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RESUMO 

A produção de gás de síntese tem recebido muita importância devido a procura por fontes de 

energias renováveis para reduzir as emissões dos gases responsáveis pelo aumento do efeito 

estufa. Este trabalho foi realizado com o objetivo de sintetizar, caracterizar e avaliar a 

aplicação dos catalisadores de níquel sobre MCM-41, em reaçoes de reforma a seco de 

metano. As peneiras moleculares mesoporosas foram sintetizadas utilizando como fontes de 

sílica o Tetraetil Ortosilicato (TEOS) e o resíduo de pó de vidro (PV). As peneiras foram 

impregnadas com 10% de níquel para formação dos catalisadores metálicos (Ni/MCM-41). 

Esses materiais foram calcinados e caracterizados por Termogravimetria (TG), 

Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR), Difratometria de raios X (DRX), 

Redução de Temperatura Programada (TPR) e Adsorção e Dessorção de N2 (BET/BJH). As 

propriedades catalíticas das amostras foram avaliadas na reforma a seco de metano com CO2, 

tendo como objetivo a produção de gás de síntese para utilização na indústria petroquímica. 

Os materiais caracterizados apresentaram estrutura hexagonal característica do material 

mesoporoso tipo MCM-41, sendo mantida após a impregnação com níquel. As amostras 

apresentaram variações quanto à área superficial específica e volume médio de poros, em 

função do tipo de interação existente entre o níquel e o suporte mesoporoso. Os resultados dos 

testes catalíticos mostraram conversões de 86% de CH4 e 91% de CO2 e rendimento de 85% 

de CO e 81% de H2 para o material Ni/MCM-41_TEOS_C, e conversões de 82% de CH4 e 

87% de CO2 e rendimentos na produção do gás de síntese de 70% de CO e 59% de H2 para o 

material Ni/MCM-41_PV. Esse comportamento semelhante comprova que o TEOS pode ser 

substituído por um material menos nobre. 

 

Palavras-chave: Ni/MCM-41, fontes de sílica, catalisadores, reforma a seco, gás de síntese. 

 



 

 

ABSTRACT 

The production of synthesis gas has received renewed attention due to demand for renewable 

energies to reduce the emissions of gases responsible for enhanced greenhouse effect. This 

work was carried out in order to synthesize, characterize and evaluate the implementation of 

nickel catalysts on MCM-41 in dry reforming reactions of methane. The mesoporous 

molecular sieves were synthesized using as silica sources the tetraethyl orthosilicate (TEOS) 

and residual glass powder (PV). The sieves were impregnated with 10% nickel to obtain the 

metallic catalysts (Ni/MCM-41). These materials were calcined and characterized by 

Thermogravimetric Analysis (TG), Infrared spectroscopy (FTIR), X-ray Diffraction (XRD), 

Temperature-Programmed Reduction (TPR) and N2 Adsorption/Desorption isotherms 

(BET/BJH). The catalytic properties of the samples were evaluated in methane dry reforming 

with CO2 in order to produce synthesis gas to be used in the petrochemical industry. The 

materials characterized showed hexagonal structure characteristic of mesoporous material 

MCM-41 type, being maintained after impregnation with nickel. The samples presented 

variations in the specific surface area, average volume and diameter of pores based on the 

type of interaction between the nickel and the mesoporous support. The result of the the 

catalytic tests showed conversions about 91% CO2, 86% CH4, yelds about 85% CO and 81% 

H2 to Ni/MCM-41_TEOS_C, and conversions about 87% CO2, 82% CH4, yelds about 70% 

CO and 59% H2 to Ni/MCM-41_PV_C. The similar performance confirms that the TEOS can 

be replaced by a less noble materials. 

 

Key-words: Ni/MCM-41, silica source,catalysts, dry reforming, synthesis gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estou em processo... 

Há coisas a aprender e há coisas a reprogramar. 

Há coisas que sou e não quero ser. 

Há coisas que ainda não sou e quero ser. 

Há coisas que sou e ainda não sei, 

Mas estou buscando saber. 

Estou em construção.” 

Eliane Stahl 
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1. Introdução 
 

A necessidade de obtenção de processos quimicamente limpos e com baixo custo de 

produção tem sido um dos principais incentivos para os atuais estudos na área de catálise, 

visando a simplificação de processos que necessitam de elevado emprego de energia e que 

apresentam também baixo rendimento e seletividade.  

Nesse contexto, a reforma a seco de metano tem sido bastante utilizada para 

produção de gás de síntese, por ser um processo catalítico que promove o consumo de parte 

do gás poluente CO2, que, quando em excesso, intensifica o efeito estufa, passando a ser 

nocivo ao planeta. 

Um catalisador que apresente resultados satisfatórios em um processo industrial deve 

apresentar propriedades como elevada seletividade e atividade, estabilidade à deposição de 

carbono e à sinterização de partículas metálicas e elevada capacidade de reciclagem. Para que 

isso ocorra os processos de seleção e obtenção de um catalisador requer elevados 

investimentos. 

As etapas de síntese, caracterização e teste dos catalisadores em escala de bancada 

tornaram-se, assim, um desafio para os pesquisadores que buscam descobrir materiais com 

menor custo, ambientalmente favoráveis e que apresentem boa atividade catalítica 

(FAJARDO & PROBST, 2006). 

O suporte utilizado na formação do catalisador também é responsável pelos bons 

resultados nos processos catalíticos. A peneira molecular mesoporosa do tipo MCM-41 é 

membro da família M41S, desenvolvida pelos cientistas da Mobil Oil Corporation, e vem 

sendo estudada, com crescente interesse, desde a sua descoberta em 1992 (BECK et al., 1992; 

CORMA, 1997). 

Esse tipo de peneira apresenta elevada área superficial, distribuição uniforme de 

tamanho de poros e a composição ajustável de heteroátomos, permitindo que sejam utilizados 

como, adsorvente, suporte ideal de vários catalisador e catalisador heterogêneo (VARTULLI 

& DEGNAN JR., 2007). 

Catalisadores de níquel sobre peneiras mesoporosas, sintetizadas com precursores 

alternativos, tais como o pó de vidro, podem ser utilizados para catalisar processos catalíticos, 

como as reações de reforma a seco de metano, para produção de gás de síntese. Tais pesquisas 

têm sido intensificadas com o MCM-41, devido à fonte de sílica, que tanto pode ser 
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proveniente da indústria química mais elaborada quanto de rejeitos industriais, como da 

indústria do vidro, do caulim, entre outras. 

O catalisador de níquel sobre MCM-41 tem sido estudado e utilizado nos processos 

catalíticos devido a sua alta atividade na hidrogenação, no hidrotratamento e nas reações de 

reforma a vapor e a seco (SANTTERFIELD, 1980; BOND, 1988). 

O método mais utilizado para preparação de um catalisador de níquel suportado em 

peneiras moleculares é a impregnação. Nesse método, o suporte catalítico mesoporoso é 

impregnado por uma solução de sal de níquel (ZIOLEK et al., 2000). Neste trabalho utilizou-

se o nitrato de níquel em álcool isopropílico.  

 

1.1 - Objetivos 

 

1.1.2 - Geral 

O objetivo geral desse trabalho foi sintetizar peneiras moleculares do tipo MCM-41, 

utilizando o Tetraetil Ortosilicato (TEOS) e o resíduo de pó de vidro (PV), como fontes de 

sílica, para sua utilização como suporte catalítico para a impregnação do níquel, tendo em 

vista a produção de gás de síntese pela reforma a seco de metano. 

 

1.1.3 - Específicos 

 

• Sínteses das peneiras moleculares mesoporosas do tipo MCM-41, pelo método 

hidrotérmico, utilizando, como fontes alternativa de sílica, o resíduo de pó de vidro (PV), de 

baixo custo, em substituição a fonte convencional Tetraetil Ortosilicato (TEOS). 

• Impregnar o suporte MCM-41 com 10% do metal Ni pelo método de 

impregnação via úmida. 

• Caracterizar os materiais sintetizados MCM-41 e Ni/MCM-41 pelas análises de 

Termogravimetria (TG), Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR), Difratometria do raios X (DRX), Redução de Temperatura Programada (TPR) 

e Adsorção e Dessorção de N2 (BET). 

• Avaliar o comportamento e eficiência catalítica dos catalisadores de níquel 

sobre MCM-41 na reação de reforma a seco de metano para produção de gás de síntese. 

• Correlacionar os resultados da caracterização dos materiais sintetizados com 

suas respectivas atividades catalíticas. 
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2. Estado da arte 
 

A reforma a seco do metano tem recebido atenção nos últimos anos devido a 

utilização e redução dos gases CH4 e CO2 que intensificam o efeito estufa. Essa reação 

catalítica produz o gás de síntese que possui uma razão H2/CO menor que os obtidos através 

da reforma a vapor e da oxidação parcial do metano.  

Novos estudos estão sendo realizados no que diz respeito à produção de gás de 

síntese por processos catalíticos, como a reação de reforma a seco de metano, que utilizem 

materiais de baixo custo e ambientalmente favoráveis, para atuarem como catalisadores 

desses processos. 

Em 1992, cientistas da Mobil sintetizaram a família de silicatos Mesoporosos M41S 

compostos por três subgrupos, MCM-41 (fase hexagonal), MCM-48 (fase cúbica) e uma fase 

lamelar não estável (KAEDING, 1977). 

BECK et al. (1992) relataram a descoberta da peneira molecular mesoporosa do tipo 

MCM-41, membro da família M41S. Esse material foi desenvolvido pelos cientistas da Mobil 

Oil Corporation, e vem sendo estudada com crescente interesse desde a sua descoberta em 

1992. 

ROSTRUP-NIELSEN & HANSEN (1993) mostraram em um estudo com metais de 

transição aplicados a reforma de dióxido de carbono, que o metal níquel apresenta bom nível 

de atividade e seletividade para as três reações de obtenção de gás de síntese, além de 

apresentar baixo custo. Assim, o níquel pode ser considerado como um bom substituto para os 

metais nobres.  

POMPEO et al. (2005) analisaram  as propriedades catalíticas dos catalisadores de 

níquel suportados em diferentes suportes, -Al2O3, ZrO2 e Al2O3- ZrO2,  para obtenção de gás 

de síntese através da oxidação parcial e das reações de reforma a seco e a vapor de metano. O 

catalisador Ni/Al2O3- ZrO2 mostrou melhor desempenho em relação ao inicial, apresentando 

melhor atividade e seletividade comparável à do catalisador Ni/Al2O3. Além disso, foi 

observado que a modificação com ZrO2 realizada no catalisador Al2O3 proporcionou uma 

maior estabilidade, devido à forte inibição da formação de carbono durante a reação. 

LIU et al. (2009a) prepararam catalisadores de níquel suportado em peneiras 

moleculares mesoporosas do tipo SBA-15 e MCM-41 e testou na reforma a seco de metano 

sob pressão atmosférica. Os resultados obtidos revelaram que tanto o método de preparação 
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do catalisador quanto a natureza do suporte desempenham papéis importantes no controle das 

propriedades catalíticas. 

LIU et al. (2009b) prepararam catalisadores de Ni suportado em peneiras 

moleculares mesoporosas do tipo MCM-41 pelos métodos de incorporação e impregnação, 

que foram testados na reforma a seco de metano sob pressão atmosférica. Nesse estudo 

observou-se estabilidade e alta atividade catalítica para os dois métodos de preparação dos 

catalisadores. 

DAMYANOVA et al. (2012) analisaram as propriedades catalíticas dos catalisadores 

de Ni suportados em diferentes materiais, como Al2O3, Mg Al2O4, SiO2-Al2O3 e  ZrO2-Al2O3 

na reação de reforma de metano com CO2 a 923K e observou que o tipo de suporte tem 

considerável influencia na estrutura e no desempenho catalítico dos catalisadores. 

ZHANG et al. (2013) prepararam catalisadores de níquel incorporados em MCM-41, 

com teor molar do metal variando de 1% a 10%, através do método de síntese hidrotérmica 

(Ni-M). Além disso, foram investigados os seus desempenhos catalíticos na metanação do gás 

de síntese, e comparados aos resultados dos catalisadores preparados pelo método de 

impregnação (Ni/M). Os resultados mostraram que a estrutura mesoporosa do MCM-41 foi 

mantida mesmo após a incorporação de 10% de Ni. Além disso, o catalisador Ni-M 

apresentou melhor estabilidade catalítica que o material Ni/M.  

