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RESUMO 

 

Os materiais mesoporosos vêm tendo uma atenção especial, dentre os quais foi 

descoberto no final da década de 90 a peneira molecular mesoporosa do tipo SBA-15. As boas 

características da SBA-15 tornam este material muito promissor na área de catálise, no 

entanto, devido à ausência de sítios ativos nativos, ela apresenta baixa atividade catalítica. 

Desta forma, diferentes metais e óxidos vêm sendo inseridos nesta peneira molecular como 

meio de inserir sítios ativos e elevar a sua atividade catalítica. Dentre os óxidos que estão 

sendo pesquisados, encontra-se o óxido de nióbio, que apresenta fortes sítios ácidos e é 

estratégico para o Brasil, visto que o mesmo é o maior produtor deste minério. Por outro lado, 

a produção de biocombustíveis vem sendo almejada, sendo necessário o desenvolvimento de 

novos catalisadores que tornem os seus rendimentos mais eficientes e os processos usados na 

sua obtenção ambientalmente amigáveis. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 

desenvolver niobiosilicatos por impregnação e por um novo método de síntese, para aplicação 

no craqueamento do óleo de moringa. A metodologia consistiu em inserir o óxido de nióbio 

tanto pelo processo de pós-síntese usando a impregnação pelo método de volume incipiente 

como por inserção direta durante a síntese. Para inserção direta foi desenvolvido um novo 

método de ajuste de pH, sendo testado diferentes pH , e para o pH 2,2 diferentes razões de 

Si/Nb. Os materiais foram caracterizados por diferentes técnicas tais como: DRX, BET, 

MEV, EDX, UV-visível, TG/DTG, DSC, MET , determinação da Acidez por n-bulitamina e 

FTIR. Posteriormente parte dos catalisadores desenvolvidos pelos dois métodos foram 

testados no craqueamento termocatalítico do óleo de moringa, sendo usado um sistema 

simples de destilação. Todos os niobiosilicatos obtidos apresentaram uma estrutura altamente 

ordenada, tendo altas áreas específicas, boa distribuição de diâmetros de poros, além de 

apresentar uma morfologia em forma de fibras. Nos catalisadores pós-síntese foi observado 

que o nióbio inserido encontrava-se tetraedricamente e octaedricamente coordenado, 

demostrando que existiam, também, óxidos formados na superfície externa do SBA-15, já na 

síntese direta os materiais obtidos encontram-se apenas tetraedricamente coordenados. O novo 

método de síntese com ajuste de pH, mostrou-se muito eficiente para produção destes 

materiais, pois os mesmos apresentaram estruturas e características análogas a peneira 

molecular do tipo SBA-15. Dentre os pH testados o material que apresentou melhores 

características foi o sintetizado no pH 2,2. A aplicação destes materiais no craqueamento 

catalítico mostrou uma maior formação de líquidos orgânicos ao serem comparados com o 



 

 

craqueamento térmico, além de diminuir significativamente a acidez e os resíduos formados, 

demonstrando que o uso dos niobiosilicatos aumenta tanto a conversão como a seletividade 

dos produtos. 

 

Palavras chaves: Niobiosilicatos, solução tampão, pH, óleo de moringa e craqueamento 

térmico e termocatalítico. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The mesoporous materials has been an special attention, among them was discovered 

in the 1990´s the mesoporous molecular sieve of SBA-15 type. The good features of the SBA-

15 makes this material very promising in catalysis, however, due to the absence of native 

active sites, it has low catalytic activity. In this way, different metals and oxides have been 

included in this molecular sieve as a means of introducing active sites and increase its 

catalytic activity. Among the oxides that are being researched, there is the niobium oxide, 

which presents strong acid sites and exists in abundance. Brazil is the largest producer of the 

mineral. On the other hand, the production of biofuels has been desired, but it requires the 

development of new catalysts for this purpose. The aim of this work was to develop silicate of 

niobium by impregnation and by new synthesis method for application in the cracking of 

moringa oil. The methodology consisted of inserting the niobium oxide either by post-

synthesis process using wet impregnation and direct insertion. For direct insert a new method 

was developed for pH adjustment, being tested different pH, and the pH 2.2 was used 

different ratios of Si/Nb. The materials were characterized by different techniques such as: 

XRD, N2 adsorption, SEM, EDS, UV-visible, TG/DTG, DSC, TEM, acidity by 

thermodesorption of n-butilamine and FTIR. After this part of the catalysts developed by the 

two methods were tested in the thermocatalytic cracking of moringa oil, being used a simple 

distillation. All silicates of Niobium obtained showed a highly ordered structure, having high 

specific areas, good distribution of pore diameters, beyond present a morphology in the form 

of fibers. In the catalysts after synthesis was observed that the niobium inserted has so as 

octahedrally and tetrahedrally coordinated, demonstrating that there were also oxides formed 

on the external surface of SBA-15. The materials obtained in the direct synthesis are only 

tetrahedrally coordinated. The new synthesis method of pH adjusting by using the buffer 

solution for it, proved to be very efficient for the production of such materials, because the 

materials obtained showed characteristics and structures similar to the molecular sieve of 

SBA-15 type. Among the pH tested the material that presented better characteristics was 

synthesized at pH 2.2. The application of these materials in catalytic cracking showed a 

higher formation of organic liquids when compared to thermal cracking, in addition to 

significantly reducing the acidity and residues formed, demonstrating that the use of silicates 

of Niobium increases both the conversion and the selectivity of the products. 



 

 

Key words: Silicates of niobium, buffer solution, pH, moringa oil and thermal craching and 

catalytic.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A utilização de fontes renováveis para a produção de energia surge cada vez mais 

como uma necessidade de garantir um desenvolvimento sustentável para a sociedade atual e 

futura (MOSER, 2009). Os biocombustíveis obtidos a partir de espécies vegetais e/ou animais 

estão adquirindo um papel relevante como alternativa energética (SANTOS, et al. 2010). 

Atualmente, o biodiesel é uma das mais importantes alternativas para substituição total ou 

parcial de combustíveis de petróleo utilizado em motores de ignição. 

Por outro lado, o processo de obtenção de biodiesel por transesterificação é ainda 

relativamente caro, pois exige infraestrutura adequada, produz muito glicerol e água residual 

tóxica. Neste contexto, o processo de craqueamento de biomassa, especialmente de óleos 

vegetais, apresenta-se como uma alternativa para satisfazer esta necessidade. O craqueamento 

de óleos vegetais permite a obtenção de biocombustíveis compatíveis com os combustíveis 

líquidos de origem mineral (diesel e gasolina). Este pode ser puramente térmico ou associado 

com o processo catalítico, (craqueamento termocatalítico), (LUZ, et al. 2011).   

 Recentemente, as pesquisas estão concentradas no craqueamento termocatalítico, 

onde o foco está basicamente dividido em três áreas: o desenvolvimento de catalisadores com 

atividade desoxigenante, seletividade para as frações líquidas e avaliar e aumentar o potencial 

de diferentes matérias-primas para esta finalidade (LUZ, et al. 2011).  

No que diz respeito às matérias-primas, estudos de diferentes oleaginosas são 

necessários, uma vez que as oleaginosas mais usadas atualmente competem com o mercado 

alimentício e seu uso para produção energética deve ser evitado. Assim sendo, a Moringa 

Oleífera Lam apresenta-se como uma planta que tem grande potencial para a produção de 

biocombustível no Nordeste semi-árido, pois é uma árvore que não apresenta dificuldades 

para a sua propagação.  Ela pode chegar a produzir entre 20 e 24 mil sementes por planta, a 

qual produz um óleo de alta qualidade com rendimento variando de 35% a 40% de óleo 

extraído da semente (OLIVEIRA, et al. 2012).  

Já em relação ao desenvolvimento de catalisadores, estudos (TWAIQ, et al. 2003a;. 

TWAIQ, et al. 2004; OOI, et al. 2004a ; LUZ, et al. 2011) indicam que os sólidos com 

estrutura de poros ordenados e sítios ativos ácidos são mais seletivos para as frações líquidas. 

Dentre os suportes inorgânicos mais empregados na última década, se encontram as 

peneiras moleculares mesoporosas, por apresentarem elevada área específica, grande diâmetro 
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de poros e consideráveis estabilidades térmicas e hidrotérmica, além de apresentarem poros 

unidirecionais, sendo a peneira molecular do tipo SBA-15 um material promissor. Os 

materiais do tipo SBA constituem uma família de peneiras moleculares mesoporosas a base de 

sílica, com estrutura de poros altamente ordenada, com diâmetro médio de poro variando de 2 

a 30 nm e grande estabilidade térmica e hidrotérmica (GU, et al.2004; ZHAO, et al. 1998a, b). 

Eles foram desenvolvidas por Zhao et al. (1998a) na Universidade da Califórnia - Santa 

Bárbara, EUA, no final da década de 1990. Dentro desta família de materiais, a SBA-15 vem 

recebendo maior atenção da comunidade científica em decorrência da sua estrutura 

mesoporosa unidirecional, seu elevado diâmetro médio de poros e sua grande estabilidade 

térmica e hidrotérmica. Os seus mesoporos, ordenados hexagonalmente e interligados por 

microporos, possibilitam o alojamento ou a difusão de grandes moléculas, bem como o acesso 

a elas de pequenas moléculas através dos microporos do material, o que confere a este 

material uma vasta aplicabilidade na área de catálise (DAO, et al. 2008) e adsorção ( 

HIYOSHI, et al. 2005). A SBA-15 é normalmente sintetizada em meio fortemente ácido, 

utilizando o tetraetilortosilicato (TEOS) como fonte de sílica e o copolímero tribloco Pluronic 

P123 (EO20PO70EO20) como direcionador (ZHAO, et al. 1998 a, b). As características do 

SBA-15 citadas acima tornam este material muito promissor na área de catálise, no entanto, 

devido à ausência de sítios ativos nativos, ela apresenta baixa atividade catalítica (BACA, et 

al. 2008;). Em decorrência deste fato, diferentes metais e óxidos vêm sendo impregnados 

nesta peneira molecular como meio de elevar a sua atividade catalítica variando a sua acidez e 

assim aproveitar as vantagens que esse material possui (TIMOFEEVA, et al. 2007) .  

Entre os óxidos que vem sendo pesquisados para aumentar a acidez estão os óxidos de 

Nióbio que apresenta fortes sítios ácidos. Estes além de serem de baixo custo, existem em 

abundância no país, uma vez que o Brasil é o maior produtor deste metal e desta forma novas 

aplicabilidades para esse produto vêm sendo almejadas. A utilização do óxido puro em 

processos catalíticos já vem sendo aplicada. Entretanto, tem-se encontrado grandes problemas 

com a estabilidade destes e desativação dos sítios ácidos fortes quando este é submetido a 

temperaturas medianas e altas.  Sendo desta forma, necessário o uso de suportes para manter 

as características deste material, já que como mostram as pesquisas, estes inconvenientes são 

resolvidos quando este óxido é suportado em materiais de sílica (NOWAK e ZIOLEK, 1999; 

TREJDA, et al. 2011; TREJDA, et al. 2012).  

A SBA-15, pelas características apresentadas anteriormente, pode ser usada para este 

fim. Neste sentido, basicamente dois métodos de incorporação são utilizados: pós-síntese e 
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síntese direta. Como mostra Srinivasu et al. (2009), a impregnação pós síntese pode causar 

problemas não obtidos na inserção do óxido durante a síntese, como por exemplo o processo 

de lixiviação e disposição do mesmo na superfície do material e não dentro dos poros.  

Porém, as condições de síntese deste suporte tem pH muito baixo, o que  favorece a 

formação catiônica e suprime as interações entre Si-OH e Nb-OH, dificultando a inserção do 

óxido durante a síntese. Desta forma, estudos vêm sendo desenvolvidos, no intuito de se 

sintetizar um catalisador que tenha a inserção do nióbio, na estrutura do SBA-15 

(SANDANOBU, et al. 2009; TREJA, et al. 2008; SRINIVASU, et al. 2009; SELVARAJ, et 

al.2009 ), pela modificação do pH de síntese e tempo de reação, dentre outras variáveis. 

Nesses estudos, foi constatado que a síntese e as características texturais e morfológicas do 

material estão diretamente relacionadas com o pH do gel da síntese. No entanto, muito ainda 

precisa ser estudado, sendo necessário um estudo da incorporação de óxidos de nióbio na 

SBA-15, tanto durante a síntese, desenvolvendo novos métodos de se controlar o pH de 

síntese, como no processo de pós-síntese. Com estes estudos, pode-se encontrar melhores 

condições de síntese para se obter um catalisador melhor e com maior quantidades de óxidos 

inseridos, para então ser posteriormente utilizado em processos catalíticos, como por 

exemplo, no craqueamento de óleos vegetais. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar a síntese e caracterização de niobiosilicatos 

em peneiras moleculares do tipo SBA-15, desenvolvendo um novo método de síntese para 

inserção do nióbio por síntese direta, no qual a solução tampão é usada como controle do pH 

do gel de síntese. Bem como, também realizar a inserção do metal pelo processo de pós 

síntese, afim de comparar as propriedades destes com os obtidos por síntese direta, e avaliar a 

atividade catalítica dos catalisadores no craqueamento catalítico do óleo de moringa. 

 

 

2.2 ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

 

 Sintetizar a peneira molecular do tipo SBA-15 pelo método hidrotérmico proposto por 

ZHAO, et al.1999; 

 Obter os niobiosilicatos por impregnação, adotando o processo de volume incipiente; 

 Desenvolver um novo método de síntese do SBA-15 em pH fixos com controle de pH 

do gel de síntese através do uso de solução tampão; 

 Analisar a influência do uso da solução tampão em diferentes pH (1,4; 1,6; 2,0 e 2.2) 

nas propriedades e características do NbSBA-15; 

 Obter os materiais nano estruturados do tipo NbSBA-15, com razões molares Si/Nb 

iguais a 5, 15 , 25, 35 e 50 por meio de síntese direta com  uso da solução tampão com  

pH de 2,2; 

 Caracterizar os materiais mesoporosos obtidos por: Análise térmica (TG/DTG), 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Difração de raios-X (DRX) de baixo e 

alto ângulo e uso da técnica de refinamento de Rietveld, Adsorção e dessorção de 

nitrogênio, Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier  
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(FTIR), Uv visível, Microscopia eletrônica de varredura (MEV), Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET) acoplado a um analisador de energia dispersiva 

(EDX) e determinação da acidez por n-butilamina; 

 Analisar as diferenças encontradas nos niobiosilicatos obtidos por via direta e pelo 

processo de pós-síntese; 

 Obter e analisar as propriedades físico-químicas do óleo de Moringa oleífera Lam; 

 Realizar o craqueamento térmico do óleo de moringa em sistema de destilação 

simples; 

 Avaliar a atividade catalítica, dos materiais nanoestruturados do tipo SBA-15, dos 

niobiosilicatos preparados por pós-síntese (Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb30SBA-15) e 

por síntese direta (Nb5SBA-15(2,2), Nb25SBA-15(2,2), Nb50SBA-15(2,2) no 

craqueamento termocatalítico do óleo de moringa usando um sistema de destilação 

simples; 

 Caracterizar e comparar a qualidade dos bicombustíveis oriundos do craqueamento 

térmico e termocatalítico do óleo de moringa via medidas do índice de acidez; 

 Analisar os resultados quantitativos do craqueamento térmico e do craqueamento 

termocatalítico. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo se fará uma revisão bibliográfica dos principais fundamentos teóricos 

necessários para o desenvolvimento deste trabalho. A mesma se baseará em três tópicos 

centrais: materiais mesoestruturados, oleaginosas e produção de biocombustíveis. Na Figura 1 

encontra-se ilustrado os pontos que serão revisados com maior ênfase em cada tópico central. 

 

Figura 1- Fluxograma dos tópicos centrais que serão descritos neste capítulo. 

 
 

 

3.1 PENEIRAS MOLECULARES 

 

 

No mundo globalizado, a nanotecnologia tem sido foco de grande interesse e usada na 

produção de novos materiais, sendo uma das principais responsáveis pelo avanço da 

tecnologia em diversas áreas. Dentre os materiais mais estudados nos últimos anos 

encontram-se os que se encaixam na classe das peneiras moleculares. O termo ―peneira 

molecular‖ foi inserido por McBain em (1932), para designar um grupo de zeólitas naturais 

que tinham a capacidade de separar grupos de moléculas em função do seu diâmetro de poros. 

Em outras palavras, as peneiras moleculares têm a capacidade de reter as partículas maiores e 

deixar passar completamente os compostos menores que seus poros. Diante desta descoberta, 

o termo peneiras moleculares ficou sendo usado para descrever e classificar uma classe de 

materiais que possuem porosidade definida e com capacidade de distinção de moléculas por 

suas dimensões e geometrias, ou seja, que são capazes de separar misturas com base no seu 

tamanho e forma molecular (MASCARENHAS, et al. 2001; OLOthman, 2012). 
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Os materiais porosos existentes na natureza ou produzidos de forma sintética têm 

encontrado grande utilidade com diversas aplicações. A estrutura de poros é geralmente 

formada nas etapas de cristalização ou por meio de tratamento subsequente, e consiste de 

poros isolados ou combinados entre si, que podem ter formatos e tamanhos iguais ou 

diferentes (SING, et al. 1985; BROEKHOFF,1979 e SHIELDS, et al. 2004).  Dependendo 

das dimensões dos poros predominantes (ROUQUEROL, et al. 1994; MCCUSKER, et al. 

2003), os materiais sólidos porosos são classificados pela IUPAC como: 

 

 Materiais microporosos - que têm diâmetros de poros até 2,0 nm; 

 Materiais mesoporosos - que possui tamanhos de poros intermédios entre 

2,0 e 50,0 nm; 

 Materiais macroporosos- que têm tamanhos de poros superior a 50,0 nm. 

 

A Figura 2 mostra de forma representativa essa classificação. 

 

Figura 2- Diagrama ilustrando a distribuição de tamanho de poro de algumas classes de 

materiais porosos. 

