine content (HMI) was studied in the stirring synthesis and
a HMI reduction of 47% was possible through the mother liquor reuse, in addition, a specific
area of 481 m² / g has been obtained in the fourth synthesis day. Regarding the increase of
accessibility of the MCM-22 zeolite skeins of MCM-22 plates with about 2 μm were
obtained, through the use of dissolved silica, addition of seeds, increased temperature and
synthesis time of 2 days. A significant value of specific area was found for this material,
around 500 m² / g. Also with respect to the increase of MCM-22 accessibility, treatment with
oxalic acid concentration of 0.5 mol / L and silanization of proto-zeolitic units resulted in the
mesopores formation . Furthermore, silanization still favored reduction of 70 % in crystal size
and a specific area of 566 m² / g.
Keywords: MCM-22. Mother Liquor. Seed. Temperature. HMI. Crystallization time. Acid
treatment. Silanization. Accessibility.
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1 INTRODUÇÃO

O cenário mundial atual apresenta uma elevada demanda por derivados do petróleo de
cadeias leves e intermediárias, como gasolina e diesel. No entanto, a oferta de óleo pesado é
majoritária. Então, uma forma de agregar valor a estas frações mais pesadas de petróleo é
submetê-las a um processo de craqueamento, através do qual as moléculas mais leves possam
ser obtidas. O craqueamento catalítico fluidizado surgiu como forma de atender a esta
necessidade e tipicamente recebe como carga os resíduos da destilação, bem como outros
cortes pesados como o gasóleo. Após o tratamento catalítico os produtos gerados comporão
principalmente a gasolina e o GLP.
É importante que os catalisadores empregados na unidade de FCC apresentem poros
largos compatíveis com a maioria das moléculas presente na carga, o que garante que estas
moléculas tenham acesso ao maior número possível de sítios ativos. É neste contexto que
surge a necessidade do emprego de alguns artifícios que atuem aumentando a acessibilidade
dos materiais catalíticos. Neste trabalho foram realizados alguns tratamentos na zeólita MCM22 atuantes na geração de mesoporos. Os tratamentos com ácido clorídrico e ácido oxálico
foram realizados com o intuito de retirar alumínio da rede cristalina do material (KUMAR et
al., 2000) (WON et al., 2003), promovendo o aparecimento dos mesoporos. Outro tratamento
realizado foi a partir da silanização de unidades proto-zeolíticas. Neste caso, o agente
silanizante apresenta uma cadeia orgânica que ao ser queimada favorece o aparecimento dos
mesoporos. Outra vantagem deste último método é que o agente silanizante recobre a
superfície das unidades proto-zeolíticas o que impede o crescimento dos cristais, de modo que
a utilização desta metodologia favorece, além da geração dos mesoporos, a síntese de um
material nanocristalino.
Outra forma de aumentar a acessibilidade dos materiais, reduzindo os problemas
difusionais, é justamente a diminuição do tamanho dos cristais. Enquanto a abertura dos
mesoporos facilita a entrada de moléculas ao interior do material, a redução do tamanho dos
cristais aumenta a superfície externa, garantindo um maior número de sítios ativos acessíveis
na superfície dos cristais. Além do mais, algumas reações importantes, como a de obtenção do
cumeno a partir da alquilação do benzeno com propeno, ocorrem majoritariamente na
superfície da MCM-22, de modo que um ganho de superfície externa resultaria no aumento do
rendimento destas reações. Desta maneira, alguns parâmetros como tempo, temperatura,

16

dissolução da sílica e adição de sementes e água mãe e foram investigados quanto à redução
do tamanho dos cristais.
Outras variáveis da síntese da zeólita MCM-22, como adição de sementes e
temperatura, também foram estudadas com o intuito de otimizar a síntese do material através
da via estática. Esta via e síntese demanda quantidades significativas de energia, pelo elevado
tempo de cristalização que requer, e costuma resultar em mistura de fases (DELITALA et al.,
2009), o que torna o processo dispendioso e muitas vezes inviável industrialmente. A redução
da quantidade de direcionador orgânico, hexametileneimina (HMI), também foi avaliada com
o objetivo de reduzir os gatos na preparação da MCM-22.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
Estudar a síntese da zeólita MCM-22 (estrutura MWW) buscando principalmente a
otimização da via estática no âmbito da redução do tempo e da cristalização da MCM-22
como fase pura e o ganho de acessibilidade, através da redução do tamanho dos cristais e
geração de mesoporos.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Reduzir o tempo de síntese da MCM-22 pela via estática;
 Reduzir a quantidade de direcionador orgânico de estrutura (HMI) na síntese MCM22;
 Reduzir o tempo de obtenção e o tamanho dos cristais de MCM-22 obtidos em
estático e em agitação através da utilização de água-mãe, sementes e de sílica
dissolvida;
 Criar mesoporos na MCM-22 através de tratamento ácido e de silanização de
unidades proto-zeolíticas.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A seguir serão apresentados alguns conceitos relacionados a materiais lamelares de um
modo geral e em especial sobre a MCM-22 e suas propriedades. Serão ainda reportados os
materiais correlacionados de mesma estrutura MWW, bem como os materiais MCM-36 e
ITQ-2.
3.1 MATERIAIS LAMELARES

Precursores lamelares zeolíticos são materiais bidimensionais formados por lamelas
arranjadas paralelamente umas em relação às outras na direção do eixo “c” (PERGHER et al.,
2005). Estas lamelas interagem entre si através de forças de Van der Waals e de ligações de
hidrogênio entre os grupos silanóis, presentes na superfície externa das lamelas. Na região
interlamelar estão localizadas as moléculas orgânicas direcionadoras de estrutura, água ou
ainda cátions inorgânicos compensadores de carga (RAMOS et al., 2013).
Para materiais lamelares puramente silícicos de lamela neutra, o armazenamento das
moléculas orgânicas no espaço interlamelar é possível principalmente devido às ligações de
hidrogênio entre os grupos silanóis das lamelas (ROJAS; CAMBLOR, 2014). Já no caso de
precursores que apresentam lamelas com alguma deficiência de carga, comumente gerada
pela presença de alumínio, as moléculas orgânicas em sua forma catiônica se “sustentam” no
espaço interlamelar através de interações eletrostáticas com as lamelas. Porém as ligações de
hidrogênio entre os silanóis continuam desempenhando também este efeito de sustentação,
pois mesmo nas estruturas com deficiência de carga um grande número de moléculas neutras
também pode ser encontrado no espaço interlamelar (PERGHER, 1997).
Tradicionalmente, os precursores lamelares são obtidos através de síntese hidrotérmica
direta e após tratamentos térmicos ou de extração dos orgânicos interlamelares, estes
precursores são transformados em zeólitas de estrutura tridimensional. Existem ainda outros
tratamentos, além da calcinação, aos quais os materiais lamelares podem ser submetidos. Um
destes procedimentos é a deslaminação, proposta pela primeira vez para lamelares zeolíticos
por CORMA et al. em 1998, gerando a ITQ-2 (primeiro material zeolítico deslaminado). O
surgimento da ITQ-2 representou um grande avanço com relação ao aumento de
acessibilidade em materiais e até hoje vem sendo tema de diversos trabalhos.
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Mais recentemente, uma nova metodologia empregando a zeólita UTL, representada
na Figura 1, possibilitou o caminho inverso onde a zeólita de estrutura lamelar (3D) pode se
tornar um material lamelar (2D) (ROTH, WIESLAW J. et al., 2011). Esta conversão
tridimensional-bidimensional é possível em materiais 3D cujas conexões entre o que seriam
“as lamelas” são feitas por unidades D4R contendo germânio.
Figura 1- Representação estrutural da zeólita UTL

Fonte: Obtida a partir da ficha CIF disponível em (“IZA Structure Commission”)

Estudos indicam que a presença de Ge favorece a formação destas unidades
secundárias de construção D4R (CORMA et al., 2001) e que o Ge se localiza
preferencialmente nestes anéis duplos (SASTRE et al., 2005). Portanto, devido a facilidade
com que se forma o óxido de germânio, os D4R podem ser facilmente degradados em meio
aquoso e as lâminas desconectadas umas das outras (HERMANN et al., 2014) (ROTH,
WIESLAW J. et al., 2011). Além da UTL, outros materiais (Figura 2) apresentam conexões
através dos D4Rs e são potenciais para serem submetidos ao tratamento de desagregação das
lamelas, alguns exemplos de estrutura são: ITW, IWR e IWW, ITH e IWV (ROTH,
WIESLAW J. et al., 2011).
O proveito em se trabalhar com materiais lamelares bidimensionais está no fato destes
poderem ser submetidos a alguns tratamentos que incrementam suas propriedades, seja de
inserção de pilares, pontes de Si ou ainda de deslaminação (Figura 3). A partir destas
modificações nos materiais 2D, surgem algumas vantagens em comparação aos materiais de
estrutura condensada tridimensional, como o aparecimento de estruturas mais abertas e
consequentemente sítios ativos mais acessíveis aos reagentes mais volumosos (PERGHER,
1997).
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Figura 2- Representação de estruturas envolvendo unidades secundárias d4R.

IWV

ITH
ITW

d4R
IWW

IWR

Fonte: Adaptada de IZA Structure Commission

Quando o material lamelar é pilarizado, os cátions do espaço interlamelar são
substituídos por pilares fixos inorgânicos ou orgânicos, que garantem a separação entre as
lâminas, desta forma são gerados mesoporos no espaço interlamelar que aumentam a
acessibilidade dos materiais e, além disso, as características das lamelas são conservadas. No
caso da deslaminação, as lâminas são forçadas a quebrar a organização e se separam
individuamente formando uma estrutura de casa de baralho, superando os materiais
pilarizados em área específica (CORMA et al., 1998).
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Figura 3 - Representação esquemática dos procedimentos de calcinação, pilarização e deslaminação a partir do
material precursor lamelar.

Fonte: (PERGHER, 1997)

3.2

MCM-22

O material MCM-22 foi preparado pela Mobil em 1990 (RUBIN; CHU, 1990). A
síntese deste material pode ser realizada em sistema em agitação ou estático empregando
Hexametileneimina (HMI) como direcionador organico de estrutura (CORMA et al., 1995;
MARTÍRES, 1997).
Como pode ser observado na Figura 4, a PMCM-22 (precursor da zeólita MCM-22)
apresenta uma estrutura com lamelas de 2,5 nm de espessura contendo um sistema sinusoidal
bidirecional de microporos (10 MR) e semi-cavidades abertas na superfície das lamelas em
forma de cálices. A região interlamelar de espaçamento 2 nm é ocupada pelas móleculas do
direcionador orgânico (HMI) (ROTH; CEJKA, 2011). Esta estrutura lamelar confere um
grande versatilidade ao material, pois a partir deste podem ser obtidas diferentes estruturas
com grandes aplicações na área de catálise e adsorção.
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Figura 4- Representação esquemática dos modelos estruturais de PMCM-22 e MCM-22.

2,5 nm
Calcinação
580°C

2,0 nm

-HMI
-H2O

a

b

a- 0,40 nm
b- 0,55 nm

Fonte: Adaptado de (PERGHER et al., 2003)

Quando o PMCM-22 é calcinado, como representado na Figura 4, a matéria orgânica
situada na região interlamelar é degradada e então ocorre a condensação dos grupos silanóis.
A evidencia da calcinação pode ser observada pelo desaparecimento das reflexões em 001 e
002 no difratograma de raios-X (Figura 5), que indica a ordenação das lâminas na direção “c”
da célula unitária. Com a condensação dos grupos silanóis são formadas ligações Si-O-Si
unindo as lâminas, dando origem a MCM-22 de estrutura tridimensional .
Figura 5- Difratograma de raios-X do precursor pMCM-22 e da zeólita MCM-22.

Fonte: Retirada de (PERGHER et al., 2003)

A microporosidade das lamelas é definida por um canal sinusoidal de poros de 10
membros (0,40 x 0,55 nm), de modo que a interseção destes canais resulta em cavidades com
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dimensões de 0,64 x 0,69 nm (DENAYER et al., 2006). Após a junção das lamelas, este
material mantém sua característica microporosa e passa a ter um outro sistema de poros
independente formado por anéis de doze membros (supercavidades de 12 MR)
interconectados por poros formados por 6 membros e acessíveis por aberturas formadas por
anéis de dez membros (10 MR).
Estas supercavidades apresentam diâmetro interno de 0,71 nm e altura de 1,82 nm e se
combinam com as aberturas formadas por poros de 10 membros gerando um grande espaço
vazio elipsoidal no centro da supercavidade com

dimensões de 1,64 nm por 0,42 nm

(DENAYER et al., 2006), como ilustrado na Figura 6. Estudos indicam ainda que um grande
número de supercavidades semi-formadas, com diâmetro livre de 0,71 nm, se encontram
expostas na superfície, na terminação dos cristalitos (BEVILACQUA et al., 2008).
Figura 6- Supercavidade da zeólita MCM-22

Bolsos superiores e
inferiores da supercavidade

Grande seção central da
supercavidade

Fonte: Retirada de DENAYER et al., 2006

O fato da estrutura da MCM-22 apresentar estes dois sistemas independentes de poros,
com supercavidades expostas e internas, garante ao material uma certa peculiaridade durante a
desativação, pois o coque é depositado sobre a superfície desativando os sítios ativos
presentes nesta, enquanto que os sítios presentes na estrutura interna parecem ser menos
comprometidos (MELONI et al., 2001).
A MCM-22 tem sua acidez dividida em grupamentos de sítios ácidos distintos, sendo
cada um destes grupos homogêneos em força (BEVILACQUA et al., 2008). Os sítios de
Lewis são os de maior acidez do material e se encontram em sua maioria fora das cavidades
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internas, preferencialmente na superfície externa do material. Estes sítios são provavelmente
formados pela combinação entre o relaxamento da estrutura mais externa e a coordenação
insaturada dos cátions Al3+. Os sítios ácidos de Brönsted podem ser encontrados na superfície
externa, onde são constituídos por grupos silanóis de fraca acidez, ou nas cavidades internas,
onde exibem acidez intermediária e são formados pelo balanceamento da carga da estrutura
através de prótons (BEVILACQUA et al., 2008).
A concentração total de sítios ativos na MCM-22 é maior que a concentração de íons
alumínio, o que sugere que todo o alumínio pertencente à estrutura influencie na acidez e que
o excedente de sítios ácidos correspondam a grupos silanóis. Três conjuntos distintos de
grupos silanóis são ativos na MCM-22, o mais abundante deles se encontra disposto na
superfície externa, outro grupo menos expressivo está localizado no sistema sinusoidal de
canais e o terceiro, identificado como o mais fraco, está exposto nas supercavidades (JUTTU;
LOBO, 2000).
Baseado em cálculos teóricos, ZHENG et al., 2005 definiu a ordem de substituição
de Al nos tetraedros da zeólita MCM-22, como sendo Al1-O-Si2> Al8-O-Si8>
Al5-O-Si7 > Al4-O-Si2. Na Figura 7 estão apontados os oito sítios tetraédricos não
equivalentes da estrutura da MCM-22, bem como a representação esquemática de como seria
uma substituição Al1-Si2 . Considerando os sítios acima como os mais propensos a
hospedarem os átomos de alumínio na zeólita em questão, foram realizados cálculos acerca
das propriedades ácidas envolvendo as três primeiras substituições, ditas como as mais
favoráveis: Al(T1)-Si(T2); Al(T8)-Si(T8) e Al(T5)-Si(T7).
Um dos parâmetros mensurados foi a afinidade protônica (PA). Como o próprio
nome sugere, a afinidade protônica está relacionada com a energia com que o ânion atrai o
próton para si e é medida pela diferença entre as energias do modelo da zeólita protonada e
desprotonada. À medida que esta energia decresce torna-se mais fácil retirar o próton e
consequentemente, maior é a acidez de Brönsted para aquele sítio. O resultado final para a
medida de PA mostrou uma acidez similar para todos os sítios avaliados, sendo Al5-O-Si7 o
sítio de maior força ácida. O valor médio de PA para estes três pontos avaliados ficou em
torno de 306,8 kcal/mol, o que corresponde a uma acidez um pouco inferior a zeólita ZSM-5
(294 kcal/mol).(ZHENG et al., 2005)
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Figura 7- Distribuição dos sítios tetraédricos não equivalentes da estrutura da MCM-22 (a) e exemplo
esquemático de uma substituição Al(T1)-Si(T2) (b).