A revisão da literatura de algumas pesquisas realizadas apontam resultados 

satisfatórios para utilização do níquel sobre suportes MCM-41 na reforma a seco de metano, 

para a produção de combustíveis mais limpos, como é o caso do hidrogênio pelo processo de 

reforma a seco de metano com CO2. Porém, a ausência de pesquisas a respeito da busca de 

novos materiais que sejam de baixo custo e ambientalmente favorável, despertou o interesse 

pelo estudo de fontes alternativas de sílica para a síntese do MCM-41, que já vem sendo 

utilizado como suporte de catalisadores a de níquel nesses processos catalíticos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Capítulo 3 
   Aspectos teóricos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
Capítulo 3 – Aspectos teóricos 

 

 

Danielle Lôbo Montenegro, Junho/2013  

3. Aspectos teóricos 
 

3.1 - Peneiras moleculares mesoporosas da família M41S 

 

3.1.1 - Origem e características 

 

A família dos materiais mesoporosos denominada M41S (Mobil 41: Shyntesis) foi 

sintetizada pelos pesquisadores da Mobil Oil em 1992. Esse novo material é composto por 

aluminosilicatos e silicatos, apresentando diferentes arranjos de poros, em que se destaca o 

MCM-41 (Mobil Composition of Matter). Outros membros da família são o MCM-48 de fase 

cúbica e o MCM-50 de fase lamelar, como mostrado na Figura 3.1 (BECK et al., 1992; 

KRESGE et al., 1992). 

 

Figura 3.1. Representação dos diferentes arranjos de poros das estruturas dos materiais mesoporosos da família 

M41S. (a) MCM-41 com fase hexagonal, (b) MCM-48 com fase cúbica, (c) MCM-50 com fase lamelar. 

 

 

 (a)           (b)     (c) 

Fonte: CORMA, 1997. 

 

O MCM-41 é a peneira molecular mais pesquisada da família M41S. A unidade 

básica estrutural desse material é o empacotamento hexagonal de poros cilíndricos, Figura 3.1 

(a) (MARLOW et al., 1995). 

Esses materiais possuem diâmetro de poros excepcionalmente grande da ordem de 2-

10 nm, boa estabilidade térmica, alto valores de área específica (600 a 1000 m2/g) e grande 

volume de poros (BECK et al., 1992). Com essas características o material MCM-41 torna-se 

um material promissor em catálise e adsorção (BARROS, 2005). 
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3.1.2 - Mecanismos de formação 

 

A síntese de peneiras moleculares da família M41S é realizada utilizando moléculas 

tensoativas de cadeia longa para promover o efeito de direcionamento da estrutura.  Os 

agentes direcionadores, também chamados de surfactantes ou agentes modeladores, utilizados 

na síntese do MCM-41, são geralmente os íons quaternários de amônio com uma cadeia 

alquila longa, como o cetiltrimetilamonio (CTMA+) (BECK et al., 1992; KRESGE et al., 

1992). 

O primeiro mecanismo proposto para explicar a formação dessas peneiras foi por 

direcionamento via cristal líquido. Esse mecanismo é baseado em soluções dispersas desses 

surfactantes, que são formados por moléculas orgânicas que apresentam um agrupamento 

hidrofílico polar e outro hidrofóbico apolar, ou seja, moléculas anfifílicas. Essas moléculas 

tendem a se organizar formando micelas esféricas, devido a influência da concentração e da 

temperatura em solução. A partir de uma dada concentração crítica, as micelas se agregam 

podendo formar micelas cilíndricas ou do tipo bastão (HUO et al., 1994 b). 

Esse mecanismo explica a formação das fases dos membros da família M41S, como, 

MCM-41 de fase hexagonal, MCM-48 de fase cúbica e MCM-50 de fase lamelar. O 

mecanismo de formação do MCM-41 é mostrado na Figura 3.2 (AUVRAY  et  al., 1989). 

 

Figura 3.2. Mecanismo de formação das fases da estrutura do MCM-41. 

 
Fonte: BARROS, 2005. 

 

O primeiro mecanismo de formação do MCM-41, mostrado na Figura 3.2, inicia-se 

com a formação de micelas esféricas ao atingir o primeiro nível crítico da concentração 

excedente de surfactante, chamado CMC1 (First Critical Micelle Concentration). Em seguida 
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ocorre a fase CMC2 (Second Critical Micelle Concentration), correspondente a agregação das 

micelas esféricas formando micelas cilíndricas, e, posteriormente, se transformando em 

estruturas com empacotamento hexagonal.  

A estrutura do MCM-41 é formada com a migração e polimerização dos anions 

silicatos ao redor dessas estruturas (SAYARI, 1996). Esse mecanismo de transformação 

depende da temperatura, do comprimento de cadeia do surfactante e do grau de dissociação do 

ânion (BIZ & OCCELLI, 1998). 

No segundo mecanismos da Figura 3.2, as estruturas cristalinas líquidas são auto-

organizadas pela interação mútua ente os ânions silicatos e os grupos catiônicos presentes nos 

segmentos hidrofílicos dos tensoativos em solução. 

  

3.2 - Síntese hidrotérmica 

 

O mecanismo de síntese da peneira molecular MCM-41 pode variar dependendo das 

características esperadas do material a ser preparado, no entanto, existe uma característica 

comum a essa variedade de procedimentos, a utilização de uma fonte de sílica, um agente 

direcionador e um agente mineralizante (BECK et al., 1992; KRESGE et al., 1992). 

O método hidrotérmico é um dos mecanismos utilizados para obtenção dos materiais 

mesoporosos, em que a síntese acorre a partir de um gel aquoso alcalino de silicatos ou 

alumino silicato, em que ocorre a cristalização em uma faixa de temperatura por um processo 

de nucleação.  

Estudos realizados por pesquisadores da Mobil utilizaram haletos de alqui-trimetil-

amonio, como direcionadores de uma estrutura, em uma combinação de silicato de sódio, 

tetraetil ortosilicatos (TEOS) e sílica coloidal (Ludox) como fonte de sílica. Os aditivos 

básicos utilizados foram o hidróxido de sódio ou o hidróxido de tetraetil amônio. A síntese foi 

realizada em temperaturas variando de 100 a 150oC por 144h. O sólido obtido foi calcinado 

sob fluxo de nitrogênio ou ar a 540oC.  

 

3.2.1 - Agente direcionador 

 

O agente direcionador de uma estrutura, utilizado para a síntese de materiais 

mesoporosos da família M41S, são moléculas anfifílicas constituídas, em cada extremidade, 
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por um grupo hidrofílico polar e outro hidrofóbico apolar, e composto por uma cadeia 

carbônica variável.  

O aumento do tamanho dos poros dos materiais mesoporosos pode ser obtido com o 

aumento do tamanho do grupamento alquila do agente direcionador (LINDLAR  et al., 2001), 

porém, cadeias muito longas causam problemas de solubilidade, diminuindo assim a 

eficiência desses materiais no direcionamento de estrutura (BECK  et al., 1992). 

A estrutura do material mesoporoso é influenciada pelo tipo de direcionador utilizado 

durante o processo de síntese. Dessa forma, embora seja utilizado o mesmo tipo de silicato na 

síntese do MCM-41, o uso de diferentes dispersantes, irá resultar em um material com 

propriedades físicas diferentes (PEREGO et al., 1999). 

A substituição do CTMA-Cl por CTMA-Br não gerou grandes variações no diâmetro 

dos poros, porém a  utilização do CTMA-Br na síntese da MCM-41 gerou um produto com 

uma ordenação da estrutura muito superior ao obtido com o uso do tensoativo CTMA-Cl 

(OCCELLI & BIZ, 2000). 

Vários tipos de agentes direcionadores estão disponíveis comercialmente. Na Tabela 

3.1 são mostrados alguns, do tipo catiônico, que são utilizados na síntese de materiais 

mesoporosos.  

 

Tabela 3.1. Lista de agentes direcionadores orgânicos catiônicos comercializados para serem usados na síntese 
de materiais mesoporosos. 

Surfactantes Catiônicos Haleto (X) Número de carbonos (n) 

CnH2n+1(CH3)3N
+X-  n = 8 – 22 

CnH2n+1(CH5)3N
+X- X -  = Cl-, Br-, OH- n = 12, 14, 16, 18 

(CnH2n+1)2(CH3)2N
+X-  n = 10 – 18 

C6H33N(CH3)2 CnH2n+1  n = 1 – 12 

Fonte: Adaptada de SAYARI, 1996. 

 

3.2.2 - Efeito das condições de sínteses 

 

A síntese dos materiais mesoporosos do tipo M41S é influenciada por fatores como a 

fonte de silício, tipo de surfactante, razão surfactante/SiO2, temperatura de cristalização, pH e 

uso de cosolventes. 
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Entre as fontes de silício utilizadas na obtenção do MCM-41, o TEOS (Tetraetil 

ortosilicato), silicato de sódio e sílica amorfa como o Aerosil são comumente utilizados. Além 

dessas fontes comercializadas, existem também materiais que apresentam, em sua 

composição, elevada concentração de sílica, como o pó de vidro, casca de arroz, cinzas do 

bagaço da cana, que se classificam como fontes alternativas de sílica para a obtenção mais 

econômica e ambientalmente favorável de materiais mesoporosos. 

A estrutura do material mesoporoso é influenciada pelo tipo de surfactante utilizado 

durante o processo de síntese, entre os mais utilizados estão os haletos ou hidróxidos de 

alquiltrimetilamônio. Dependendo das condições de sínteses, estruturas hexagonais, cúbicas 

ou lamelares são formadas (SAYARI, 1996). Além disso, a utilização de surfactantes com 

comprimentos de cadeia variável influencia no ajuste do tamanho do poro entre 2 e 10 nm  

durante a obtenção dos materiais mesoporosos. 

Outro fator que influencia na síntese dos materiais do tipo M41S é a razão 

surfactante/SiO2, ao aumentar a essa razão molar, diferentes estruturas de matéria podem ser 

obtidas (BIZ & OCCELLI, 1998; VARTULI et al., 1994). A Tabela 3.2 mostra as categorias 

dos produtos obtidos. 

   

Tabela 3.2. Classificação do tipo de estrutura em função da razão surfactante/sílica. 

Surfactante / SiO2 Estrutura 

<1 Fase hexagonal (MCM-41) 

1,0 – 1.5 Fase cúbica (MCM-48) 

1,2 – 2,0 Materiais termicamente instáveis 

2,0 Octâmetro cúbico [(CTMA)SiO2,5]8 

Fonte: BIZ & OCCELLI, 1998. 

  

Em relação às condições de temperatura, geralmente a cristalização do material 

ocorre entre 80 – 120oC. No método hidrotérmico, a síntese do material mesoporoso foi 

realizada na temperatura de cristalização de 100oC. Em valores elevados de temperatura, 

maiores que 50oC, a cinética da condensação dos grupos inorgânicos domina, dessa forma, a 

termodinâmica e cinética, influenciam a sua diminuição, inicializado pelo agrupamento dos 

silicatos. Quando a síntese é realizada à baixas temperaturas, a condensação dos grupos 

silanóis também é baixa e a agregação das moléculas é então dirigida por interações iônicas. 

(SAYARI,1996) 
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Outro fator que influencia na síntese de materiais mesoporosos é o pH. Na síntese 

hidrotérmica feita nesse trabalho, pH foi ajustado a cada 24h para valores entre 9 e 10 

utilizando ácido acético. O uso do ácido acético no ajuste do pH leva a obtenção de MCM-41 

com melhor cristalização e um elevado rendimento devido um deslocamento do equilíbrio 

(RYOO et al., 1998) . 

Cosolventes também podem influenciar na obtenção do MCM-41. O cosolvente mais 

conhecido é o TMB (trimetilbenzeno), ele age como um promotor de aumento ao se dissolver 

dentro da parte hidrofóbica da micela, dessa forma, materiais com células unitárias mais 

largas são obtidos (BIZ & OCCELLI, 1998). 

 

3.3 - Fontes de sílica 

 

As fontes de sílica utilizadas na síntese do MCM-41 podem ter origens sintéticas 

com valores de comercialização elevados, como é o caso do TEOS (Tetraetil ortosilicato), 

silicato de sódio e sílica amorfa, como o Aerosil.  

Uma alternativa para redução dos custos e obtenção da síntese ambientalmente 

favorável é a utilização de fontes de sílica naturais, encontradas em minerais como o quartzo, 

em plantas como bambu, na casca de arroz ou no resíduo do vidro.  

O pó de vidro é uma fonte alternativa de sílica utilizada na indústria de vidros e 

também na indústria de cerâmicas como constituinte de materiais de construção, dessecante e 

adsorvente. A sílica é constituída na superfície por grupos silanóis (Si-OH) e em seu interior 

por grupos siloxano (Si-O-Si), possuem grande área superficial de carga negativa em 

condições neutras e básicas, além de notável estabilidade. 

As características específicas da sílica variam para cada aplicação e dependem do 

precursor e do processo de obtenção. Entre elas são consideradas o tamanho e forma das 

partículas, porosidade e superfície específica. 