 
Fonte: Adaptada de Alothman (2012). 
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Na classe dos microporos, já bem disseminadas, estão as zeólitas, que apresentam 

excelentes propriedades catalíticas em virtude da rede cristalina do aluminosilicato. Porém, 

suas aplicações ficam limitadas pela abertura do poro ser relativamente pequena. No entanto, 

houve um interesse crescente em expandir o tamanho dos poros dos materiais zeolíticos, 

sendo foco de estudos desde a década de 60 até os dias atuais. Na década de 60 desenvolveu-

se a zeólita Y (NaY), já na de 70 as principais zeólitas desenvolvidas foram a ZSM-5 e ZSM-

48, e na de 80, os principais  estudos foram para desenvolvimento dos aluminosfosfatos 

(ALPO´s) e silicoaluminofosfatos (SAPO´s ) (GUISNET, et al.2004 ; DAVIS e LOBO ,1992 

; ALOTHMAN, 2012; JONES, et al. 1993). E atualmente o enfoque principal é nos estudos 

de zeólitas hierarquizadas (AGUADO, et al. 2004; SERRANO, et al. 2006). Todas essas 

zeólitas apresentavam suas peculiaridades e atividades para fins catalíticos, entretanto ainda 

se tinha o problema de tamanho de poros. 

Entretanto, em 1992, uma grande barreira foi quebrada na síntese de materiais 

estruturados, pesquisadores da Mobil Corporation descobriram a família M41S, denominada 

como peneiras moleculares mesoporosas com distribuição de poros uniforme (BECK, et al. 

1992). A descoberta resultou em um ressurgimento mundial nesta área ( JIANG, et al. 2008). 

A grande inovação na produção deste material foi o uso de surfactantes como direcionadores 

formadores da estrutura (SCHWANKE e PERGHER, 2012). Foram identificados nesta 

família três tipos de fases estruturais diferentes, tais como: lamelar (MCM-50), hexagonal 

(MCM-41) e cúbica (MCM-48), (VARTULI, et al. 2008). A estrutura hexagonal, 

denominadacomo MCM-41, possui sistema unidirecional de poros, áreas específicas de até 

1400 m².g-
1
, boa estabilidade térmica e hidrotérmica (MISRAN, et al. 2007; LIN e CHENG, 

2012). As pesquisas do MCM-41tiveram maior destaque em relação aos demais da sua 

família por ser mais estável termicamente e fácil de obter (VARTULI, et al. 1994). Os poros 

deste novo material são quase tão regulares quanto os zeólitos, no entanto, são 

consideravelmente maiores do que os presentes nestes, oferecendo assim novas oportunidades 

para aplicações em catálise (SONG, et al. 2009 ; VARTULI, et al. 2008; CHEN, et al. 2009). 

Tendo em vista a necessidade de se desenvolver catalisadores que possuam poros 

maiores, no final da década de 90, pesquisadores da Universidade da Califórnia – Santa 

Bárbara – EUA (ZHAO, et al. 1998 a e b), sintetizaram um novo material mesoporoso. Este 

foi denominado de SBA-15 (Santa Bárbara Amorphous) e apresenta diâmetro de poros 

maiores do que os já encontrados no MCM-41, elevadas áreas específicas, largas espessuras 

de parede e uma elevada estabilidade térmica e hidrotérmica (GALAMEAU, et al. 2002). 
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Diante desta descoberta, muitos pesquisadores voltaram seus estudos para a produção deste 

material e se tornou um grande desafio entender e estudar as variáveis que influenciam no seu 

processo de formação. 

A Figura 3 ilustra de forma resumida algumas das principais peneiras moleculares e 

seus tamanhos de poros, desenvolvidas nos últimos anos e relatadas de forma sucinta neste 

item. 

 

Figura 3- Exemplos de peneiras moleculares com diferentes tamanhos de poros. 

 
Fonte: Adaptado de Sayari (1996). 

 

 

 

3.2 MATERIAIS MESOESTRUTURADOS DO TIPO SBA-15 

 

 

Os materiais do tipo SBA constituem uma família de peneiras moleculares 

mesoporosos a base de sílica, com estrutura de poros altamente ordenada, com diâmetro 

médio de poro variando de 2 a 30 nm e grande estabilidade térmica e hidrotérmica (GU, et al. 
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2004; ZHAO, et al. 1998a, b). Foram desenvolvidas por Zhao et al. (1998a) na Universidade 

da Califórnia - Santa Bárbara, EUA, no final da década de 1990 e, convencionalmente, são 

sintetizadas em meio ácido e com o uso de surfactantes catiônicos, oligomeros não-iônicos ou 

copolímeros tribloco. Eles apresentam estruturas distintas, sendo representado na Figura 4 

como ocorre a distribuição de estrutura dento desta família (SIRINIVASU, et al. 2006; Li, et 

al. 2006; ANUNZIATA, et al. 2007; ROCKMANN e KALIES, 2007; MESA, et al. 2007; 

STEVEN, et al. 2006 e ZHAO, et al. 1999, MENG et al.2007). 

 

Figura 4- Constituintes da família de materiais do tipo SBA com suas respectivas estruturas 

de poros. 

 
 

 

Dentre os catalisadores obtidos nesta família, o SBA-15 obteve maior destaque nas 

pesquisas por apresentar uma grande estabilidade térmica e hidrotérmica, ter elevados 

diâmetros médios de poros, altas áreas específicas e estrutura unidirecional. Os seus 

mesoporos ordenados hexagonalmente são interligados por microporos, como pode-se 

visualizar na Figura 5. Todas estas propriedades conferem a este material uma grande 

aplicabilidade (RAHMAT, et al. 2010; HUIRACHE-ACUÑA, et al. 2013). 
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Figura 5- Esquema representando a estrutura de um SBA-15 após a calcinação. 

 

Fonte: Grecco et al. (2013). 

 

 

3.2.1 Síntese do SBA-15 

 

 

A primeira síntese do SBA-15 foi publicada em 1998 por Zhao e colaboradores. A 

importância desta publicação é demonstrada no número de vezes em que o mesmo foi citado 

(mais de 3500 vezes no ISI Web of Science). Desde então, inúmeros trabalhos vêm sendo 

realizados para obtenção deste mesoporoso (ZHAO, et al. 2000; BENNADJA, et al. 2001; 

BARDEAU, et al. 2006; KORÁNYI, et al. 2008; CAO e KRUK, 2010; BERNARDONI e 

FADEEV, 2011; BARDAJEE, et al. 2012). A síntese típica do SBA-15 é realizada em meio 

fortemente ácido, utilizando o tetraetilortosilicato (TEOS) como fonte de sílica e o copolímero 

tribloco Pluronic, P123, (EO20PO70EO20) como direcionador da estrutura (ZHAO, et al. 

1998a, b; COTEA, et al. 2012; BADANIC e ZELENAK, 2010; WANG, et al. 2008; RAYO, 

et al.2008). Esta síntese consiste inicialmente na dissolução do direcionador orgânico, 

Pluronic P123, em solução aquosa de ácido clorídrico, com o meio fortemente ácido (pH de 

aproximadamente 0,5), sob agitação e temperatura de 40 ºC, permanecendo nessas condições 

por 2 horas, posteriormente é adicionado a fonte de sílica. Esta mistura resultante é mantida 

sob agitação na mesma temperatura por 24 horas. Em seguida, o gel, assim obtido, passa pelo 

tratamento hidrotérmico na temperatura de 100 ºC por 48 horas. Por último o material é 

resfriado a temperatura ambiente, filtrado a vácuo, seco e calcinado (ZHAO, et al.1998a). 

Vários estudos a respeito da síntese do SBA-15 vêm sendo realizados a fim de avaliar 

as modificações existentes nestes materiais, bem como para obter as propriedades desejadas. 
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Desta forma, vem-se avaliando os fatores que afetam a síntese e propriedades do SBA-15. As 

pesquisas desenvolvidas estudam a influência das variáveis físicas e químicas envolvidas na 

obtenção do mesoporoso em questão. Alguns destes trabalhos serão relatados a seguir e 

organizados pelo fator de influência. 

 

 

3.2.1.1 Direcionador Orgânico 

 

 

A escolha do direcionador orgânico da estrutura é de fundamental importância, uma 

vez que este pode modificar a organização do material, bem como o tamanho dos poros, assim 

sendo o desenvolvimento de trabalhos para avaliar sua influência é importante. 

Dentre estes, Bennadja et al. (2001) testaram a síntese do SBA-15 com diferentes co-

polímeros triblocos, como o P123 (EO20PO70EO20), P103 (EO17PO60EO17) e 

L64(EO13PO30EO13), tendo como objetivo principal  analisar a influência das diferentes 

proporções dos óxidos que constituem estes direcionadores na síntese e propriedades do SBA-

15.  Eles constataram que propriedades como a espessura da parede, tamanho de poros e 

estabilidade térmica da SBA-15 é modificada pela mudança das unidades de poli-óxido de 

etileno (EO). A maior proporção de óxidos de etileno geraram uma espessura de parede e 

parâmetros de rede maiores. Relataram também que a morfologia é influenciada por essa 

proporção sendo mais cilíndrica quanto maior for a proporção do EO e mais esférica quanto 

menor for essa proporção. 

Já Cao et al. (2009) trabalharam com copolímeros de Poli-óxido de etileno ( EO) e 

poli-acrilato de metilo (MA). Em todos os testes a proporção de EO foi igual a 45 e o MA 

variou entre 50 e 68. O estudo confirmou que o uso do poli (óxido de etileno) - poli (acrilato 

de metilo) como direcionador da estrutura foram adequados como direcionador para a síntese 

de SBA -15. Foi observado que as sílicas obtidas exibiram estruturas hexagonais 

bidimensionais de mesoporos cilíndrico, apresentaram distâncias interplanares (100) de até 17 

nm e a distribuição estreita de tamanho de poros. Eles constataram, também, que o tamanho 

de célula unitária e do diâmetro dos poros diminuíram com o aumento da quantidade do 

copolímero (MA). 

Chen e colaborados (2012), relataram a obtenção do SBA-15 usando uma pequena 

quantidade (0,67% em peso) de Pluronic P123 (EO20PO70EO20) como direcionador sem 
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nenhuma a adição de sais inorgânicos, apenas fazendo um controle cuidadoso da temperatura 

e agitação vigorosa. Segundo estes autores os materiais obtidos apresentaram morfologia em 

forma de fibras e diâmetros de poros ligeiramente menores do que os encontrados na síntese 

convencional do SBA-15, revelando que o raio médio micelar de P123 na solução de baixa 

concentração de P123 foi quase igual que para a síntese convencional. Como se pode observar 

nesses trabalhos o uso do direcionador orgânico influência diretamente nas propriedades 

texturais do SBA-15, principalmente, no tamanho e distribuição de poros e na forma final do 

material (fibras, cilindros, esferas, etc). 

O processo de calcinação também é relevante na formação do SBA-15, uma vez que 

após a formação da estrutura o direcionador orgânico deve ser retirado para dar origem aos 

poros no material. A Figura 6 ilustra como se encontra o poro antes e após a calcinação. 

 

Figura 6- Representação dos poros com o direcionador orgâonico e após sua retirada. 

 
Fonte: Adaptado de Soler-illia et al. (2003). 

 

Um estudo para compreender o mecanismo de remoção do direcionador orgânico do 

SBA-15 foi realizado por Bérubé e Kaliaguine (2008), sendo a calcinação feita, tanto sob 

atmosfera de oxigênio como em atmosfera inerte, em diferentes temperaturas e a degradação 

acompanhada por TG-MS, FTIR e RMN. Eles relataram que através destas técnicas foi 

possível fazer uma caracterização residual do direcionador, em termos de composição 

química, quantificação e localização deste nos poros. E demonstraram que materiais tratados a 

diferentes temperaturas e sob diferentes atmosferas, possuem mecanismos escalonados. Pois 

segundo estes autores os catalisadores do tipo SBA- 15 apresentam três famílias de poros: 

mesoporos principais primários, paredes mesoporosas complementares (>2 nm) e parede de 

microporos (<2 nm). Eles verificaram que sob uma atmosfera oxidativa, os mesoporos 

primários e os mesoporos maiores dentro da parede são esvaziados primeiro abaixo de 200°C, 

produzindo compostos orgânicos voláteis (VOCs). Sendo esta etapa seguida por uma 
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oxidação das cadeias de PEO do microporos dentro da parede (<2 nm) que produzem CO2 por 

combustão. Já sob atmosfera inerte, a degradação do direcionador orgânico também começa 

inicialmente nos mesoporos primários. No entanto, a desobstrução completa de mesoporos 

primárias é muito mais lenta do que para a calcinação feita com atmosfera de ar e ocorre 

simultaneamente com a remoção das cadeias de PEO oclusas dentro das paredes dos 

microporos. 

Outras formas de remoção de direcionador orgânico, além da calcinação também têm 

sido almejadas, um exemplo desse tipo de estudo é demostrado no trabalho desenvolvido por 

Bae e Hanesse (2007), que realizaram um estudo usando diferentes formas de remoção do 

P123, acompanhando a saída deste por RMN de H. A metodologia desenvolvida consistiu em 

remover o direcionador orgânico com sucessivas lavagens com álcool, com água e também 

por calcinação. Os resultados mostraram que o produto lavado com álcool removeu bem mais 

direcionador do que o lavado com água e que somente a lavagem não é capaz de retirar todo o 

direcionador, o que só é possível com o processo de calcinação. 

 

 

3.2.1.2 Fonte de Sílica 

 

 

Em relação à fonte de sílica utilizada, diferentes tipos estão sendo testadas na síntese 

do SBA-15, desde sílicas comerciais até produzidas a partir de resíduos da biomassa. A 

influência destas na formação do SBA-15 está demonstrada em relatos encontrados na 

literatura. 

Fulvio et al.( 2005) , realizaram a síntese comparativa do SBA-15 usando como fonte 

de sílica o TEOS e metassilicato de sódio. Eles obtiveram bons catalisadores, que 

apresentaram alta área específica e diâmetro de poros, demonstraram também que as amostras 

obtidas a partir de metassilicato de sódio apresentam paredes mais espessas em comparação 

com os obtidos com TEOS. 

Iglesias et al. (2008) , também modificaram a fonte de sílica usada na síntese do Ti-

SBA-15, as sílicas usadas foram: tetraetil-orthosilicate (TEOS), dicloreto 

detitanoceno(Cp2TiCl2) e diferentes alquiltrialcoxissilanos (metiltrietoxisilano, Met-TES; 

etiltrietoxisilano, Et-TES). Eles tiveram como conclusão principal que a ordem da adição do 

precursor desilício no gel de síntese pode modificar as propriedades e desta forma é uma 
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variável que tem de ser cuidadosamente controlada para alcançar adequadamente o material 

desejado. 

Kang e Rhee (2005), examinaram sistematicamente a síntese hidrotérmica do SBA-15 

utilizando como fonte de sílica o tetrametilortossilicato (TMOS), tetraetilortossilicato 

(TEOS), tetrapropylortosilicato (TPOS) e o tetrabutilortossilicato (TBOS). Eles demonstraram 

que o tipo de fonte de silício podem influenciar a estrutura dos poros, o tamanho e 

distribuição, bem como a morfologia dos materiais mesoporosos, uma vez que as amostras 

sintetizadas com TMOS, TEOS e TPOS apresentaram uma estrutura hexagonal altamente 

ordenada com morfologia do tipo cadeia, enquanto a amostra preparado com TBOS mostrou 

uma estrutura com poros interligados em três dimensões com tamanho de partículas e poros 

maiores e morfologia semelhante a areia. 

Alguns estudos vêm sendo desenvolvidos também com o uso de sílicas alternativas 

obtidas a partir de fontes de baixo custo e que agreguem vantagens ambientais ao processo. 

Chandrasekar e colaboradores ( 2009), por exemplo, usaram como fonte de sílica principal a 

sílica proveniente das cinzas de carvão de uma central elétrica. O material obtido apresentou 

propriedades texturais inferiores ao SBA-15 sintetizado com TEOS como fonte de sílica. No 

entanto, ao ser impregnada com polietilenoimina para ser usado com adsorvente na captura de 

CO2, o material apresentou capacidade de adsorção de CO2 semelhantes, sendo de 110 mg de 

CO2 para o material de sílica alternativa e 120 mg de CO2 para o SBA-15 padrão. O uso da 

sílica proveniente das cinzas das plantas também foram realizadas por Chandrasekar et al.; 

2008, que relataram que o procedimento de síntese segue o modelo convencional de síntese 

do SBA-15 e obtiveram êxito nos catalisadores obtidos, uma vez que os materiais 

apresentaram boas propriedades texturais e morfologias parecidas. Já Chareonpanich et al. 

(2007) estudaram o uso de sílica proveniente da casca de arroz para síntese do mesoporos 

SBA-15, sendo utilizada para isto a técnica de ultrasson na etapa de hidrólise-condensação. 

Eles constataram que esta técnica aliada com a fonte de sílica alternativa pode ser aplicada 

com sucesso para a síntese de sílica mesoporosa SBA-15, uma vez que os materiais obtidos 

apresentaram uma estrutura hexagonal altamente ordenada, altas áreas específicas e elevado 

volume total de poros e microporos. 

Como relatado o tipo de fonte de sílica aliado ao tipo de síntese realizada podem 

modificar as propriedades obtidas do SBA-15. 
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3.2.1.3 Uso de co-solventes 

 

 

Estratégias da síntese do SBA-15 vêm sendo feitas com o intuito de aumentar o 

diâmetro de seus poros, uma vez que quanto maior for o tamanho desse, maior são as 

possibilidades de utilização em processos catalíticos, bem como em uso como adsorvente. 

Desta forma, várias pesquisas vêm sendo feitas com a utilização de co- solventes.  

Johansson et al. (2010) apresentaram o efeito que o uso do heptano na síntese de SBA-

15 tem na morfologia, no tamanho das partículas e dos poros. Eles constataram que o Heptano 

funciona como um agente de dilatação de poros, resultando em tamanho de poros de 13-18 

nm, comprimento de 400 nm e largura de cristalitos de 200-1000 nm. Evidenciaram, também, 

que o aumento da razão molar do heptano no gel de síntese altera a morfologia do material de 

fibras para folhas que têm poros acessíveis com tamanho de 18 nm. Trabalho semelhante, 

usando este mesmo solvente como expansor micelar também foi demonstrado por Boahene et 

al. (2011) que conseguiram tamanhos de poros da ordem de 5 a 20 nm.  