(a)

(b)

Fonte: Retirada de (ZHENG et al., 2005)

3.3

SÍNTESE DA MCM-22

A metodologia da síntese tradicional da MCM-22 que está descrita na IZA foi
proposta por Corma et al. em 1995. A composição do gel de síntese é 2.7 Na2O : Al2O3 : 30
SiO2 : 1347 H2O : 15 HMI e as condições de cristalização são 150 °C em estufa giratória (60 rpm), por
um período de 7 dias. O produto obtido segundo este procedimento apresenta boa cristalinidade, no
entanto a literatura aponta uma grande dificuldade com relação à obtenção da zeólita MCM-22

através do procedimento de síntese por via estática (CORMA et al., 1995)(DELITALA et al.,
2009). Por isso, alguns estudos vêm sendo realizados com o intuito de reduzir o tempo de
sínteses estáticas, bem como obter produtos puros e de boa cristalinidade. Um trabalho feito
por WU et al., 2008 mostrou a influência do emprego do TEOS como fonte de sílica aliado a
uma nova metodologia “two-step synthesis”.
Um dos passos empregados para esta síntese é a hidrólise do TEOS, que foi testada
através de catálise ácida, básica e ainda sem agentes básicos ou ácidos. Os resultados
indicaram que na catálise básica da hidrólise ocorreu a formação de outros materiais ao final
da cristalização. Quando se utilizou hidróxido de amônio a fase formada foi a ZSM-5 e na
presença de NaOH, já em um dia se tem a formação de quartzo. Na ausência de bases ou
ácidos durante a hidrólise, os resultados indicam a formação da zeólita P1. (WU et al., 2008).
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No entanto, quando se emprega a catálise ácida, a maioria dos materiais apresenta uma
redução significativa no tempo de síntese e áreas específicas elevadas, sempre superiores a
480 m²/g. Porém, parece haver uma dificuldade na incorporação de Si na estrutura, o que fica
evidente quando comparamos as relações entre a SAR do gel e a SAR dos produtos de
síntese. Quando o ácido empregado é o HCl a composição final dos produtos é mais próxima
do gel de síntese.
Uma investigação subsequente, feita pelo mesmo grupo (WU et al., 2009) mostrou que
o método da catálise ácida do TEOS agiliza a cristalização da MCM-22 e afeta a morfologia
dos cristais. À medida que o pH da hidrólise do TEOS aumenta (numa faixa de 0,98 - 1,65),
ocorre uma diminuição no tamanho das partículas. Isto acontece porque quando a hidrólise
ocorre num pH ácido mais moderado as partículas coloidais geradas apresentam também
tamanho inferior e estão presentes no gel em maior número. Então, durante a cristalização, o
gel obtido a partir desta hidrólise possibilita que um maior número de cristais menores sejam
formados.
O microondas foi utilizado, numa temperatura de 140 ºC, para o estudo da síntese
estática da MCM-22. Porém, quando empregado em um gel utilizando HMI, tipicamente
usado para síntese da MCM-22, o material formado foi a zeólita NaP (ZUBOWA et al.,
2008). Diante da problemática apresentada, o emprego de microondas foi testado durante o
procedimento de envelhecimento do gel, com o objetivo de diminuir o tempo de cristalização
e aumentar a faixa de relações Si/Al possíveis de se obter MCM-22 (WU, Y.; REN; WANG,
2008)). Quando se empregou sílica coloidal, o uso do microondas no processo de
envelhecimento mostrou um grande avanço com relação à cristalinidade (em função do
tempo) dos materiais que não passaram por esta etapa. Já com relação às sínteses que
empregaram o TEOS como fonte de sílica, o efeito do microondas durante o envelhecimento
não se mostrou influente na redução do tempo de cristalização. Comparando-se ambos os
resultados, fica evidente que o emprego do TEOS (ainda que sem uma etapa de
envelhecimento) é uma variável mais significativa para a redução do tempo de síntese da
MCM-22 que o envelhecimento do gel com microondas empregando sílica coloidal.
Uma

influência

marcante

quanto

à

utilização

de

microondas

durante

o

envelhecimento, para ambas as fontes de sílica empregadas, pode ser percebida na morfologia
do material resultante (Figura 8); as amostras que não passaram pelo processo de
envelhecimento apresentam tamanho de partículas superior. Além disso, foi observado ainda

27

com relação à morfologia, que as partículas do material sintetizado com TEOS diferem em
forma daquelas sintetizadas com sílica coloidal (WU et al., 2009) (WU, Y.; REN; WANG,
2008).
Figura 8- MEV das amostras sintetizadas sem etapa de envelhecimento (b) e (d); e com envelhecimento
empregando micro-ondas (a) e (c).

(a) Sílica Coloidal
(c)
(d)

(b) Sílica Coloidal

(c)TEOS

(d)TEOS

(g)
(h)

(e)
(f)

(a)
(b)

Fonte: Retirada de WU, Y.; REN; WANG, 2008

A síntese empregando envelhecimento com micro-ondas mostrou ser possível a síntese
da zeólita MCM-22 em meio estático partindo de um gel com composição Si/Al=50 (WU, Y.;
REN; WANG, 2008). Apesar de não apresentar uma cristalinidade muito elevada, o produto
final mantém a composição mais próxima do inicial que em outras sínteses já relatadas (WU
et al., 2009).

3.4

MATERIAIS CORRELACIONADOS DE ESTRUTURA MWW

Como descrito anteriormente, durante a síntese da MCM-22 passamos por um material
precursor lamelar (PMCM-22), obtido diretamente da síntese hidrotermal. Graças a esta
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característica lamelar novos materiais de estrutura MWW, além da MCM-22, podem ser
formados a partir de tratamentos pós-síntese, são eles: IEZ-MWW, MCM-36 e ITQ-2
(ROTH; CEJKA, 2011). As modificações realizadas no precursor lamelar almejam alcançar
materiais com estruturas mais abertas e sítios mais disponíveis aos reagentes. Além destes
materiais resultantes de tratamentos pós-síntese do precursor (PMCM-22), outros materiais
são relatados na literatura por apresentarem a estrutura MWW e são obtidos diretamente da
síntese hidrotérmica: EMM-10 P, MCM-49 e MCM-56 (ROTH, WIESLAW J et al., 2011).
A EMM-10P é uma estrutura precursora como a PMCM-22, porém apresenta uma
disposição das lamelas mais desordenada em relação a esta última. A disposição estrutural
proposta para este material é de lamelas MWW empilhadas e ligeiramente torcidas. Não se
conhece exatamente a causa destas distorções, porém se sugere que o direcionador orgânico
bis(N,N,N-trimetil)-1,5-pentanodiamino desenvolva uma conformação capaz de desalinhar as
lamelas (ROTH, WIESLAW J et al., 2011). Quando EMM-10 P é calcinada, ocorre a
formação da EMM-10. Através da difração de raios-X é possível identificar as mudanças que
ocorrem neste material após sua calcinação (Figura 9).
Por meio do difratograma da estrutura precursora é possível observar o perfil
desalinhado das lamelas através de uma reflexão alargada entre 8 e 10° 2θ. Já a expansão do
espaço interlamelar é notada pela reflexão em 6,5° 2θ. Após a calcinação a estrutura condensa
ainda na forma de lamelas distorcidas, porém uma maior organização do material é observada
pelo parcial desdobramento em dois novos picos da reflexão entre 8 e 10° 2θ do precursor.
Outra evidência da calcinação é o desaparecimento da reflexão em 6,5 ° 2θ, indicando a
condensação das lamelas (ROTH, WIESLAW J et al., 2011).
Figura 9- Difratograma e representação das estruturas EMM-10P e EMM-10.

Fonte: Adaptado de ROTH, WIESLAW J et al., 2011
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Outro material obtido diretamente de síntese que merece destaque por ser considerado
um sólido deslaminado é a MCM-56 (FUG et al., 1994). Seu preparo é feito pela interrupção
da síntese antes que o material se transforme em MCM-49 (isoestrutural à MCM-22). A maior
evidência de formação da MCM-56 é a presença de um alo alargado entre 8 e 10° 2θ (Figura
10). Quando duas reflexões começam a se tornar evidentes nesta região é sinal de que a
MCM-56 esta dando lugar a outra fase mais organizada (MCM-49). (ROTH; CEJKA, 2011).
Figura 10- Difratogramas e representação da estrutura MCM-56.

MCM-56

MCM-56
Calcinada

Fonte: Adaptado de ROTH; CEJKA, 2011

A MCM-56 recém-sintetizada não possui a organização das lamelas semelhante ao
PMCM-22, isto já foi demonstrado anteriormente pelo fato do TMA+, apesar do pequeno
tamanho, conseguir expandir as lamelas da MCM-56 (ROTH, 2005). Tal fato sugere que esta
molécula teria livre acesso ao espaço interlamelar, que provavelmente não está submetido a
interações tão fortes, como as ligações de hidrogênio que ocorrem em PMCM-22. O fato
destas interações não acontecerem estaria relacionado a um desencontro entre estas lamelas,
caracterizando certa desordem no material.
Após a calcinação, as lamelas da MCM-56 não condensam como ocorre com a MCM22, o material neste caso permanece na forma lamelar. Podemos considerar uma das
evidências para este material possuir uma estrutura mais acessível, como seria esperado para
uma conformação lamelar, o fato da MCM-56 apresentar maior capacidade de adsorver
moléculas volumosas como TMB, quando comparada à MCM-22 (CORMA; DIAZ;
FORNÉS; et al., 2000).
Com relação às isotermas de adsorção de N2 e Ar, representadas na Figura 11, a
MCM-56 se mostra muito semelhante à MCM-22 e ambas se distanciam da ITQ-2 (material
deslaminado através de procedimento pós-síntese). No que diz respeito às isotermas, quando o
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gás empregado é o N2 observamos que as histereses da MCM-56 e MCM-22 começam a
pressões relativas mais altas, indicando alta superfície externa com baixa mesoporosidade.

Volume Adsorvido cm³/g

Figura 11- Isotermas de adsorção de N2 (a) e Ar (b) para os materiais MCM-56, ITQ-2 e MCM-22.

P/P0

P/P0 (escala logarítmica)

Fonte: Retirado de CORMA; DIAZ; et al., 2000

Quando a isoterma foi feita pela adsorção de Ar, ambos os pontos de inflexão
evidentes na MCM-22 também podem ser percebidos na MCM-56 (CORMA; DIAZ; FORN;
et al., 2000). Quanto ao segundo ponto de inflexão, apesar de presente nos dois materiais, este
se mostra mais saliente na MCM-22 e sua relativa diminuição na MCM-56 pode ser explicada
pelo fato de que neste material grande parte das lamelas não condensa formando as cavidades
de 12 MR.
Como já foi mencionado, existe outro material de estrutura MWW que apresenta uma
conformação deslaminada (Figura 12). Este material é a ITQ-2 e difere da MCM-56 tanto no
procedimento de síntese quanto em algumas outras propriedades intrínsecas (CORMA; DIAZ;
et al., 2000). A síntese da ITQ-2 pode ser dividida em quatro passos: O primeiro destes é a
síntese do precursor zeolítico lamelar PMCM-22; no segundo passo é realizada a expansão
deste precursor com um surfactante de cadeia longa (CTMA Br/OH), resultando em um
aumento do espaço interlamelar; a terceira etapa é a deslaminação propriamente dita e
consiste no tratamento do material expandido com ultrassom, que é responsável pela quebra
da interação entre as lamelas. Apesar do material final ser constituído majoritariamente por
lamelas separadas individualmente, após a quarta e última etapa (calcinação) uma organização
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pode ser ocasionalmente gerada e algumas regiões conhecidas como “casa de baralho” são
formadas (PERGHER, 1997).
Figura 12- Representação das copas abertas na Lamela da ITQ-2.

Fonte: Retirada de CORMA; FORNÉS; et al., 2000

A lamela que constitui a ITQ-2 está ilustrada na Figura 12. Estas lamelas apresentam
2,5 nm de espessura e são compostas por supercavidades abertas ao exterior com diâmetros de
0,7 nm, que saem do interior das lamelas onde são conectadas por anéis de 6 MR e crescem
até a superfície. As lamelas apresentam ainda outro conjunto de poros independente das
cavidades, constituído por poros que desenvolvem uma trajetória sinusoidal na extensão da
lamela e apresentam aberturas de 10 MR, com dimensões de 0,40 x 0,55 nm.(CORMA;
FORNÉS; et al., 2000).
Após o procedimento de deslaminação a organização a longo alcance do material é
desfeita, por isso o DRX da ITQ-2 apresenta um aspecto amorfizado. No entanto, as lâminas
do material se mantêm cristalinas (URBANO, 2012), apesar de parte destas poderem sofrer
algum tipo de ruptura ou leve dissolução dependendo das condições empregadas durante a
síntese (MAHESHWARI et al., 2008). O DRX não nos fornece uma medida exata da
eficiência da deslaminação, porém os passos para a obtenção do material podem ser
facilmente visualizados através desta técnica (Figura 13).
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Figura 13- Difratogramas de raios-X dos materiais (a) PMCM-22; (b) Precursor expandido com CTMA+; (c)
ITQ-2.