Nos últimos anos, estudos sobre a síntese e a caracterização de nano partículas têm 

sido intensificados devido às diversas aplicações desse material, como cosméticos, materiais 

compósitos e principalmente na catálise (BERGAMIN et al., 2010). 
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3.3.1 - TEOS  

 

Apesar de a sílica ser encontrada na natureza, a sílica de origem sintética é mais 

utilizada em laboratórios nas aplicações químicas e físicas, uma vez que, é possível obter 

materiais com área superficial, volume e diâmetro de poro e de partículas variáveis através de 

modificações nos métodos de síntese (SALGADO, 2010). 

Entre as sílicas sintéticas comercializadas destaca-se o TEOS, que é muito utilizado 

na síntese de materiais mesoporosos. Apesar dos seus excelentes resultados na obtenção de 

MCM-41, esse material é comercializado a alto custo, dessa forma, fontes de sílicas naturais 

passaram a ser pesquisadas para substituí-lo, e assim tornar mais econômico o processo de 

obtenção da peneira molecular MCM-41.  

Além dessa questão econômica, é importante também considerar os aspectos 

ambientais positivos que podem ser gerados através do uso de uma fonte natural de sílica. 

  

3.3.2 - O vidro e sua estrutura 

 

O vidro é um material sólido e amorfo e apresenta temperatura de transição vítrea. 

Existem vários tipos de vidros dos quais os mais comumente utilizados são os vidros de 

silicatos, que são constituídos predominantemente por óxidos de silício (SiO2) e por outros 

óxidos em menor quantidade como o CaO, Na2O, K2O e Al2O, os quais influenciam em suas 

propriedades. 

Alterações podem ser realizadas na composição dos vidros para proporcionar 

propriedades específicas, tais como resistência mecânica, resistência térmica e cor. Apesar 

dessa variação, a sílica é o componente comum a todos os tipos de vidro. 

Os vidros silicatos são compostos por redes tridimensionalmente conectadas. O 

tetraedro silício-oxigênio, formado por um átomo de silício ligado a quatro átomos de 

oxigênios maiores, é a unidade básica da rede de sílica, Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Unidade básica da rede de sílica dos vidros silicatos.  

 

Fonte: AKERMAM, 2000. 
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Os tetraedros de sílicas, mostrado na Figura 3.3, são ligados pelos vértices através do 

compartilhamento dos quatro átomos de oxigênio de um tetraedro com quatro outros 

tetraedros formando uma rede tridimensional, como mostrado na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Rede tridimensional de sílica vítrea.  

 
Fonte: AKERMAM, 2000. 

 

Os átomos de oxigênios formadores da rede tridimensional, através da ligação de um 

tetraedro com outro, são chamados de oxigênio “potentes”. Os vidros e minerais de sílica 

pura, como o quartzo, tem relação entre silício e oxigênio de 1:2, ou seja, a formulação do 

tetraedro é SiO2. 

A composição química do vidro em termos químicos é usualmente feita através das 

quantidades relativas de óxidos provenientes das matérias primas utilizadas na sua produção, 

sendo expresso em porcentagem de peso (AKERMAM, 2000). 

 

3.3.2.1 - Pó de vidro 

 

As produções de produtos químicos e materiais aumentam a cada ano, sendo 

indispensáveis à vida do homem. Durante o processo de obtenção desses produtos e 

substancias há, também, a obtenção simultânea de quantidades consideráveis de subprodutos 

indesejáveis. Esses subprodutos devem ser eliminados pela reciclagem para que a indústria 

não seja nociva ao meio ambiente. 
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A reciclagem do vidro é muito importante para o meio ambiente, pois proporcionam 

benefícios econômicos e ambientais como a redução de gasto com energia e da emissão de 

CO2, uma vez que não é mais necessário realizar a extração e o transporte da matéria prima, 

como a areia, que origina o vidro.  

O vidro pode ser reciclado em dois formatos, caco e grão. Entretanto, existe ainda 

um terceiro formato, o pó de vidro, que ainda não pode ser reciclado. Dessa forma, despesas 

são geradas para as beneficiadoras, já que é necessário o gasto com descarte desse material.  

O pó de vidro é um resíduo sólido constituído basicamente de vidro em pó que é 

obtido no processo de fabricação do vidro soda cal. Esse resíduo não pode ser reciclado de 

forma convencional, pois acarreta a presença de bolhas. Nesse trabalho, o resíduo foi obtido 

dos processos de corte e polimento do vidro. 

Alguns estudos estão sendo feitos para a reutilização do pó de vidro, entre essas 

alternativas encontra-se a sua utilização como fonte de sílica na síntese de materiais 

mesoporosos para serem utilizados na catálise, assim como através da reciclagem desse 

resíduo sólido em cerâmica vermelha para o estudo da absorção de água de corpos queimados 

(MUNHOZ Jr et al., 2000). 

A utilização do pó de vidro como fonte alternativa de sílica na síntese do MCM-41 

foi realizada nesse trabalho. Essa alternativa é bastante interessante, visto que possibilita a 

redução dos custos na síntese desses materiais, que normalmente são sintetizados utilizando 

fontes sintéticas de sílica, como o TEOS, que são mais caras. 

Além dessa redução dos custos, há a questão ambiental ao utilizar do pó de vidro, 

uma vez que faz diminuir o volume de vidro descartados em aterros sanitário e lixões, que 

demora aproximadamente 5 mil anos para se decompor (O VIDROPLANO, 2010). 

 

3.4 - Métodos de impregnação 

  

O MCM-41 é um suporte com estrutura neutra por possuir paredes formadas pelo 

óxido neutro SiO2, dessa forma a sua aplicação como adsorvente, suporte ou catalisador é 

limitada (TUEL, 1999). A modificação dessa peneira mesoporosa de sílica tem sido estudada 

por muitos pesquisadores através da inserção de heteroelementos, como íons de metais de 

transição trivalentes ou tetravalentes, na estrutura ou na superfície dos poros do material 

dependendo do método de síntese empregado, que influencia nas propriedades físico-químicas 

e catalíticas dos catalisadores. 
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Esses materiais modificados são chamados de catalisadores suportados e são 

constituídos por um suporte no qual se dispersa uma fase ativa. O agente ativo deve ser 

introduzido no suporte poroso como um precursor e não na sua forma final (FIGUEIREDO & 

RIBEIRO, 1987). 

As modificações das peneiras mesoporosas podem ser realizadas por método direto, 

em que os precursores do suporte e da fase ativa são co-precipitados, ou seja, ocorre a 

incorporação de cátions metálicos nas paredes externas e na estrutura interna do mesoporo, ou 

por método indireto, também conhecido como pós-síntese, em que ocorre a deposição das 

espécies ativas no suporte, podendo ser feita por impregnação sem interação ou com interação 

com o suporte (KUMAR et al., 2004). 

  

3.4.1 - Impregnação sem interação 

 

A impregnação sem interação consiste em colocar em contato a solução do precursor 

com o suporte, ocorrendo a introdução da solução nos poros do suporte. A quantidade de 

precursor que pode ser introduzida no suporte depende da solubilidade do sal precursor no 

solvente e do volume de poros do suporte. 

Existem duas maneiras principais de impregnação, a impregnação a seco, em que o 

volume de solvente empregado na dissolução de sal precursor da fase ativa é igual ao volume 

de poros do suporte, e a impregnação úmida, em que o volume do solvente é maior do que o 

volume de poros do suporte (FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1987). 

Na impregnação úmida, o suporte, MCM-41 é adicionado juntamente com a solução 

do precursor metálico em um balão volumétrico e submetido a agitação com aquecimento a 

temperatura constante até evaporação total do solvente. O material obtido é calcinado e, dessa 

forma, ocorre a decomposição do precursor e a deposição do catalisador na superfície interna 

e externa do suporte (GARCIA et al., 2007). 

 

3.4.2 - Impregnação com interação 

 

O modo mais frequente de impregnação do suporte é com interação da substancia 

ativa. As interações são possíveis a partir das ligações de Van-der-waals, covalentes e iônicas. 

As interações através das ligações iônicas são as mais frequentes e são resultantes da operação 

de troca iônica.   
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O suporte de sílica (SiO2), sob o ponto de vista da sua carga elétrica, é considerado 

um óxido neutro, em que as cargas negativas dos oxigênios e positivas dos metais se 

compensam. Dessa forma, os óxidos neutros não deveriam se comportar como permutadores 

iônicos devido a sua neutralidade, porém sua superfície é suficientemente reativa para efetuar 

a adsorção dissociativa de moléculas polares, como a água, como mostrado na Equação (1). 

 

M2O + H2O � 2 MOH    (1) 

 

Na Equação (1), M2O representa o óxido neutro e MOH formado tem um caráter 

anfótero, o qual pode comporta-se como permutador aniônico em solução ácida ou catiônico 

em solução básica. Dessa forma, existe um valor de pH, chamado de ponto isoelétrico, em que 

a carga da superfície do óxido é nula. Esse pH depende da natureza do óxido, sendo igual a 9 

no ponto isoelétrico, menor que 9 quando o óxido se comporta como um permutador aniônico 

e maior que 9 para um permutador catiônico (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987). 

A troca iônica do direcionar é o método de impregnação com interação empregado 

nesse trabalho, em que durante a síntese do MCM-41 com um surfactante catiônico, a parte 

hidrofílica do direcionador, que possui carga positiva, interage com a superfície do poro do 

material mesoporoso de sílica através de forças coulômbicas. Essa interação é quebrada 

durante a troca iônica e o cátion metálico substitui o surfactante catiônico, mostrada na Figura 

3.5 (LANG et al., 2002). 

 

Figura 3.5. Troca iônica entre a carga positiva do surfactante, CTMA+, e o complexo do metal de transição. 

 
Fonte: ON et al., 2001. 

 

Esse método permite a introdução de vários cátions metálicos, principalmente na 

superfície do MCM-41 de silício, a partir de um tratamento pós-síntese, sem que ocorra a 
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modificação da composição das paredes dos poros, diferentemente do que ocorre no método 

de modificação direto. 

 

3.5 - Catalisadores 

 

O desenvolvimento de novos catalisadores é o grande desafio para os processos 

catalíticos. Atualmente estão sendo pesquisados novos materiais com alta atividade e 

estabilidade catalítica, tendo como objetivo a formação de fases altamente dispersas e ativas 

na superfície, com partículas metálicas de tamanho nanométrico (SOUZA, Mariana, 2004). 

A maioria dos catalisadores é composta pela fase ativa, suporte e promotores. Na 

preparação do catalisador a primeira etapa é a escolha da fase ativa a ser utilizada, visto que 

esse componente será o responsável pela ocorrência da reação química. 

O suporte do catalisador tem como função a manutenção da área específica do 

componente ativo e também a estabilização da fase ativa sobre a sua superfície. Além disso, o 

suporte não deve apresentar atividade catalítica em reações paralelas indesejáveis. O suporte 

com essas característica é considerado ideal e, em geral, são constituídos por materiais com 

elevado ponto de fusão, para que não ocorra sinterização nas temperaturas típicas de reação. 

Alguns materiais utilizados como suporte são apresentados na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3. Materiais óxidos utilizados como suporte de catalisadores. 

Tipo Óxido Ponto de Fusão (oC) 

 MgO 3073 

Básicos CaO 2853 

 BaO 2169 

   

 γ-Al2O3 2318 

Ácidos SiO2 1973 

 SiO2-Al2O3 1818 

Fonte: FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1987. 

  

Os óxidos com elevado ponto de fusão são calcinados a elevadas temperaturas, 

conduzindo a formação de suportes com baixos valores de área específica. Dessa forma, o 
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óxido para ser utilizado como suporte deve ser passível de sofrer tratamentos adequados para 

sua obtenção com elevados valores de área específica. Alguns desses suportes empregados na 

preparação de catalisadores estão apresentados na Tabela 3.4.  

 

Tabela 3.4. Suportes com elevadas áreas específicas empregados na preparação de catalisadores. 

Suportes com elevada área específica 

γ-Al2O3 

SiO2 

C (ativo) 

Argilas diatomáceas 

SiO2-Al2O3 

Fonte: FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1987. 

 

O terceiro componente de um catalisador é o promotor, que é utilizado geralmente 

em pequenas quantidades, para obtenção de um material mais ativo, seletivo e estável. 

Geralmente, também é adicionado ao suporte para minimizar a atividade catalítica 

indesejável, como a formação de coque, devido à presença de sítio de ácidos de Bronsted. 

Dessa forma, é comum a adição de metais alcalinos aos catalisadores para minimizar a 

formação de coque. Os promotores mais utilizados em catalisadores industriais e suas 

respectivas funções são mostrados na Tabela 3.5 (FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1987). 