O uso de 1,3,5-trimetilbenzeno (TMB) e álcool isopropílico também foram usados 

como expansores micelarares na síntese da peneira molecular mesoporosa SBA-15. Materiais 

com diferentes tamanhos de poros foram obtidos, os tamanhos variaram de 4 nm a 50 nm 

sendo os valores maiores obtidos nos materiais sintetizados com maior proproção do expansor 

(DIAO, et al. 2010;KATIYAR et al. 2005).  

O uso de solução de sais alcaninos foi investigado por Mimura et al. (2009), no qual 

realizaram a síntese do SBA-15 na presença de um sal de metal alcalino, e avaliaram o efeito 

do sal sobre suas propriedades estruturais. Eles verificaram que a adição de sais de metais 

alcalinos afeta o tamanho dos mesoporos, mas não influenciam no volume de microporos, 

concluindo que o aumento do tamanho de mesoporos pode ser causado pela existência do sal 

dentro do mesoporos com o agente tensoativo. 

Estes trabalhos mostram que o uso de co-solventes na síntese do SBA-15 pode ser uma 

alternativa viável para aumentar o tamanho dos poros, desde que seja aplicado em proporções 

adequadas. 
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3.2.1.4 Temperatura 

A temperatura no qual a síntese é realizada pode modificar as propriedades do 

catalisador. Neste sentido alguns trabalhos vêm sendo feitos para avaliar em que e como a 

modificação desta variável interfere na formação, propriedades e características do SBA-15.  

Pikus et al. (2010), realizaram a síntese do SBA-15 em forno de microondas, 

modificando as temperaturas de envelhecimento. Foi observado mudanças do diâmetro médio 

de poros de acordo com a temperatura usada. Quando o envelhecimento foi realizado na 

temperatura de 60 °C um diâmetro de poros de apenas 1,4 nm foi obtido. No entanto, este 

diâmetro foi aumentado com o aumento da temperatura de tratamento hidrotérmico, sendo 

encontrados os valores de 1,5; 1,8; 2,6; 2,6; 3,5 e 5,2 nm para as amostras de SBA-15 

hidrotermicamente tratados a 80, 100, 120, 140, 160 e 180 °C, respectivamente, 

demonstrando claramente que a temperatura usada influência diretamente nesta caracteristica.  

Trabalhos semelhantes também foram desenvolvidos por Galarneau et al. (2002 e 

2003), nos quais se variou a temperatura de envelhecimento afim de avaliar a evolução da 

estrutura porosa do SBA-15. No primeiro trabalho foi modificado a temperatura de 

envelhecimento ( 60, 100 e 130 °C) da síntese do SBA-15 e MCM-41 afim de comparar a 

influência desta propriedade nesses dois mesoporosos. Os resultados mostraram que o SBA-

15 sintetizado até a temperatura de 100°C apresentam microporos, enquanto que em 

temperaturas mais altas de síntese os microporos existentes no SBA-15 são destruídos, 

ficando nesta última condição as caracteristicas do SBA-15 bem semelhantes as do MCM-41. 

Já no último trabalho Galarneou e colaboradores. (2003) modificaram na síntese de 

Sba-15 as temperaturas de envelhecimento da síntese de 60, 80, 100 e 130
o 

C e concluíram 

que com a temperatura acima de 80
o
C, os mesoporos tendem a aumentar de tamanho, mas 

diminuem a espessura das paredes de sílica e formação de pontes entre os mesoporos. A 

Figura 7 representa de forma mais clara a diferença existente, sendo que eles observaram que 

na temperatura de 130
o
C não há presença de microporos nas conexões entre mesoporos e que 

em 100
o
C existe microporos e conexões entre os mesoporos. Já nas temperaturas entre 35 e 

60
o
C existem poucos microporos e estes que não fazem conexões com os mesoporos.  

Pode-se observar claramente nos trabalhos realizados que a principal influencia da 

temperatura de envelhecimento está na formação e conexão dos microporos e na 

determinação tamanho dos poros do material, sendo que em altas temperaturas (130 °C) não 

se observam microporos. 
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Figura 7- Esquema representativo do material SBA-15 sintetizado em diferentes temperaturas 

de envelhecimento. 

 
Fonte: Adaptada de Galarneau et al. (2003). 

 

 

3.2.1.5 Agitação 

 

 

A agitação também é um fator que requer cuidado, pois suas condições podem 

influenciar diretamente na morfologia do material. Uma pesquisa realizada por Pitchumani e 

colaboradores. (2005), mostra a influência da agitação na síntese do SBA-15. A síntese que 

estes desenvolveram foi realizada de forma convencional, alterando simplesmente a 

velocidade de agitação. Eles conseguiram sintetizar SBA-15 bem ordenados e observaram que 

a velocidade de agitação modifica a morfologia do material, demonstrando que quando 

sintetizados em condições vigorosa de agitação a morfologia encontrada é semelhantes à 

fibra, Figura 8 (a e b). Um exame mais detalhado dessas fibras indicou que estas eram 

constituídas por vários segmentos individuais acopladas ao longo do seu comprimento (ver 

Figura 8 (b)). Já os catalisadores sintetizados com agitação lenta apresentaram uma 
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morfologia em forma de feixes, conforme mostrado na Figura 8 (c e d). Os feixes são 

compostos por longas estruturas finas de filiformes fundidas (Figura 8d). 

 

Figura 8- Imagens de MEV do SBA-15. Em que (a e b) representam a morfologia em fibras e 

(c e d) em feixe. 

 
Fonte: Pitchumani et al. (2005).  

 

 

3.2.1.6 pH 

 

 

Dentre as variáveis estudadas e modificadas na síntese do SBA-15, o pH vem tendo 

destaque nas pesquisas. Isso se dá basicamente pelo fato da síntese convencional ocorrer em 

meio fortemente ácido, o que dificulta o processo de modificações estruturais desejados para 

fins catalíticos, que na maioria dos casos são necessárias. Assim sendo, algumas pesquisas 

realizadas nesse sentido serão analisadas para se compreender de forma mais clara a 

influência que esta propriedade pode ocasionar neste material mesoporoso.  

Yeh, et al. (2011), investigaram o efeito da temperatura e do controle do pH no 

material. A fonte de sílica usada foi o silicato de sódio e o pH foi cuidadosamente ajustado na 

faixa de 3,0 a 6,0 por titulação com  uma solução diluída de NaOH. Foi constatado que no 

maior pH (6) obteve-se valores de área superficial, volume de poros e espessura de parede 

menores, enquanto o diâmetro de poros e o parâmetro mesoporoso foram maiores, quando 

comparado com os obtidos na síntese ajustada para o pH 3. Segundo esses autores em baixo 

pH, mais prótons estão disponíveis e os oligosilicatos se associam de forma mais eficaz com 
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os segmentos de PEO via ligação de hidrogênio. Em contraste, os oligosilicatos se associam 

de forma menos eficaz com segmentos PEO em pH elevado e isso resulta em segregação mais 

fraca. Esta tendência na variação do pH resulta num aumento crescente do tamanho de poro a 

medida que o pH é aumentado. Isto pode ser melhor compreendido com o esquema 

representado na Figura 9. O ajuste do pH utilizando uma  solução NaOH também foi feito por 

Sahu et al., 2009, sendo necessário um ajuste de pH de 2,5 para o titânio poder ser 

incorporado na estrutura. 

 

Figura 9- Representação esquemática da relação entre a morfologia do cilindro de força e 

segregação em diferentes condições de síntese.  A morfologia do cilindro (orientação / folha 

de espessura) é descrito como cilindros hexagonal alinhados em 2D. 

 
Fonte: Adaptado de Yeh et al. (2011).  

 

No trabalho desenvolvido por Li e colaboradores. (2009), a síntese do SBA-15 foi 

realizada de forma típica, sendo modificado os tipos de ácidos (ácido clorídrico, sulfúrico e 

nítrico), como também a concentração destes que variaram entre pH 0 e 7, no intuito de se 

avaliar a influência do pH. Nos pH de 2,5 – 3,0 foram encontradas mesoestrututas que tiveram 

aumento da área específica, volumes de poros e diâmetros dos poros, em comparação com o 

SBA-15 convencional. Eles demonstraram também que a acidez modifica diretamente o 

mecanismo do SBA-15, sendo que sob forte acidez, as micelas do copolímero seriam 

fortemente solvatadas devido a intensiva protonação das cadeias de PEO reforçarem a 

unidade hidrofílica do óxido de etileno. Já em valores elevados de pH ocorreria induções 

favoráveis de conformações não polares nos  blocos PEO devido à desprotonação, 



43 

 

aumentando as forças de atração entre as cadeias de PEO vizinhos, resultando na destruição 

da água como solvente a partir da parte interior dos blocos de PEO. Portanto, as unidades de 

óxido de etileno interiores adjacentes aos segmentos PPO se tornam parte do núcleo 

hidrofóbico sob a acidez moderada, levando a tamanhos de mesoporos e volumes de poros 

dilatados nos produtos de sílica. O esquema demonstrado na Figura 10 ilustra de forma 

objetiva as explanações feitas a respeito da influência que o pH tem no tamanho dos poros. 

 

Figura 10- Ilustração da influência da acidez nasíntese sobre o diâmetro dos poros da sílica 

mesoporosa. 

 
Fonte: Li et al. (2009).  

 

Trabalho semelhante foi realizado por Wang, et al. (2009), estes tinham o intuito de 

aumentar o tamanho dos nanotubos e para isto adicionaram a síntese do SBA-15 o glicerol 

junto do P123 sendo dissolvidos em diferentes concentrações de HCl (2,5; 2,0; 1,0 e 0,5). Eles 

observaram que o glicerol é indispensável para o ajuste do comprimento dos nanotubos do 

SBA-15 e que na presença de glicerol, o comprimento dos nanobutos foi inversamente 

proporcional à concentração do ácido (HCl) na mistura de síntese. Os autores sugerem o 

mecanismo que gerou o crescimento de tamanho ou comprimentos diferentes como mostrado 

esquematicamente na Figura 11 e relatam que o processo de formação pode envolver três 

fases:  

1ª - tamanho diferente das micelas foram formados depois do P123 ter sido dissolvido 

em diferentes concentrações de HCl na presença de glicerol, mas esta diferença foi muito 

pequena e não afetaria o tamanho de poro resultante de materiais mesoporosos; 
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2ª - quando o precursor inorgânico (TEOS) foi adicionado, ocorre interação entre o 

glicerol e o TEOS, formando um mecanismo de auto-montagem entre as espécies de sílica 

poliméricas ou glicerol-silano e micelas do surfactante modificado para se obter sementes de 

cristal líquido; 

3ª - a terceira fase envolve o crescimento contínuo das sementes através da ancoragem 

e contínuo alongamento das sementes de agregados ao longo do eixo longitudinal para formar 

diferentes partículas com tamanhos distintos sob acidez diferente. 

Neste passo, o glicerol em solução ácida atuou como reagente para controlar o 

crescimento de partículas numa determinada direção. A elevada concentração de ácido 

produzirá mais sementes durante a fase inicial da reação e pode passivar os planos basais 

permitindo assim só a formação de hastes curtas. Já com baixa acidez, a taxa mais lenta de 

condensação de TEOS produzem inicialmente sementes menores de micelas de silicato, o que 

resultou em grandes partículas e crescimento preferencial destas ao longo do eixo 

longitudinal, o que levou à formação de varetas hexagonais de comprimento maiores. 

 

Figura 11- Procedimento sintético do processo de formação de diferentes comprimento dos 

nanotubos do SBA-15. 

 
 

Fonte: Wang et al. (2009). 

 

Aktas e colaborares (2011), desenvolveram um estudo cujo objetivo principal foi 

demonstrar o efeito do  pH de síntese em solução (para valores de pH inferior a 2,0) nas 

propriedades estruturais do MCF e SBA-15. A síntese do SBA-15 foi a típica, sendo o ajuste 

do pH feito com diferentes concentrações do próprio HCl usado na síntese.  Eles relataram 

que a mudança de pH resultou em mudanças nas  propriedades estruturais e morfológicas do 

SBA-15. O arranjo mesoporoso foi maior nos materiais que foram sintetizados em pH menor 

que 1. Um material totalmente amorfo, sem poros ordenadas foi obtido usando o pH de 2,0. Já 
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a síntese feita no pH de 1,5 aumentou a área microporosa e o volume total de poros, 

significativamente, enquanto que o diâmetro médio de mesoporos foi reduzido. 

O uso do Controle de pH na síntese do SBA-15 também vem sendo bastante 

empregado quando se deseja inserir metais na rede e canais deste catalisador por síntese 

direta, isso se faz necessário visto que as condições fortemente ácidas da síntese convencional 

dificultam a inserção de heteroátomos. Basicamente duas formas de ajuste do pH vem sendo 

realizadas, ou durante a síntese controlando o pH do gel ou após um tempo de 

envelhecimento. Desta forma vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos e reportados na 

literatura e no tocante ao ajuste do pH feito no processo de envelhecimento, diferentes 

trabalhos e reagentes estão sendo utilizados para este fim. Um dos trabalhos desenvolvidos 

neste âmbito foi com a síntese de cobalto substituído no SBA-15 (Co-SBA-15) que foi feita 

com êxito através de um método simples com ajuste de pH. A síntese foi feita com a correção 

do pH no processo de envelhecimento usando o amoníaco, o ajuste foi feito até o pH de 7,5 

após 24 horas de envelhecimento. O material obtido apresentou uma mesoestrutura de SBA-

15 altamente ordenadas e a inserção do cobalto dentro da sílica mesoporosa SBA-15 foi 

obtida com sucesso (CUI , et al. 2010). O método de ajuste após 24 horas de envelhecimento 

também foram relatados na literatura por Dao, et al. (2008) e Luz, et al. (2010) na síntese 

direta do lantânio no SBA-15. Dao, et al., (2008) ajustaram o pH com etilenodiamina em 5,5; 

7,0; 8,5; e 10,5 e mostraram que uma grande quantidade de La podia entrar  na rede do SBA-

15 usando o pH adequado. Já Luz e colaboradores. (2010) ajustaram o pH com n-butilamina 

até o valor de 6,0 e obtiveram boa incorporação de lantânio na rede e nos poros do SBA-15, 

com boas propriedades texturais e acidez elevada. Ainda adotando este método de ajuste de 

pH, Wang, et al. (2005), estudaram a inserção do ferro durante a síntese, sendo o ajuste de pH 

feito com solução de amônia até 7,0. A correção do pH foi feita no gel de síntese antes de ir 

para o processo de envelhecimento, sendo obtido boa incorporação do ferro na rede do SBA-

15.  

Por outro lado, também estão sendo realizados estudos para controlar o pH do gel de 

síntese. Aguado e colaboradores. (2008) utilizaram um método de síntese direta para preparar 

catalisadores de Cr-Al-SBA-15 com diferentes proporções de Si/Cr. A influência dos 

precursores de compostos de crómio (nitrato de cromo e acetato de crómio) e do pH do gel de 

síntese sobre as propriedades de catalisadores foram avaliadas. O ajuste do pH foi feito 

modificando a concentração da solução de HCl usada na síntese e foram testados diferentes 

valores de pH (0; 1,5 e 3). A incorporação de cromo e alumínio na estrutura mesoporosa da 
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SBA-15 foi melhorada através do aumento do pH, que também produziu um aumento no 

tamanho e no volume dos poros. No entanto, a estrutura formada no pH 3,0 não foi 

organizada e apresentou baixa mesoporosidade.  

O mesmo método de ajuste de pH foi utilizado por Gao, et al. (2008) para inserção 

direta de vanádio, os valores do pH da mistura foram ajustados para 1,3; 1,8; 2,2 e 3,0. Estes 

conseguiram sintetizar os materiais mesoporosos do tipo SBA-15 com alto teor de vanádio 

incorporado. O grau de incorporação do V-SBA-15 e os estados de espécies de vanádio nas 

amostras foram intensamente influenciado pelos valores do pH da solução de partida, sendo 

que  no valor de pH mais baixo (pH = 1,3),  os precursores de vanádio foram obtidos  na 

forma de (VO
2+

), não sendo  incorporados  no âmbito do silicato. Com o valor do pH igual a 

2,0, as espécies de vanádio polinucleares foram aumentadas e algumas espécies de vanádio 

existia sob a forma de óxidos de vanádio aglomerado e cristalino (V2O5). Já no pH mais 

elevado (pH = 3,0), as espécies de vanádio existiam, principalmente, na forma de tetraédrico 

isolado (V
5+

) e piramidal quadrada (VO
2+

) devido a co-hidrólise das espécies do vanádio 

mononucleares e espécies de alcóxido de silício.  

Chen, et al. (2004) também usaram o controle do pH através da concentração do HCl 

para avaliar a influência do pH na incorporação direta do titânio no SBA-15, esses 

observaram que quanto menor o pH menor a quantidade impregnada. 

Uma forma de se controlar o pH de uma reação é com o uso de uma  solução tampão, 

sendo esta umas das formas mais confiáveis de se controlar o pH do meio. O conceito original 

de ação tamponante surgiu de estudos bioquímicos e da necessidade do controle do pH em 

diversos aspectos da pesquisa biológica, como por exemplo em estudos com enzimas que têm 

sua atividade catalítica muito sensível a variações de pH. Uma definição mais abrangente foi 

apresentada, por Harris (1999): uma solução tamponada resiste a mudanças de pH quando 

ácidos ou bases são adicionados ou quando ocorre uma diluição. Embora haja outros tipos de 

solução tampão, estas soluções são constituídas geralmente de uma mistura de um ácido fraco 

e sua base conjugada (exemplo: ácido acético e acetato de sódio), ou da mistura de uma base 

fraca e seu ácido conjugado (exemplo: amônia e cloreto de amônio), porém existe soluções 

entre ácidos fortes e seus sais (como por exemplo, o HCl/KCl), dentre outras diversas 

possibilidades (FIORUCCI, et al. 2001; SKOOG, et al. 1996; MARCONATO, et al. 2004).  