Fonte: Adaptado de Diaz, 2012

O grau de deslaminação do material é mais bem percebido através da fisissorção de N2
ou Ar e aplicação do método BET. A área específica do material ITQ-2, considerando uma
boa deslaminação, corresponde em média a 185% (CORMA; DIAZ; FORNÉS; et al., 2000)
da área de uma zeólita MCM-22 padrão. Observando os dados texturais para as duas amostras
na Tabela 1 (CORMA; DIAZ; FORNÉS; et al., 2000) podemos perceber uma diferença
significativa entre os dois materiais, enquanto na MCM-22 a área total do material é
majoritariamente composta por microporos, na ITQ-2 temos abundância em área externa e os
microporos representam uma pequena parcela de 5,9 %.
Tabela 1. Dados texturais para os materiais MCM-22, MCM-56 e ITQ-2.
Amostra

STot (BET)

Sext. (t plot)

Smicro a

MCM-22

453

111

342

MCM-56

400

156

244

ITQ-2

840

790

50

Fonte: Retirado de CORMA et al., 2000

A isoterma de N2 da ITQ-2 (Figura 11) apresenta um perfil diferente da MCM-22,
em especial pela presença da histerese, evidenciando a presença de certa mesoporosidade.
Quanto à isoterma da MCM-22 (Figura 11) feita com Ar, são observados dois pontos de
inflexão, sendo o primeiro deles característico da presença dos poros de 10 MR e o segundo é
relativo às supercavidades de 12 MR. Na isoterma da ITQ-2 aparece apenas a primeira
inflexão, correspondentes aos poros de 10 MR que se mantiveram nas lamelas individuais
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após a deslaminação, já a ausência da segunda inflexão confirma o fato de que as cavidades
de 12 MR não são formados na ITQ-2 (CORMA; DIAZ; FORN; et al., 2000).
Outro material da família MWW obtido através de tratamentos pós-sintese do
precursor PMCM-22 é a MCM-36 (ROTH et al., 1995). Após a etapa de expansão, já
detalhada anteriormente, é feito um tratamento com TEOS, através do qual são formados
pilares de sílica amorfa pelo preenchimento dos espaços vazios entre as moléculas do agente
expansor (LANDIS et al., 1991). Após a calcinação, os pilares de sílica são mantidos,
enquanto que a retirada do CTMA+ gera espaços vazios, formando mesoporos delimitados
lateralmente pelos pilares de sílica e pelas lamelas na parte inferior e superior (ROTH et al.,
1995).
As evidências de que a pilarização ocorreu de fato podem ser percebidas durante a
caracterização. No difratograma de raios-X é observado um deslocamento das primeiras
reflexões para ângulos mais baixos, evidenciando um espaçamento entre as lamelas. A
adsorção de N2 também é de grande valia para comprovar a pilarização, a área específica da
MCM-36 deve ser maior que a do material MCM-22, principalmente pela criação dos
mesoporos. Outra maneira de observar a efetividade da pilarização é por meio da microscopia
eletrônica de transmissão (Figura 14), onde claramente se visualiza a separação entre as
lamelas aumentar.
Figura 14- MET da amostra MCM-36

Fonte: Retirado de ROTH; CEJKA, 2011

O material precursor pMCM-22 pode ainda ser tratado com o dietoxidimetilsilano
(DEDMS) para gerar a forma expandida do material de estrutura MWW (IEZ-MWW). A
Figura 15 detalha o procedimento de inserção de pontes de Si: A molécula do agente
silanizante ocupa o espaço interlamelar e em seguida é realizada a etapa de calcinação. Com o
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aquecimento, os grupos silanóis presentes na superfície das lamelas do precursor condensam
com a parte superior e inferior da molécula de DEDMS, através das posições dos grupos
etóxi. As pontes de Si são formadas e os poros gerados após a condensação apresentam 12
MR e não 10 MR como ocorre na MCM-22. Esta mudança entre os dois materiais é
evidenciada no DRX através de um espaçamento para ângulos mais baixos da reflexão 002 no
material IEZ-MWW em relação à MCM-22 ) (WU, P. et al., 2008).
A IEZ-MWW foi criada com o intuito de atender alguns requisitos que não eram
contemplados pela MCM-22, como a presença de poros largos que é condição para algumas
aplicações, como por exemplo as reações envolvendo substratos cíclicos (CAMBLOR et al.,
1998). Apesar dos materiais MCM-36 e ITQ-2 exporem estruturas que superam em
acessibilidade a IEZ-MWW, estes dois materiais apresentam procedimentos de síntese que
empregam condições severas de pH e por isso resultam na dissolução de partes do produto
final. Em contrapartida, o tratamento necessário para a formação das novas pontes de Si no
espaço interlamelar é brando e promove um material com menos desgaste estrutural (WU, P.
et al., 2008).
Figura 15- Esquema de inserção pontes de Si na estrutura MWW. (a) PMCM-22; (b) Estrutura expandida com
DEDMS; (c) IEZ-MWW; (d) MCM-22

Fonte: Retirada de WU, P. et al., 2008.
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3.5

REDUÇÃO DE SURFACTANTE NA SÍNTESE DE ZEÓLITAS

O uso de moléculas orgânicas na síntese de zeólitas encarece a produção destes
materiais e provoca sérios problemas ambientais, como poluição do solo e de ambientes
lacustres. Por isso, são crescentes os estudos realizados na tentativa de reduzir ou eliminar o
uso destas moléculas no preparo das zeólitas.
De acordo com a literatura, a razão mínima HMI/Na capaz de gerar MCM-22 é de 2
(MARTÍRES, 1997), pois com o decréscimo da quantidade de HMI no espaço interlamelar, as
lâminas condensam ainda durante o tratamento hidrotérmico, gerando a MCM-49. Este
material apresenta uma estrutura idêntica a MCM-22 e não há necessidade de ser submetido a
um processo de calcinação do precursor lamelar para que a condensação das lamelas ocorra,
como é comum no caso da MCM-22. No entanto, a passagem por um precursor lamelar
viabiliza a síntese de outros materiais lamelares, como MCM-36 e ITQ-2.
Um estudo sobre a catalise ácida da hidrólise do TEOS na síntese da MCM-22 (WU,
Y.; REN; LU; et al., 2008) investigou ainda a cristalização do material com relações HMI/Na
inferiores a 2 e mostrou que o precursor da MCM-22 (SAR~23) pode ser formado em uma
relação HMI/Na de 0,5 após um período de cristalização de 8 dias, em condição estática a
uma temperatura de 158°C.
3.6

DESLAMINAÇÃO DE ZEÓLITAS
A metodologia que deu origem a primeira deslaminação de um precursor zeolítico

lamelar foi desenvolvida por CORMA et al, 1998 com base no que já era feito para a
esfoliação das argilas. O método está representado na Figura 16 e consiste na intercalação de
um surfactante de cadeia volumosa (CTMA OH) entre as lamelas do material, o que gera um
aumento no espaçamento basal. Já foi estabelecido que a expansão do material pode ser feita
através de um surfactante na forma de sal (CTMA Br) e de uma base que forneça íons
hidroxila para o meio, porém o cátion associado a esta base deve ser estericamente impedido
de competir com o CTMA Br durante a expansão, comumente se emprega o TPA OH como
base (URBANO, 2012).
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Figura 16- Esquema de deslaminação da estrutura MWW.

Fonte: Adaptado de CORMA; FORNÉS, 2000

Podemos confirmar que ocorreu expansão do material precursor PMCM-22 através da
difração de raios-X. Um deslocamento da primeira reflexão deve ser observado em ângulos
mais baixos e deve representar um espaçamento em torno de 4,5 nm (2 nm equivalente ao
tamanho da cadeia do surfactante, acrescido de 2,5 nm da medida da lamela). A expansão do
material diminui as forças de interação entre as lamelas, que são forçadas através de sonicação
a se separar individualmente, quebrando a organização do precursor zeolítico lamelar inicial,
dando origem a um novo material denominado “deslaminado”. Bastante cautela deve ser
tomada ainda durante o tratamento com ultrassom; no decorrer desta etapa a temperatura deve
ser mantida até um limite superior de 50 °C para evitar a formação de MCM-41, fase
favorecida pelo alto pH e concentração elevada de surfactante (CORMA; FORNÉS; et al.,
2000).
Desde a descoberta deste procedimento, algumas publicações foram feitas levando em
consideração os parâmetros relacionados à transformação PMCM-22/ ITQ-2.
Já é bem estabelecido que para uma deslaminação considerável a relação Si/Al do
material de partida deve ser superior ou igual a 25, atingindo um valor ótimo em relações
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próximas a 50 (PERGHER, 1997). Quanto maior a quantidade de Al na estrutura, mais forte é
a interação entre as lamelas, o que dificulta a separação do precursor em lâminas individuais
(FRONTERA, 2007).
Outro estudo que mostrou ser relevante, com relação à qualidade final do material
obtido após o processo de deslaminação, foi realizado observando a temperatura durante a
etapa de expansão e a sua relação com o pH ao final desta etapa (SCHENKEL et al., 2002). O
procedimento de expansão ocorre a pH alto, cerca de 14, e quando são empregadas
temperaturas mais elevadas (próximas ao descrito no procedimento por CORMA et al., 1998
~ 80°C) ocorre uma redução do pH ao final da etapa de expansão. Esta variação do pH é
acompanhada por uma redução significativa da relação Si/Al do material, o que sugere que
parte do silício da estrutura está sendo dissolvido durante o tratamento. A redução no pH seria
referente a formação de espécies oligoméricas contendo Si, que estando desprotonadas, atuam
reduzindo o pH.
Uma maneira de conservar a estrutura das lâminas da ITQ-2 gerada foi feita através da
realização do procedimento de expansão em temperatura ambiente (MAHESHWARI et al.,
2008). Os resultados mostraram que a expansão a temperatura ambiente, além de ser menos
severa com o material pode ser reversível e resulta em um material expandido com menor
grau de desordem, em relação ao material expandido a 80°C.
O método da deslaminação se mostrou eficaz na redução dos problemas difusionais
que impedem o acesso de moléculas volumosas aos sítios internos da zeólita não deslaminada.
Como já foi dito, na zeólita MCM-22 a difusão ao seu interior, onde estão as supercavidades,
é limitada pelos anéis de 10 MR. Já no caso da ITQ-2 as aberturas de 10 MR que ficariam na
entrada para as cavidades de 12MR não se formam durante a deslaminação resultando em um
material cujas lamelas apresentam supercavidades abertas (Figura 12), formando copas
acessíveis que saem do interior da lamela até a superfície (CORMA; FORNÉS; et al., 2000).
Apesar do procedimento original (CORMA et al., 1998) empregar elevada temperatura
durante a expansão e resultar na ruptura de algumas lamelas (CORMA; FORNÉS; et al.,
2000), inúmeras aplicações mostraram uma melhor eficiência da ITQ-2 frente à MCM-22
quando tratamos de moléculas volumosas, mesmo empregando este método com temperatura
de 80°C (PERGHER, 1997).
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Testes com n-decano que medem a atividade intrínseca dos materiais, por esta
molécula ser acessível aos canais de 10 MR, indicam que a MCM-22 é o material mais ativo,
seguida pela ITQ-2 e MCM-36. Ambos os materiais ITQ-2 e MCM-36 sofrem perdas de
sítios ativos pela desaluminação que ocorre durante os processos de deslaminação e
pilarização, respectivamente. Porém, testes com triisopropilbenzeno, molécula não acessível
aos canais de 10 MR, mostraram que a ITQ-2 é mais eficiente entre os materiais
correlacionados, sendo estabelecida a ordem ITQ-2> MCM-36> MCM-22. Esta sequência é
explicada com relação à acessibilidade às aberturas de 12 MR. O mesmo fato explica as altas
conversões do gasóleo de vácuo (fração pesada de petróleo) alcançadas com o emprego da
ITQ-2 (PERGHER, 1997). A reação de alquilação do bifenil com o propileno também
mostrou uma maior atividade para a ITQ-2 frente a MCM-22. A presença de canais de 10 MR
restringe o acesso às moléculas de bifenil, de modo que na MCM-22 apenas os sítios externos
são acessíveis a esta molécula, enquanto que na ITQ-2 a reação pode ocorrer ainda nas
semicavidades abertas de 12 MR (AGUILAR et al., 2008).
3.7

SÍNTESE DE MATERIAIS HIERÁRQUICOS
Atualmente, os materiais hierárquicos representam uma classe de grande interesse em

pesquisas científicas. Estes materiais são promissores pelo ganho de acessibilidade e
consequente redução dos problemas difusionais em aplicações envolvendo moléculas
volumosas. Além do mais a hierarquização de estruturas leva ao aumento de superfície
externa com sítios ativos acessíveis e uma diminuição na desativação causada pelo coque
(SERRANO et al., 2013).
Dentre os métodos utilizados para a obtenção de materiais hierárquicos podemos citar
a extração de átomos (Si ou Al) e a silanização de unidades proto-zeolíticas. Quando a
quantidade de alumínio no material é elevada, sugere-se a retirada deste em detrimento ao Si,
uma vez que a formação dos mesoporos tende a ser mais distribuída e seletiva. No entanto,
deve-se estar atento as modificações nas propriedades ácidas que podem surgir com a retirada
de alumínio da estrutura. Os tratamentos mais comuns para extração de alumínio são as
lixiviações ácidas, que empregam uma variedade de ácidos de diferentes concentrações. O
emprego de HCl é tradicional nestas extrações e um outro tipo de ácido que vem sendo
empregado em condições mais brandas de tratamento é o ácido oxálico (WON et al., 2003).
A utilização do agente silanizante promove a cobertura dos cristais do material précristalizado causando uma redução no tamanho dos cristais. O mecanismo envolve
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basicamente a ligação do agente silanizante com a superfície do cristal através dos grupos SiO-, enquanto que a outra extremidade do agente silanizante atua dispersando os cristais,
devido às forças repulsivas entre os grupos presentes no final da calda (Figura 17). Quando se
realiza a etapa de calcinação, a parte orgânica é removida, gerando uma mesoporosidade
secundária no material. Portanto, a utilização da técnica de silanização de unidades protozeolíticas favorece, além da formação de mesoporos, a criação de um material nanométrico.
A escolha do agente silanizante pode ajudar a prever as características do material
resultante do tratamento. O agente silanizante empregado neste trabalho foi o cloreto de
propiltrimetóxisilano (CPTMS), Figura 17, de estrutura semelhante ao APTMS. A escolha
deste agente silanizante foi feita com base nos resultados obtidos pela utilização do APTMS
na síntese da zeólita HZSM-5 hierarquica nanocristalina, por ter sido o agente silanizante que
apresentou material final com menor perda de sítios ácidos dentre os outros agentes
silanizantes (SERRANO et al., 2010).
Figura 17- Esquema de silanização das unidades proto-zeolíticas.