 

Tabela 3.5. Promotores comumente empregados em catalisadores industriais e suas funções.  

Catalisador Promotor Função 

Zeólitas (craqueamento) Terras raras Aumentar a acidez e 
estabilidade térmica 

Ni/materiais cerâmicos 
(reforma com vapor) 

K Aumentar a remoção de C 

Fonte: FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1987. 

 

3.5.1 - Síntese de catalisadores 

 

As principais propriedades de um catalisador estão relacionadas à sua composição e 

com o seu método de preparação. O controle da constituição de um catalisador durante o 
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processo de síntese é um objetivo que está sempre sendo pesquisado e desenvolvido 

(FAJARDO & PROBST, 2006). 

A base teórica de preparação de catalisadores tem sido estudada e desenvolvida nas 

últimas décadas. As principais propriedades dos catalisadores, como a seletividade, atividade, 

resistência mecânica, estabilidade e condutividade térmica estão intimamente ligadas a sua 

composição e tecnologia de preparação.  

A preparação de um catalisador requer uma seleção de materiais de base e em 

seguida a escolha do método de preparação. Por exemplo, o preparo de um catalisador de 

níquel suportado em uma sílica-alumina tem início com a seleção do sal precursor de níquel, 

como nitrato, cloreto ou sulfeto, e em seguida pela escolha do método de impregnação do 

suporte. 

A síntese de um catalisador exige algumas operações unitárias, cuja ordenação e 

condições operatórias diferem dependendo se o catalisador for mássico ou suportado 

(FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1987). 

Os catalisadores suportados são os mais utilizados industrialmente e são preparados 

sobre um suporte o qual se dispersa uma substancia ativa. O suporte utilizado fornece ao 

catalisador resistência mecânica e porosidade, podendo ser inativo ou ativo cataliticamente, 

classificando o catalisador como monofuncional ou bifuncional respectivamente. 

Os catalisadores suportados são preparados seguindo as etapas mostradas na Figura 

3.6. 

 

Figura 3.6. Sequência da preparação de catalisadores suportados. 

 
Fonte: Adaptada de FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1987. 

 

3.5.2 - Catalisadores de níquel 

 

O catalisador de níquel é um exemplo de catalisador suportado que tem sido 

estudado recentemente, devido ao seu baixo custo e maior disponibilidade, para a aplicação 
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industrial do metal níquel na reforma a seco do metano para produção de gás de síntese. Esses 

estudos têm com objetivo melhorar a atividade e seletividade desses catalisadores de níquel 

suportados.  

A dificuldade existente para redução ou até mesmo eliminação da formação de coque 

nos processos de produção de gás de síntese tem motivado ainda mais o desenvolvimento dos 

catalisadores no sentido de minimizar essa deposição. Os catalisadores de níquel geralmente 

apresentam desativação pela deposição de carbono, porém alguns estudos já mostram que 

esses catalisadores suportados diminuem a formação de carbonos, devido a sua alta atividade 

catalítica e boa estabilidade (MIAO  et al., 1997). 

Além disso, o suporte utilizado na formação do catalisador de níquel também é 

responsável pela seletividade, atividade, estabilidade à deposição de carbono e à sinterização 

de partículas metálicas (JUAN-JUAN et al., 2006; PORTUGAL Jr et al., 1999;POMPEO et 

al., 2007). 

 

3.6 - Geração de energia 

 

 Atualmente o consumo de energia, em nível mundial, baseia-se 80% na utilização de 

combustíveis fósseis, não renováveis (MINGACHO et al., 2003). Ao contrário do que ocorre 

no mundo, o setor energético no Brasil não é o que mais emite CO2, visto que a produção 

primária de eletricidade é fundamentalmente de base hídrica (MENDONÇA & GUTIEREZ, 

2006). 

Apesar do uso do petróleo ainda ser dominante na economia mundial, os impactos 

ambientais causados pela implementação desse sistema energético tem sido questionado e 

recusado pela humanidade na última década, devido a preocupação com o meio ambiente 

(MINGACHO et al., 2003). 

Nesse contexto, novas tecnologias que visam substituir o uso de combustíveis fósseis 

por combustíveis alternativos estão sendo estudadas e desenvolvidas, devido à nova ordem 

mundial, que busca a preservação do meio ambiente ao repensar as formas de obtenção e 

geração de energia elétrica (OGURA & GUERRA, 2006). 

O uso do hidrogênio como combustível aparece como uma alternativa interessante, 

visto que esse gás ao ser queimado com oxigênio puro produz unicamente água e calor. Ao 

ser queimado com o ar, há a formação de óxidos de nitrogênio (NOX), devido a composição 

do ar conter aproximadamente 68% de N2. Além disso, durante o ciclo de geração e de 
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utilização do H2 não há geração de compostos de carbono, ou seja, produzindo menos 

poluentes atmosféricos que os combustíveis fósseis (ARAUJO et al., 2002; FERREIRA et al., 

2005; GOMES NETO & HOFFMANN, 2007). 

A reforma a seco de metano aparece como um dos tipos de reações mais usadas na 

indústria para produção de hidrogênio e gás de síntese, CO e H2 (MALUF et al., 2003). 

 

3.6.1 - Gás de síntese 

  

O gás de síntese é uma mistura gasosa de hidrogênio (H2) e monóxido de carbono 

(CO) que pode ser produzido a partir de materiais que sejam fontes de carbono, como gás 

natural, metano e carvão. Atualmente, diferentes processos de geração de gás de síntese estão 

disponíveis, como a reforma a vapor, reforma com CO2 e oxidação parcial. A escolha do 

processo de produção do gás de síntese depende dos custos de extração e transporte, da 

localização e da disponibilidade da matéria prima (MCLELLAN et al., 2005).   

A reforma a vapor ocorre é um dos processos que ocorre na presença de vapor de 

água reagindo com o hidrocarboneto ou álcool, e é catalisada na presença de um catalisador 

específico. A Equação (2) apresenta a reação de reforma a vapor utilizando o metano como 

hidrocarboneto (AHMED et al., 1999). 

 

CH4 + H2O � CO + 3H2                    ∆H = + 206 kJ/mol  (2) 

 

A reforma a seco é um processo alternativo a reforma a vapor, pois o gás CO2, 

proveniente das reações de combustão, é utilizado para reagir com o hidrocarboneto, 

produzindo gás de síntese com menor razão H2/CO, apresentando assim vantagens em relação 

a reforma a vapor.  A Equação (3) mostra a reação de reforma a seco do metano. 

 

CH4 + CO2 � 2CO + 2H2                       ∆H = + 247 kJ/mol  (3) 

 

O gás de síntese produzido a partir do metano tem sido estudado atualmente para ser 

utilizado na produção de combustíveis sintéticos pelo processo de Fisher-Tropsch (FT). Nesse 

processo, o gás de síntese é introduzido nos tubos dos reatores juntamente com o metal 

específico, que funcionará como catalisador. Esse contato, realizado em condições adequadas 

de pressão e temperatura, resulta na produção de uma mistura de hidrocarbonetos líquidos 

(FISCHER & TROPSCH, 1923, 1925). 
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A produção do gás de síntese, para posterior utilização no processo FT, é responsável 

por aproximadamente 70% dos custos totais desse processo (LÓPEZ & JORGE, 2005). 

Portanto, estudos em tecnologias para produção de gás de síntese a baixo custo estão sendo 

realizados (VALENTINI et al., 2003). 

A principal tecnologia atualmente utilizada é a reforma a vapor do metano, porém 

esse processo ainda apresenta alto custo devido a demanda energética necessária para altas 

temperaturas (SOUZA, Mariana, 2004). Nesse contexto, a produção de gás de síntese pela 

reforma a seco do metano tem se destacado, principalmente por ser ambientalmente favorável, 

devido à utilização de dióxido de carbono (CO2) em substituição á água, usada na reforma a 

vapor (PINHEIRO & ALMEIDA, 2002). 

 

 3.6.2 - Reforma a seco de metano 

 

A reforma a seco de metano produz o gás de síntese com baixa razão H2/CO, com 

potencial para síntese de vários produtos químicos, como hidrocarbonetos, policarbonatos, 

compostos oxigenados e síntese do metanol via Fischer-Tropsch (JUAN-JUAN et al., 2006; 

PORTUGAL Jr et al., 1999). 

O principal interesse comercial da reforma com dióxido de carbono tem origem na 

demanda pela produção de hidrocarbonetos líquidos e oxigenados, como o ácido acético e o 

formaldeído. Além disso, a utilização química dos gases reagentes CH4 e CO2 é atraente 

ambientalmente, visto que esses gases estão relacionados com o aquecimento global do 

planeta causado pela intensificação do efeito estufa (CHANG et al., 2006; HAGHIGHI, 2006, 

IWASA et al., 2006). 

A reação de reforma a seco de metano é descrita, novamente, na Equação (4). 

 

CH4 + CO2 � 2CO + 2H2 ∆Ho
298 = +247 kJ/mol                 (4) 

 

A reforma a seco de metano pode ser acompanhada por outras reações que 

determinam a seletividade do processo. A presença de reações competitivas é responsável 

pela alteração no equilíbrio de conversão do CH4 e CO2 e no rendimento na produção de CO e 

H2. Essas reações que ocorrem em paralelo com a reforma a seco de metano estão 

apresentadas nas Equações (5) a (7) (JUAN-JUAN et al., 2006; TANG et al., 1995). 
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CO2 + H2 � H2O +CO ∆H
o

298 = - 40 kJ/mol   (5) 

2 CO � CO2 + C  ∆H
o

298 = - 172 kJ/mol   (6) 

CH4 � C + 2 H2   ∆H
o

298 = + 75 kJ/mol   (7) 

 

Analisando o efeito dessas reações paralelas no processo, pode-se dizer que na 

Equação (5) aumenta a conversão de CO2 e o rendimento de CO. A reação de Boudouard, 

Equação (6), diminui a conversão de CO2 e o rendimento de CO. A decomposição do metano, 

Equação (7), aumenta a conversão de CH4 e o rendimento de H2. 

Além dessa influencia na seletividade do processo, as Equações (6) e (7) representam 

as duas vias que levam a deposição de carbono, ou seja, são responsáveis pela formação de 

coque durante o processo. O tipo e a natureza do coque formado dependem do metal e em 

muitas vezes do suporte utilizado (JUAN-JUAN et al., 2006; POMPEO et al., 2007). 

Na reforma a seco de metano, a formação de carbono pode acontecer devido à 

ausência de H2O e a baixa proporção H/C na alimentação do processo. A formação de 

carbono é um obstáculo para a aplicação prática do processo de reforma a seco, pois a sua 

presença é responsável pela desativação dos catalisadores suportados.  

Além disso, outro resultado importante da reforma a seco a ser analisado é a 

sinterização das partículas metálicas sob as condições de reação e a estabilidade estrutural dos 

catalisadores, que também afetam o desempenho do catalisador no processo (HU & 

RUCKENSTEIN, 2004). 
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4. Materiais e métodos 
  

Nesse capítulo serão descritos os materiais e a metodologia utilizada para síntese, 

impregnação, caracterização e aplicação dos suportes de MCM-41. Na síntese das peneiras 

moleculares MCM-41 e dos suportes impregnados com níquel Ni/MCM-41 foram utilizados 

reagentes PA, entre eles, o brometo de n-cetil trimetil amônio (CTMABr) (98%) como 

direcionador orgânico da estrutura, silicato de sódio (NaO2)(SiO2) (51,18% SiO2) como fonte 

de sódio e sílica, Tetraetil ortosilicato (TEOS) (98%) como fonte complementar de sílica, 

nitrato de níquel II hexa-hidratado Ni(NO3)2.6H2O, como sal precursor de níquel, ácido 

acético, ácido clorídrico, acetato de sódio, etanol e álcool isopropílico, fornecidos pela 

empresa Sigma-Aldrich. O resíduo de Pó de Vidro (PV), utilizado como fonte alternativa de 

sílica, foi fornecida por uma Indústria de corte e polimento de vidro do Rio Grande do Norte. 

 

4.1 - Caracterização do Pó de vidro 

 

A técnica de fluorescência de raios X por energia dispersiva (FRX) foi utilizada para 

determinar a composição química elementar do resíduo de pó de vidro, identificando assim os 

elementos presentes mesmo em pequenas concentrações. O conhecimento da composição 

química de um material é fundamental para sua posterior aplicação.  

Essa análise foi realizada pelo método semi-quantitativo, em um espectrômetro de 

raios X por energia dispersiva da marca Shimadzu, modelo EDX-720, utilizando 

aproximadamente 300 mg de pó de vidro depositado em um porta-amostra revestido por um 

filme plástico de polipropileno, que apresenta baixa absorção de raios X na faixa de energia 

de interesse. A presença dos elementos é observada pelas suas radiações características 

presentes no espectro de fluorescência de raios X. 