Vários processos que são dependentes de pequena variação de pH para que  ocorram de forma 

satisfatória fazem uso de soluções tampão de amplas variedades. Como exemplos de 

processos que o utilizam pode-se citar: os processos biológicos, indústrias de alimentos e  
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sistemas biogeoquímicos. Para compreender de forma simplificada como ocorre o equilíbrio 

químico de uma solução tampão, vai-se utilizar o exemplo de uma solução tampão preparada 

com uma solução de ácido fraco com uma solução do seu sal (base conjugada). Quando 

misturamos X mols de ácido fraco (ou de base fraca) com Y mols de sua base conjugada (ou 

de ácido conjugado), a quantidade de matéria do ácido (ou base) permanecerá, no equilíbrio 

químico, próximo de X e a quantidade de matéria da base conjugada (ou ácido conjugado) 

próximo de Y. Para compreender isso de forma mais clara, será demonstrado como exemplo 

às reações de ionização de um ácido fraco e hidrólise de sua base conjugada em relação ao 

princípio de Le Chatelier. Consideremos um ácido fraco (ex.:ácido acético, HAc, com Ka = 

1,74 x 10
-5

) e sua base conjugada (ex.: íon acetato,Ac
–
 com Kh = Kb = Kw/Ka = 5,75 x 10

–10
). 

O baixo valor de Ka equivale a dizer que quando se prepara uma solução 0,2 mol.L
–1

 de ácido 

acético a 25 °C, para cada 1000 moléculas de ácido acético, apenas 9 estão ionizadas de 

acordo com a Equação 01 abaixo: 

 

HAc(aq) + H2O(l)   ↔   H3O
+
(aq) + Ac

–
(aq)  ---------  Ka = 1,74 x 10

–5
  Equação 1 

 

Portanto, o ácido acético ioniza-se muito pouco, e a adição de um sal de acetato à 

solução fará com que a ionização do ácido acético seja ainda menor, devido ao efeito do íon 

comum (acetato) deslocar o equilíbrio de dissociação do ácido acético no sentido de formação 

do mesmo, e não da ionização (FIORUCCI, et al. 2001; SKOOG, et al. 1996; 

MARCONATO, et al. 2004). 

Desta forma, a capacidade que uma solução tampão tem de evitar uma mudança 

significativa no pH é diretamente relacionada à concentração total das espécies do tampão 

(ácidas e básicas), assim como à razão destas. É verificado que um tampão é mais efetivo a 

mudanças no pH quando seu pH é igual ao pKa, ou seja, quando as concentrações das 

espécies ácida e básica são iguais. A região de pH útil de um tampão é usualmente 

considerada como sendo de pH = pKa ± 1. A razão fundamental de uma solução tampão 

resistir a mudanças de pH resulta do fato de que íons hidroxônio ou hidroxila quando 

adicionados a este tipo de solução, reagem quantitativamente com as espécies básicas e ácidas 

presentes, originando o ácido fraco e a base fraca, respectivamente (FIORUCCI, et al. 2001; 

SKOOG, et al. 1996; MARCONATO, et al. 2004). 

Diante dos conceitos expostos, nota-se que o uso da solução tampão seria uma 

alternativa viável para controlar o  pH do gel de síntese dos catalisadores. Focando na síntese 
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do SBA-15 seria um método que poderia ser usado para aumentar a acidez tão desejada 

quando se pretende inserir metais. No entanto, até o momento não se encontrou na literatura 

relatos do uso de solução tampão no controle de pH para síntese de catalisadores.   

 

 

3.2.2 Mecanismos De Formação De Materiais Mesoporosos 

 

 

A primeira proposta para o mecanismo de materiais mesoporosos foi feita por Beck et 

al. (1992) e Kresge et al. (1992) para a formação do MCM-41,  no qual foi proposto um 

mecanismo chamado de mecanismo LCT (―Liquid Crystal Templating‖). Este mecanismo 

estabelece que o efeito da direção da estrutura é originado por uma fase de cristal líquido 

(estado de agregação da matéria que combina propriedades da fase líquida e gasosa), formada 

por moléculas de surfactantes dissolvidas em água. Dentro deste mecanismo se diferenciam 

duas rotas. Na primeira delas (Figura 12a), os percussores de silícios se situam, 

preferencialmente, em espaços aquosos circundantes aos domínios hidrofílicos do cristal 

líquido hexagonal e se depositam sobre as cabeças polares do surfactante, situadas na zona 

externa da micela (CHEN,  et al. 1993; HOFFMANN, et al. 2006). 

 

Figura 12- Formação de materiais mesoporosos com agentes direcionadores da estrutura: a) 

Modelo de mecanismo do cristal líquido, b) Modelo do mecanismo de cristal líquido 

cooperativo. 

 
Fonte: Hoffmann et al. (2006). 
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No entanto, essa afirmativa foi desconsiderada, pois não se observava a proposta 

formação da fase hexagonal no cristal líquido (CHEN,et al. 1993), uma vez que durante a 

síntese destes materiais a concentração do surfactante era inferior à concentração micelar 

crítica. Na segunda rota proposta por este mecanismo foi desconsiderada a existência do 

cristal líquido e suposto que ocorre um processo de agrupamento do surfactante com as 

espécies inorgânicas (Figura 12b). Este mecanismo alternativo começa com a deposição de 

uma pequena capa de silicato sobre a superfície das micelas cilíndricas (sem a existência de 

uma fase prévia de cristal líquido) de modo que as interações eletrostáticas entre o surfactante 

e um precursor inorgânico são críticas (LIN e DING, 2013;VARTULI, et al.1994; HUO, et 

al.1994). Os processos de aquecimento e envelhecimento conferem ao sólido sua estrutura 

hexagonal, tal como aparece na Figura 13. 

 

Figura 13- Mecanismo alternativo para formação do MCM-41. 

 
Fonte: Huo et al. (1994). 

 

Recentemente têm-se proposto modificações e ampliações aos mecanismos de 

mesoporosos, além de novas hipóteses. Todas elas se apoiam em dados experimentais, mas 

nenhuma tem uma resposta definitiva que determine o mecanismo de formação das estruturas 

sílicas (PEREZ ,2013). No entanto, em todos os casos se mantém a ideia de uma correlação 

entre as espécies orgânicas e sílicatos inorgânicos para dar lugar ao material final.  Por este 

motivo, a seguir são descrito os principais tipos de interação entre os surfactantes e as 

espécies inorgânicas. A formação de um material a partir de surfactantes iônicos está 

determinada, principalmente, por interações eletrostáticas. (Alothman, et al. 2012; Hoffmann 

et al. 2006). A Figura 14 representa algumas das principais interações existentes. Onde o (S) 

representa o surfactante, (I) espéciesinorgânicas, (X) contraion e (M+) cátion metálico. Os 

índices representados em cada letrasão relativos a :(+) catiônicos,(-) aniônicos e (0) neutro. 
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Figura 14- Mecanismos de síntese propostos a partir de interação surfactante e espécies 

inorgânicas. 

 
Fonte: Hoffmann, et al. (2006). 

 

No caso mais simples, as cargas do surfactante (S) e espécies inorgânicas (I) são 

contrárias às condições de síntese. Assim, identificam-se duas rotas diretas de síntese: S 
+ 

I
-
, e 

S
-
I
+
, como podem ser visto na Figura 14 (a e d), respectivamente. Já quando o surfactante e a 

espécie inorgânica têm a mesma carga, se faz necessário o uso de um contraion para que estas 

se compensem , dando lugar a rotas de sínteses adicionais, S
+
 X

-
I
+
 e S

-
M

+
I
-
. O primeiro destes 

mecanismos ocorre em condições ácidas na presença de ânions halogênicos (X
-
 = Cl

-
, Br

-
) , 

como pode-se ver na Figura 14b. Já a rota S
-
M

+
I
-
, representada na Figura14c, é característica 

de meios básicos na presença de cátions alcalinos ( M
+
 = Na

+
 , K

+
). Outras sínteses, no 

entanto, são baseadas em tensoativos não iônicos, de forma que as principais interações entre 

esses surfactantes e espécies inorgânicas são ligações de hidrogênio. Assim surgem as rotas 

S
0
I
0
 e N

0
I
0
 (Figura 14e) e S

0
(X

-
I
+
), abreviado como S

0
(XI)

0
 (Figura 14f), (FROBA, et al. 

2006; ALOTHMAN, et al. 2012; HOFFMANN, et al. 2006). 

O mecanismo típico do SBA-15 é o N
0
X

-
I
+
. A formação de SBA-15 é uma 

combinação de interações eletrostáticas, ligação de hidrogênio e forças de van der Waals, 

entre as unidades de óxido de etileno protonadas e as espécies de sílica catiônicas, {( S
0
H 

+
 ) 

(X 
-
 I 

+
)}, em que  S

0
 é o surfactante não iônico ( P123 ), X

-
 é o ânion  halogeneto , I

 +
 é a 

espécie de sílica catiônica  e H
+
 é o íon  de hidrogênio. Em pH baixo, as cadeias de PEO 

protonadas estão associados com espécies catiônicas de sílica através de interações 
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eletrostáticas fracas mediada pelos íons cloreto carregados negativamente (LIN e DING, 

2013; COLILLA, et al. 2007; CHEN, et al. 2012). A interação existente neste tipo de 

mecanismo foi demonstrado por Colilla, et al. (2007), tanto para a síntese convencional feita 

com HCl como usando o ácido fosfórico. Eles mostraram que a mudança do ácido usado na 

síntese modifica a área específica encontrada, bem como o volume e diâmetro de poros e 

constataram que quando se usa o HCl o mecanismo que ocorre é N
0
X

-
I
+
. Já quando foi usado 

o ácido fosfórico, observou-se que as moléculas de fosfato localizados entre as micelas 

poderia modificar a força iónica e o pH do ambiente e induzir um tipo de interação diferente, 

mais relacionado com o N
0
I
0
. A Figura 15 demonstra as interações e mecanismos existentes. 

Esta constatação reforça os trabalhos descritos no tópico do pH de que a modificação deste 

pode variar as propriedades do SBA-15 bem como o seu mecanismo de formação. 

 

 

Figura 15- Mecanismo proposto para a formação de estruturas mesoporosos usando 

tensoativos não iônicos (P123) em diferentes meios ácidos. 

 
Fonte: Colilla, et al. (2007). 

 

No tocante ao comportamento da formação micelar, Chen e colaboradores. (2012) 

realizaram um estudo de simulação da formação micelar envolvida no mecanismo do SBA-

15. Os resultados das simulações mostram uma evolução de fase dividida em quatro estágios 

contínuos: pré- micelas, micelas esféricas, micelas tubulares e micelas tubulares com arranjo 

ordenado hexagonalmente, estas etapas também foram relatadas por Flodström, et al. (2003) e 

Ruthstein, et al. (2006). 

Os processos de hidrólise e condensação também foram reportados por Alothman, 

(2012). Este demonstra que a síntese dos materiais mesoporosos do tipo MCM-41 e SBA-15 
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são feitas pelo método sol-gel e que várias modificações são possíveis de fazer nas 

propriedades da rede destes materiais inorgânicos quanto sintetizados por este método. O 

processo de sol-gel envolve a transformação de um sol em um gel. Um solenóide é definido 

como um colóide de pequenas partículas que se encontram dispersas num líquido. Um gel, 

por outro lado, é uma massa não fluida, ou seja, geralmente é uma substância composta de 

uma rede contínua, incluindo uma fase líquida contínua (BRINKER e SCHERER, 1990 ; 

THOMPSON, et al. 1995). Como relata Alothman, (2012), as reações de sol-gel envolvem 

reações de hidrólise e condensação de alcóxidos de monômeros inorgânicos a fim de 

desenvolver as partículas coloidais (sol) e, consequentemente, convertê-los em uma rede 

(gel). Um elemento de metal ou metalóide ligado a vários ligantes reativos representa o 

precursor utilizado para sintetizar os colóides. Alcóxidos de metal são os reagentes mais 

utilizados para este fim, devido à sua facilidade de hidrólise na presença de água. Os mais 

amplamente utilizados são os alcoxissilanos tetrametoxissilano (TMOS) e tetraetilortossilicato 

(TEOS). A Figura 16 mostra as reações de hidrólise e condensação de TEOS. O passo de 

hidrólise tem lugar por meio da adição de água à solução de TEOS sob condições neutras, 

ácidas ou básicas. 

 

Figura 16- Esquema geral da reação sol-gel. 

 
Fonte: Alothman, et al. (2012). 

 

O passo de hidrólise representado na Figura 16 (1.1) conduz a geração de um grupo 

silanol (Si-OH). O mecanismo de hidrólise é dependente do catalisador, enquanto a sua taxa 

(velocidade) depende dos parâmetros pH, razão de água e solvente utilizado. Como os 
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alcoxisilanos não são solúveis em água, um co-solvente orgânico é necessário para facilitar o 

passo de hidrólise deste (WEN e WILKES, 1996). Na segunda etapa, os grupos silanóis 

condensam com um alcóxido ou com outro grupo silanol (equações 1.2 e 1.3 na Figura 16) 

para a construção de uma forte ligação de siloxano (Si-O- Si), com a perda de um álcool 

(ROH), ou de uma molécula de água. À medida que o número de ligações Si- O-Si aumentam, 

as partículas de siloxano podem agregar-se em um sol, que se dispersa na solução em 

pequenos aglomerados de silicato. As condensações dos aglomerados de silicatos conduzem à 

formação de uma rede (um gel), prendendo a água e o álcool. É importante mencionar que as 

reações de hidrólise e condensação prosseguem, concomitantemente, de modo que a hidrólise 

completa de tetraalkoxysilane em Si(OH )4 não tem, necessariamente, que ocorrer antes do 

início das reações de condensação (HENCH e WEST ,1990;  BRINKERe SCHERER, 1990).  

As taxas e os mecanismos de hidrólise e reações de condensação são fortemente 

afetados pelo meio. Em meio ácido (Figura 17), o primeiro passo da hidrólise (equação A) é o 

ataque eletrofílico do próton em um alcóxido de um átomo de oxigênio, conduzindo ao 

desenvolvimento de uma carga positiva sobre ele. Este ataque também faz a ligação entre o 

centro de silício e o oxigênio mais polarizado ( Si-O ) e facilita a sua quebra na saída do 

álcool. A etapa de controle de taxa de hidrólise ácida (equação B) é um ataque nucleofílico do 

tipo SN2 . (JULBE, et al. 1995). 

 

Figura 17- Mecanismo de hidrólise de um alcoxissilano usando meio ácido. 

 
Fonte: Alothman, et al. (2012). 

 

A taxa de condensação também depende do pH da reação. O mecanismo de 

condensação sob condições ácidas está representado na Figura 18 (HENCH e WEST, 1990). 

O primeiro passo é o mais rápido e é um ataque eletrofílico do oxigénio do grupo silanol. Este 

ataque resulta na carga positiva do oxigênio do grupo silanol. O segundo passo é a formação 

de uma ponte de siloxano através da perda de um cátion hidrónio como um resultado da 
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condensação entre um grupo silanol protonado e outro não protonado (ALOTHMAN, et 

al.2012). 

 

Figura 18- Mecanismo de condensação de um alcoxissilano usando meio ácido. 

 
Fonte: Alothman, et al. (2012). 

 

Tanto as reações de hidrólise, como a de condensação dependem fortemente do 

parâmetro pH, como mostrado na Figura 19. Por exemplo, a pH 7, a hidrólise molecular 

ocorre em uma velocidade lenta, enquanto que a condensação ocorre rapidamente. Esta 

relação inversa entre as taxas das reações de hidrólise e condensação controla, tanto a cinética 

da reação como a estrutura de rede final (BRINKER e SCHERER, 1990; WEN e WILKES, 

1996 ; Alothman, et al.2012.) 

 

Figura 19- Efeito do pH sobre as taxas de hidrólise e de condensação. 
 

 
Fonte: Alothman, et al.( 2012). 

 

Após compreender como se processam as diferentes interações eletrostáticas, as etapas 

de formação das micelas, processo de hidrólise e o processo de condensação se descreverá de 

forma objetiva o mecanismo de formação do SBA-15.  De acordo com Mesa, et al. (2008), 

Katiyar, et al. (2005) e Galo, et al. (2003) o mecanismo de formação do SBA-15 envolve três 

etapas distintas a partir da introdução da fonte de espécies inorgânicas (sílica) no meio 
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reacional. As etapas descritas encontram-se representadas na Figura 20. Segundo estes 

autores, a primeira etapa inicia na adição de um ortosilicato (TEOS ou TMOS) ao meio 

reacional, sendo que este seria adsorvido nas micelas esféricas sofrendo hidrólise. Estas 

micelas silicamente revestidas (coloides compostos) aumentam de tamanho e inicia-se a 

mudança da fase micelar esférica para a fase Hexagonal. Na segunda etapa ocorre a formação 

de agregados e junção dos colóides compostos. Segundo (MESA, et al. 2008), as forças de 

Van der Waals e as ligações de Hidrogênio entre os grupos silanois que revestem as micelas 

vizinhas seriam responsáveis pela formação destes agregados. Por último, na terceira etapa 

ocorre a formaçao de particulas líquidas e transformação em partículas mesoporosas de sílica.  

No envelhecimento o número de ligações siloxanos entre os coloides compostos agregados 

aumenta e assim as particulas líquidas se transformam em particulas sólidas e precipitam. 

 

Figura 20- Representação esquemática dos três passos do mecanismo de formação do SBA-

15. 

 
Fonte: Adaptado de Mesa, et al.( 2008).  