CPTMS

Fonte: Autoria própria, 2015

Com base nos temas discutidos durante esta revisão torna-se evidente a importância da
zeólita MCM-22 e também do precursor lamelar e dos outros materiais derivados desta
estrutura. Neste âmbito, foram propostas metodologias que visam otimização da síntese deste
material, bem como melhorias de suas propriedades, como a acessibilidade. Tais
modificações podem significar um grande avanço em relação à utilização da MCM-22 em
larga escala, em especial em algumas aplicações de grande interesse industrial como o FCC.
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
A seguir serão apresentados todos os reagentes e metodologias empregadas neste estudo.
4.1 MATERIAIS E MÉTODOS
Na Figura 18 estão ilustrados os dois principais procedimentos de síntese do gel de
pMCM-22 utilizados neste trabalho. Dependendo dos parâmetros avaliados em cada síntese
algumas adequações no esquema da síntese tradicional podem ser necessárias. Estas
modificações foram apontadas posteriormente em cada ponto específico. Mais abaixo, na
Tabela 2, estão descritas as relações molares empregadas na preparação dos géis de síntese.
Na preparação do gel (Figura 18), segundo a metodologia tradicional, o aluminato de
sódio e hidróxido de sódio são adicionados à água. Inicia-se então a agitação mecânica até a
completa dissolução do aluminato de sódio e a esta solução é adicionado o HMI, ainda sob
agitação. Em seguida, adicionada-se cuidadosamente a sílica aerosil e a agitação continua por
mais 30 minutos. No caso do procedimento que emprega a SiO2 dissolvida

temos

inicialmente a preparação de uma solução de hidróxido de sódio. A seguir, 70 % desta solução
será utilizada para dissolver a sílica aerosil, enquanto que os 30 % restantes são empregados
na dissolução do aluminato de sódio, onde posterirmente se adiciona a hexametileneimina
(HMI). A prepração do gel é feita pela junção destas misturas, que devem continuar em
agitação por mais trinta minutos.
Figura 18- Esquemas de preparação do gel de síntese de pMCM-22.
Síntese Tradicional
( SiO2 dispersa)

Síntese com SiO2 dissolvida

H2O+NaOH
+ NaAlO2
Agita-se até
dissolução do NaAlO2

HMI

30 %
NaAlO2
HMI

NaOH
+ H2O

70 %
SiO2

30 min
SiO2+
NaOH +
H2O

NaAlO2+
NaOH + H2O
+HMI
30 min

30 min

Agitação por 5 min

SiO2

Gel
final
30 min

Agitação por 30 min

Fonte: Autoria própria, 2015
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Tabela 2- Relações molares das sínteses realizadas.
Si/Al
SiO2/Al2O3
OH/SiO2
Na/SiO2
HMI/SiO2
H2O/SiO2
HMI/Na

15
30
0,10
0,16
0,50
45
3

50
100
0,15
0,16
0,50
44
3

Para a relação Si/Al=15: 2.4 Na2O:Al2O3:30 SiO2: 1350 H2O: 15 HMI
Para a relação Si/Al=50: 2.4 Na2O:Al2O3:100 SiO2: 1320 H2O: 15 HMI
As sínteses realizadas com redução de HMI apresentam composições molares distintas
que estão descritas na seção 4.2.3. A composição da água-mãe ou das sementes não foi
avaliada no cálculo da composição dos géis de síntese.
A Tabela 3 apresenta a relação e as especificidades dos reagentes que foram empregados
nas sínteses de pMCM-22, tratamentos ácidos de desaluminação, silanização e procedimentos
de deslaminação.
Tabela 3- Reagentes Utilizados

Reagente
Aluminato de sódio anidro
Hexametilenimina
Sílica Aerosil
Hidróxido de sódio
Ácido Oxálico C2H2O4. 2H20
HCl
CPTMS

4.2

Especificações
56% Al2O3; 37% Na2O
99%
99% (pellets)
99%
37%
≥97%

Marca
Riedel-de-Haen
Sigma Aldrich
Degussa
Merck
Merck
Sigma Aldrich
Sigma Aldrich

OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESESE DA MCM-22

4.2.1 Síntese tradicional de pMCM-22 com relação Si/Al= 15
A preparação do gel foi realizada conforme apresentado na Figura 18. Foram pesados
0,92 g do aluminato de sódio e 0,6 g do hidróxido de sódio e adicionados às 124,2 g de água.
Em um recipiente plástico, iniciou-se então a agitação mecânica até a completa dissolução do
aluminato de sódio por um período máximo de 1 hora, a esta solução foram então adicionados
os 7,61 g da HMI, ainda sob agitação. Em seguida, foi adicionada cuidadosamente a sílica
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aerosil (9,23 g) e a mistura foi mantida em agitação por mais 30 minutos. Após este período, o
gel foi transferido para as fundas de teflon que foram acopladas às autoclaves de aço e o
sistema foi colocado em agitação em uma estufa de grade giratória à 150°C por 7 dias. Depois
deste tempo, as amostras foram retiradas das autoclaves e o líquido resultante sobrenadante
(água-mãe) foi separado por filtração à vácuo.
4.2.2 Síntese em estático de pMCM-22 com relações Si/Al=15 e Si/Al=50
A preparação do gel de síntese basicamente não difere do procedimento anterior, com
exceção das quantidades de reagentes que foram ajustadas no caso da relação Si/Al= 50.
Após a adição da sílica aerosil e os 30 minutos de agitação subsequentes, foram adicionadas
sementes de pMCM-22 ao gel (0,1 % em relação à massa total dos reagentes) que foi mantido
em agitação por mais 10 min. Após a preparação, os géis foram divididos entre as autoclaves
que foram levadas à estufa a temperaturas de 160 °C (Relação Si/Al =15) e 135 ºC (relação
Si/Al=50). Inicialmente, foi testado um tempo de 11 dias para os materiais de relação Si/Al =
50 e Si/Al=15. Em seguida, foi realizada uma nova síntese de relação Si/Al=15 com tempos
de cristalização de 1, 2, 3 e 4 dias.
4.2.3 Sínteses com Redução de HMI
As sínteses com redução de HMI foram realizadas tendo como base a síntese
tradicional, porém três sínteses com parâmetros distintos foram testados:
(1) Síntese realizada seguindo o procedimento tradicional e sob agitação, sendo apenas
reduzida a quantidade de HMI para uma relação HMI/Na= 2 (redução de 30 % de HMI);
(2) Síntese realizada seguindo o procedimento tradicional, diferindo na redução da
quantidade de HMI para uma relação HMI/Na= 2 (redução de 30 % de HMI) e adição de
0,1% de semente em relação à massa total do gel. A síntese foi realizada em estufa giratória e
as autoclaves foram retiradas em tempos de 1, 2, 3 e 4 dias;
(3) Síntese realizada segundo procedimento tradicional, diferindo pela quantidade de
HMI, que foi adicionada respeitando a relação HMI/Na de 1,5 (redução de 50 % de HMI).
Nesta síntese foi ainda realizada a adição de água mãe (60% em relação à água total utilizada
na síntese). A incorporação da água-mãe é realizada no início da preparação do gel junto com
a água destilada. A síntese foi realizada em estufa giratória e as autoclaves foram retiradas
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seguindo os tempos de síntese estabelecidos em 2, 4, 5 e 7 dias. Na Tabela 4 estão descritas as
relações molares dos géis das três sínteses apresentadas nesta seção.
Tabela 4- Relações molares dos géis sintetizados com redução de HMI

Síntese
Si/Al
SiO2/Al2O3
OH/SiO2
Na/SiO2
HMI/SiO2
H2O/SiO2
HMI/Na

(1)
15
30
0,10
0,16
0,35
45
2

(2)
15
30
0,10
0,16
0,35
45
2

(3)
15
30
0,10
0,16
0,26
45
1,5

Em função da Sílica teríamos a relação para (1) e (2) de: 2.4 Na2O:Al2O3:30SiO2:
1350 H2O: 10.5 HMI;
E para (3) de: 2.4 Na2O:Al2O3:30SiO2: 1350 H2O: 7.8 HMI;
4.3

AUMENTO DE ACESSIBILIDADE NA ZEOLITA MCM-22

4.3.1 Síntese com adição de água-mãe
A síntese empregando água mãe foi realizada segundo o procedimento tradicional para
a relação Si/Al=15 com apenas uma modificação: A água-mãe foi utilizada na síntese
juntamennte com a água destilada, numa quantidade de 22% em relação à quantidade da água
total. Foram realizadas duas sínteses com água-mãe, uma em estufa de agitação e a outra em
estático. Em cada síntese, o gel foi divido em quatro autoclaves e cada uma destas foi retirada
da estufa seguindo os tempos estabelecidos: 2, 4, 5 e 7 dias.
4.3.2 Sínteses com adição de semente
O procedimento da síntese padrão é mantido e as sementes (pMCM-22 previamente
sintetizada) foram utilizadas em uma proporção de 0,1 % em relação à massa total dos
reagentes pesados. Foram adicionadas ao término da síntese, onde o gel final foi mantido em
agitação junto às sementes por um tempo de dez minutos. Foram realizadas sínteses em
agitação e em estático. Em cada síntese, o gel foi divido em quatro autoclaves que foram
levadas à estufa por períodos de 1, 2, 3 e 4 dias.
4.3.3 Síntese com sílica dissolvida
O esquema desta síntese pode ser visualizado na Figura 18 (direita). Inicialmente é
preparada uma solução de hidróxido de sódio com as quantidades que respeitam a relação da
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síntese padrão. Em seguida, 70 % desta solução é utilizada para a dissolução da sílica aerosil,
enquanto que aos outros 30 % da solução são adicionados o aluminato de sódio e o HMI. A
agitação de ambas as suspensões durou trinta minutos, em seguida as duas foram misturadas e
o gel de síntese foi submetido à agitação mecânica por mais trinta minutos. Houve ainda
adição de sementes (0,1 % em relação à massa total) ao final da síntese, mantendo a agitação
do gel por mais dez minutos. Com a sílica dissolvida foram realizadas sínteses com relação
Si/Al=15 (160°C por 2 e 3 dias) e Si/Al= 50 (160°C por 2 e 3 dias).
4.3.4 Tratamento ácido
O material MCM-22 de relação Si/Al=15 previamente sintetizado e calcinado foi
tratado com soluções ácidas de HCl e ácido oxálico.
A relação entre as massas (g) de MCM-22 e de solução de ácido foi a seguinte para
todos os ensaios:
(1) MCM-22: (30) solução de ácido
Após o tratamento, os materiais resultantes foram todos lavados e centrifugados por
dez vezes. Em seguida foram secos a 100 ºC por um período de doze horas. A calcinação foi
realizada a 550 ºC por 4h em fluxo de ar e a rampa de aquecimento até atingir o patamar de
550 ºC foi de 1ºC/ min.
4.3.4.1 Tratamento com HCl 0,85mol/L
A mistura de MCM-22 e HCl foi preparada de acordo com a relação acima descrita,
em seguida foi colocada em refluxo a 90 ºC e em agitação magnética por 18 horas. Este
procedimento foi baseado na metodologia descrita em (KUMAR et al., 2000).
4.3.4.2 Tratamento com ácido oxálico 0,1 mol/L e 0,5mol/L
Foram realizados dois ensaios distintos, um para cada concentração do ácido oxálico.
O procedimento consistiu em agitar a mistura de MCM-22 e ácido oxálico, respeitando a
relação descrita no início desta seção, por um período de 1 hora em agitação magnética e
temperatura ambiente.
4.3.5 Silanização de unidades proto- zeolíticas
Inicialmente foi realizada uma cinética de cristalização de pMCM-22 de relação
Si/Al=15, seguindo a metodologia tradicional (descrita na seção 4.2.1). A síntese foi realizada
em estufa giratória a 150 °C e as autoclaves foram retiradas em tempos de 1, 2, 3 e 4 dias.
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Após a cinética de cristalização da MCM-22 foi preparado um novo gel de síntese, que
foi dividido em duas autoclaves. Estas autoclaves foram levadas à estufa de agitação a 150 ºC
para pré-cristalização do gel por períodos de 2 e 3 dias. Decorrido os tempos de précristalização estabelecidos para cada uma das autoclaves, os géis existentes nestas foram
colocados em refluxo a 90 ºC junto com o agente silanizante (CPTMS) por um período de 6
horas. Em seguida, os materiais do refluxo foram recuperados de volta às autoclaves e estas
foram novamente inseridas na estufa, onde foram deixadas em agitação por mais 7 dias. A
relação de agente silanizante CPTMS foi de 8 % em mol em relação à quantidade de mol de
SiO2 no gel.
Os produtos resultantes foram filtrados e lavados até pH< 9 e em seguida secos em
estufa a 100 ºC. Na Figura 19 está representado o procedimento de síntese a partir da etapa de
pré-cristalização.
Figura 19- Esquema representativo das etapas de pré-cristalização, silanização de unidades proto-zeolíticas e
cristalização.

CPTMS

Tempo de
pré-cristalização

150 °C

Tempo de
Cristalização

150 °C
6 h/ 90 °C
Fonte: Autoria própria, 2015

4.4. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

As análises de raios X foram realizadas em um aparelho Bruker D2 Phaser utilizando
radiação CuKα (λ=1,54Å) (a) com um filtro de Ni, com passo de 0,02°, corrente de 10
mA, voltagem de 30 KV, utilizando um detector Lynxeye. (b) Para as análises a baixo ângulo,
que aparecem em azul no texto como ampliação para alguns gráficos, foi empregada uma
fenda específica de menor diâmetro (0,1 mm) com passo 0,01 °. A cristalinidade destes
materiais foi medida a partir da integral do difratograma na região entre 19° e 30° 2θ. O valor
da integral para o material padrão da seção anterior foi admitido como 100%, e todas as
demais cristalinidades são relativas a este valor.
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As microscopias eletrônicas de varredura para as amostras apresentadas neste trabalho,
com exceção das seções 5.2.4 e 5.2.5, foram realizadas em um instrumento de marca
Shimadzu, EPMA 1720H.
Já as amostras das seções 5.2.4 e 5.2.5 foram analisadas através de um microscópio
eletrônico de varredura JEOL – JSM 6300. Equipado com um detector de elétrons
secundários. Para estas amostras foi ainda feito análise de transmissão empregando um
microscópio eletrônico de transmissão de alta resolução JEOL – JEM 2100F - 200 Kv.
Equipado com uma unidade STEM e detectores de imagem em campo claro e campo escuro
(HAADF).
As análises termogravimétricas foram realizadas em um aparelho DSC-TGA TA
Instruments SDT Q600 usando uma faixa de temperatura de 25 °C a 600 °C, onde a taxa de
aquecimento foi de 10 °C/min em fluxo de N2 (100 mL/min).
Parte das amostras foram analisadas através da adsorção de N2 em um equipamento
ASAP-2020 e tratadas a 300 °C por 10 h. Enquanto outra parte das amostras foi analisada em
um equipamento Micromeritics Tristar II e foram submetidas a um tratamento a 300 °C por
16 h. A seguir, na Tabela 5, estão descritas as seções dos materiais analisados em função dos
equipamentos.