 

4.2 - Síntese da peneira molecular MCM-41  

 

A peneira molecular MCM-41 foi sintetizada através do método hidrotérmico e os 

reagentes foram adicionados em razões estequiométricas para obtenção de um gel com 

composição molar de 1,00 CTMABr : 4,00 Fonte de sílica : 1,00 (NaO2)(SiO2) : 2,00 H2O. O 

procedimento de síntese está representado na Figura 4.1. 
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Na Síntese, descrita abaixo na Figura 4.1, a sílica, proveniente do TEOS, e o silicato 

de sódio foram adicionados a 18,5 mL de água, sendo então submetidos à agitação por 2h a 

60oC. Em seguida, foi adicionado a essa solução o direcionador CTMABr diluído em 18,5 mL 

de água. O sistema continuou sendo agitado por mais 1h a temperatura ambiente para 

obtenção do gel. 

Após a obtenção do gel, este foi transferido para um recipiente de teflon, colocado 

em autoclave de aço inoxidável e aquecido em estufa a 100 oC por 120h, ou seja, 5 dias. A 

cada 24h foi realizado ajuste no pH do gel para faixa entre 9 e 10, através da adição da 

solução de 30% de ácido acético. 

Após 96h, com o pH já estável, foi adicionado acetato de sódio, numa proporção 

molar direcionador/sal igual a 3, para completa estabilização da sílica. Em seguida, o sistema 

permaneceu por 24 h na estufa a 100 oC, completando as 120 h de síntese. O gel formado foi 

retirado da estufa e resfriado a temperatura ambiente. 

O seu conteúdo foi lavado, também a temperatura ambiente, com água destilada e, 

em seguida, com uma solução de ácido clorídrico 2% em etanol para a remoção de parte do 

surfactante. Finalmente, o sólido resultante foi submetido à estufa a 100 oC por 2 h, sendo 

nomeado de MCM-41_TEOS_NC (CHENG et al., 1997) 

 
Figura 4.1. Esquema representativo do procedimento de síntese do MCM-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de CHENG et al.,1997. 

SÍNTESE 1 (TEOS) SÍNTESE 2 (PV) 

Agitação (60oC/2h) (NaO2).(SiO2) 
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½ H2O 

½ H2O 

Autoclave/Estufa 100oC/120h 

Lavagem/Filtragem         
H2O + HCl (2% em etanol) 

Secagem (100oC/24h) MCM-41_TEOS_NC MCM-41_PV_NC 

Acetato de sódio 9< pH <10 c/ Ac. Acético 
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Na Síntese 2, Figura 4.1, a peneira molecular proveniente do resíduo do pó de vidro, 

foi obtida nas mesmas condições da Síntese 1, substituindo a fonte de sílica TEOS por uma 

massa de 6g de resíduo de pó de vidro, proveniente do resíduo de polimento do vidro, com 

concentração de sílica variando entre 70–90 % e óxido de cálcio variando entre 10–20 %. O 

sólido resultante foi nomeado de MCM-41_PV_NC (ALVES, 2012). 

 

4.3 - Impregnação do MCM-41 

 

Os materiais MCM-41_TEOS_NC e MCM-41_PV_NC sintetizados foram 

impregnados com 10 % de níquel, usando uma solução de nitrato de níquel hexa-hidratado, 

Ni(NO3)2.6H2O, dissolvido em álcool isopropílico. O procedimento de impregnação está 

representado na Figura 4.2 (WANG & NAVARRETE, 2012). 

 

Figura 4.2. Procedimento de impregnação e caracterização dos materiais mesoporosos com 10 % de níquel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de WANG & NAVARRETE, 2012. 
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Inicialmente, o sal precursor de níquel, Ni(NO3)2.6H2O , foi diluído em uma pequena 

quantidade de álcool isopropílico em um béquer. Em outro béquer foi diluído o material 

mesoporoso, MCM-41, também em álcool isopropílico. As soluções foram misturadas e 

mantida sob agitação à temperatura ambiente por 2 h, e, em seguida, seca em estufa a 60 oC 

por 1 h. Os materiais sólidos formados foram denominados de Ni/MCM-41_TEOS_NC e 

Ni/MCM-41_PV_NC.  

 

4.4 - Calcinação 

 

Após a síntese dos materiais mesoporosos a partir das diferentes fontes de sílica, 

TEOS e Pó de vidro, MCM-41_TEOS_NC e MCM-41_PV_NC, foi realizada a calcinação 

dessas peneiras utilizando forno tubular com temperatura controlada de 550 oC por 2 h, sob 

fluxo de 200 mL/min de Ar por 1h, seguido por mais 1 h do fluxo de 200 mL/min de N2 e 

com taxa de aquecimento de 10 oC/min. Após a calcinação foram obtidos os materiais puros 

denominados MCM-41_TEOS_C e MCM-41_PV_C (ALVES, 2012). 

Já para os catalisadores obtidos após a impregnação com 10 % de níquel, a 

calcinação foi realizada nas mesmas condições, exceto na temperatura controlada que foi de 

450oC, utilizando apenas fluxo de N2. Os catalisadores obtidos, após a calcinação, foram 

denominados de Ni/MCM-41_TEOS_C e Ni/MCM-41_PV_C. Esses catalisadores calcinados 

foram em seguida caracterizados por diferentes técnicas de análise. 

Esse processo de calcinação tem como objetivo a remoção do direcionador estrutural 

dos poros dos catalisadores.  

 

4.5 - Caracterização dos catalisadores 

 

A caracterização dos catalisadores é fundamental para que seja possível prever e 

explicar suas propriedades para obtenção das condições de trabalho dos catalisadores. As 

técnicas de caracterização devem ser utilizadas em conjunto para que um resultado completo e 

confiável seja obtido. Entre essas técnicas disponíveis estão a Termogravimetria (TG), 

Espectroscopia na Região de Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR), 

Difratometria de raios X (DRX), Redução da Temperatura Programada (TPR) e Adsorção e 

Dessorção de N2 (BET/BJH). 
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4.5.1 - Termogravimetria (TG) 

 

A TG é uma técnica termoanalítica que se baseia no estudo da variação da massa de 

uma amostra, em atmosfera controlada, em função da temperatura ou do tempo, enquanto a 

temperatura da amostra é aumentada. Um gráfico de massa ou porcentagem de massa em 

função do tempo é chamado curva de decomposição térmica. 

Como a TG monitora a massa do analito em função da temperatura, a informação 

fornecida é quantitativa, mas limitada às reações de decomposição e oxidação e aos processos 

físicos, como vaporização, sublimação e dessorção. Entre as aplicações mais importantes 

estão as análises de decomposição e os perfis de decomposição de sistemas multicomponente.  

Esclarecimentos dos passos das curvas termogravimétricas podem ser dados através 

do termograma diferencial, que corresponde a primeira derivada das curvas 

termogravimétricas, ou seja, é a derivada da variação de massa em relação ao tempo (dm/dt) 

registrada em função da temperatura ou do tempo (HOLLER et al., 2009). 

Os adsorventes puros e impregnados foram caracterizados também por TG e DTA, 

cujas curvas foram obtidas em uma termobalança TGA Q500 interfaciada ao computador, 

com razão de aquecimento programada em 10 oC/min,  até temperatura de 600 oC, com fluxo 

de 25 mL/min de N2. Em todas as análises foram utilizados cadinhos de platina de 100 µL e 

uma massa de amostra na faixa de 7-10 mg. 

 

4.5.2 - Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR) 

  

O FT-IR é uma técnica utilizada na caracterização de compostos orgânicos e 

inorgânicos, que se fundamenta na medição da absorção da radiação de infravermelho pela 

amostra analisada.  

A radiação infravermelha, quando absorvida por uma molécula orgânica, converte-se 

em energia de vibração molecular. O espectro reflete o movimento vibracional e costuma 

aparecer em forma de bandas, sendo apresentados em gráficos que relacionam a percentagem 

de transmitância ou absorbância em função do comprimento de onda. Os espectros são 

preferencialmente obtidos em função da percentagem de transmitância em vez de 

absorbância, para que as bandas de absorção apareçam na curva como depressões e não como 

máximos, como é comum nos espectros ultravioletas e visíveis.  

Além da identificação e determinação de grupos funcionais em substâncias orgânicas 

e inorgânicas, a técnica FT-IR têm como objetivo a determinação quantitativa de compostos 
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em misturas e a identificação de componentes de reação e estudo cinético das reações 

(SETTLE, 1997). 

A análise de Espectroscopia na Região do Infravermelho, utilizando a técnica de 

Infravermelho com Transformada de Fourier, foi realizada nas amostras não calcinadas e 

calcinadas dos materiais puros e impregnados.  

As amostras foram diluídas em KBr, com concentração de 2% em peso, e, em 

seguida, o material obtido foi homogeneizado e prensado hidraulicamente a 8 toneladas. As 

pastilhas obtidas foram testadas no Espectrômetro, modelo IR-PRESTIGE-21, da Shimadzu, 

com o tempo de duração de varredura de 32 scans, no modo transmitância. 

Os espectros de absorção dessas amostras foram obtidos na faixa de comprimento de 

onda de 4000 a 400 cm-1, da região do infravermelho médio. 

 

4.5.3 - Difratometria de raios X (DRX) 

 

A caracterização estrutural das amostras foi feita através de DRX, em difratômetro 

de raios X, da marca Rigaku, modelo MiniFlex II, com detector do tipo D Tex Ultra, 

operando a 30 kV e 15 Ma, com radiação de cobre  (K=1,54056Ǻ). 

Para caracterização dos adsorventes puros não calcinados, MCM-41_TEOS_NC e 

MCM-41_PV_NC, e os calcinados, MCM-41_TEOS_C e MCM-41_PV_C, a análise das 

amostras foi feita com varredura a baixo ângulo, entre 2 a 10o (2θ).  

Já para os catalisadores impregnados com níquel a 10% não calcinados, Ni/MCM-

41_TEOS_NC e Ni/MCM-41_PV_NC, e os calcinados, Ni/MCM-41_TEOS_C e Ni/MCM-

41_PV_C, foram feitas análises com varredura entre os ângulos de 2 a 80o (2θ), pois os picos 

de níquel aparecem a alto angulo.  

A partir dos resultados de DRX, a distância interplanar d(hkl) característica da amostra 

é determinada, permitindo a obtenção dos parâmetros de rede (FIGUEIREDO & RIBEIRO, 

1987). Para as amostras de MCM-41, com arranjo hexagonal, o parâmetro de rede ao é obtido 

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

difratograma de raios X. Esse parâmetro é calculado pela Equação (8) (BECK et al., 1992). 

 

                                                                       (8) 
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 Para o plano (100) característico do MCM-41, tem-se Equação (9).  

 

                                                             (9) 

 

Logo, obtem-se a Equação (10). 

 

                                                    (10) 

Onde: 

 d(100): distancia interplanar referente ao plano 100. 

 a0: parâmetro do arranjo hexagonal da estrutura mesoporosa MCM-41. 

 

A distância interplanar d(100) é encontrada a partir da Fórmula de Bragg mostrada na 

Equação (11).  

 

                                           (11) 

Em que: 

 n: número inteiro de comprimento de onda. 

 λ: comprimento de onda. 

 θ : ângulo de Bragg. 

 d(hkl): distancia interplanar. 

 (hjk): índice de Miller, da família de planos hkl, são números inteiros e 

correspondem à razão entre as dimensões da malha cristalina a, b e c e as distancias de 

interseção dos respectivos planos nos eixos cristalinográficos (HOLLER et al., 2009). 

 

Para o MCM-41 tem-se a Equação (12). 

 

                                                                                          (12) 

Em que: 

 λCuKα : Comprimento de onda para o CuKα = 1,5418 (CULLITY & STOCK, 

2001). 
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 θ: Ângulo de Bragg para o pico de maior intensidade no plano (100). 

A expessura da parede (w) é calculada pela Equação (13) abaixo. 

 

                                                               (13) 

Onde Dp: diâmetro do poro. 

 

O arranjo mesoporoso do material MCM-41, antes e após a calcinação, é mostrado 

na Figura 4.3, para identificação das variáveis definidas nas equações acima. 

 

Figura 4.3. Arranjo mesoporoso do MCM-41 antes e depois da calcinação. Onde T: temperatura; t: tempo; 
d(100): distância interplanar no plano (100); w: espessura da parede de sílica e ao: parâmetro mesoporoso. 

 

 
Fonte: SILVA, 2009. 