 

 

3.2.3 Modificações dos Mesoestruturados do Tipo SBA-15 

 

 

Uma vantagem importante dos materiais mesoporosos ordenados é a possibilidade de 

incorporar heteroátomos, óxidos metálicos e compostos orgânicos em sua estrutura. Desta 

forma se pode modificar as suas propriedades (superfícies, porosidade, acidez) e incorporar 

sítios ativos de diferentes naturezas, aumentando desta forma, significativamente, sua 

aplicação em processos catalíticos. Nos últimos anos, numerosos autores têm centrado os 
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estudos na modificação deste tipo de material visando novas aplicações em catálise e adsorção 

(TAGUCHI e SCHÜTH, 2005; MELERO, et al. 2006; MELERO, et al. 2009 ; SHUKLA, et 

al. 2010; ZHANG, et al. 2012; ZHU, et al. 2013; YAN, et al. 2013; CHENG, et al. 2013; 

KAZEMIAN, et al. 2012; ARAUJO, et al. 2009). Neste sentido, basicamente dois métodos de 

incorporação são utilizados: pós-síntese e síntese direta (YAN, et al. 2013;  ZHU, et al. 2013; 

CHENG, et al. 2013; MACHADO, et al. 2012 ;HOFFMANN, et al. 2006). Dentre os métodos 

aplicados na incorporação pós-síntese os mais usados são a impregnação, impregnação por 

volume incipiente e grafitização pós-síntese, esses processos consistem em inserir uma 

solução aquosa ou diluída de solvente contendo o metal que se deseja incorporar a peneira 

molecular, cada um desses métodos apresenta sua especificidade de preparo e a escolha é feita 

de acordo com o que se deseja inserir (YAN, et al. 2013;  ZHU, et al. 2013; CHENG, et al. 

2013; HOFFMANN, et al. 2006 e KAZEMIAN, et al. 2012). Eles são simples e possuem 

considerável eficiência de incorporação, entretanto a literatura mostra que os mesmos podem 

levar à formação de óxidos metálicos na superfície externa da peneira molecular, provocando 

o bloqueio dos seus poros e ocasionando uma diminuição da capacidade de peneiramento 

molecular do material (SHAH, et al. 2007; BACA, et al. 2008 e HOFFMANN, et al. 2006). 

Na síntese direta, a fonte metálica é adicionada ao sistema de síntese em conjunto com a fonte 

de sílica. Este método possibilita a incorporação do metal no interior das paredes da peneira 

molecular, bem como a formação de sítios ativos no interior dos mesoporos (MELERO, et al. 

2006; LI, et al. 2005; DAI, et al. 2007; LOU, et al. 2008). Porém, a incorporação do metal por 

este método é dificultada pelo meio fortemente ácido em que a síntese hidrotérmica da SBA-

15 é normalmente realizada (LI, et al. 2006; DAI, et al., 2007, LOU, et al., 2008 e  

UNGUREANU, et al. 2012). No entanto, como já relatado no item 3.2.1.1 diversos trabalhos 

vem sendo desenvolvidos para  ajustar do pH em valores adequados e assim obter maior 

inserção do metal desejado (UNGUREANU, et al. 2012; SRINIVASU, et al. 2008; 

SELVARAJ, et al. 2009; CUI, et al.2010 e LUZ, et al. 2010). 

Vários óxidos e metais vêm sendo trabalhados e incorporados ao longo dos anos na 

SBA-15, tais como: alumínio, titânio, zircônio, ferro, cobalto, molibdênio, platina, níquel, 

cobre e lantânio. (UNGUREANU, et al. 2012; WANG, et al. 2012; PÉREZ, et al. 2012; 

JIMÉNEZ-MORALES, et al. 2012; HAN, et al. 2012; ZHU, et al. 2013; BARDAJEE, et al., 

2012 e LUZ, et al. 2011; LI, et al.2008; JUNJIANG, et al.2013) os catalisadores assim 

obtidos vêm sendo aplicados em vários processos catalíticos. O nióbio, também vem sendo 

estudado (TREJDA, et al. 2011; TREJDA et al. 2012; STAWICKA, et al. 2012; TREJDA, et 
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al. 2008; SELVARAJ, et al. 2009; NOWAK, et al. 2004; SADANOBU, et al. 2009; 

GARCÍA-SANCHO, et al. 2011; SRINIVASU, et al.2008) e para o Brasil tem importante 

papel estratégico, em função de 90 % das jazidas deste minério se encontrar nele. Assim o 

próximo tópico descreve as propriedades deste metal e as vantagens de se produzir 

niobiosilicatos. 

 

 

3.3 NIÓBIO 

 

 

O químico Charles Hatchett descreveu o primeiro relato da existência do nióbio no 

ano de 1801, denominando-o de Colúmbio. O nome Nióbio foi dado por Heinrich Rose, em 

1844, em homenagem a deusa grega Nióbe, filha do rei mitológico Tântalo, isto porque 

extraiu o metal de uma amostra de tântalo. Em 1950, a União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (―International Union on Pure and Applied Chemistry – IUPAC‖), adotou 

oficialmente o nome Nióbio embora o nome Colúmbio ainda seja utilizado em alguns países 

(RODRIGUES, 2009; CBMM, 2013; GRAY, 2011). Os principais minerais desse elemento 

metálico são a columbita e Pirocloro. A columbita é uma mistura isomórfica entre a niobita 

[(Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6, que apresenta de 40- 75% de Nb2O5 e 1-42% de Ta2O5] e a tantalita 

[(FeMn)(TaNb)2O6, que possui de 30- 40 % de Nb2O5 e 42-84% de Ta2O3] (GUIMARÃES, 

1988). O pirocloro apresenta a seguinte fórmula química (Ca, Na)2 ( Nb, Ti, Ta)2O6(OH, F, O) 

(GRAY, 2011; GUIMARÃES, 1988). Atualmente mais de 90% da produção mundial de Nb é 

proveniente do pirocloro ( DAL, et al. 1993). O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, 

seguido pelo Canadá e Austrália, e responde por 98% da demanda mundial. As jazidas estão 

distribuídas entre os estados de Minas Gerais, mais especificamente nas cidades de Araxá e 

Taipira, em Goiás, nas cidades de Catalão e Ouvidor, e no Amazonas em São Gabriel da 

Cachoeira e Presidente Figueiredo (RODRIGUES, 2009, CBMM, 2013). 

O número atômico do nióbio na tabela periódica é 41 e sua massa atômica é 92,906. 

Apresenta estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC), seu ponto de fusão é de 

2465°C, o ponto de ebulição está entre 4740°C e 4930°C e a densidade do nióbio sólido é de 

8,57g/cm
3
 a 20°C. (GRAHAM e SUTHERLIN, 2001; CBMM, 2013; GRAY, 2011]. É um 

metal macio e dúctil que pode ser trabalhado a frio até 90% antes que o tratamento de 

recozimento seja necessário. Pode ser endurecido com a adição de Zr, Ti e Hf (LYAKISHEV, 
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1984; Gray, 2011). Ele reage com o oxigênio para formar uma grande variedade de óxidos de 

nióbio. Os principais óxidos formados pelo nióbio são: Nb2O5, NbO2 e NbO onde o nióbio 

apresenta estados de oxidação 5
+
, 4

+
 e 2

+
 respectivamente, dentre estes óxidos o pentóxido de 

nióbio é o que possui a maior estabilidade. Nos estados de oxidação mais baixos, o nióbio 

forma um grande número de retículos, com grupos de átomos metálicos ligados entre si. Há 

uma série de óxidos com diferentes estequiometrias que podem ser descritos pela fórmula 

geral de Nb
3n+1 

O
8n-2(n= 5, 6, 7 e 8)(NOWAK e ZIOLEK, 1999; LEE , 1999). 

O pentóxido de nióbio hidratado, conhecido como ácido nióbico, é obtido como um 

precipitado branco com uma quantidade de água indeterminada, quando os complexos 

solúveis do metal são hidrolisados ou quando a solução de nióbia é acidificada. O ácido 

nióbico é um óxido polimérico insolúvel e parece que essa polimerização ocorre através da 

eliminação intermolecular da água entre unidades tais como: Nb(OH)5 ou NbO(OH)3. 

Diferentes tipos de espécies iônicas do óxido de nióbio estão presentes na solução aquosa, 

como (NbO2(OH)
4-3

, Nb6O1
9-8

, HxNb6O19
-(8-x)

(X =1,2 ou 3). O pH da solução e a 

concentração do óxido de nióbio determinam as espécies iônicas específicas da nióbia 

(NOWAK e ZIOLEK, 1999; JEHNG e WACHS, 1991).  

Os compostos de nióbia geralmente possuem uma estrutura de coordenação octaédrica 

(NbO6) que é distorcida em diferentes dimensões, dependendo se seu poliedro é de esquina ou 

borda. Ocasionalmente as estruturas NbO7 e NbO8 podem ser observadas na fase óxido da 

nióbia (NOWAK e ZIOLEK, 1999). O cátion 5
+
 é muito grande e tem seu encaixe dificultado 

em um ânion de oxigênio tetraédrico. Assim, existe apenas alguns poucos compostos de óxido 

de nióbio com a coordenação tetraédrica (YNbO4 , YbNbO4 , LaNbO4 e SmNbO4 ), 

(NOWAK e ZIOLEK, 1999). Jehng e Wachs, 1991 descobriram que a interação do óxido de 

nióbio com superfícies básicas de um suporte resulta na formação de uma estrutura altamente 

distorcida, enquanto que a interação com superfície ácidas resulta na formação de grupos 

NbO6, NbO7 e NbO8 levemente distorcidos. O octaedro NbO6 altamente distorcido possui 

ligações Nb=O e estão associados aos sítios de Lewis. Ao contrário, os grupos NbO7 e NbO8 

possuem ligações Nb-O e estão associados aos sítios de Brönsted. Sítios de Lewis estão 

presentes em todos os sistemas suportados em óxidos de nióbio, mas os sítios de Brönsted são 

limitados aos sistemas Nb2O5/Al2O3 e Nb2O5/SiO2 (MAURER e KO, 1992). 

Os sítios ácidos do óxido de nióbio hidratado (Nb2O5.nH2O) também são influenciados 

pela temperatura empregada, os sítios ácidos de Lewis aumentam com o aumento da 

temperatura de pré tratamento acima de 500ºC, já os sítios ácidos de Brönsted diminuem em 
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alta temperatura (NOWAK e ZIOLEK, 1999). Além da acidez o tratamento térmico, também, 

modifica a cristalinidade e sítios deste material, uma vez que este apresenta polimorfismo. 

Desta forma, o óxido de nióbio amorfo começa a cristalizar em baixa temperatura e apresenta 

a chamada forma T, em aproximadamente 500ºC. A cristalização ainda pode ocorrer em alta 

temperatura, a 830ºC onde a forma apresentada é a forma M e por último a forma H em 

temperatura maiores. Essas transições polimórficas acontecem lentamente e em temperaturas 

que ainda não são bem definidas e são irreversíveis (NOWAK e ZIOLEK, 1999). Essas 

interações são conhecidas e afetam ambas as propriedades, físicas (mobilidade) e químicas 

(redutibilidade e acidez) do sistema catalítico contendo nióbia. Apesar desta variabilidade, 

Nb2O5 cristaliza a partir de uma forma amorfa nas formas TT ou T em temperatura baixa 

(500 a 650 ºC), nas formas M ou B em temperatura médias (800ºC) e na forma H em  

temperatura altas (acima de1000ºC). A Figura 21 apresenta as fases da nióbia a partir da 

espécie amorfa. (KO ,1990 ; NOWAK e ZIOLEK, 1999). 

 

Figura 21- Polimorfismo do Nb2O5. 

 
Fonte: Nowak e Ziolek. (1999).  

 

As formas T e H apresentam estruturas inteiramente diferentes. A fase T possui uma 

célula unitária que contém 42 átomos de oxigênio, onde oito íons de nióbio estão presentes 

em um octaedro distorcido, enquanto outros oito íons ocupam uma bipirâmide pentagonal 

(Ver Figura 22 A). A estereoquímica do polimorfismo principal do Nb2O5 descrito acima para 

a forma T é obtida como policristais a partir do tratamento térmico do pentóxido em contato 

com ar ou oxigênio, variando a temperatura. Já a forma H do nióbio apresenta uma estrutura 

que consiste na formação de blocos de octaedro NbO6 (3x4 e 3x5) que divide a esquina com o 

octaedro no seu próprio bloco e a borda com o octaedro em outro bloco (Ver Figura 22). Um 



60 

 

dos 28 átomos em cada célula unitária está presente em um sítio tetraédrico, onde ocorre a 

junção do bloco (NOWAK E ZIOLEK, 1999). 

 

Figura 22- Projeções das formas T e H do Nb2O5. (A) Estrutura do T-Nb2O5 paralelo ao 

plano [001], ( ) de oxigénio, ( ) de nióbio. (B) Estrutura cristalina do H-Nb2O5, 

(diamantes negrito) NbO6 octaedro, ( ) Nb no sítio tetraédrico. 

 
Fonte: Nowak e Ziolek. (1999).  

 

O nióbio metálico é usado como material estrutural na indústria aeroespacial e em  

tecnologias químicas, nucleares e metalúrgicas. O extensivo uso do nióbio é devido seu 

elevado ponto de fusão, resistência preservada em elevadas temperaturas, plasticidade, 

supercondutividade favorável e densidade relativamente baixa (CBMM,2013).  

O interesse em aplicações do nióbio na área catalítica vem crescendo 

consideravelmente em vários grupos de pesquisas (BRAGA, et al. 2005; SUN, et al. 2007; 

ZIOLEK, et al. 2003; TANABE, 2003, LI, et al. 2004; LI, et al. 2005; DAMYANOVA, et al. 

2003;FRANCISCO, et al. 2004; BASSAN, et al. 2013). Li e colaboradores (2004) suportaram 

o óxido de nióbio (Nb2O5) em alumina (α Al2O3) e aplicaram na hidratação de óxido de 

etileno. Eles verificaram que o Nb2O5/αAl2O3 apresentou alta atividade e seletividade para a 

hidratação do óxido de etileno para monoetileno glicol (MEG), sob condições suaves. Em 

comparação com o resultado das reações sem o catalisador, a conversão de óxido de etileno 

foi aumentada de 34% para 99,8 %. Além disso, o catalisador suportado com o óxido de 

nióbio demonstrou excelente estabilidade, não sendo observada desativação no tempo de 1000 

h. Um ano mais tarde esses mesmos autores (LI, et al. 2005) testaram a inserção do pentóxido 

de nióbio no MgAl2O3 e avaliaram sua atividade na hidratação do óxido de etileno. Os 

resultados mostraram que a α Al2O3 suportada em  MgAl2O4 aumentou tanto a basicidade 
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como a resistência mecânica do suporte e desta forma, a densidade e a acidez do catalisador 

de óxido de nióbio suportado na MgAl2O4 foi reduzido em relação a incorporação somente na 

Al2O3. Já Bassan et al. (2013), estudaram a avaliação de catalisadores de nióbio (ácido 

nióbico, fosfato de nióbio) nas reações de esterificação de ácidos graxos (C12-C18) com 

álcoois (metanol, etanol, butanol) e mostraram que o fosfato de nióbio é um catalisador eficaz 

para a reação de esterificação de ácidos graxos com álcoois. O uso do catalisador apresentou 

boa conversão à pressão ambiente, podendo também ser reutilizados três vezes na reação sem 

perda de atividade. 

Também tem se desenvolvido pesquisas usando a sílica como suporte do Nb2O5 com o 

intuito de aumentar a estabilidade dos sítios de Brönsted. Damyanova e colaboradores (2003),  

desenvolveram um trabalho com este enfoque, no qual realizaram impregnação do Nb2O5 na 

SiO2 com diferentes teores de Nb ( 0,8 a 4,4 % ). Observaram a formação de monocristais 

após a impregnação, como também que parte do Nb inserido pode estar atomicamente 

disperso na superfície da sílica, devido a uma formação da ligação Nb-O-Si. A forte interação 

entre átomos de Nb e sílica leva à geração de sítios ácidos de Lewis detectados pela carga 

positiva maior em átomos de Nb e sítios ácidos de Brönsted que são provenientes do aumento 

da densidade de elétrons no átomo de oxigênio da ligação Si-O. Francisco et al. (2004), 

também suportaram o Nb2O5 na SiO2, usando o método de sol-gel. Eles conseguiram maior 

estabilidade térmica dos sítios de Brönsted, devido à redução de mobilidade das partículas de 

óxido impostas pela formação das ligações Si-O-Nb. 

Desde a última década, vêm aumentando o interesse de unir estruturas mesoporosas a  

átomos de nióbio ou seus óxidos. Isto se deve ao fato dos óxidos de nióbios puros terem áreas 

específicas pequenas e não possuírem propriedades de peneiramento, o que dificulta sua 

atividade em várias reações, por outro lado grande parte das sílicas mesoporosas sozinhas não 

possuem sítios ativos e desta forma a união destes dois resulta em um material bastante 

promissor na área catalítica. (NOWAK e ZIOLEK, 1999; TREJDA, et al. 2011; TREJDA, et 

al. 2012; STAWICKA, et al. 2012; TREJDA, et al. 2008; SELVARAJ, et al. 2009; NOWAK, 

et al. 2004; SUMIYA, et al. 2009; SANCHO, et al. 2011; SRINIVASU, et al. 2008).  

O primeiro silicato mesoporosos contendo o nióbio foi obtido por Ziolek e Nowak, 

(1997), o suporte usado foi o MCM-41. A inserção foi feita por síntese direta, sendo usado o 

oxalato de nióbio como fonte de nióbio. O melhor material obtido foi depois de 48 h de 

envelhecimento, sendo feito o ajuste do pH para 11 após as primeiras 24h. Os resultados 

mostraram a inserção do nióbio na rede do material,  o nióbio inserido no MCM-41 foi mais 
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estável mecanicamente do que quando inserido na alumina e que a acidez obtida apresentou 

maior seletividade catalítica para formação de tióis na hidrosulfurização de álcool do que 

quando foi usado o AlMCM-41. O interesse em desenvolvimento de niobiosilicatos com o 

mesoporosos MCM-41 continua até os dias atuais, como exemplo podemos citar o trabalho 

desenvolvido por García-Sancho et al.( 2011), que  inseriram o nióbio tanto por impregnação 

como por síntese direta e testaram a sua atividade catalítica na produção de biodiesel por 

transesterificação de óleo de girassol com metanol. Averiguaram que o rendimento do 

biodiesel é maior com o aumento da acidez do catalisador, atingindo um valor de 95 %, com 

8% de Nb2O5 inserido no MCM-41, sendo que este pode ser reutilizado cinco vezes na reação 

sem sofrer perda significativa de atividade. 