Tabela 5- Correlação entre equipamentos e materiais analisados.
ASAP-2020

Micromeritics Tristar II

Seção 5.1.3- Síntese com redução de HMI.

Seção 5.1.1- amostra padrão

Seção 5.2.2- Síntese com adição de água-mãe (Estático)

Seção 5.2.1- Síntese com adição de sementes

Seção 5.2.3- Sínteses com sílica dissolvida

Seção 5.2.2- Síntese com adição de água-mãe (Agitação)

Seção 5.2.4- Tratamentos ácidos (Ácido oxálico)
Seção 5.2.4- Silanização de unidades proto-zeolíticas

As informações texturais foram retiradas dos softwares destes equipamentos, porém
para ambos os casos, os dados decorrentes destas análises foram tratados através das equações
descritas a seguir, utilizadas para calcular respectivamente a área específica e volume de
microporos.
Para área específica foi utilizada a equação de BET (Brunauer, Emmet e Teller) que se
baseia em duas suposições principais: (I) A superfície do adsorvente é uniforme e não porosa;
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(II) As moléculas do gás se adsorvem sobre camadas sucessivas e não se consideram as
interações laterais entre as moléculas do adsorvato.
P

Po

V Ads  1  P 
Po 




1
C 1 P


Po
C  Vm C  Vm

Onde,
- V é o volume adsorvido a uma pressão P;
- Vm é o volume adsorvida em uma monocamada completa;
- Po é a pressão de saturação do adsorvato;
- C é uma constante relacionada exponencialmente com o calor de adsorção e de
liquefação do adsorvato.
O intervalo de pressões relativas utilizado foi de 0.05 < p/po < 0.35.

O volume de microporo e área de macro e mesoporo também foram calculados a
partir dos dados de adsorção de N2, utilizando o procedimento denominado de método da
curva t (Harkins- Jura- de Boer), que consiste em representar o volume de nitrogênio
adsorvido frente a t. O intervalo de pressões relativas utilizadas foi selecionado entre 0.1 <
p/po < 0.7.

1


2




13.99
t nm  0.1  

 0.034  log  P  
 P 

 o 


Já as análises de distribuição de tamanho de poros, feitas para os materiais das seções
5.2.4- Tratamentos ácidos (Ácido oxálico) e 5.2.4- Silanização de unidades proto-zeolíticas
foram realizadas a partir do software Micro Active versão 4.0, empregando o modelo N2DFT.
As análises de infravermelho foram realizadas em um espectrofotômetro modelo
Perkin Elmer. A faixa de número de onda utilizada foi 1000-4000 cm-1.
As medidas de SAXs foram realizadas no laboratório nacional de luz síncrontron na
linha de luz SAXS1, em um porta amostra padrão para líquidos, numa faixa de 0.004 A-1 à
0.5 A-1.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir serão apresentadas as análises e dados obtidos a partir do estudo que foi
desenvolvido de acordo com a metodologia apresentada anteriormente. Nesta seção os dados
serão interpretados e avaliados com relação à literatura.
5.1

OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE DA ZEÓLITA MCM-22

5.1.1 Síntese tradicional
O difratograma de raios X da amostra padrão, aqui denominada PMCM-22 (Amostra
1), está apresentado na Figura 20 (a). As posições angulares 2θ deste material estão
comparadas com as posições descritas na literatura (PERGHER, 2003) na Tabela 6. Observase que o material sintetizado corresponde ao precursor da MCM-22. Também foi realizada
uma comparação semelhante entre a MCM-22 obtida na patente (RUBIN, 1990) e a MCM-22
obtida neste trabalho após a calcinação, onde se comprova a formação da zeolita MCM22,
Tabela 6- Comparação entre as reflexões mais intensas do difratograma de raios X: (a) entre PMCM-22 descrita
na literatura (PERGHER, 2003) e a amostra 1; (b) entre MCM-22 (patente) (RUBIN, 1990) e a
amostra 1 após calcinação.
(a)

(b)
PMCM-22

Amostra1

MCM-22

Amostra1

2θ

2θ

2θ

2θ

3,1

-

7,10

7,20

6,53

6,56

7,95

8,07

7,14

7,16

10

10,02

7,94

7,94

14,34

14,40

9,67

9,66

15,90

16,02

19,85

19,81

20,20

20,27

21,94

22,03

21,59

21,78

24,98

25,01

22,67

22,75

25,98

26,04

26,00

26,09

26,56

26,50

-

-

As reflexões que aparecem em 3,1° e 6,53° são indexados respectivamente como (001)
e (002) e são evidências da presença de uma estrutura lamelar. Porém, nos difratogramas
obtidos no equipamento Bruker D2 Phaser, na corrida de 1- 50 ° (2θ) estas reflexões não
puderam ser observadas, provavelmente devido a alta energia do equipamento que “encobre”
as reflexões em baixos ângulos. A partir disso, foram realizadas análises a baixo ângulo (2θ =

49

2-10°) no mesmo equipamento, porém empregando uma fenda específica e passo mais lento,
tornando possível a visualização da reflexão 001.

4

6

(102)

(002)
(100)

2

8

(310)

0

a)
(101)

(001)

Figura 20- Difratogramas de raios-x de uma amostra padrão antes (a) e após calcinação (b).
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Fonte: Autoria própria, 2015

Após a calcinação, as reflexões do difratograma apresentam um perfil mais
resolvido, especialmente na zona entre 20 e 25 ° 2θ, região na qual se observa após o
tratamento, o desdobramento de uma reflexão larga inicial em alguns picos mais afilados.
Observa-se também, na comparação entre os dois difratogramas, o desaparecimento das
reflexões localizadas em 2θ igual a 3.1º e 6.6°, característico da condensação das lamelas.
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Estas mudanças percebidas através dos difratogramas são atribuídas a passagem de
uma estrutura lamelar 2D para uma estrutura zeolítica tridimensional. Esta transição ocorre
pela eliminação das moléculas orgânicas de HMI, o que permite que as lâminas se aproximem
e se unam através de pontes de oxigênio através da condensação dos grupos silanois com
eliminação de água. Esta condensação das lâminas, por sua vez, permite a formação das
supercavidades e das entradas formadas por poros de 10 membros.
A micrografia da amostra MCM-22 padrão está representada na Figura 21. Podemos
perceber a morfologia típica desta zeólita, semelhante a finas placas ou moedas, o que reflete
o caráter lamelar do material.
Figura 21- MEV da amostra padrão MCM-22.

Fonte: Autoria própria, 2015

A isoterma de adsorção de N2 para a amostra padrão (Figura 22) apresenta um perfil
semelhante ao do tipo I, onde valores baixos para a relação p/p0 já indicam grandes
quantidades de gás adsorvido, típico de materiais microporosos. Posteriormente, nota-se uma
extensa reta com perfil que é aproximadamente horizontal, sugerindo uma constancia na
quantidade de gás adsorvido com o aumento da pressão de trabalho, mais uma característica
de materiais microporosos, já que para estes, a adsorção é limitada por poucas monocamadas,
devido ao diâmetro dos poros.
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A partir de uma relação p/p0 mais elevada se observa a formação de uma histerese,
apontando a presença de uma porosidade inter-cristalina, que provavelmente está relacionada
à organização das partículas.
Figura 22- Isoterma de adsorção para a amostra padrão MCM-22
400

Vads (cm³/g)

300

200

100

0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

p/p0

Fonte: Autoria própria, 2015

Na Tabela 7 estão descritos os parâmetros texturais para a mesma amostra padrão,
como a área específica (SBET), área de macro e mesoporo (St), área de microporo (Smicro) e
volume de microporo (Vmicro). Percebe-se que houve um aumento de área específica em
relação ao material padrão descrito na literatura (PERGHER, 1997), que apresenta uma área
de aproximadamente 450 m2/g. Provavelmente, este aumento de área específica deve estar
relacionado à diminuição da espessura destes cristais que, ao invés de apresentarem a
espessura padrão próxima de 200 – 300 nm (CORMA, 1995) exibem uma espessura
nanométrica (75 nm).

Tabela 7- Parâmetros texturais e cristalinidade para a amostra padrão MCM-22

Amostra
MCM-22
Padrão

SBET (m2/g)

St (m2/g)

614

118

Smicro (m2/g) Vmicro (cm3/g)
496

0,20

Cristalinidade
100%
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5.1.2

Síntese estática da MCM-22 de relação Si/Al= 15 e relação Si/Al=50.

Alguns estudos realizados indicam que a síntese de MCM-22 em sistema estático
resulta na formação de MCM-22 com misturas de fases de outros materiais, mais comumente
a Ferrerita (DELITALA et al., 2009); (MARTÍRES, 1997). Com base nesta problemática, o
uso de sementes foi avaliado aqui como uma forma de inibir a aparição de fases competitivas,
bem como uma alternativa viável para uma boa cristalização do material e redução do tempo
de síntese.
As sínteses em estático foram realizadas com a adição de sementes, partindo de géis
de relação Si/Al=15 e Si/Al= 50. As sementes empregadas apresentaram sempre relação
Si/Al=15 e foram obtidas a partir da síntese realizadas em agitação (descrita na seção 5.1.1).
Os difratogramas de raios- X para estes materiais estão ilustrados na Figura 23.
Em 3 dias de síntese pode-se observar a formação de MCM-22 de relação Si/Al= 15
de fase pura com cristalinidade semelhante ao quarto e décimo primeiro dia, como podemos
observar na Figura 24. A cristalinidade destes materiais foi medida a partir da integral do
difratograma na região entre 19° e 30° 2θ. O valor da integral para o material padrão da seção
anterior foi admitido como 100%, e todas as demais cristalinidades são relativas a este valor.
Com relação à MCM-22 de razão Si/Al=50, constata-se a formação da MCM-22 no
tempo estudado (11 dias) também como fase pura. Quando comparamos os dois materiais
obtidos no tempo de síntese de 11 dias, percebemos que o material de relação Si/Al= 15
apresenta cristalinidade um pouco mais elevada em comparação ao de relação Si/Al= 50
(Figura 24). Estas sínteses foram realizadas em temperaturas diferentes, 160 °C para a relação
Si/Al=15 e 135 °C para a relação Si/Al-50. A diferença de temperatura juntamente com a
relação Si/Al e tempo influenciam na cristalinidade dos materiais.
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Figura 23- Difratograma de raios-X das amostras sintetizadas em estático através do método tradicional com
adição de sementes.
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Fonte: Autoria própria, 2015

Figura 24- Cristalinidade das amostras sintetizadas em estático.
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Fonte: Autoria própria, 2015

Através das micrografias da Figura 25 observamos que ambos os materiais apresentam
uma boa cristalinidade e uma distribuição de tamanho de cristais bem definida. É interessante
observar que a ausência de agitação favorece a formação de uma nova morfologia com
cristais mais volumosos e arredondados. Enquanto na síntese em agitação os cristais
apresentam a forma de moedas (Figura 21), em estático são formadas as rosquinhas ou esferas.
Comparando os materiais apresentados na Figura 25, também aparecem morfologias distintas
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dependendo da composição do gel, enquanto os materiais de relação Si/Al=15 se apresentam
na forma de rosquinhas achatadas o outro material (Si/Al=50) possui uma morfologia um
pouco mais heterogênea, constituída em algumas partes por estas rosquinhas achatadas e em
sua maioria por pequenas esferas. Na Figura 25 observamos ainda o crescimento epitaxial,
que se dá pela cristalização espontânea do gel sobre a superfície dos cristais das sementes.
Figura 25- Microscopia eletrônica de varredura para as amostras sintetizadas com adição de sementes e em
estático nas relações Si/Al= 15 (3 dias (a) e 11 dias (b)) e Si/Al= 50 (11 dias (c)).

(a)

Crescimento
Epitaxial

(b)
Crescimento
Epitaxial

(C)

Fonte: Autoria própria, 2015
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A diferença de morfologia observada entre estes materiais certamente está relacionada
à razão Si/Al. Uma vez que esta relação aumenta, a tendência é que os cristais sejam maiores
(PERGHER, 1997), talvez isto dificulte a formação das rosquinhas quando trabalhamos com a
relação Si/Al=50.
No entanto, os mecanismos de nucleação e cristalização de sínteses assistidas por
sementes ainda não estão bem estabelecidos e o que se pode afirmar é que a etapa de indução
dos núcleos é reduzida com a adição de sementes, pois estas fornecem ao meio reacional os
núcleos para que ocorra o crescimento dos cristais com os nutrientes disponíveis no gel. No
entanto, ainda não há uma explicação clara da influência das sementes na formação de uma
distribuição estreita de tamanho dos cristais formados espontaneamente pelas condições
hidrotérmicas da mistura reacional.