 

4.5.4 - Redução da temperatura programada (RTP) 

 

As análises de TPR foram realizadas neste trabalho para observar os estados de 

oxidação do níquel. Foram utilizados 50 mg de amostra dos materiais impregnados, 

previamente calcinados, em um reator tubular de quartzo. Essa amostra foi pré-tratada à 

temperatura de 100oC, sob fluxo de N2, para limpar a superfície de possíveis moléculas 

adsorvidas, como H2O e CO2. 

Em seguida, o reator com a amostra foi colocado em um forno programado com taxa 

de aquecimento 10°C/min. A temperatura foi elevada de 30 a 1000°C, sob fluxo de 20 

mL/min de uma mistura de 5% H2/N2. Essas análises foram realizadas em equipamento da 

marca Quantachrome, modelo CHEMBET-3000.  



50 
Capítulo 5 – Resultados e discussão 

 

 

Danielle Lôbo Montenegro, Junho/2013  

Durante a análise, a mistura de gases fluiu sobre o óxido que foi submetido ao 

aquecimento programado. O hidrogênio consumido na mistura foi analisado pelo DCT 

(detector de condutividade térmica), que registra o evento como um sinal elétrico. Os perfis 

obtidos por essa técnica apresentam uma série de picos, em que, cada pico representa um 

processo de redução de uma determinada espécie oxidada presente na amostra, e a área abaixo 

do pico representa o volume de hidrogênio consumido (TANABE, 2006). 

 

4.5.5 - Adsorção e dessorção de N2 (BET/BJH) 

 

A área específica é definida como a área total das partículas por unidade de massa. 

Ela é avaliada através das informações obtidas nas isotermas de adsorção/dessorção de N2. 

Nessa análise, uma massa aproximada de 0,3 g de cada amostra foi previamente tratada por 

aquecimento até a temperatura de 250 oC, em um fluxo de 10 oC/min, permanecendo por 2h, 

com objetivo de remover toda umidade presente na superfície do sólido.  

Após esse pré-tratamento, a amostra, contida no porta-amostra, é mergulhada em N2 

líquido, a -196°C (77K), para ser analisada durante 5 horas, obtendo, assim, as isotermas de 

adsorção/dessorção de N2, onde a relação entre as pressões relativas P/Po encontra-se entre 

0,1 e 0,9.  

Durante a análise, o nitrogênio é adsorvido fisicamente em cada pressão, produzindo 

alteração na pressão interna do porta-amostra, que é registrada e transformada em volume 

adsorvido através de calibração. Com o aquecimento da amostra, o gás é dessorvido devido à 

perda de contato entre o nitrogênio líquido e a célula de amostragem. A adsorção e a 

dessorção de N2 geram sinais que são registrados em gráficos na forma de picos. A área dos 

picos é proporcional à massa de nitrogênio dessorvido.  

Neste trabalho, a área específica, diâmetro e volume de poros dos materiais puros e 

impregnados foram obtidos pelos métodos BET (Brunauer – Emmett – Teller) e BJH (Barrett 

– Joyner – Halenda), respectivamente, em analisador da marca Quantachrome, modelo 

NOVA-2000. A determinação desses dados é importante para avaliar a influência da 

impregnação do metal níquel no material mesoporoso MCM-41.  
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4.6 - Reforma a seco de metano 

 

Os materiais Ni/MCM-41_TEOS_C e Ni/MCM-41_PV_C foram testados em ensaios 

catalíticos realizados em um micro-reator de borossilicato, tipo U, com diâmetro externo de 

0,64 cm, provido de um bulbo com 1,91 cm de diâmetro. O material a ser testado foi 

adicionado ao reator sobre uma lã de vidro, o termopar acoplado ao bulbo é responsável pelo 

monitoramento da temperatura do sistema e o micro-reator foi então conectado à unidade por 

flanges de aço inox 316. O sistema é operado em fluxo contínuo de nitrogênio à temperatura 

ambiente e pressão de 1 atm.  

Em cada corrida, utilizou-se 30 mg de catalisador, o qual foi inicialmente ativado à 

400oC, a uma razão de 10oC/min, em atmosfera inerte de N2 por 40 min. Em seguida a 

temperatura elevou-se a 750oC, também a uma razão de 10oC/min, e o fluxo de nitrogênio foi 

substituído pelo fluxo de gás reagente com composição mássica de 10% CH4, 10% CO2, 10% 

H2, 10% CO e 60% N2,  dando início a reação de reforma com duração de 300 min. 

A saída do reator está conectada, através de uma linha de aço inox aquecida à 120oC, 

a um cromatógrafo a gás, Modelo Varian CP 3800, equipado com um detector TCD e com 

uma  válvula automática de injeção de amostras gasosas que foi pré-programada para realizar 

análises dos produtos da reação a cada intervalo de 15 min. A separação e identificação dos 

produtos da reação foi realizada em uma coluna do tipo VF5 MS, com comprimento de 30 m, 

diâmetro de 0,25 mm e espessura do filme de 0,25 µm. 

A unidade de reações catalítica pode ser observada na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Sistema de reações catalíticas (a) Micro reator em U, (b) Cromatógrafo. 
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5. Resultados e discussão 
 

5.1 - Análise química do Pó de vidro 

 

As propriedades dos vidros dependem de suas características estruturais, que por sua 

vez, depende principalmente da sua composição química. A variação das propriedades com a 

composição pode ser avaliada, com certa aproximação, em função da concentração dos 

componentes.  

Dessa forma, o resíduo de pó de vidro, utilizado como fonte alternativa de sílica para 

síntese dos materiais mesoporosos do tipo MCM-41, foi analisado pela técnica de FRX com o 

objetivo de identificar a composição química desse material. Essa composição está 

apresentada na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1. Composição química do Resíduo de pó de vidro obtido na análise de FRX. 

Composição 
química 

% m/m 
(amostra) 

%m/m 
(ARKEMAN,2000)               

(vidro sodo-cálcico/plano) 

Função 

SiO2 70,50 71 Vitrificante 

CaO 19,67 10 Estabilidade contra agentes 
atmosféricos 

SO3 4,23 - Contido no porta amostra 

MgO 3,38 4 Resistência a variações de 
temperatura 

Al2O3 1,23 1 Resistência mecânica 

Fe2O3 0,35 - Colorante 

K2O 

CuO                                                     

SrO 

Outros 

0,38 

0,03 

0,01 

0,16 

0,5 

- 

- 

- 

Fundente 

Colorante 

Fundente 

Fonte: Adaptado de ALVES, 2012. 
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Como pode ser observado na Tabela 5.1, a composição química do pó de vidro 

analisado é semelhante a composição do vidro do tipo sodo-cálcico, que são os vidros mais 

comuns e constituem a maior parte das garrafas, frascos, potes, janelas, bulbos e tubos de 

lâmpadas. 

A composição dos vidros sodo-cálcicos está dentro de uma faixa estreita de 

composição. Eles contêm, normalmente, entre 8 e 12% em peso de CaO e de 12 a 17 % de 

NaO, podendo-se compensar o sódio com potássio e o cálcio com magnésio. Baixos teores de 

óxido de cálcio ou alto teor de óxidos alcalinos resultam em vidros com baixa estabilidade 

química. 

Para reduzir a solubilidade, são incluídos na composição alguns óxidos que atuam 

como estabilizantes. O óxido mais utilizado é o de cálcio, muitas vezes junto com óxido de 

magnésio. Porém, muito cálcio faz com que o vidro tenha tendência a cristalizar. Usualmente, 

uma pequena quantidade de alumina (0,6 a 2,5%) é incluída na formulação para incrementar a 

estabilidade química (AKERMAN, 2000). 

Além disso, pode ser observado na Tabela 5.1 que o pó de vidro analisado é composto 

principalmente por 70,5% de sílica, sendo, assim, apropriado para o uso como fonte 

alternativa de sílica na síntese do MCM-41. Além disso, apresenta uma considerável 

composição de óxido de cálcio, porém essa quantidade é menor que a requerida para a síntese 

de um material mesoporoso incorporado com cálcio, Ca-MCM-41. 

 

5.2 - Termogravimétria - TG 

 

Os materiais mesoporosos contendo apenas sílica e os impregnados com níquel 

foram calcinados para remoção completa do direcionador estrutural dos poros. As melhores 

condições de calcinação devem ser determinadas para que os suportes finais calcinados sejam 

isentos de matéria orgânica, preservando também a estrutura hexagonal bem ordenada. 

A análise termogravimétrica do material mesoporoso MCM-41 apresenta três perdas 

de massa principais, a primeira ocorrendo na faixa de 80 a 110 ºC relativo à dessorção de água 

fisicamente adsorvida; a segunda de 130 a 350 ºC correspondendo à decomposição do 

surfactante ocluído nos poros da MCM-41 e, por fim, o material continua a perder massa de 

forma constante, entre 400 e 530 ºC, devido perda de água pela condensação dos grupos 

silanóis da superfície interna dos poros, que interagiam com as moléculas do direcionador 
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(KRUK et al., 2000).  As Figuras 5.1 e 5.2 mostram as curvas de decomposição térmica dos 

materiais MCM-41_TEOS_NC, Ni/MCM-41_TEOS, MCM-41_PV_NC e Ni/MCM-41_PV. 

 
Figura 5.1. Curvas de TG dos materiais (a) MCM-41_TEOS_NC, (b) Ni/MCM-41_TEOS_NC. 
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Figura 5.2. Curvas de TG dos materiais  (a) MCM-41_PV_NC, (b) Ni/MCM-41_PV_NC 
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Observa-se nas Figuras 5.1 e 5.2 que as amostras puras de MCM-41 e as impregnadas 

com níquel apresentaram as duas primeiras perdas de massa características do material 
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mesoporoso MCM-41. Observa-se também, em seguida, uma pequena e contínua perda de 

massa, que corresponde a condensação dos grupos silanóis.  

Além disso, pode-se observar que ao impregnar o níquel ao MCM-41 a curva 

termogravimétrica se modifica sutilmente. Acredita-se que com a impregnação do níquel na 

forma de nitrato, a decomposição seja mais lenta, devido ao acréscimo de massa, uma vez que 

o nitrato se decompõe a temperatura abaixo de 350oC.  

A Figura 5.3 mostra a curva de decomposição térmica do nitrato de níquel 

hexahidratado, na qual podem ser observadas duas perdas de massa principais, a primeira 

ocorrendo na faixa de 80 a 200 ºC, relativo à dessorção de água fisicamente adsorvida, e a 

segunda de 250 a 350 ºC correspondendo à decomposição do nitrato de níquel em óxido de 

níquel. 

Esse acréscimo de massa correspondente à decomposição do nitrato é confirmado no 

gráfico de DTG dos materiais Ni/MCM-41_TEOS_NC e Ni/MCM-41_PV_NC, da Figura 

5.4, em que, que mostra dois eventos de perda de massa na faixa de temperatura entre 200-

350oC, relacionado a decomposição do nitrato e do CTMABr. 

 

Figura 5.3. Curvas de TG do nitrato de níquel hexahidratado (Ni(NO2)3.6H20). 
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Figura 5.4. Curvas de DTG dos materiais MCM-41_TEOS_NC, Ni/MCM-41_TEOS_NC, MCM-41_PV_NC e 
Ni/MCM-41_PV_NC. 
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As faixas de temperaturas e as respectivas perdas de massa de cada evento estão 

apresentadas na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2. Faixas de temperaturas e as respectivas perdas de massa para os materiais (a) MCM-41_TEOS_NC, 
(b) Ni/MCM-41_TEOS_NC, (c) MCM-41_PV_NC e (d) Ni/MCM-41_PV_NC durante a análise 
termogravimétrica. 

Amostra ∆T1(oC) ∆M1(%m/m) ∆T2(oC) ∆M2(%m/m) ∆T3(oC) ∆M3(%m/m) 

(a) 23-120 4% 166-320 18% 335-550 4% 

(b) 23-145 14% 220-427 23% 430-460 2% 

(c) 23-120 6% 167-315 13% 340-465 6% 

(d) 28-110 14%  210-351 21% 420-485 5% 

 

Observa-se através da Tabela 5.2 que não ocorreu variação significativa nas faixas de 

temperatura de cada evento. Para a primeira perda de massa, os valores entre os materiais 
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puros foram semelhantes, havendo pequena diferença devido a influencia da umidade que 

cada amostra foi exposta antes da análise termogravimétrica. O mesmo foi observado entre os 

materiais impregnados. 

Com relação à segunda perda de massa, os valores entre os materiais puros foram 

também semelhantes, havendo pequena diferença devido a lavagem desigual, realizada com 

2% de HCl, que cada amostra foi submetida durante a síntese do material. O mesmo foi 

observado entre os materiais impregnados. 