Um pouco mais tarde que os estudos de niobiosilicatos com MCM-41, iniciaram-se as 

pesquisas destes utilizando como suporte mesoporosos o SBA-15. A inserção neste material 

poderia trazer mais benefícios devido aos maiores tamanhos de poros maior estabilidade do 

SBA-15. No entanto, a inserção direta é dificultada pelas condições de síntese deste (meio 

fortemente ácido), o que favorece a formação catiônica e suprime as interações entre Si-OH e 

Nb-OH. Entretanto, estudos foram realizados a fim de sintetizar um catalisador que tenha 

inserido de forma efetiva o nióbio na estrutura da SBA-15 (SANDANOBU, et al. 2009; 

TREJA, et al. 2008; SRINIVASU, et al. 2009; e SELVARA, al. 2009). Assim, Novak et al. 

(2004) desenvolveram uma série de sílicas mesoporosas do tipo SBA-15 contendo nióbio. A 

incorporação do nióbio foi feita por síntese direta, com condições brandas de acidez, usando o 

oxalato de nióbio como fonte e modificando os tipos de copolímeros tribloco não iônicos. Os 

resultados mostraram que o diâmetro médio do poro aumentou com o aumento da quantidade 

de nióbio introduzido e que existem aplicações potenciais desses materiais nos processos de 

oxidação em fase gasosa, devido à sua maior estabilidade hidrotérmica. Srinivasu et al. (2008) 

demonstraram a preparação de niobiosilicatos mesoporosos (NbSBA-15) altamente ordenados 

com altas cargas de nióbio inserido no SBA-15. A inserção foi feita pela síntese direta através 

do controle do pH, sendo este feito através de um simples ajuste da razão molar de água em 

relação ao ácido clorídrico (nH2O/nHCl) As razões molares usadas foram de 276,137.68 e 33. 

A incorporação foi maior na razão 276, onde o pH ficou próximo a 2, sendo o nióbio inserido 

coordenado tetraedricamente. Trabalho semelhante foi realizado por Selvaraj et al. (2009) 

para síntese de niobiosilicatos ( NbSBA-15), fazendo também ajuste no pH. Neste caso a 

síntese foi realizada sem nenhuma adição de ácido mineral, somente com o P123, TEOS, 

cloreto de nióbio e água. O cloreto tinha as propriedades ácidas necessárias para a síntese 
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deste material e o ajuste do pH, para inserção efetiva do nióbio foi necessário, sendo feito 

somente com a adição de água. O ajuste foi feito desde o pH de 1,6 até o de 2,2. Eles 

obtiveram espécies de nióbio incorporadas no SBA-15 com coordenação tetraédrica relataram 

que os materiais com o ajuste de pH 2.2 foram os que apresentaram uma maior estabilidade, e 

melhor atividade catalítica na reação de epoxidação. Síntese semelhante sem adição do HCl e 

usando pentacloreto de nióbio (NbCl5) como fonte foi realizado por Treja et al. (2008), que 

conseguiram obter altos teores de nióbio incorporado ao SBA-15 e mostraram que o material 

obtido, apresentou boa atividade catalítica na dessulfuração do metanol. 

A incorporação pelo método de pós-síntese na produção de niobiosilicatos com o 

SBA-15 também vem sendo empregada, Sumiya et al. (2009), realizaram a incorporação do 

óxido de nióbio (Nb2O5) na sílica mesoporosa SBA-15 através de impregnação com uma 

solução coloidal do óxido de nióbio. O Nb/SBA-15 obtido apresentou uma elevada 

estabilidade térmica, sem cristalização do referido óxido. O número de sítios ativos aumentou 

com o teor de Nb2O5 inserido. A atividade catalítica do Nb/SBA-15 foi avaliada na hidrólise 

de sacarose e a conversão foi maior na presença dos catalisadores que continham maior 

porcentagem do óxido de nióbio. 

O estudo de nióbio inserido no SBA-15 em conjunto com agentes mineralizantes para 

serem usados em processos catalíticos vem sendo realizado recentemente. Trejda e 

colaboradores desenvolveram pesquisas com este enfoque em (2011), (2012) e constataram 

que a aplicação da fonte de nióbio na síntese dos catalisadores sulfonados aumenta a 

estabilidade das espécies sulfônicas ativas, bem como que a inserção do nióbio aumenta a 

seletividade na esterificação do glicerol para formação do triacetilglicerol. 

 

 

3.4 PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

 

Sabe-se que a matriz energética mundial está apoiada nos combustíveis fosseis. No 

entanto, o panorama mundial está mudando rapidamente, por motivos ligados a três das 

grandes preocupações da humanidade nesse início de século: meio ambiente, energia e 

economia global. Embora à primeira vista possam parecer distintas estas três áreas estão, na 

realidade, completamente interligadas. As duas primeiras, já há algum tempo, estão na 

percepção do cidadão comum, devido aos evidentes problemas ambientais causados pela 
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queima de combustíveis fósseis. Quanto à economia, só o tempo dirá quais os efeitos 

permanentes que esta crise no sistema financeiro internacional terá sobre o setor energético 

(VICHI e MANSOR, 2009; MOSER, 2009). 

Em virtude dessa situação, a sociedade está à procura de novas fontes de energia, que 

sejam baratas, renováveis e menos poluentes, uma vez que o mundo enfrenta e sofre as 

consequências do efeito estufa e aquecimento global, causados e agravados pelo uso de 

combustíveis fósseis. Neste contexto, vem-se intensificando o incentivo ao desenvolvimento 

de novas tecnologias energéticas que supram as necessidades exigidas pelo mundo 

globalizado. Uma possibilidade que vêm tendo destaque é a produção de biocombustíveis, 

que segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), são 

derivados de biomassa renovável que podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis 

derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de 

energia (DEMIRBAS ,2008; HANH, et al. 2008; KNOTHE, et al. 2006; KNOTHE, et 

al.2007; VASUDEVAN e BRIGGS, 2008). 

Os seguintes produtos são considerados biocombustíveis (BART, et al . 2010; HARA, 

2010; KNOTHE, et al. 2006,): bioetanol, biodiesel, biogás, biometanol, biodimetileter, 

biometil-terc-butiléter (MTBE), bioetil tercbutiléter, diesel sintético (diesel verde), 

biohidrogênio e óleo vegetal. Segundo estes autores estes são conceituados e denominados 

por:  

 O bioetanol é um substituto direto da gasolina, produzido a partir de produtos 

agrícolas ou de origem vegetal. No Brasil a principal matéria prima usada para 

produção deste é a cana de açúcar.  

 O biodiesel são ésteres metílicos ou etílicos produzidos a partir de óleos 

vegetais ou graxas animais, podem ser usados em motores de combustão 

interna. No Brasil as principais matérias primas usadas para sua produção são o 

óleo de soja e o sebo bovino. 

 O biogás é um combustível gasoso produzido a partir da digestão anaeróbica da 

biomassa e/ou da biodegradabilidade de resíduos orgânicos.  

 O biometanol é o metanol produzido a partir da biomassa para uso como 

combustível.  

 O biodemetiléter é o dimetileter produzido a partir da biomassa.  

 O biometil-terc-butiléter é um combustível produzido a partir de biometanol.  
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 O bioetil.terc.butiléter é um combustível produzido a partir de bioetanol. 

 diesel sintético consiste em hidrocarbonetos produzido a partir da pirólise de 

biomassa.  

 O biohidrogênio é o hidrogênio produzido a partir de biomassa ou de frações 

biodegradáveis de resíduos. 

 

Os dois principais biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o etanol extraído de 

cana-de-açúcar e, em escala crescente, o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais 

ou de gorduras animais e adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Cerca de 

45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos no Brasil já são renováveis. No resto do 

mundo, 86% da energia vêm de fontes energéticas não-renováveis. Pioneiro mundial no uso 

de biocombustíveis, o Brasil alcançou uma posição almejada por muitos países que buscam 

fontes renováveis de energia como alternativas estratégicas ao petróleo (ANP, 2013). 

 

 

3.5 ÓLEOS VEGETAIS 

 

 

Os óleos e gorduras são substâncias de origem vegetal, animal ou microbiana, 

insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. A distinção entre um óleo e uma 

gordura se faz na aparência e nas propriedades físicas dessas substâncias. Na temperatura 

ambiente, as gorduras são sólidas e os óleos são líquidos. Os principais fatores que 

determinam se um lipídio é uma gordura ou um óleo, é o seu grau de insaturação e seu ponto 

de fusão. Assim, um lipídio contendo alto grau de ácidos graxos saturados será sólido em 

temperatura ambiente, com moderado grau de insaturação pode tornar-se sólido no 

refrigerador, enquanto que com alta insaturação permanece líquido no congelador 

(SOLOMONS e GRAHAM, 2007). 

De um modo geral, os óleos são definidos como substâncias líquidas à temperatura 

ambiente, enquanto que as gorduras caracterizam-se como substâncias sólidas. As gorduras de 

origem vegetal resultam de processos de hidrogenação de óleos vegetais. Os óleos e gorduras 

são formados, principalmente, por triglicerídeos ou triacilgliceróis, resultante da combinação 

entre três moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol, mas possuem também 

outros constituintes minoritários, tais como: monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos, 
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tocoferóis, esteróis, fosfolipídios, ácidos graxos livres, cerídeos e carotenoides 

(VISENTAINER e FRANCO, 2006). 

Os ácidos graxos presentes nos óleos e gorduras são constituídos, geralmente, por 

ácidos carboxílicos que contêm de 4 a 30 átomos de carbono nas suas cadeias molecular, as 

quais podem ser saturadas ou insaturadas. Os ácidos graxos saturados, encontrados na maioria 

dos óleos e gorduras são o láurico (C12:0), mirístico (C14:0), palmítico (C16:0) e esteárico 

(C18:0). Estes organizam-se com facilidade em cristais e como as atrações de Van der Waals 

são fortes, possuem pontos de fusão relativamente elevados que aumentam com o aumento do 

peso molecular do composto (VISENTAINER e FRANCO, 2006). 

Os ácidos graxos insaturados são encontrados livres ou ligados ao glicerol e 

apresentam uma ou mais duplas ligações entre os carbonos nas suas moléculas. Eles 

predominam sobre os saturados, particularmente nas plantas superiores. Os ácidos graxos 

insaturados diferem entre si quanto ao número de átomos de carbono, duplas ligações, 

localização das insaturações e configuração. Na maioria dos ácidos monoinsaturados, a dupla 

ligação localiza-se entre os átomos de carbono 9 e 10. Nos ácidos polinsaturados, com 

frequência, a primeira insaturação situa-se no carbono 10, e as demais duplas entre esta e a 

extremidade não carboxilada da cadeia hidrogenada, separados por um grupo metileno 

(─CH2─). Também apresentam simetria, existindo um predomínio de isômeros cis, 

especialmente nos óleos e gorduras naturais. A configuração cis da ligação dupla de um ácido 

graxo insaturado impõe uma curva rígida à cadeia de carbono que interfere com a organização 

cristalina, causando a redução da atração de van der Waals, entre as moléculas, 

consequentemente, ácidos graxos insaturados possuem pontos de fusão mais baixos. Os 

ácidos graxos insaturados mais comuns são o oleico (C18:1), linoleico (C18:2) e linolênico 

(C18:3) (RIBEIRO  e SERAVALII, 2007; VISENTAINER e FRANCO, 2006; ALLINGER 

et al. 1978). 

O uso direto de óleos vegetais como combustível para motores é problemático devido 

a sua alta viscosidade, maior densidade e baixa volatilidade. A viscosidade de alguns óleos 

vegetais chega a alcançar valores, de 11 a 17 vezes, maiores que as do diesel mineral e isto, 

gera problemas no funcionamento dos motores que os usem. (DEMIRBAS,2005; 

HRIBERNIK, 2007). Dentre os vários problemas tem-se combustão incompleta, formação de 

depósitos de carbono nos sistemas de injeção, diminuição da eficiência de lubrificação, 

obstrução nos filtros de óleo e sistemas de injeção, comprometimento da durabilidade do 
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motor e emissão de acroleína (substância altamente tóxica e cancerígena) formada pela 

decomposição térmica do glicerol (SCHWAB, et al. 1988). 

Várias abordagens diferentes têm sido consideradas para contornar esses problemas, 

sendo que a transformação de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal em ésteres de 

álcoois de cadeia curta tem importância estratégica para o setor energético, pois possibilita a 

obtenção do biodiesel, com características físico-químicas semelhantes ao óleo diesel 

(KNOTHE, et al. 2006). 

O Brasil com sua enorme área territorial cultivável apresenta vantagem para produção 

de oleaginosas e desta forma possui uma diversidade de oleaginosas promissoras para a 

produção de biocombustíveis, sendo essas produzidas em diferentes regiões a depender da 

forma de cultivo, clima, solo e zoneamento existente (QUÍMICA VERDE NO BRASIL, 

2010). 

Dentre a grande diversidade de oleaginosas para serem utilizadas para fins energéticos, 

encontra-se a moringa (Moringa oleifera Lam.) que se apresenta promissora para este fim, 

uma vez que não se encontra no mercado alimentício o que não acarretaria competições com 

esse setor.  

Moringa oleifera Lamarck, planta pertencente à família das Moringaceae é nativa da 

Índia e amplamente cultivada nos trópicos de todo o mundo (KARADI, et al. 2006). É uma 

árvore com características especiais, pois não apresenta dificuldades de propagação, podendo 

ser cultivada tanto pelo plantio direto, como por produção de mudas a partir de sementes ou 

de estacas, podendo ser plantada desde altitudes baixas até 2000 metros. Adaptam-se bem as 

condições climáticas tanto do clima semiárido como sub úmido, não sendo necessários altos 

volumes pluviométricos por ano, e é tolerante à seca (MCCONNACHIE, et al. 1999 ; 

OLIVEIRA,  et al. 2010 ). As árvores de moringa podem alcançar 4 m de altura, gerando 

flores e frutos em um ano, múltiplas colheitas de sementes são possíveis em muitas partes do 

mundo (MCCONNACHIE, et al. 1999; SANTANA et al. 2010). A planta requer poucos 

tratos culturais e cresce rapidamente logo no primeiro ano. Em condições favoráveis, uma 

única planta pode produzir de 50 a 70 kg de frutos/ano (EMBRAPA, 1999) Na Figura 23 

pode-se visualizar a árvore combagas, sementes e óleo extraídos da moringa. 
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Figura 23- Pé de Moringa, suas sementes e óleo. 

 
Fonte: Rural sementes. (2013). 

 

A semente desta árvore produz um óleo amarelo claro de alta qualidade, que varia de 

35 % a 40 % da massa total da semente (RURAL BIOENERGIA,2010 e OLIVEIRA, et al. 

2012), tendo sua composição variada por ácidos graxos saturados e insaturados, possuindo 

como ácido majoritário o ácido oleico,  como pode-se visualizar Tabela 1. 

 

Tabela 1- Composição do óleo de Moringa.. 

Ácido Composição (%) 

Palmítico (C16:0)* 7 

Palmitoléico (C16:1)* 2,0 

Esteárico (C18:0)* 4,0 

Oléico (C18:1)* 78 

Linoleico (18:2)* 1,0 

Araquídico (C20:0)* 4,0 

Behênico (C22:0)* 4,0 

*O número após os dois pontos representa a 

quantidade de insaturações existentes. 
 

Fonte: Santana et al. (2010). 
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Segundo Santana (2009 e 2010), a utilização do agente coagulante Moringa oleifera 

Lam apresentou resultados muito significativos como coagulante natural, podendo ser 

considerada como uma técnica alternativa para o tratamento de água produzida. O óleo obtido 

das sementes da moringa pode ser usado na fabricação de sabonetes, cosméticos e como 

combustível (OLIVEIRA, et al. 2012; SANTANA et al. 2010). A torta resultante da extração 

do óleo das sementes pode ser usada como fertilizante ou na alimentação animal (SANTANA, 

et al. 2010; EMBRAPA, 1999). 

 

 

3.6 CRAQUEAMENTO 

 

 

Pirólise e craqueamento de triglicerídeos são métodos alternativos de produção de 

biocombustível a partir das matérias primas renováveis.  Esta opção é especialmente 

promissora em áreas onde a indústria de hidroprocessamento de petróleo está bem 

estabelecida, uma vez que a tecnologia é muito semelhante à de refino de petróleo 

convencional (JUNMING, et al. 2010). Há vantagens significativas neste tipo de tecnologia 

sobre os custos de outros processamentos, incluindo a transesterificação, como por exemplo, 

compatibilidade com infra-estrutura, com os motores e padrões de combustível, flexibilidade 

de matéria-prima e mais importante ainda, os produtos finais são similares a composição do 

diesel e gasolina (JUNMING, et al. 2010). O uso de craqueamento de óleos vegetais e 

gorduras para produção de combustível começou a ser utilizado em meados do século XX, 

sendo seu uso intensificado por países europeus e na china durante a primeira guerra mundial. 

O processo foi impulsionado em decorrência da escassez de combustíveis fósseis, ocasionada 

pela Segunda Guerra Mundial (LIMA, et al. 2004 ; LI, et al. 2009 ). Estes hidrocarbonetos 

usados como substitutos da gasolina e diesel foram produzidos por processos de 

craqueamento semelhantes aos usados recentemente na indústria de petróleo. Desde então, 

várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas em diversos países; muito embora, somente a partir 

de meados da década de 1990, em virtude do crescente clamor pela preservação ambiental e 

da possível escassez do petróleo, as pesquisas tenham se intensificado. (LIMA, et al. 2004; LI, 

et al. 2009a) Desta forma, vários estudos vêm sendo desenvolvidos tanto para o craqueamento  

térmico, como também o catalítico e tem sido relatado que a seletividade dos produtos é 

fortemente afetada pela presença e a natureza dos catalisadores heterogêneos usados (LUZ, et 
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al. 2011; CHEN, et al. 2010; Li, et al. 2009b; TWAIQ, et al. 1999). Assim sendo, se relatará a 

seguir alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos para esses dois tipos de produção. 