5.1.3 Síntese com redução de HMI

De acordo com o que já foi apontado anteriormente, a relação mínima HMI/Na capaz
de produzir o precursor lamelar da MCM-22 é igual a dois. Neste âmbito, foram realizadas
três sínteses distintas com redução de HMI: Uma síntese seguindo a metodologia padrão com
redução de 30 % de HMI (Relação HMI/Na=2); Síntese com adição de semente e redução do
tempo de cristalização e da quantidade de HMI (30%); Síntese com utilização de água-mãe e
redução de 47% de HMI (Relação HMI/Na=1,5). Os difratogramas de raios- X destes
materiais podem ser vistos na Figura 26 seguindo respectivamente a ordem (a), (b) e (c).
Pelos difratogramas da Figura 26 é é possível observar que o material pMCM-22 foi
obtido em todos os casos com redução de HMI de até 47 %. Através da Figura 27 observamos
que todos os materiais apresentaram uma cristalinidade em torno de 100 %, com relação ao
produto da síntese tradicional (seção 4.2.1). No entanto, através das micrografias presentes na
Figura 28,

observamos que dentre os materiais sintetizados com redução de HMI, aquele

sintetizado em sete dias pela metodologia padrão apresenta aspecto mais cristalino, com
cristais mais definidos.
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Figura 26- Difratogramas de raios- X das sínteses realizadas com redução de HMI: (a) Metodologia padrão e
redução d 30% de HMI; (b) Adição de sementes, redução de 30 % de HMI; (c) Adição de água-mãe
e redução de 47% de HMI.
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Fonte: Autoria própria, 2015

Figura 27- Cristalinidade para os materiais sintetizados com redução de HMI.
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As micrografias da Figura 28 indicam que, dentre os materiais sintetizados com
redução de HMI, a via padrão apresentou um material com aspecto mais cristalino em relação
aos sintetizados com adição de sementes e água-mãe.
Figura 28-

Microscopias eletrônicas de varredura das amostras sintetizadas com redução de HMI: (a)
metodologia padrão e redução de 30% de HMI; (b) Adição de sementes, redução de 30% de HMI e
tempo de 4 dias; (c) Adição de água-mãe e redução de 47% de HMI, tempo de 7 dias.
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Fonte: Autoria própria, 2015

(c)

Ainda com relação à metodologia tradicional da síntese da MCM-22, observamos
morfologias distintas para os materiais conforme varia a quantidade de HMI, enquanto o
material com a quantidade padrão de HMI se apresenta na forma de moedas a redução do
HMI resulta em cristais de morfologia arredondada (Figura 28(a)). Tal fato ocorre
provavelmente porque a redução de HMI aumentaria a interação entre as lamelas, fazendo
com que estas se organizem mais próximas umas das outras, formando estes novelos. No
geral, para as sínteses realizadas nesta seção com redução de HMI, podemos observar que
houve um crescimento de cristais bem heterogêneo, em especial para a amostra sintetizada
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com adição de sementes (Figura 28 (b)). Com o estímulo da cristalização através da adição de
material recém-formado podemos considerar que existam dois processos de crescimento
distintos, um sobre as próprias sementes (crescimento epitaxial), que provavelmente dá lugar
a cristais de maior tamanho e o outro correspondente a cristalização espontânea do gel. Já pela
observação da Figura 28 (c), do material sintetizado com redução de HMI e adição de águamãe, podemos visualizar alguns aglomerados de material cristalino, também de granulometria
heterogênea, que estão imersos em uma base de aspecto amorfo.
A seguir estão apresentadas as isotermas de adsorção Figura 29 bem como os dados
texturais (Tabela 8) para os materiais obtidos pela adição de água-mãe e redução de 47% da
quantidade de hexametileneimina. Ao contrário do que se imaginava pela interpretação das
micrografias para estas amostras, a adsorção de N2 indicou a formação de um material com
área específica expressiva e condizente com o material MCM-22 de boa qualidade.
Figura 29- Isotermas de adsorção para os materiais sintetizados com adição de água-mãe e redução de HMI,
com 4(a) e 7(b) dias de síntese.
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Tabela 8- Dados texturais adsorção para os materiais sintetizados com adição de água-mãe e redução de HMI.
Amostra

SBET (m2/g)

St (m2/g)

Smicro (m2/g)

VTotal (cm³/g)

Vmicro(cm3/g)

4 dias

481

139

342

0,72

0,16

7 dias

475

125

350

0,49

0,16
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5.2

AUMENTO DE ACESSIBILIDADE DA ZEÓLITA MCM-22

Nesta seção foram estudadas algumas variáveis conhecidas por aumentar a
acessibilidade em materiais zeolíticos, como a redução do tamanho dos cristais e abertura de
mesoporos. Na tentativa de reduzir o tamanho dos cristais foram utilizados alguns artifícios
para acelerar a cristalização do material, como a adição de sementes, água-mãe e síntese via
sílica dissolvida. Enquanto se aumenta a velocidade de formação do material o tempo de
síntese é reduzido, com isso espera-se que os cristais apresentem tamanhos inferiores ao
material padrão. Já com relação à abertura de mesoporos os métodos utilizados foram a
desaluminação através de tratamento ácido e a silanização de unidades proto-zeolíticas, que
além de promover a formação de mesoporos contribui para a construção de um material
nanocristalino.
5.2.1 Síntese com adição de sementes

Na Figura 30 estão ilustrados os difratogramas de raios-X das amostras obtidas através
da utilização de sementes e da temperatura de 160 °C. Nota-se que quando combinamos estes
parâmetros é possível obter, já em um tempo de 24 horas, o material PMCM-22 com um bom
padrão cristalino, bastante semelhante aos demais obtidos em tempos maiores de síntese. (a)
síntese padrão reportada na literatura (“IZA Structure Commission”) é de 7 dias a 150 °C para
a relação Si/Al – 15).
Figura 30- Difratogramas de raios-X das amostras sintetizadas com adição de sementes.
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Na Figura 31 se encontram representadas as isotermas de adsorção das amostras
sintetizadas com adição de sementes e a 160 °C, através das quais foi possível obter os
parâmetros texturais (Tabela 9) para estas amostras.
Figura 31- Isotermas de adsorção de N2 das amostras sintetizadas através da adição de sementes e do emprego
de uma temperatura de 160°C.
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Tabela 9- Parâmetros texturais para as amostras sintetizadas com adição de sementes e em temperatura de 160
°C.
Amostra

SBET (m2/g)

St (m2/g)

Smicro (m2/g)

VTotal(cm3/g)

Vmicro(cm3/g)

1 dia

458

126

332

0,49

0,13

2 dias

570

115

455

0,61

0,19

3 dias

551

99

452

0,47

0,18

4 dias

477

79

398

0,40

0,16

0,9

1,0
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Todos os materiais apresentaram áreas específicas típicas de MCM-22. As isotermas
da Figura 31 indicam a característica microporosa dos materiais, o que pode ser confirmado na
Tabela 9 onde podemos perceber que para todos os materiais a grande maioria da área
específica corresponde à área de microporos. Podemos observar que tanto a área específica e
de microporos e volume de poros apresentam um valor máximo em dois dias de síntese e após
este período decrescem, descrevendo uma condição cinética.
As amostras foram visualizadas através de microscopia eletrônica de varredura (Figura
32).
Figura 32- MEV das amostras sintetizadas com adição de sementes e a 160 °C: (a) 1 dia; (b) 2 dias; (c) 3 dias e
(d) 4 dias.
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Fonte: Autoria própria, 2015

Como auxílio da Figura 32 é possível observar um aumento discreto e gradual do
tamanho dos cristais proporcional ao tempo de síntese. Este comportamento é esperado, uma
vez que o crescimento cristalino é favorecido pelo tempo. No entanto, a redução para 1 dia de

62

síntese não resultou em uma diminuição significativa do tamanho dos cristais que possa
sugerir ganho de acessibilidade para a MCM-22, como podemos comprovar pelos dados na
Tabela 9, onde os dados de área específica apontam um valor mínimo em um dia de síntese.
5.2.2

Síntese com adição de água-mãe

A água-mãe é o resíduo decorrente da filtração de uma síntese tradicional. Na Figura 33
estão representados os difratogramas de raios-X para as amostras sintetizadas com adição de
água-mãe em sistema submetido à agitação e em meio estático. Para ambos os casos foi
realizado um estudo cinético de 2 a 7 dias e foram observadas algumas diferenças entre estes
materiais, como morfologia e tamanho de cristais. Com relação a cristalinidade das amostras,
a Figura 34, aponta uma cinética de cristalização semelhante para ambas as metodologias a
partir do segundo dia, com valores médios de cristalinidade de 105 % (em relação ao material
padrão da seção 5.1.1).
Figura 33. Difratogramas de raios-X das amostras sintetizadas com adição de água-mãe em sistema de agitação
(a) e estático (b).
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Através da comparação da Figura 33 com o material padrão descrito anteriormente
(Figura 20) se observa que ocorreu a formação do precursor lamelar da zeólita MCM-22 em
todos os tempos estudados com a adição de água-mãe sob agitação e a partir do quarto dia em
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condições estáticas, o que mostra que a cristalização do material em uma síntese estática é
mais lenta em relação ao emprego da agitação, o que pode ser explicado pelo fato de a
agitação favorecer a difusão dos reagentes e consequentemente alcançar um produto cristalino
já em menos dias.
Figura 34- Cristalinidade para as amostras sintetizadas pela adição de água-mãe em agitação e em estático
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Os cristais obtidos através da síntese com adição de água mãe e rota estática
apresentam uma morfologia semelhante a “rosquinhas achatadas”, diferindo das “moedas”
que foram observadas a partir da síntese em agitação também com adição de água-mãe
(Figura 35 (a)). Estas moedas são semelhantes àquelas observadas para os cristais advindos de
uma síntese padrão em agitação (Figura 35 (c)). Já os materiais sintetizados por via estática
apresentam comumente uma morfologia enovelada como apresentada na Figura 35 (d) e
diferem do material sintetizado com água-mãe e em estático (Figura 35 (b)) tanto pela
morfologia, quanto pelo tamanho dos cristais. Enquanto que os materiais obtidos aqui pela
adição de água-mãe em estático apresentam cristais com diâmetro médio de aproximadamente
3 μm, o material padrão de via estática apresenta seus novelos com aproximadamente 13 μm.
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Figura 35- Microscopia eletrônica de varredura das amostras sintetizadas com adição de água-mãe em
agitação (a) e em estático (b). Em (c) se encontra o MEV para uma amostra pMCM-22 padrão
sintetizada sob agitação e em (d) pela via estática*.
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(b)

(c)

(d)

Fonte: Autoria própria, 2015 e (d)*Retirada de (RAMOS et al., 2013)

Através das isotermas de adsorção de N2 (Figura 36) podemos concluir que não
parecem ocorrer mudanças significativas entre o material padrão descrito anteriormente e os
demais nesta seção, uma vez que todas as amostras sintetizadas com adição de água-mãe (com
exceção da amostra sintetizada em estático com um tempo de 2 dias) apresentaram isoterma
do tipo I, típica de materiais microporosos. As isotermas dos materiais em estático não
apresentam aumento do volume adsorvido em p/po maior que 0.8, como ocorre nos materiais
sintetizados sob agitação. Tal fato pode estar associado às distintas morfologias apresentadas
para estes materiais. No caso das sínteses em agitação as moedas ficam todas embaralhadas
formando espaços entre as partículas que sugerem as adsorções na zona de macroporos que
ficam evidentes na isoterma. Já com relação à morfologia decorrente da síntese em estático
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não observamos este fenômeno, pois os cristais apresentam uma maior organização,
encontrando-se enovelados em forma de rosquinhas e, portanto, esta conformação é menos
propícia a formação destes macroporos intercristalinos.
A partir dos dados da Tabela 10 obtidos através da fisissorção de N2, observamos que
os materiais apresentaram áreas específicas superiores ou iguais a 450 m²/ g, valor descrito na
literatura (Pergher, 1997). Os valores de áreas mais expressivas são obtidos com adição de
água-mãe entre 4 e 5 dias na presença de agitação. Já nas sínteses realizadas em estático as
áreas dos materiais com relação aos tempos de síntese aparecem constantes, com um valor
médio de 556 m²/g.
Figura 36- Isotermas de adsorção de N2 para os materiais sintetizados com adição de água-mãe.
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Tabela 10- Dados texturais para os materiais sintetizados com adição de água-mãe.
Amostra

SBET (m2/g)

St (m2/g)

Smicro (m2/g)

Vmicro (cm3/g)

Agitação (2 dias)
Agitação (4 dias)
Agitação (5 dias)
Agitação (7 dias)
Estático (2 dias)
Estático (4 dias)
Estático (5 dias)
Estático (7 dias)

479
643
638
464
546
561
562

88
96
96
79
71
69
84

391
547
542
385
475
492
478

0,16
0,22
0,21
0,15
0,19
0,20
0,19

Com o intuito de caracterizar os materiais sintetizados e, em especial, na tentativa de
conhecer um pouco mais sobre a possível composição da água-mãe, foram realizadas análises
de infravermelho (Figura 37). A análise foi realizada para o precursor e para o material após a
calcinação (resultantes de uma síntese padrão), para a água-mãe utilizada na síntese e para o
direcionador de estrutura (HMI).
Figura 37- Infravermelho de uma amostra padrão antes e após a calcinação, HMI e água-mãe.
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É possível observar em PMCM-22 (antes da calcinação) a presença das bandas
relativas aos estiramentos simétricos e assimétricos das ligações T-O. As bandas em 794 e
810 cm-1 compreendem ao estiramento simétrico externo e a banda em 660 cm-1 refere-se às
ligações externas, anéis duplos. A banda localizada em 1245 cm-1 é referente ao estiramento
assimétrico externo e em 1066 cm-1 refere-se ao estiramento assimétrico interno. Podemos
perceber ainda através do espectro de IV que ocorre um efeito de desaluminação após a
calcinação, pois a banda em 1066 cm-1 foi alterada para 1071 cm-1. (MARTIRES, 1997)
A banda intensa em 3300 cm-1 na água-mãe indica a presença de –NH, -OH e –CH,
devido principalmente a existência de água e de eventuais traços do direcionador de estrutura
hexametilenoimina (HMI) na água-mãe. As bandas em 1456, 1472, 2862, 2934 cm-1 indicam
as vibrações CH2. Nota-se em 1626 cm-1 uma banda relacionada ao dobramento NH, que com
base na literatura (CORMA, 1995) pode ser interpretada como (CH2)6 NH+2 (HMI protonado).
Porém, apesar da maior intensidade desta banda (1626 cm -1) na amostra de água-mãe, não
podemos afirmar que existe uma maior quantidade da espécie protonada na água-mãe em
relação ao hexametileneimina puro, uma vez que, a água pode também apresentar sinal nesta
região. A presença desta banda em MCM-22 após a calcinação é um indicativo de que alguns
poucos traços do direcionador orgânico permanecem na estrutura, ou seja, não foram
totalmente retirados com a temperatura, mas a análise de DRX obtida após a calcinação
comprovou a formação da zeólita MCM-22.
Foi realizada ainda uma análise de SAX empregando radiação síncrontron para a águamãe (Figura 38(a)). Através desta análise foi possível identificar a presença de pequenos
núcleos dispersos na água mãe, que apresentam uma distribuição estreita de tamanho com
dimensões médias de 0,56 nm (Figura 38(b)). A partir da comprovação da existência destes
núcleos a teoria de que a adição de água-mãe atua na síntese de zeólitas através de fenômenos
semelhantes à adição de sementes se confirma.
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Figura 38- Análise de SAX para amostra de água-mãe (a) e distribuição de tamanho dos núcleos (b).
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Fonte: Autoria própria, 2015