Ao comparar os materiais puros com os impregnados, no primeiro evento, observa-se 

uma superior perda de massa para os materiais impregnados. Isso se deve a influencia do sal 

precursor de níquel, nitrato de níquel hexahidratado, utilizado na impregnação, que é 

responsável pelo aumento do teor de água desses materiais. No segundo evento de perda de 

massa, os materiais impregnados com nitrato de níquel também apresentaram maior 

percentual de perda de massa devido à decomposição deste sal, que ocorre nessa segunda 

faixa de temperatura. 

Para o terceiro evento de perda de massa, os valores de todos os materiais analisados 

foram semelhantes.  

 

5.3 - Espectroscopia na região do infravermelho - FTIR 

 

Os espectros obtidos pela técnica de FTIR, Figura 5.5 (i) e (ii), apresentam as bandas 

de absorção referente às vibrações fundamentais dos materiais mesoporosos preparados com 

TEOS, MCM-41_TEOS_NC e Ni/MCM-41_TEOS_C, e com PV, MCM-41_PV_NC e 

Ni/MCM-41_PV_C, respectivamente, correspondendo à região espectral na faixa entre 4000 e 

400 cm-1. As bandas vibracionais observadas nos espectros das amostras analisadas por FTIR 

estão descritas na Tabela 5.3. 

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

contendo apenas sílica são apresentados nos gráficos (a) e (c) da Figura 5.5. A análise desses 

espectros revela a presença dos íons hexadeciltrimetilamônio (CTMA+) nas bandas 

vibracionais de 965, 1481, 2850 e 2922 cm-1 referente, respectivamente, a estiramentos 

assimétricos da ligação CH3-N
+ do agrupamento polar do CTMA+, as deformações do íon 

CTMA+, aos estiramentos entre as ligações C-H dos grupos CH2 e CH3 do íon CTMA+ 

(KAYA et al., 2010; CHEN et al., 1997). 
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Tabela 5.3. Relação das bandas vibracionais presentes nos espectros das amostras analisadas. 

Ligações Bandas vibracionais 

CH3-N assimétricos 965 

Deformações CTMA+ 1481 

Estiramentos -CH2 2850 

Estiramentos -CH3 2922 

Si-O-Si assimétricos 1080; 1229 

Si-O-Si simétrico 800 

Deformações Si-O-Si 460 

H2O 1650 

-OH 3446 

Ni-O-Si 650 

 

Figura 5.5. Espectros de infravermelho das estruturas mesoporosas (a) MCM-41_TEOS_NC, (b) Ni/MCM-
41_TEOS_C, (c) MCM-41_PV_NC e (d) Ni/MCM-41_PV_C. 

0

10

20

30

40

50

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400

0

10

20

30

40

50

650

2922
 

 

T
ra

n
s
m

it
â

n
c
ia

 (
%

)

 (a)

 (b)

(i)

965
1481

2850

10801229

16503446

800

460

2350

 
 

Comprimento de onda (cm
-1
)

 (c)

 (d)

(ii)

 



60 
Capítulo 5 – Resultados e discussão 

 

 

Danielle Lôbo Montenegro, Junho/2013  

Nos espectros dos materiais calcinados após impregnação, gráficos (b) e (d) da 

Figura 5.5, foi observado à ausência dessas bandas vibracionais 1481, 2850 e 2922 cm-1, e 

também a redução na intensidade da banda vibracional em 965 cm-1 após a calcinação, 

indicando a remoção do brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTMABr). 

Os espectros dos materiais MCM-41_TEOS_NC e MCM-41_PV_NC apresentaram 

uma banda vibracional larga com picos em 1080 cm-1 e 1229 cm-1, referente à vibrações do 

estiramento assimétrico das ligações Si–O–Si do tetraedro SiO4, referente a estrutura 

mesoporosa, antes e após calcinação dos materiais impregnados (SOUSA, 2006). 

 Após a calcinação dos materiais impregnados não foi observado deslocamento 

significativo dessa banda vibracional para posições próximas da sílica amorfa em 1115 cm-1, 

o que sugere a não ocorrência de um colapso estrutural após a calcinação, ou seja, não houve 

geração de espécies de sílica amorfa a partir de sílica organizada do tipo MCM-41 (CHEN et 

al., 1997; SOUZA, Marcelo, 2005). 

 A presença de água e do grupo de hidroxilas interno e externo da estrutura 

mesoporosa foi observada pela presença das bandas vibracionais em 1650 e 3446 cm-1 para 

todos os materiais analisados (SELVARAJ et al., 2003). 

Além disso, é observada para os materiais MCM-41_TEOS_NC, Ni/MCM-

41_TEOS_C, MCM-41_PV_NC e Ni/MCM-41_PV_C a formação de um pico pequeno, no 

comprimento de onda aproximado a 460 cm-1, referente ao modo de vibração de deformação 

da ligação Si–O–Si, da estrutura hexagonal mesoporosa do MCM-41. Por outro lado, a banda 

formada em 800 cm-1 representa a presença de ligações simétricas Si–O–Si. (KAYA et al., 

2010). A vibração referente a átomos de impureza na película de carbono também foi 

observada em 2350 cm-1 nas amostras puras, sendo intensificada após a calcinação das 

amostras impregnadas. 

Os espectros de absorção no infravermelho dos materiais calcinados após a 

impregnação apresentaram comportamento semelhante aos dos materiais não calcinados 

MCM-41_TEOS_NC e MCM-41_PV_NC, apresentando apenas pequenos deslocamentos nos 

comprimentos de onda das bandas vibracionais. 

 Além disso, foi observada, no espectro dos materiais calcinados após impregnação, a 

formação de uma nova banda na região de 650 cm-1 a 710 cm-1, confirmando a presença de 

níquel na estrutura dos catalisadores impregnados. Os picos fracos são devidos à baixa 

cristalinidade dos silicatos de níquel formados e pela sobreposição dos picos em 470 cm-1 

referente ao estiramento assimétrico da ligação Si-O. 
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5.4 - Difratometria de raios X - DRX 

 

As análises de DRX foram realizadas antes da calcinação nas peneiras moleculares 

MCM-41 puras e após a calcinação nas amostras impregnadas com níquel. Essa análise foi 

realizada para verificar as propriedades estruturais com a formação da estrutura hexagonal 

mesoporosa e verificar a presença do óxido de níquel, impregnado.  

A Figura 5.6 mostra os padrões de DRX obtidos dos materiais puros, MCM-

41_TEOS_NC e MCM-41_PV_NC, antes da calcinação. 

 

Figura 5.6. Difratograma de raios X dos materiais não calcinados MCM-41_TEOS_NC e MCM-41_PV_NC. 
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  Os DRX apresentados na Figura 5.6 apresentaram padrões de referência idênticos aos 

da literatura (JCPDS 0429), confirmando que os materiais sintetizados são peneiras 

moleculares mesoporosas do tipo MCM-41, apresentando seus três picos característicos a 

baixo ângulo, sendo o primeiro mais intenso, correspondente ao plano (100), seguido de 

outros dois secundários com intensidade menor, correspondentes aos planos (110) e (200) 
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respectivamente, indicando a formação de uma estrutura mesoporosa formada por canais 

hexagonais altamente ordenados. (BECK et al., 1992) 

Os materiais impregnados com níquel foram também analisados por DRX após a 

calcinação, sendo comparado com o padrão de MCM-41 em baixo ângulo (0-10o) e em alto 

ângulo (10-80o), para que fosse verificada a presença do óxido níquel na estrutura dos 

materiais analisados. A Figura 5.7 mostra os difratogramas de raios X dos materiais 

impregnados. 

 

Figura 5.7. Difratograma de raios X dos materiais calcinados Ni/MCM-41_TEOS_C e Ni/MCM-41_PV_C 
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   Os difratogramas dos materiais impregnados, Figura 5.7, foram comparados ao 

padrão do MCM-41 puro a baixo ângulo. O material Ni/MCM-41_TEOS_C apresentou os 

três picos típicos (100), (110) e (200) (BECK et al.,1992). A presença desses picos indica que 

a estrutura hexagonal mesoporosa foi mantida ordenada mesmo após a impregnação do 

níquel.  
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Já para o material Ni/MCM-41_PV_C, apenas o primeiro pico referente ao plano 

(100) foi mantido após a calcinação do material impregnado, indicando que apenas a estrutura 

hexagonal dos mesoporos foi mantida. A ausência dos outros dois picos (110) e (200) indicam 

que a ordenação dos poros foi perdida, isso pode ter sido causado por influência da fonte de 

sílica alternativa utilizada nesse material, visto que o pó de vidro não é uma fonte pura de 

sílica e, dessa forma, os outros componentes podem ter diminuído a resistência desse material. 

A influencia dos componentes do pó de vidro na estrutura de sílica pode ser 

explicada pela presença de cátions mono e bi valentes que se ligam ionicamente com o 

oxigênio. Isso interrompe a continuidade da rede tridimensional de sílica, já que alguns 

átomos de oxigênio não são mais compartilhados entre os tetraedros, sendo ligados somente a 

um átomo de Si. (AKERMAN, 2000) 

Além disso, observou-se, na faixa de ângulo de 10 e 90o, a presença da fase de óxido 

de níquel para os dois materiais impregnados. Conforme a biblioteca do International Center 

for Diffractional Data (JCPDS) (Registro JCPDS: 78-0429), foram identificados picos (2θ) 

em 37,25o; 43,29o e 62,88o.  

A presença desses picos de difração a alto ângulo é um indicativo de que parte do 

óxido não foi completamente inserido na rede do MCM-41 ou totalmente disperso na 

superfície da parede dos poros da sílica após a calcinação, ou seja, permaneceu na parte 

externa do suporte (LENSVELD et al., 2001; LIU et al., 2009b). 

As propriedades estruturais, obtidas a partir dos dados de difração de raios X, para os 

materiais MCM-41_TEOS_NC, Ni/MCM-41_TEOS_C, MCM-41_PV_NC e Ni/MCM-

41_PC_C estão apresentados na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4. Propriedades estruturais, baseadas em análise de DRX, dos materiais (a) MCM-41_TEOS_NC, (b) 
Ni/MCM-41_TEOS_C, (c) MCM-41_PV_NC e  (d) Ni/MCM-41_PV_C. 

Propriedades (a) (b) (c) (d) 

2θ 2,19 2,17 2,18 2,23 

d100 (nm) 4,04 4,08 4,06 3,95 

a0 (nm) 4,66 4,71 4,69 4,57 

2θ:Ângulo de Bragg;  d100: Distancia interplanar referente ao plano 100; a0: parâmetro de rede do arranjo 
hexagonal. De acordo com a literatura, MCM-41 apresenta a0 = 4,0 nm (BECK et al., 1992); a0= 4,5 nm 
(KRESGE et al.,1992); a0= 4,7 nm (HUO et al., 1994).  
 

Os materiais apresentados na Tabela 5.4 apresentaram parametro de rede (ao) no 

intervelo de 4,5-4,8 nm. Para os materiais sintetizados a partir do TEOS foi observado uma 
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expansão no valor de ao para o material impregnado (a0= 4,71nm) ao ser comparado ao puro 

(a0= 4,66 nm), indicando alguma presença de cations metálicos na rede do MCM-41 (LIU et 

al., 2009b). 

 

5.5 - Redução de temperatura programada - RTP 

 

A análise RTP foi utilizada para obter informações sobre a redutibilidade dos óxidos 

calcinados das amostras Ni/MCM-41_TEOS_ C e Ni/MCM-41_PV_C. Os gráficos obtidos 

nessa análise estão apresentados na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8. Perfis de RTP das amostras Ni/MCM-41_TEOS_C e Ni/MCM-41_PV_C. 

0 200 400 600 800 1000

0

10

20

30

40

50

 

 

C
o
n

s
u

m
o

 d
e

 H
2

 (
m

V
)

Temperatura (
O
C)

 Ni/MCM-41_TEOS_C

 Ni/MCM-41_PV_C

 

Os gráficos de RTP dos materiais mesoporosos impregnados com níquel, Figura 5.8, 

mostram dois picos de redução. Para o material Ni/MCM-41_TEOS_C, a primeira redução 

ocorre na temperatura de 400oC e corresponde à redução do NiO livre, formando espécies Ni0. 

Já o segundo pico de redução ocorre a 550oC, correspondendo à formação da espécie Ni0, a 

qual interage com o suporte (LIU et al., 2009a). 

Além disso, pode ser observado que a primeira redução apresenta intensidade 

superior a segunda, isso pode indicar a presença em maior quantidade de espécies NiO livres 

nesse material. No perfil de RTP do material Ni/MCM-41_PV_C também foi observada a 
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presença desses dois picos de redução, porém deslocados à direita, o primeiro ocorrendo a 

460oC e o segundo a 670 oC.  