 

 

3.6.1 Craqueamento Térmico 

 

 

O craqueamento térmico de triglicerídeos caracteriza-se pela pirólise dos óleos, ou 

gorduras, realizadas na ausência do catalisador, sendo o efeito térmico o responsável pela 

quebra das cadeias carbônicas (MAHER e BRESSLER, 2007; LI, et al. 2009b.) 

Várias reações ocorrem durante o craqueamento de um óleo e gordura. Devido este 

grande número de reações, a descrição das etapas do processo é relativamente complexa e 

vários autores vêm desenvolvendo estudos no intuito de compreender os mecanismos e 

reações que ocorrem no craqueamento (SNARE, et al.2006; BENSON, et al.2009 ; MÄKI-

ARVELA,2007; IDEM, et al. 1996; ADEBANJO, et al. 2005; OZÇIMEN e 

KARAOSMANOGLU, 2004). Maher e Bressler (2007) apud Chang e Wan (1947) 

descreveram o mecanismo de formação que ocorre nos ácidos graxos saturados. Segundo 

esses autores a reação de quebra dos triglicerídeos saturados, inclui 16 tipos de reação como é 

mostrado na Figura 24. Acredita-se que a maior parte dos ácidos, acroleína e cetonas são 

formadas na Eq.(1), sendo rapidamente decompostos de acordo com as equações (2) e (3) , já 

as Equações (6) e (11) são as principais responsáveis para a formação de hidrocarbonetos que 

constituem os combustíveis líquidos , especialmente na fracção de gasolina. 
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Figura 24- Decomposição de triglicerídeos saturados. 

 
Fonte: Adaptado de Maher e Bressler (2007). 

Como óleos vegetais também possuem componentes insaturados torna-se necessário 

estudar como ocorre a degradação térmica destes. Desta forma, Maher e Bressler (2007) apud 

Schwab et al. (1988), também relataram o mecanismo que ocorre na degradação de 

triglicerídeos insaturados (Figura 25) e mostraram que de uma forma geral, a decomposição 

térmica destas estruturas prossegue por meio de um mecanismo radicalar ou através de íons 

carbônicos livres, sendo que a formação de alcanos e alcenos pode ser atribuída a formação de 

um radical RCOO˙ através da clivagem de triglicéridios seguido por descarboxilação. Sítios 

insaturados aumentam a clivagem da ligação dupla C = C sendo esta uma reação dominante. 

A formação de compostos aromáticos é suportada por adição de etileno de um dieno 

conjugado e a formação dos ácidos carboxílicos são provavelmente formados por clivagem do 

grupo glicerol, resultando também na formação de acroleína.  
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Figura 25- Mecanismos de decomposição de ácidos graxos insaturados. 

 
Fonte: Maher e Bressler (2007). 

 

Na realidade, os óleos vegetais contêm uma mistura complexa de triglicerídeos 

insaturados e saturados. Desta forma, Idem, et al. (1996 e 1997), estudaram o craqueamento 

térmico do óleo de canola, na presença e na ausência de vapor de água e postularam um 

esquema de mecanismo de reação para dar conta do craqueamento térmico de ambos os 

componentes insaturados e saturados (Figura 26). Este esquema é mais complexo, mas baseia-

se em mecanismos anteriormente propostos (CHANG e WAN, 1947;  SCHWAB, et al. 1988). 

De acordo com este esquema, e como já relatado nos esquemas de cada ácido separadamente, 

os ácidos graxos saturados e os insaturados seguem rotas inicias de craqueamento diferentes. 

Nos saturados as reações de descarbonilação e descaboxilação ocorrem antes da quebra das 

ligações carbono-carbono. Já nos insaturados, a ordem das citadas reações é invertida em 

virtude da insaturação favorecer aquebra da ligação C-C beta à insaturação. Fato também 

reportado por Maher et al.(2007). 
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Figura 26- Esquema do craqueamento térmico do óleo de canola. 

 
Fonte: Idem et al. (1996). 

 

De acordo com a Figura 26, as etapas reacionais do craqueamento do óleo de canola 

correspondem aos seguintes processos químicos: (1) craqueamento inicial do óleo; (2) 

quebradas ligações C-C nos hidrocarbonetos oxigenados insaturados (i); (3) descarbonilação 

de hidrocarbonetos oxigenados saturados (s); (4) descarboxilação de hidrocarbonetos 

oxigenados insaturados; (5) descarboxilação de pequenas cadeias de hidrocarbonetos 

oxigenados; (6) descarbonilação de pequenas cadeias de hidrocarbonetos oxigenados; (7) 

desidratação bimolecular de álcoois; (8) desidratação de éter; (9) desidratação bimolecular de 

pequenas cadeias de álcoois; (10) desidratação de pequenas cadeias de éteres; (11,12,13,14) 

eliminação de etileno, isomerização e reações de transferência de hidrogênio; (15) ciclizações 

para formar olefinas cíclicas C3-C5 ( representa hidrocarbonetos de 3 a 5 átomos de carbono); 

(16) ciclizações para formar cicloparafinas C3-C5; (17) Adição Diels-Alder de dienos em 

olefinas para formar olefinas cíclicas C6
+
; (18) desidrogenação de cicloparafinas C3-C5 para 

formar olefinas cíclicas C3-C5; (19) hidrogenação olefinas cíclicas C3-C5 para formar 
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cicloparafinas C3-C5; (20) desidrogenação de cicloparafinas C6
+
 paraformar olefinas cíclicas 

C6+; (21) hidrogenação de olefinas cíclicas C6
+
 para formar cicloparafinas C6

+
; (22) 

polimerização/desidrogenação de olefinas para formar dienos, acetilenos e poli-olefinas; (23) 

aromatização de olefinas cíclicas C6
+
 para formar aromáticos C6

+
; (24) polimerização de 

aromáticos para formar poli-aromáticos; (25) coque de poliaromáticos; (26) coque do produto 

de policondensação de hidrocarbonetos oxigenados; (27)coque da policondensação do óleo; 

(28) divisão dos hidrocarbonetos de cadeia longa em seus elementos e posterior formação de 

coque; (29) polimerização de olefinas para formação de coque; (30) rota direta de formação 

de hidrocarbonetos C1-C5 a partir de moléculas de triglicerídeos. (I) óleo residual; (II) 

produto líquido orgânico (IDEM, et al. 1996; IDEM, et al. 1997). Ainda conforme o esquema, 

o produto líquido orgânico do craqueamento térmico é obtido a partir das reações de 

ciclização, aromatização e policondensação, sendo constituído por hidrocarbonetos 

provenientes das reações de transferência de hidrogênio e eliminação de etileno. Outros 

trabalhos corroboram com o mecanismo proposto (ADEBANJO, et al. 2005; DUPLAIN ,et al. 

2007) e reforçam a ideia que esses passam por etapas de craqueamento primário e 

craqueamento secundário, como mostra Duplain et al. (2007). O craqueamento primário dos 

triglicerídeos é um processo regido por reações radicalares, predominantemente térmico e o 

craqueamento secundário é caracterizado pelas reações de desoxigenação e quebra das cadeias 

dos ácidos graxos. 

Muitos trabalhos foram desenvolvidos utilizando somente o craqueamento térmico 

para obtenção de hidrocarbonetos como o de Adebanjo et al. ( 2005) que realizaram a pirólise 

de banha de porco em um reator de leito fixo e concluíram que existe um grande potencial 

para a produção de diesel verde na ausência de um catalisador. Obtiveram produtos gasosos 

constituído principalmente de hidrocarbonetos (C1-C3, CO, CO2 e H2) e produtos líquidos 

constituído essencialmente de alcanos, alcenos de cadeia linear e cíclica, aromáticos, cetonas, 

aldeídos e ácidos carboxílicos. Eles relataram também que a pirólise da banha é fortemente 

influenciada pela temperatura, uma vez que o líquido total aumentou com a diminuição da 

temperatura. Já Ozçimen e Karaosmanoglu (2004) realizaram a pirólise da torta da canola 

tanto sob atmosfera inerte de nitrogênio como também sem fluxo. Eles obtiveram como 

produtos principais o bio- óleo e o bio-carvão. O bio-carvão obtido foi rico em carbono, 

apresentando um alto poder calorífico. Já o bio-óleo apresentou frações de diesel e gasolina 

que se mostraram viáveis para serem usadas como biocombustível verde e ambientalmente 

corretos. Chen et al. (2010) também trabalharam com biomassa de segunda geração, neste 
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caso usaram a palha de soja e também testaram a mistura desta com o óleo de girassol. O 

processo usado foi à destilação simples, seguido de um processo de co-desoxi- liquefacção. 

Eles constataram que o processo usado e a mistura de biomassa e óleo vegetal é uma maneira 

eficaz para gerar combustíveis com alta qualidade, como também que a proporção em peso de 

biomassa e óleo vegetal exerceu um grande efeito sobre a qualidade de hidrocarbonetos 

obtidos, sendo este melhor quanto maior a quantidade de óleo inserido. 

O efeito da temperatura no craqueamento térmico também vendo sendo foco de 

estudo, com o intuito de averiguar se esta influência nos produtos formados (LI, et al. 2007 ; 

YANG, et al. 2006; ADEBANJO, et al. 2005; OOI, et al. 2004; YANG, et al., 2006; DUPAIN 

et al., 2007; TAMUNAIDU e BHATIA, 2007). LI et al. (2007), demonstraram na pesquisa 

realizada com a pirólise de resíduos de óleo de palma em diferentes temperaturas, que esta 

influencia fortemente as frações obtidas, uma vez que o aumento desta (500-900 °C), 

diminuiu o rendimento da fração líquida e aumentou a quantidade de gás, entretanto a 

quantidade de compostos oxigenados na fração líquida diminui. Eles explicaram essa 

mudança da seguinte forma: com o aumento da temperatura, o óleo primário, contendo 

principalmente compostos oxigenados foi transformado em um composto de óleo secundário 

com compostos fenólicos dominantes, em seguida, com a crescente temperatura formou-se 

mais óleo aromático que finalmente foi transformado em um óleo superior, que continha uma 

elevada quantidade de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Enquanto isso, o aumento de 

temperatura promovia reações secundárias que resultaram na formação de gases como CO, 

CO2, H2, CH4. Trabalho semelhante foi realizado por Yang et al. (2006) que tiveram como 

principais conclusões que a temperatura desempenhou um papel fundamental no rendimento e 

na qualidade dos diferentes produtos (gás , líquido e carvão sólido) a partir da pirólise de 

biomassa. Eles demonstraram em seus experimentos que o rendimento máximo da fração 

líquida (mistura de ácido, éter e fenol) foi obtido a 500°C, enquanto que em temperatura 

média ( 500 -600 ° C ) foi encontrado maior produção de bio-óleo líquido e de carvão vegetal 

com uma alta área específica e altas temperaturas ( > 700 °C ) foi favorável evolução de gases 

ricos em hidrogênio. 

Como demonstrado a pirólise e craqueamento térmico é bastante simples por usar 

somente a temperatura para que o processo ocorra, entretanto apresenta uma desvantagem que 

é a formação de compostos oxigenados, os quais tornam o produto bastante ácido. A 

formação de parafinas, olefinas e produtos oxigenados (aldeído, cetona e ácidos carboxílicos) 
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vêm sendo obtidos com alto teor durante a decomposição térmica e desta forma processos 

catalíticos são necessários para melhorar a qualidade dos produtos formados. 

 

 

3.6.2 Craqueamento Catalítico 

 

 

A presença de catalisadores na reação de craqueamento pode favorecer determinadas 

reações e assim alterar a composição final dos produtos, já que a presença destes pode 

facilitar ou dificultar determinadas etapas do processo. Assim diversos catalisadores estão 

sendo utilizados na reação de craqueamento catalítico no intuito de aumentar a seletividade de 

produtos mais almejados, como por exemplo, o diesel e gasolina. Neste sentido diversos 

catalisadores já foram testados, desde zeólitas (SERRANO, et al.2005; ARANDES, et al. 

2007; DUPAIN, et al. 2007; BUZETZKI, et al. 2011; ADJAYE e BAKHSHI, 1995), argilas 

(PRADO, et al. 2009), alumina (SANTOS, et al. 1998; ADJAYE, et al.1996 ) materiais 

mesoporosos (LUZ, et al. 2011;TWAIQ, et al. 2003a; TWAIQ, et al. 2003b; OOI, et al. 

2004b; OOI, et al. 2007), compósitos de zeólita e mesoporosos (OOI et al., 2004a;TWAIQ, et 

al., 2004) dentre outros. 

Dentre a diversidade de zeólitas a que vem sendo mais usada no craqueamento 

catalítico é a ZSM-5, como também ela em sua forma protonada H-ZSM-5, uma vez que sua 

elevada acidez e seletividade de forma leva a formação de hidrocarbonetos lineares de cadeia 

curta, cíclicas, alifáticos e aromáticos, diminuindo a quantidade de resíduos formados e 

aumentando o rendimento de compostos aromáticos (benzeno, tolueno e xileno) (SERRANO, 

et al. 2005; ABRANDES, et al. 2007; DUPAIN, et al. 2007). 

Estudos comparativos do craqueamento catalítico usando a ZSM-5 e outras zeólitas 

também foram realizados.  Buzetzki et al. (2011) estudou o craqueamento catalítico usando 

diferentes zeólitas ( H-ZSM-5, CL e NaY) de distintos óleos vegetais e obtiveram  

porcentagem de frações líquidas com rendimentos de 85 a 90 %, sendo a maior porcentagem 

obtida pela  zeólita CL, porém a seletividade dos produtos não teve grandes variações entre as 

zeólitas estudadas. Outros catalisadores como HY (0,74 nm) , H-mordenita (0,67 nm) e sílica-

alumina (3,15 nm), também tiveram seus resultados comparados com a HZSM -5 (tamanho 

médio de poro, 0,54 nm), (ADJAYE e BAKHSHI, 1995) encontraram resultados interessantes 

nos produtos quando se modifica o catalisador usado, pois enquanto o HZSM-5 e H-
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mordenita produziu mais compostos aromáticos do que os hidrocarbonetos alifáticos, o 

catalisador  HY e a  sílica-alumina produziu mais hidrocarbonetos alifáticos do que 

aromáticos, mostrando que tanto a acidez como o tamanho dos poros afeta na seletividade dos 

produtos. 

O estudo da eficiência da zeólita KY foi testado no craqueamento catalítico de óleo de 

algodão por leito fixo fluidizado, sendo demonstrado que a temperatura e razão de 

catalisador/óleo são variáveis importantes no processo, e encontrados valores ótimos na 

temperatura de reação de 426 °C e razão molar de cat/óleo de 7,8 g/g. O rendimento máximo 

de 65,5% em peso foi obtido, sendo destes 33,7 % de fração gasolina ( LI, et al. 2009). 

Como mostra alguns pesquisadores como Williams e Horne (1995), Idem et al. (1997) 

e Santos et al. (1998), nos catalisadores com estrutura cristalina bem definida, a acidez não 

interfere, significativamente, na distribuição dos produtos, a exceção dos compostos 

aromáticos e parafinas cíclicas, cuja formação é favorecida por sítios ácidos de Brönsted no 

interior dos poros. Entretanto, vários estudos (ADJAYE e BAKHSHI, 1995; TWAIQ, et al., 

2003a; TWAIQ, et al. 2003b; OOI, et al. 2004a; OOI, et al. 2004b; TWAIQ, et al. 2004; OOI, 

et al. 2007; CHEW e BHATIA, 2009; LUZ, et al. 2011) indicam que catalisadores fortemente 

ácidos proporcionam maior conversão quando comparados aos que não contém sítios ácidos 

ou que são fracamente ácidos. 

Em virtude disto, pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de aliar as 

características dos materiais mesoporosos com a acidez necessária para se obter uma maior 

seletividade de hidrocarbonetos com maior número de carbonos. Dentre estas, encontra-se o 

estudo feito por Luz et al. (2011), que  realizaram um craqueamento térmico e catalítico do 

óleo de buriti usando como catalisador o LaSBA-15 e demonstraram que em função dos sítios 

ácidos de Lewis e do sistema de poros unidirecional deste material a LaSBA-15, apresentou 

boa atividade para a desoxigenação do óleo, o que resultou em uma redução do teor de 

compostos oxigenados no líquido orgânico (OL) recolhidos acima de 190 ° C, obtendo-se 

como produto principal, uma mistura de hidrocarbonetos semelhantes a diesel mineral, 

chamado diesel verde. O uso de materiais mesoporosos modificados com alumínio da rede 

cristalina e por tratamentos de troca iônica também vem sendo bastante usado no 

craqueamento catalítico (TWAIQ, et al. 2003a; TWAIQ, et al. 2003b; OOI, et al. 2004b; OOI, 

et al. 2007). Estes constataram que em todos os casos a elevação da acidez por incorporação 

de alumínio favorece a conversão e a obtenção de líquido orgânico até certo ponto. Já que a 

incorporação de uma grande quantidade de átomos de alumínio provoca a distorção da 
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estrutura cristalina do catalisador, quando o alumínio é adicionado no gel de síntese. Assim 

mostraram que a incorporação excessiva de alumínio provoca a diminuição da intensidade do 

craqueamento secundário. Em relação à protonação dos catalisadores relataram que o mesmo 

favorece levemente à conversão. 

Trabalhos usando compósitos formados entre zeólitas e mesoporosos também foram 

desenvolvidos para uso na reação em questão. Ooi et al. (2004a) desenvolveram um 

compósito micro/mesoestruturados de zeólita BETA/MCM-41 e Twaiq et al. (2004) um de H-

ZSM-5/MCM-41. Foi notado em ambos os estudos que os compósitos proporcionaram 

melhor percentual de conversão e maior seletividade para a fração gasolina do que os 

catalisadores separados ou na forma de uma simples mistura mecânica. Também foi 

constatado que o aumento da quantidade de mesofase no compósito eleva a porcentagem de 

óleo convertido e a seletividade para gasolina. 