Duas amostras de PMCM-22, uma padrão e a outra sintetizada com adição de água-mãe
foram analisadas através da termogravimetria (Figura 39). Para a amostra padrão se observa
uma perda inicial próximo de 180 °C que está associada a uma perda de água de
hidratação.Entre 190 °C e 500 °C podemos observar perdas referentes à matéria orgânica
HMI. As duas primeiras perdas de peso nesta região, 190-260 °C e 260-355 °C,
respectivamente, foram identificadas na literatura (MARTIRES, 1997) através de um
espectrômetro de massas pela saída de hexametileneimina (HMI) intacto. A

perda

I,

por

aparecer em temperaturas mais baixas, é indicada como a saída do HMI interlamelar e água
decorrente da condensação dos grupos silanóis, já a perda II é assinalada como as moléculas
orgânicas de HMI que atuam estabilizando o sistema de canais, mas que não apresentam
fortes interações com a estrutura, estando localizadas em zonas mais abertas. Já a perda III,
que ocorre em temperaturas superiores, corresponde ao HMI intralamelar que pode estar
interagindo com os tetraedros de alumínio, compensando sua carga ou estar em zonas pouco
acessíveis, razão pela qual seja necessário que as moléculas de HMI sejam fragmentadas para
difundir ao exterior. Esta decomposição do HMI também já foi identificada na literatura
(PERGHER, 2003) com o auxílio de um espectrômetro de massas.
São observadas pequenas mudanças entre as quantidades de perdas entre a amostra padrão e
aquelas utilizando água-mãe, porém, estas mudanças são pouco significantes, de modo que
não se pode afirmar, por exemplo, que a amostra sintetizada com água-mãe apresenta maior
quantidade de HMI interlamelar.
Foi realizada ainda uma análise termogravimétrica do hexametileneimina (HMI) (Figura
40)

na busca de elucidar as diferenças entre as perdas iniciais (até 180 °C) das amostras

sintetizadas com e sem a presença de água-mãe. Esperava-se que a perda que aparece próxima
ao que identificamos como perda de água na Figura 39 (b) fosse resultante de alguma
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degradação do HMI remanescente na água-mãe, que poderia por exemplo, estar gerando
amônia que tem massa molar próxima a da molécula de água. Porém, após analisar a TG do
HMI puro (Figura 40), não foi observada nenhuma perda na região de interesse entre 150 °C e
180 °C e por isso não podemos concluir com certeza do que se tratam as pequenas diferenças
observadas entre a amostra padrão e aquelas que empregam água-mãe na síntese.
Figura 39- Curva termogravimétrica para amostras PMCM-22 padrão (a) e PMCM-22 sintetizada com adição de
água-mãe (agitaçã e 7 dias) (b).
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Fonte: Autoria própria, 2015

O que se observa na Figura 40 é que a temperaturas próximas a 100 °C o material
orgânico é completamente degradado ou sofre evaporação, já que o ponto de ebulição do
hexametilenoimina é 138 °C. O processo de síntese hidrotermal da MCM-22 padrão é
realizado a 150 °C, temperatura na qual o HMI já se encontraria degradado ou foi evaporado,
se considerarmos a informação anterior. No entanto, durante as sínteses trabalha-se com a
pressão autógena da autoclave P>1, o que garante o HMI na forma líquida durante a síntese.
Além do mais, de acordo com o discutido acerca da Figura 39, existem evidências de que as
moléculas de HMI são encontradas intactas em diversas partes do material PMCM-22, mesmo
após terem sido submetidos a um processo de síntese hidrotermal (150 °C). Deste modo,
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podemos deduzir que existe uma rápida interação do direcionador de estrutura (HMI) com as
espécies SOx - AlOy presentes no gel de síntese já nos momentos que antecedem a ida do
material para a estufa e que estas espécies protegem o material orgânico, conferindo uma
maior estabilidade térmica ao sistema.
Figura 40- Curva termogravimétrica para a hexametileneimina (HMI).
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Fonte: Autoria própria, 2015

A atuação da água-mãe no aumento de velocidade da cristalização de sínteses
hidrotérmicas é semelhante à utilização de sementes. A análise de SAXS (Figura 38) indica a
existência de pequenos núcleos zeolíticos presentes na água-mãe que provavelmente
correspondem a um estado ativado próximo ao do germe crítico, uma vez que estes núcleos
não cresceram a ponto de formarem cristais e se juntarem à fase sólida durante a
centrifugação ou filtração do gel de síntese. Quanto menor o tamanho destes núcleos, mais
instáveis eles são, o que faz com que estes apresentem uma grande tendência ao crescimento.
O meio reacional atua sempre tentando diminuir a energia do sistema favorecendo a
estabilidade dos núcleos, que por sua vez ocorre com o crescimento cristalino. Então, é
esperado que a utilização da água-mãe em uma nova síntese atue acelerando a cristalização do
material, uma vez que a etapa de indução será anulada ou diminuída com a presença destes
pequenos núcleos. Os reagentes disponíveis no gel migram por difusão para a região de baixa
saturação ao redor dos núcleos e aderem à superfície destes, dando continuidade à construção
das células unitárias e consequentemente atuando no crescimento dos cristais.
Apesar do princípio da adição de sementes ser semelhante à adição de água-mãe, os
fenômenos de cristalização são diferentes. Os pequenos núcleos da água mãe crescem porque
são instáveis e precisam adquirir estabilidade para a redução da energia livre total do sistema,
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enquanto que na indução por sementes, onde os cristais das sementes adicionadas já
ultrapassaram o raio re (menor germe estável), o crescimento continua em volta destas, pois
os átomos dissolvidos na solução são mais instáveis que aqueles no cristal de maior tamanho.
(VIEIRA et al., 2014)

5.2.3 Sínteses com sílica dissolvida

5.2.3.1 Síntese em Estático

Na Figura 41 estão ilustrados os difratogramas de raios-X das amostras de relação
Si/Al=15. Podemos observar a formação do precursor da MCM-22 na maioria dos casos, com
exceção da amostra sintetizada a 175 °C em 3 dias, que resultou na obtenção de MCM-49.
Figura 41- Difratograma de raios-X das amostras de relação Si/Al=15 sintetizadas em estático, através do
método da sílica dissolvida e da adição de sementes.
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A zeólita MCM-49 é isoestrutural à MCM-22, a diferença é que a condensação das
lamelas ocorre ainda durante a síntese, obtendo-se o material 3D. Em virtude disto, este
material não é acessível a alguns tratamentos pós-síntese como pilarização e deslaminação,
comumente aplicados ao precursor da MCM-22. Todos os materiais foram visualizados
através de MEV para se observar a morfologia e o tamanho dos cristais.
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Figura 42. Microscopia eletrônica de varredura das amostras de relação Si/Al=15, sintetizadas em estático,
através da utilização de sílica dissolvida e da adição de sementes, em temperaturas e tempos de 160
°C: 2 dias (a) e 3 dias (b); 175 °C: 2 dias(c) e 3 dias (d).
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Fonte: Autoria própria, 2015

A morfologia dos materiais, em todos os tempos e temperaturas estudadas é formada
por misturas de rosquinhas achatadas e por pequenas esferas. O tamanho dos cristais está em
torno de 3 μm, semelhante as rosquinhas obtidas na síntese que empregou sementes (Figura 32)
e não são observadas diferenças significativas de tamanho de cristais quando se compara a
transição de tempo (2 e 3 dias) ou temperatura (160 °C e 175°C). Todos os materiais
apresentaram características texturais também semelhantes, como pode ser visto através das
isotermas de tipo I da Figura 43 e da Tabela 111. As áreas específicas para os materiais referentes
à MCM-22 apresentaram valores pouco acima do descrito pela literatura (em torno de 500
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m²/g), o que denota a qualidade destes materiais. Já com relação à MCM-49 obtida
diretamente de síntese o valor de área específica foi um pouco inferior, no entanto muito
próximo ao descrito pela literatura de 450 m²/g. (PERGHER, 1997).
Figura 43- Isotermas de fisissorção de N2 das amostras de relação Si/Al=15, sintetizadas em estático, através da
utilização de sílica dissolvida e da adição de sementes, em temperaturas e tempos de 160 °C: 3 dias;
175 °C: 2 dias e 3 dias.
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Fonte: Autoria própria, 2015
Tabela 11. Dados texturais das amostras de relação Si/Al=15, sintetizadas em estático, através da utilização de
sílica dissolvida e da adição de sementes, em temperaturas e tempos de 160 °C: 3 dias; 175 °C: 2
dias e 3 dias.
Tempo

Temperatura

SBET (m2/g)

St (m2/g)

Smicro (m2/g)

Vmicro (cm3/g)

2 dias

160°C

501

154

347

0,16

3 dias

1 60 °C

517

133

384

0,17

2 dias

175 °C

514

128

386

0,18

3 dias

175 °C

436

106

330

0,16

Os difratogramas para as amostras de relação Si/Al=50 também sintetizadas pelo
método da sílica dissolvida estão apresentados na Figura 44. Com base nos difratogramas, os
materiais sintetizados a 160 °C estão claramente melhor ordenados que àqueles sintetizados a
175 °C. As micrografias para estas amostras estão apresentadas na Figura 45.
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Figura 44- Difratograma de raios-X das amostras de relação Si/Al=50 sintetizadas em estático, através do
método da sílica dissolvida e da adição de sementes.

175 °C

Intensidade u.a.

160 °C

3 dias
2 dias
3 dias
2 dias
0

10

20

2

30

40

50

Fonte: Autoria própria, 2015
Figura 45. Microscopia eletrônica de varredura das amostras de relação Si/Al=50, sintetizadas em estático
através da utilização de sílica dissolvida e da adição de sementes, em temperaturas e tempos de 160
°C: 2 dias (a) e 3 dias (b); 175 °C: 2 dias(c) e 3 dias (d).
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Fonte: Autoria própria, 2015
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Esperava-se que os cristais destas sínteses apresentassem dimensões superiores em
relação aos de razão Si/Al=15, uma vez que a maior quantidade de sílica comumente faz com
que os cristais cresçam mais. No entanto, as micrografias indicam que a formação de material
cristalino não é muito significativa. A adsorção de N2 forneceu isotermas do tipo I (Figura
46), apontam áreas específicas e volume de microporos muito inferiores ao esperado para
MCM-22.
Figura 46- Isotermas de fisissorção de N2 das amostras de relação Si/Al=50, sintetizadas em estático, através da
utilização de sílica dissolvida e da adição de sementes, em temperaturas e tempos de 160 °C – 2 dias
e 3 dias e 175 °C - 2 dias.
200

200

Relaçao Si/Al=50

Relaçao Si/Al=50

160 C
2 dias

160 oC
3 dias
Vads (cm3/g)

Vads (cm3/g)

o

100

0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0

1,0

0,0

p/p0

200

100

0,1

0,2

0,3

0,4

200

Relaçao Si/Al=50

0,5

0,6

0,7

175 C
2 dias

1,0

175 oC
3 dias
Vads (cm3/g)

Vads (cm3/g)

0,9

Relaçao Si/Al=50

o

100

0,8

p/p0

100

0

0
0,0

0,2

0,4

p/p0

0,6

0,8

0,0

1,0

0,2

0,4

p/p0

0,6

0,8

Fonte: Autoria própria, 2015
Tabela 12- Dados texturais para as amostras sintetizadas com sílica dissolvida e relação Si/Al=50.
Tempo

Temperatura

SBET (m2/g)

St (m2/g)

Smicro (m2/g)

Vmicro (cm3/g)

2 dias

1 60 °C

357

80

277

0,13

3 dias

160 °C

248

60

188

0,10

2 dias

175 °C

201

59

143

0,07

3 dias

175 °C

186

48

138

0,07

1,0
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Através da Figura 47 é possível observarmos a cristalinidade dos materiais sintetizados
através da adição de sementes. Para os materiais de relação Si/Al=15 temos uma
cristalinidade semelhante independente da metodologia de síntese empregada e da
temperatura. No entanto, quando temos em conta os materiais de relação Si/Al= 50,
sintetizados apenas pela via da sílica dissolvida, observamos uma drástica redução na
cristalinidade em relação aos demais materiais, o que pode ser comprovado pelas áreas
específicas muito inferiores no caso dos materiais de relação Si/Al=50. Em todos os casos se
observa ainda uma redução de cristalinidade do segundo para o terceiro dia de síntese, sendo
mais expressiva apenas para os materiais de relação Si/Al=50, o que também é condizente
com os dados texturais, um vez que é observada uma redução de área específica no terceiro
dia de síntese para estes materiais (Tabela 12).
Figura 47- Cristalinidade para os materiais sintetizados com adição de sementes através da metodologia
tradicional e pela via da sílica dissolvia com relações Si/Al=15 e Si/Al=50
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5.2.3.2 Síntese em Agitação

As sínteses de relação Si/Al=50

foram realizadas ainda em agitação e os

difratogramas estão apresentado a seguir na Figura 48. Podemos observar que não houve
formação de MCM-22 em nenhum dos tempos ou temperaturas estudadas. O material cujo
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difratograma está representado é referente à estrutura MTF. Esta zeólita é sintetizada na
presença de HMI e provavelmente as altas temperaturas dirigiram a síntese na direção deste
produto em detrimento à MCM-22, já que esta última costuma ser sintetizada a 135 °C na
relação Si/Al=50. No entanto como foram utilizadas sementes de MCM-22 para a realização
destas sínteses não se esperava a obtenção de MTF. Na Figura 49 estão ilustradas as
micrografias para estas amostras que apresentam morfologia semelhante a placas elipsoidais,
sendo a mais cristalina aquela sintetizada a 175 °C em 2 dias.
Figura 48 -Difratogramas de Raios-X das amostras de relação Si/Al=50, sintetizadas em agitação através da
utilização de sílica dissolvida e da adição de sementes. (a) Antes da calcinação e (b) após calcinação.
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Figura 49- Microscopia eletrônica de varredura das amostras de relação Si/Al=50, sintetizadas em agitação
através da utilização de sílica dissolvida e da adição de sementes, em temperaturas e tempos de 160
°C: 1 dia (a) e 2 dias (b); 175 °C: 1 dia (c) e 2 dias (d).
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Fonte: Autoria própria, 2015
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5.2.4