Ao realizar uma comparação entre os picos de redução dos dois materiais, observa-se 

um menor consumo de hidrogênio na primeira redução do material proveniente do pó de 

vidro, seguido de um conseqüente aumento da intensidade na segunda redução. Isso pode 

indicar que o material Ni/MCM-41_PV_C apresenta maior quantidade de espécies NiO 

interagindo com ao suporte do que o material proveniente do TEOS, explicando, assim, o 

deslocamento desses picos à direita. 

 

5.6 - Adsorção e dessorção de N2 – BET/BJH 

 

As Figuras 5.9 e 5.10 apresentam as isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77K 

das peneiras moleculares puras e impregnadas com níquel, MCM-41_TEOS_C, Ni/MCM-

41_TEOS_C, MCM-41_PV_C e Ni/MCM-41_PV_C.  

 

Figura 5.9. Isoterma de adsorção/dessorção de N2 a 77K das amostras calcinadas (a) MCM-41_TEOS_C e (b) 
Ni/MCM-41_TEOS_C 
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Observa-se, nas Figuras 5.9 e 5.10, que todos os materiais mesoporosos apresentaram 

um forte aumento na adsorção de nitrogênio em pressões relativas médias, causada pela 

condensação capilar do nitrogênio no interior dos mesoporos primários. Além disso, pode-se 
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observar para todos os materiais a presença de isotermas do tipo IV e que a impregnação do 

níquel não comprometeu o perfil observado. (CONDON, 2006) 

 

Figura 5.10. Isoterma de adsorção/dessorção de N2 a 77K das amostras calcinadas (a) MCM-41_PV_C e (b) 
Ni/MCM-41_PV_C. 
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  As isotermas de adsorção dos materiais MCM-41_TEOS_C, Ni/MCM-41_TEOS_C, 

MCM-41_PV_C e Ni/MCM-41_PV_C, Figuras 5.9 e 5.10, apresentam três regiões distintas, a 

baixas pressões relativas, em que a adsorção monocamada-multicamada de nitrogênio ocorre 

sobre as paredes dos poros, em seguida a pressões intermediárias é observada a formação de 

um ponto de inflexão em P/Po igual a 0,3, em que uma pequena variação de pressão resulta 

em um abrupto aumento da quantidade de nitrogênio adsorvido, isso acontece devido à 

condensação capilar (STORCK et al., 1998). Após o nitrogênio no estado líquido ter 

preenchido todos os mesoporos primários, inicia-se a terceira região, em que a inclinação da 

curva diminui tendendo a horizontal, que está relacionado com a adsorção em multicamadas 

na superfície externa do sólido (BIZ & OCCELLI, 1998). 

Em pressões relativas superiores a 0,9, as curvas se tornam assintóticas, que 

caracterizam a condensação capilar em mesoporos secundários (GREG & SING, 1982; 

GHOSH et al., 2003). 

A área superficial específica determinada pelo método BET, o volume e diâmetro 

médio dos poros através do método BJH e a espessura da parede da sílica são características 
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obtidas a partir das isotermas de adsorção. Essas propriedades texturais estão apresentadas na 

Tabela 5.5.  

 

Tabela 5.5. Propriedades texturais, dos materiais (1) MCM-41_TEOS_C, (2) Ni/MCM-41_TEOS_C, (3) MCM-
41_PV_C e (4) Ni/MCM-41_PV_C.  

Amostra As (m2/g) Dp (nm) Vp (cm3/g) W (nm) 

(a) 668,551 3,6112 0,623 1,06 

(b) 501,436 3,6088 0,466 1,11 

(c) 407,959 3,6166 0,176 1,09 

(d) 428,823 3,6336 0,115 0,97 

As: Área superficial específica, Dp: Diametro médio dos poros, Vp: Volume médio dos poros e W: Espessura da 
parede de sílica. 

 

Ao analisar a Tabela 5.5 observa-se para todos os materiais mesoporosos uma 

significante redução no volume dos poros após a impregnação do níquel, isso pode ser 

explicado pela presença de óxido de níquel livre na superfície dos poros, causando um 

bloqueio local dos canais dos poros.  

Para os materiais sintetizados com TEOS, que de acordo com os perfis de RTP 

apresentou maior quantidade de NiO livre que os materiais sintetizados com PV, esse 

bloqueio dificulta a adsorção de N2 no suporte, sendo responsável pela redução da sua área 

superficial após a impregnação com níquel (LIU et al., 2009b). 

Para os materiais sintetizados com resíduo de pó de vidro, observa-se um 

comportamento contrário, ocorre um aumento na área superficial do material mesoporoso 

após impregnação de níquel, isso acontece possivelmente devido à presença de NiO que 

interagem com a superfície do MCM-41, conforme observado nos perfis de RTP desse 

material. 

Além disso, ao comparar as propriedades entre os materiais mesoporosos puros, 

observa-se uma redução do volume médio dos poros e conseqüente redução da área 

superficial ao utilizar a fonte alternativa de sílica na síntese do material. Isso pode ser 

explicada pela existência de outros componentes no resíduo de pó de vidro que passam a 

ocupar espaço na estrutura do material. 

Observa-se a partir da Tabela 5.5, que não houve variação nas dimensões dos 

diâmetros de poros das amostras, indicando que a utilização do pó de vidro como fonte 

alternativa de sílica e a impregnação com níquel não alteraram as interações entre as ligações 
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Si – O – Si existentes na estrutura típica dos materiais mesoporosos MCM-41.  Além disso, os 

materiais apresentaram diâmetro de poros pequeno, menor que 4 nm, confirmando a presença 

de poros uniformes e com arranjo hexagonal regular (BECK et al., 1992). 

A espessura da parede de sílica das amostras foi aproximadamente 1 nm, sendo 

observado uma pequena e insignificante variação causada pelos diferentes valores dos 

parâmetros de rede ao de cada material, já que o diâmetro médio de poros de todas as amostras 

manteve-se constante. 

 

5.7 - Reações a seco de metano 

 

A atividade catalítica dos materiais calcinados após impregnação de níquel sobre 

MCM-41 foi avaliada através da reação de reforma a seco de metano. Neste processo foi 

avaliado o desempenho catalítico dos materiais contendo níquel, como fase ativa, suportado 

na peneira molecular tipo MCM-41, sintetizada a partir de diferentes fontes de sílica. 

As conversões de CH4 e CO2 e os rendimentos da produção de H2 e CO do material 

Ni/MCM-41_TEOS_C em função do tempo de reação são apresentados na Figura 5.11. 

A Figura 5.11 mostra a conversão do metano em gás de síntese, CO e H2, em função 

do tempo, para o material Ni/MCM-41_TEOS_C. Observa-se que, para os 300 min de reação, 

o material sintetizado com TEOS apresentou atividade catalítica e exibiu resultados 

constantes de conversões de 86% de CH4 e 91% de CO2 e rendimento na produção de gás de 

síntese de 85% de CO e 81% de H2. Após o tempo de reação catalítica, o ensaio foi 

interrompido, não sendo observada a formação de outros produtos. 

As conversões de CH4 e CO2 e o rendimento da produção de H2 e CO do material 

Ni/MCM-41_PV_C, em função do tempo de reação, são apresentados na Figura 5.12. 
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Figura 5.11. Conversão de CH4 e CO2 e rendimento de H2 e CO na reação de reforma a seco para o material 
Ni/MCM-41_TEOS_C. 
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Figura 5.12. Conversão de CH4 e CO2 e rendimento de H2 e CO na reação de reforma a seco para o material 

Ni/MCM-41_PV_C.   
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Os resultados do ensaio catalítico para o material Ni/MCM-41_PV_C, mostrados na 

Figura 5.12, também foram constate durante o período de 300 min de reação, exibindo 

conversões de 82% de CH4 e 87% de CO2 e rendimentos na produção do gás de síntese de 

70% de CO e 59% de H2, sendo esses valores menores em comparação com o material 

sintetizado com TEOS.  

A diferença na atividade catalítica entre os materiais avaliados ocorre possivelmente 

em função dos diferentes tipos de interação existentes entre a fase ativa, NiO, e o suporte 

MCM-41. Conforme as análises de caracterização desses materiais, aquele sintetizado com 

TEOS apresentou maior quantidade da espécie NiO livre na superfície do suporte, enquanto 

que o sintetizado com pó de vidro apresentou  maior quantidade de NiO interagindo com a 

superfície do MCM-41.  

Dessa forma, a fase ativa do material Ni/MCM-41_TEOS_C apresenta-se mais 

disponível para ser utilizada na reação de reforma a seco, justificando assim a maior 

reatividade desse material quando comparado com o material Ni/MCM-41_PV_C. 

Outro fator que, possivelmente, influenciou no melhor desempenho catalítico dos 

materiais de níquel sobre MCM-41, foi a área superficial específica, que por ser maior 

(501,436 m2/g) que a área dos catalisadores sintetizado com pó de vidro (428,823 m2/g), 

provavelmente, resultou na dispersão mais uniforme do metal sobre o suporte e,  

consequentemente, na formação de uma maior região ativa para esse material. 

A diferença observada nos rendimentos catalíticos entre os catalisadores, Ni/MCM-

41_TEOS_C e Ni/MCM-41_PV_C, pode ser considerada insignificante, visto que os 

materiais avaliados mostraram uma reatividade catalítica semelhante e constante. Além disso, 

não foi observada nenhuma perda de atividade durante os 300 min de reação, indicando que, 

possivelmente, não houve deposição de carbono nos sítios ativos dos catalisadores.  

Esse comportamento semelhante observado, independente da fonte de sílica utilizada 

para a síntese do suporte mesoporoso do tipo MCM-41, mostra que o TEOS pode ser 

substituído por um material menos nobre, mais barato e mais sustentável que é o pó de vidro. 
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6. Conclusões 
 

A síntese das peneiras moleculares, utilizando o resíduo de pó de vidro (PV) como 

fonte alternativa de sílica, foi realizada com sucesso pelo método hidrotérmico. Esses 

materiais apresentaram características estruturais típicas de peneiras moleculares mesoporosas 

do tipo MCM-41, como estrutura hexagonal ordenada, elevados valores de área específica, 

diâmetro e volume dos poros e boa estabilidade térmica, que pode ser observado através dos 

resultados obtidos nas análises de caracterizações desses materiais por TG, FTIR, DRX e 

BET/BJH. Esses resultados foram semelhantes aos obtidos para as peneiras moleculares 

sintetizadas com sílica comercial tetraetil ortosilicato (TEOS). 

Dessa forma, o resíduo de pó de vidro, rejeito obtido do processo de corte e 

polimento do vidro, pode ser aproveitado como fonte alternativa de sílica na síntese de MCM-

41 por apresentar elevada concentração de sílica. A sua utilização em substituição a fonte de 

sílica sintética TEOS, é interessante visto que, por ser um rejeito industrial, possibilita a 

redução dos gastos no processo de síntese. Além disso, o aproveitamento desse material é 

ambientalmente favorável, pois elimina o transporte e depósito desse resíduo em aterros. 

A impregnação com 10% de níquel nas peneiras moleculares sintetizadas com pó de 

vidro foi realizada com sucesso pelo método de impregnação via úmida. Os resultados das 

caracterizações por TG, FTIR, DRX e BET/BJH mostraram que as características típicas dos 

materiais mesoporosos do tipo MCM-41 foram mantidas mesmo após a impregnação. Além 

disso, o material de níquel sobre MCM-41, sintetizado com resíduo de pó de vidro, 

apresentou resultado semelhante aos sintetizado com TEOS.  

Os resultados dos testes catalíticos mostraram que os dois catalisadores são ativos e 

estáveis durante o tem de reação analisado. O catalisador sintetizado com PV apresentou 

conversões de CH4 e CO e rendimento na produção de H2 e CO menores em comparação com 

o catalisador sintetizado com TEOS, entretanto esses valores permaneceram elevados. O 

melhor desempenho catalítico dos catalisadores sintetizados com TEOS pode ter sido 

influenciado pela sua maior área superficial específica em relação aos sintetizados com PV, 

permitindo assim a formação de uma maior região ativa. 

A diferença observada no rendimento catalítico dos dois catalisadores também pode 

está relacionada com as interações existentes entre o metal e o suporte. O material sintetizado 

com TEOS apresentou maior quantidade de NiO livre, de acordo com os resultados de TPR, 
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disponível para catalise da reação de reforma, enquanto os catalisadores sintetizados com PV 

apresentaram maior quantidade de NiO interagindo com o suporte.  

Apesar dos diferentes rendimentos catalíticos observados na reação de reforma a 

seco, o resíduo de pó de vidro pode ser utilizado como fonte alternativa de sílica para a síntese 

de catalisadores de níquel sobre peneiras moleculares do tipo MCM-41 a baixo custo, 

podendo assim substituir os TEOS, assim como outras fontes comerciais de sílica. 
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