Tratamento ácido

Os difratogramas para os matereriais antes e após os tratamentos ácidos estão
ilustrados na Figura 50. Percebe-se que a estrutura da MCM-22 se mantem com um perfil de
difração nítido após os tratamentos ácidos e que as cristalinidades das amostras tratadas são
semelhantes entre si, independente do tratamento que foi empregado. Tal fato pode ser
confirmado pela observação da Figura 51, onde é possível constatar a presença das moedas de
MCM-22 regulares e bem cristalinas sem aspecto de material amorfo presente.
Figura 50- Difratograma de raios-X para as amostras de MCM-22 antes e após os tratamentos ácidos.
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Fonte: Autoria própria, 2015
Figura 51- Microscopia eletrônica de varredura para as amostras tratadas com ácido oxálico o,1 mol/L (a) e 0,5
mol/L (b).
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Fonte: Autoria própria, 2015

(b)

80

A seguir na Figura 52 estão ilustradas as isotermas de adsorção para os materiais que
sofreram desaluminação através do tratamento com ácido oxálico. Observamos que ambos os
materiais apresentam um grande volume adsorvido em pressões relativas elevadas. Como já
foi discutido anteriormente na seção , estas adsorções intensas em pressões relativas elevadas
são resultado do arranjo entre as partículas, gerando macroporos. No entanto, no caso da
amostra tratada com ácido oxálico (0,5 mol/L) este efeito se mostrou mais expressivo, uma
vez que esta amostra apresentou uma área externa de 229 m²/g, basicamente o dobro em
relação às demais já relatadas aqui. Portanto, é provável que este comportamento seja produto
da interação entre a desaluminação do material e a disposição dos cristais.
Ainda com relação à desaluminação, podemos observar um efeito crescente deste
fenômeno proporcional ao aumento da concentração do ácido, como já era esperado. A
desaluminação é percebida pelo efeito que provoca nas propriedades texturais dos materiais.
Conforme aumentamos a concentração do ácido podemos perceber que o volume de
microporos diminui enquanto ocorre um aumento no volume total dos poros, o que é indício
de que mais alumínio deixou a estrutura, transformando alguns microporos em poros de
dimensões na faixa de meso e eventualmente macroporos. Apesar de que a literatura aponta a
desaluminação nestas condições, seria de grande valia a realização de análises químicas para
colaborar com as demais evidências de que a desaluminação está de fato ocorrendo.
Figura 52- Isotermas de adsorção de N2 para as amostras tratadas com ácido oxálico em diferentes
concentrações: (a) 0,1 mol/L e (b) 0,5 mol/L.
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Fonte: Autoria própria, 2015
Tabela 13- Dados texturais para as amostras tradas com ácido oxálico.
Tratamento

SBET (m2/g)

St (m2/g)

Smicro (m2/g)

VTotal (cm3/g)

Vmicro (cm3/g)

Ac Ox 0,1 mol/L

506

125

380

0,52

0,17

Ac Ox 0,5 mol/L

544

229

315

0,57

0,14
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A Figura 53 apresenta a distribuição de tamanhos de poros para os materiais após os
tratamentos com ácido oxálico. A amostra tratada com ácido oxálico 0,1 mol/L Figura 53 (a)
apresenta microporos com dimensões de 5,6 Å e 8,0 Å próximas àquelas típicas dos
microporos do material MCM-22. Quando o tratamento com ácido oxálico foi realizado com
a concentração de 0,5 mol/L podemos observar a abertura de poros de maior diâmetro.
Continuam aparecendo os microporos em 5,6 Å e 8,0 Å, este último agora com volume de
poros mais expressivo em relação ao tratamento com ácido oxálico 0,1 M. Na Figura 53 (b)
observamos ainda a existência de mesoporos, confirmando a ação do ácido oxálico de maior
concentração.
Figura 53- Distribuição dos diâmetros de poros para os materiais pelo método DFT (a) Tratamento com ácido
oxálico 0,1 mol/L e (b.1) tratamento com ácido oxálico 0,5mol/L e pelo método BJH (b.2).
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5.2.5

Silanização de unidades proto-zeolíticas

Inicialmente foi realizada uma cinética de cristalização, representada pelos
difratogramas de raios-X na Figura 54, para a escolha do tempo de interrupção da précristlização e início do tratamento com o agente silanizante. Foram escolhidos os tempos de 2
e 3 dias com base no perfil dos difratogramas, uma vez que é neste intervalo que se observa o
início da cristalização do material. O período ideal para iniciar a silanização deve garantir
uma boa quantidade de núcleos cristalinos de tamanhos pequenos.
Figura 54- Cinética de cristalização de pMCM-22 de relação Si/Al=15, sintetizada em estufa de agitação, a
150°C.
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Na Figura 55 estão apresentados os difratogramas de raios-X das amostras sintetizadas
com pré-cristalização e tratamento com o agente silanizante CPTMS em 2 e 3 dias e posterior
cristalização de 7 dias. Com o tempo de pré-cristalização de 2 dias não foram observadas as
reflexões características do precursor da zeólita MCM-22, no entanto com a pré-cristalização
em 3 dias o difratograma indica a formação de PMCM-22.
Figura 55- Difratograma de raios- X das amostras sintetizadas com adição de agente silanizante, com tempos de
pré-cristalização de 2 e 3 dias e ambos com tempos de cristalização de 7 dias.
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Nas Figura 56 e 57 podemos visualizar os materiais obtidos através da microscopia
eletrônica de varredura e de transmissão respectivamente. Através destas podemos comprovar
que houve a formação do material MCM-22 nos dois casos, no entanto com diferentes
cristalinidades. Enquanto o material com pré-cristalização de 2 dias apresenta alguns cristais
de MCM-22 dispersos em uma base amorfa, claramente visualizado através da Figura 57 (a),
a amostra com pré-cristalização de 3 dias se apresenta bastante cristalina, com as moedas bem
definidas, como observamos nas micrografias da Figura 56 (c) e (d).
Figura 56- Microscopia eletrônica de varredura da amostra sintetizada com adição de agente silanizante e précristallização de 2dias (a) e (b) e 3 dias (c) e (d).
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Fonte: Autoria própria, 2015
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Através de micrografias como as representadas na Figura 57 foi possível calcular o
tamanho médio do comprimento dos cristais, bem como suas espessuras para os dois
materiais. Quando o tempo de pré-cristalização foi de dois dias o comprimento médio dos
cristais foi de 220 nm e espessura de 12,5 nm, que corresponde a um conjunto de 5 lamelas.
Para o material com pré-cristalização de três dias o comprimento médio dos cristais foi de 410
nm e espessura de 15 nm (corresponde a aproximadamente a uma junção de 6 lamelas). Para o
material padrão MCM-22 as dimensões das moedas são de cerca de 1,4 μm, portanto, embora
o tratamento com agente silanizante não tenha gerado materiais de dimensões nanométricas,
este método favoreceu a redução dos critais entre 70% a 84 %.
Figura 57- Micrografias para as amostras sintetizadas pelo método da silanização de unidades proto-zeolíticas,
com tempos de pré-cristalização de 2 dias (a) e (b); e 3 dias (c) e (d).
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Fonte: Autoria própria, 2015

Na Figura 58 estão ilustradas as isotermas de adsorção e dessorção de N2 para as amostras
sintetizadas através da silanização de unidades proto-zeolíticas e com pré-cristalização de 2 e
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3 dias. Mais adiante, na Tabela 14 e Figura 59 estão apresentados respectivamente os dados
texturais e a distribuição de diâmetro de poros para estas amostras. O que se observa através
da Figura 58 é que o material com pré-cristalização em três dias apresenta em relação ao de
pré-cristalização 2 dias maior volume adsorvido tanto na região de microporos, quanto em
altas pressões relativas.
Figura 58- Isotermas de adsorção e dessorção de N2 das amostras sintetizadas através do método de silanização
de unidades proto-zeolíticas com cristalização de sete dias e pré-cristalização de (a) 2 dias e (b) 3
dias.
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Fonte: Autoria própria, 2015

Quando observamos as propriedades texturais para os dois materiais (Tabela 14), fica
evidente que a cristalização para o material com menor tempo de pré-cristalização não foi
efetiva, enquato que para o material de pré-cristalização em 3 dias observamos uma área
específica elevada, indicando uma cristalização eficiente. Ainda com relação ao material de 3
dias observamos que, diferentemente do que ocorre com os outros materiais descritos aqui em
outras seções, a área de microporos representa apenas um valor aproximado correspondente a
metade da área específica do material, sendo a outra metade correspondente a presença de
mesoporos e à area de aglomeração interpartículas (evidente na isoterma, pelo alto volume
adsorvido em pressões relativas mais elevadas).
Tabela 14- Dados texturais para as amostras sintetizadas através do método de silanização de unidades protozeolíticas com cristalização de sete dias e pré-cristaização de 2 dias e 3 dias.
Tratamento

SBET (m2/g)

St (m2/g)

Smicro (m2/g)

VTotal (cm3/g)

Vmicro (cm3/g)

Pré-crist 2 dias

272

192

80

0,37

0,04

Pré-crist 3 dias

566

263

303

0,56

0,13

1,0
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A seguir, na Figura 59, podemos fazer a comparação entre os diâmetros de poros dos
materiais obtidos a partir dos diferentes tempos de pré-cristalização. Ambos apresentam uma
distribuição semelhante. A principal diferença com relação a distribuição dos diâmetros dos
poros entre estes dois materiais está na quantidade de volume adsorvido pelos diferentes
poros, sendo o volume de poros maior para o material de pré-cristalização de 3 dias, evidente
tanto na Figura 59 quanto na Tabela 14.
Figura 59- Distribuição dos diâmetros de poros para as amostras sintetizadas através da silanização de unidades
proto-zeolíticas, pelo métodoDFT: (a.1) 2 dias; (b.1) 2 dias e BJH: (a.2) 2 dias; (b.2) 3 dias.
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6 CONCLUSÕES
A partir do estudo de alguns parâmetros conseguimos algumas melhorias na síntese da
MCM-22. Foi possível obter a zeólita a partir da via estática em três dias, empregando
sementes e temperatura de 160°C e em 4 dias com a utilização de água-mãe. Além do mais,
ambos os materiais apresentaram uma redução significativa dos cristais, que apresentaram
diâmetro médio de 3 μm. Já o emprego da sílica dissolvida na síntese estática aliada à adição
de sementes e temperaturas de 160 °C e 175 °C resultou na formação da MCM-22 em um
tempo de síntese de 2 dias, o que culminou em cristais ainda menores, cerca de 2 μm. Sínteses
em agitação também foram estudadas e apresentaram redução de tempo para um dia com
adição de sementes e temperatura de 160 °C e para dois dias pela adição de água-mãe. No
entanto, para as sínteses em agitação não observamos redução no tamanho dos cristais.
Os materiais sintetizados segundo a via estática através da adição de sementes foram
satisfatoriamente obtidos após o terceiro dia de síntese quando a relação foi a de Si/Al= 15.
Quando se empregou a relação Si/Al=50, a MCM-22 foi obtida em 11 dias. Os materiais de
relação Si/Al= 15 se apresentam mais cristalinos em comparação ao de maior razão e seus
cristais são mais bem definidos e apresentam uma média de tamanho pouco mais elevada,
ainda que em três dias de síntese.
Quanto à redução de HMI, podemos observar que o material sintetizado através da
metodologia padrão e com redução de 30 % da quantidade de HMI tradicional apresentou
uma boa cristalinidade e difratograma semelhante ao do material padrão. No entanto, os
cristais da MCM-22 sintetizada com redução de HMI apresentam a forma de esferas,
diferindo do material padrão cuja morfologia é semelhante à moedas. Quanto à qualidade dos
materiais que foram sintetizados com redução de HMI e do tempo de síntese através da adição
de sementes e de água-mãe podemos observar que apresentam cristalinidade um pouco
inferior ao padrão e morfologia não definida.
Com relação ao emprego da adição de sementes e água-mãe em sínteses com uma
quantidade padrão de HMI podemos observar a formação de MCM-22 cristalina em todos os
tempos estudados, com exceção para o tempo de dois dias em uma síntese empregando águamãe em estático. Quando as sínteses foram realizadas em agitação, os cristais apresentaram
sempre a morfologia de moedas e tamanhos semelhantes independente do tempo de síntese.
No entanto quando o estudo foi desenvolvido através de síntese estática, tanto os materiais
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com adição de sementes, tanto com água-mãe apresentaram dimensões de cristais inferiores
ao apontado na literatura- aproximadamente metade.
Quando foram realizadas as sínteses com a sílica previamente dissolvida aliada à
adição de sementes e aumento de temperatura foram obtidos cristais ainda menores quando se
trata de relação Si/Al=15 sob condições estáticas. Sendo que na temperatura de 175 °C e
tempo de 3 dias o material condensa ainda durante o tratamento hidrotérmico e é formada a
MCM-49. No caso da relação Si/Al= 50, o material sintetizado sob condições estáticas não
apresentou características apreciáveis de cristalinidade e de propriedades texturais como pôde
ser visualizado através do MEV e da análise de adsorção e dessorção de N2. Quando
realizamos o mesmo procedimento para a relação Si/Al=50 sob agitação obtivemos a
formação da zeólita MCM-35 ao invés de MCM-22.
Com relação ao aumento de acessibilidade da MCM-22 através da geração de
mesoporos, podemos destacar que os tratamentos ácidos para extração de alumínio não
causaram danos à cristalinidade do material e que o tratamento com ácido oxálico 0,5 mol/L
resultou e poros de maior abertura em relação aos da MCM-22 padrão, chegando a faixa de
mesoporos. Quanto à síntese empregando o tratamento com agente silanizante, temos a
formação da MCM-22 em todos os tempos de pré-cristalização, sendo o material de maior
cristalinidade aquele obtido quando o tempo de pré-cristalização é de 3 dias. Os cristais
obtidos a partir do método da silanização apresentaram uma redução de tamanho entre 70% 85% em relação à MCM-22 tradicional, porém não atingiram a faixa de material nanométrico.
Conclui-se que os objetivos do trabalho foram atingidos, conseguiu-se reduzir o tempo
de síntese da zeólita MCM-22 em via estática de 28 para 2 dias, com diminuição dos
enovelados de moedas de 13 μm para 2 μm. A quantidade de direcionador orgânico (HMI) foi
reduzida ainda a um teor de 47% em relação à síntese tradicional e o material obtido
apresentou, já em quatro dias de síntese, propriedades texturais muito significativas, como
uma área específica de 481 m²/g. O tratamento com ácido oxálico de concentração 0,5 mol/ L
resultou na formação de mesoporos. E quanto à síntese empregando a silanização de unidades
proto-zeolíticas de pré-cristalização de três dias, observamos que ocorreu a redução do
tamanho dos cristais de 1400 nm para 410 nm, e que ainda poros mais abertos foram
formados, com alguns destes com diâmetros na faixa de mesoporos.
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