Outras pesquisas com diferentes catalisadores também têm sido desenvolvidas. Prado 

et al. (2009) realizaram o craqueamento térmico e catalítico do óleo de soja usando como 

catalisador a bauxita, que se apresenta como um catalisador de alta acidez e baixo custo. Os 

resultados mostraram que o craqueamento térmico catalítico diminui a quantidade de 

compostos ácidos em relação ao craqueamento térmico e que o catalisador mostrou-se 

eficiente no processo de craqueamento secundário. 

O uso de catalisador básico também vem sendo utilizado no craqueamento de óleos 

vegetais. Junming et al. (2009 e 2010) desenvolveram trabalhos usando catalisadores básicos 

(tais como: K2CO3 , Na2CO3, NaOH, CaCO3, CaO, K2CO3, Na2CO3,CaO) no craqueamento 

de óleo vegetal e relataram que  o catalisador básico gerou uma acidez menor dos produtos 

obtidos, e que apresentaram propriedades físicas e químicas semelhantes às especificadas para 

combustíveis à base de petróleo. No entanto, Idem et al. (1997); Williams e Horne (1995) em 

trabalhos anteriores demonstraram que o craqueamento secundário é inibido na presença de 

catalisadores básicos, sendo decorrente da impossibilidade de adsorção dos produtos do 

craqueamento primário na superfície externa do catalisador, já que os mesmos são adsorvidos 

preferencialmente nos sítios ácidos da referida superfície. 

Como já citado, o líquido orgânico oriundo do craqueamento de óleos e gorduras 

contém compostos oxigenados e hidrocarbonetos distribuídos nas faixas de temperatura de 

destilação da gasolina, querosene e do diesel oriundos do petróleo (LIMA,et al. 2004; 

TWAIQ, et al. 1999; TWAIQ, et al. 2003a; TWAIQ, et al. 2003b; ADEBANJO, et al. 2005; 

OOI, et al. 2004a; TWAIQ, et al. 2004; PRADO e FILHO, 2009). Além de ter essa 
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semelhança com estes últimos, as citadas frações de hidrocarbonetos também apresentam 

propriedades químicas e físicas bem próximas dos combustíveis de origem fóssil (LIMA, et 

al. 2004) e apresentam como grande vantagem em relação aos derivados do petróleo, o fato de 

ser oriundos de fonte  renovável e praticamente isentos de nitrogênio e enxofre, principais 

elementos formadores dos óxidos responsáveis pelo efeito estufa e a chuva ácida (MAHER e 

BRESSLER, 2007). 

 Diante da revisão bibliográfica realizada, pode-se constatar que muitas pesquisas vêm 

sendo realizadas tanto para produção e modificações de catalisadores mesoporos, como 

também no processo catalítico de óleos vegetais para produção de biocombustíveis. 

Entretanto como demonstrando não se tem relatos de trabalhos desenvolvidos com o uso da 

solução tampão, como também usando o óleo de moringa e niobiosilicatos para produção de 

biocombustíves, o que reforça a importância do objetivo deste trabalho que é desenvolver 

niobiosilicatos por novos métodos de síntese e por métodos tradicionais a eplicá-lo na 

produção de biocombustíveis a partir do craqueamento do óleo de moringa.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este tópico tratará da metodologia empregada neste trabalho. A Figura 27 demonstra 

de forma mais clara os pontos e a sequência em que serão discutidos. 

 

Figura 27- Fluxograma dos tópicos que serão descritos na metodologia. 

 
 

4.1 SÍNTESE DOS CATALISADORES 

 

 

O suporte mesoporoso do tipo SBA-15 e os niobiosilicatos foram sintetizados 

utilizando os seguintes reagentes: 

 Fonte de silício: Tetraetilortosilicato (TEOS, Sigma-Aldrich, 98% - Si(OC2H5)4); 

 Fonte de nióbio: Oxalato amoníaco de Nióbio (CBMM); 

 Direcionador: Pluronic P123 (Copolímero Tribloco, Aldrich, MMmédia = 

5750g/mol); 

 Meio Ácido: Ácido Clorídrico (Vetec, HCl, 37%); 

 Sal: Cloreto de Potássio (Vetec, KCL,99%); 
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 Álcool etílico (Vetec 95%) 

 Solvente: Água destilada. 

As sínteses hidrotérmicas foram realizadas utilizando autoclaves de teflon de 200 mL 

que foram inseridos em reator de aço inoxidável. 

 

 

4.2 SÍNTESE DO SUPORTE DO TIPO SBA-15 

 

 

A amostra da SBA-15 foi sintetizada pelo método hidrotérmico proposto por Zhao et 

al. (1998) utilizando como direcionador da estrutura o copolímero tribloco Pluronic P123 

(EO20PO70EO20), o ácido clorídrico, a água destilada e o tetraetilortosilicato (TEOS) na 

seguinte proporção molar: 1,000 TEOS: 0,015 P123: 2,750 HCl: 166,0 H2O (LUZ, et al. 

2010). A síntese foi realizada nas seguintes etapas: 

1º - dissolução do direcionador orgânico, Pluronic P123, em solução aquosa de ácido 

clorídrico (pH de aproximadamente 0,5), sob agitação e temperatura de 40 ºC, permanecendo 

sob essas condições por 2 horas. 

2º - adição da fonte de sílica (TEOS). Esta mistura resultante foi mantida sob agitação 

e a mesma temperatura por 24 horas. Em seguida, o gel, assim obtido, foi transferido para o 

recipiente de Teflon e este transferido para um reator de aço inoxidável, onde foi aquecido a 

100 ºC e mantido em repouso nesta temperatura, por 48 horas. 

3º - resfriamento do material até a temperatura ambiente, filtrado a vácuo e lavado 

com solução de 2% em volume de ácido clorídrico em etanol, esse procedimento foi adotado 

para retirada parcial do direcionador orgânico, pois como mostra Araujo e Jaroniec (2000), o 

uso desta solução promove a remoção parcial do mesmo. Cabe destacar que a cada 100 

gramas de gel são utilizados 50 mL da referida solução. 

4º- secagem a temperatura ambiente por 48 horas. 

A memória do cálculo pode ser vista no apêndice 1. Um fluxograma geral deste tipo 

de síntese pode ser visualizado na Figura 28. 
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Figura 28- Fluxograma do procedimento de síntese do suporte SBA-15. 

Água destilada HCL P123 (E020P070E020) 

Agitação a 40 C por 

2  h e pH ≈ 0,5. 

TEOS 

Agitação a 40 C por 

2 4 h 

Teflon a 100 C por 

48 h 

Lavagem com solução etanólica a  

2 % de Hcl e Filtração

Seco a  temperatura 

ambiente por 48 h

 

 

4.3 PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES SUPORTADOS COM NIÓBIO 

 

 

Os catalisadores a base de nióbio foram obtidos pela impregnação do suporte SBA-15, 

pelo método de volume incipiente usando como precussor o oxalato de amônio e nióbio 

pentahidratado (NH4 [NbO(C2O4)2. (H2O)]. (H2O)3). Para isto, se faz necessário determinar o 

volume incipiente do suporte. Esta determinação consiste em pesar uma quantidade conhecida 

do suporte, e ir adicionando o solvente que será utilizado na solução, que neste caso foi à água 
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destilada. A adição da água foi feita lentamente com uma bureta volumétrica de 1 mL, até que 

o suporte ficasse totalmente umedecido. Cabe destacar que à medida que a água vai tocando o 

suporte o mesmo deve ser cuidadosamente agitado. Para se ter uma maior confiança no 

volume encontrado, este procedimento foi feito três vezes e o volume incipiente encontrado 

para meio grama do suporte foi de 2,1 mL g
-1

. 

Depois de encontrado o volume incipiente, foi preparado soluções do precussor de 

nióbio, oxalato de amônio e nióbio pentahidratado ((NH4 [NbO(C2O4)2. (H2O)]. (H2O)3)), 

com os percentuais de impregnações desejados em massa de 5, 15, 25, 30 e 35% de Nb2O5, 

respectivamente, com relação ao suporte SBA-15. As massas usadas para 25 mL de solução 

podem ser vista na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Quantidade da massa do sal precursor usada na preparação da solução. 

Porcentagem 

em massa (%) 

Massa do 

precursor (g) 

Nb5 0,890 

Nb15 2,876 

Nb25 5,197 

Nb30 6,500 

Nb35 7,869 

 

Com as soluções preparadas foram realizadas as impregnações do suporte, que foram 

secos a 70 °C por 2 horas e posteriormente calcinados. A metodologia de impregnação 

adotada pode ser visualizada na Figura 29. Os catalisadores foram nomeados por NbXSBA-

15, no qual x é o percentual de óxido de nióbio incorporado ao suporte SBA-15. 
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Figura 29- Esquema representativo da impregnação do suporte pelo método de volume 

incipiente. 

 
 

 

4.4 ESTUDO DO pH PARA SÍNTESE DOS NIOBIOSSILICATOS 

 

 

Para inserção do nióbio no SBA-15 pelo método da síntese direta, tentou-se aplicar a 

metodologia padrão de síntese do SBA-15 descrita acima, no entanto não foi obtido êxito, 

pois como mostra Srinivasu et al. (2008), as condições de síntese deste suporte possui um pH 

muito baixo, o que  favorece a formação catiônica e suprime as interações entre Si-OH e Nb-

OH, o que dificulta a inserção do óxido durante a  síntese. Diante desta problemática, foi 

desenvolvido um novo método de síntese para o SBA-15, com controle de pH que possa 

facilitar a inserção de heteroátomos. A proporção molar usada foi de: 1,000 TEOS: 0,016 

P123: 0,46 HCl: 125,0 H2O: 0,0025 de Nb2O5(SRINIVASU, et al. 2008). Os pH estudados 
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foram 2,2; 2,0; 1,6 e 1,4.  A metodologia consiste em fazer uma solução tampão com o 

próprio ácido clorídrico e o cloreto de potássio. As soluções são feitas no pH desejado e usado 

no gel de síntese como substitutos da água e do ácido clorídrico. Na Tabela 3 encontram-se os 

volumes usados das soluções de concentração 0,2 mol/L de HCl e KCl para cada pH em 

estudo. Depois de medidos estes volumes a mistura foi avolumada para 200 mL. 

 

Tabela 3- Volumes usados para a solução tampão de Clark- Lubs ( HCl e KCl). 

pH KCL/ mL HCL/ mL 

1,4 50 41.5 

1,6 50 26,3 

2,0 50 10,6 

2,2 50 6,7 

 

Posteriormente o Pluronic P123 foi dissolvido na quantidade pré definida da solução 

tampão, sob agitação, temperatura de 40 ºC e pH definido permanecendo sob essas condições 

por 2 horas, em seguida  foi adicionada a fonte de sílica, TEOS e a fonte de nióbio. Esta 

mistura resultante foi mantida sob agitação e mesma temperatura por 24 horas.  Depois, o gel, 

assim obtido, foi transferido para o recipiente de Teflon/inox, onde foi aquecido a 100 ºC e 

mantido em repouso, nesta temperatura, por 48 horas. Após este tempo, o material obtido foi 

resfriado a temperatura ambiente, filtrado a vácuo e lavado com solução de 2% em volume de 

ácido clorídrico em etanol. Cabe destacar que o acompanhamento do pH foi realizado em  um 

pHmetro portátil de marca Quimis, e medido  em quatro momentos: o primeiro logo após ser 

feita a solução tampão, o segundo após dissolução do P123, o terceiro após o gel ter 

permanecido 24 em  agitação e por último antes do processo de lavagem e em todas essas 

medições o pH encontrado foi constante. Os catalisadores foram nomeados por NbSBA-

15(npH), no qual n é o pH usado na síntese. A Figura 30 demonstra todo o processo de síntese 

envolvido. 
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Figura 30- Fluxograma do procedimento de síntese do NbSba-15 com o uso da solução 

tampão em diferentes pH. 

 
 

 

4.5 SÍNTESE DO SBA-15 USANDO A SOLUÇÃO TAMPÃO DE pH 2,2 

 

 

No intuito de averiguar melhor a síntese pelo método de solução tampão, foi realizado 

uma síntese somente do SBA-15, considerando o pH 2,2. A proporção molar usada foi de: 

1,000 TEOS: 0,016 P123: 0,46 HCl: 125,0 H2O. Para isto foi feito a solução tampão com o 

próprio ácido clorídrico e o cloreto de potássio, usando 6,7 mL da solução do ácido e 50 mL 

da solução do sal, sendo esta solução avolumada com água até 200 mL resultando em um pH 

de 2,2. Posteriormente o Pluronic P123 foi dissolvido na quantidade pré-definida da solução 
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tampão, sob agitação, temperatura de 40 ºC, permanecendo sob essas condições por 2 horas, 

em seguida foi adicionada a fonte de sílica, TEOS. Em seguida segui-se as etapas 3 e 4 já 

descritas na síntese padrão, item 4.1.O processo de lavagem também foi otimizado, para evitar 

que restasse no catalisador resíduos de KCl, para isso foi adicionando água destilada e 

medindo a retirada deste com aplicação de 1 mL de solução de nitrato de prata a 5 % na água 

residual, pois como mostra a Equação 2 o KCl reage com o mesmo formando um precipitado 

branco, o que demonstrava a saída deste. Esse processo foi realizado até não haver mais a 

formação do precipitado, o que totalizou cerca 200 mL de água. Posteriormente foi realizada a 

lavagem com a solução de 2% em volume de ácido clorídrico em etanol. Cabe destacar que o 

acompanhamento do pH também foi  realizado, como relatado no item 4.4. Os catalisadores 

foram nomeados por SBA-15(2,2). 

 

AgNO3(aq) + KCl (aq) → AgCl (s) + KNO3 (aq) Equação 2 

 

 

4.6 SÍNTESE COM SOLUÇÃO TAMPÃO NO pH 2,2 E DIFERENTES RAZÕES 

MOLARES DE Si/Nb 

 

 

No intuito de otimizar e inserir uma maior quantidade de nióbio no material, adotando 

esta nova metodologia, foram realizadas novas sínteses. A proporção molar usada foi de: 

1,000 TEOS: 0,016 P123: 0,46 HCl: 125,0 H2O . x Nb2O5 (Srinivasu et al., 2008), onde x foi 

0,1 para Nb5SBA-15 (Si/Nb = 5), 0,033 para Nb15SBA-15 (Si/Nb = 15), 0,02 para Nb25SBA-

15 (Si/Nb = 25), 0,014 para Nb35SBA-15 (Si/Nb = 35) e 0,01 para Nb50SBA-15 (Si/Nb = 50). 

A memória representativa do cálculo pode ser vista no apêndice 2. As quantidades em gramas 

dos reagentes precursores para síntese de NbxSBA-15 (2,2) com diferentes razões Si/Nb, pode 

ser visualizado na Tabela 4. 
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Tabela 4- Quantidades em gramas de reagentes precursores para síntese de NbxSBA-15 (2.2) 

com diferentes razões Si/Nb. 

Razão 

Si/Nb 

TEOS 

 (mL) 

P123 

(g) 

Solução tampão 

(mL) 

Fonte de nióbio 

(g) 

5 17,29 6,99 174,5 5,77 

15 17,41 7,03 175,9 1,92 

25 17,43 7,04 176,0 1,16 

35 17,44 7,05 176,1 0,81 

50 17,45 7,05 176,2 0,58 

 

O procedimento de síntese usado foi igual ao relatado no item 4.4, exceto o pH usado 

na síntese que foi de 2,2. Os catalisadores foram nomeados por NbxSBA-15 (2,2), no qual x é 

o teor de nióbio e 2,2 o pH usado. Cabe destacar que para estes catalisadores também foi 

adotado o processo de lavagem relatado anteriormente no item 4.5. A Figura 31 apresenta de 

forma mais clara o processo de síntese adotado. E a memória representativa do cálculo pode 

ser vista no apêndice 2. 
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Figura 31- Fluxograma do procedimento de síntese com pH 2,2 e diferentes razões molares de 

Si/Nb. 

 
 

 

4.7 CALCINAÇÃO 

 

 

A técnica de calcinação foi empregada para remoção total do direcionador dos poros 

das peneiras moleculares mesoporosas e para formação do óxido de nióbio. Para tanto, os 

suportes SBA-15 e SBA-15 (2,2) foram submetidos à atmosfera de nitrogênio (100 mL/min) e 

aquecimento, a 10 ºC/min, da temperatura ambiente a 550 ºC; temperatura na qual cada 

amostra foi mantida por 2 horas sob a citada atmosfera dinâmica. Ao fim deste tempo, a 

atmosfera de nitrogênio deu lugar a uma atmosfera dinâmica de ar sintético (100 mL/min), 

sob a qual o processo ocorreu por mais 2 horas a mesma temperatura. Os catalisadores 
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suportados pelo processo de pós síntese: Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb25SBA-15, Nb30SBA-

15 e Nb35SBA-15, após serem impregnadas foram calcinados em atmosfera dinâmica de ar 

sintético (100 mL/min), na temperatura de 550°C por 6 horas. Já para todas as síntese 

realizadas com controle de pH, foi usado a atmosfera dinâmica de nitrogênio (100 mL/min) 

aquecimento de 10 ºC/min, e temperatura ambiente a 550 ºC; temperatura na qual cada 

amostra foi mantida por 2 horas sob a citada atmosfera dinâmica. Ao fim deste tempo, a 

atmosfera de nitrogênio deu lugar à atmosfera dinâmica de ar sintético (100 mL/min) sob o 

qual o processo permaneceu por 6 horas. 

 

 

4.8 CARACTERIZAÇÕES FISICO-QUÍMICA DOS CATALISADORES 

 

 

4.8.1 Análise Termogravimétrica 

 

 

Todos os catalisadores sintetizados não calcinadas foram analisadas por 

termogravimetria (TG/DTG), com o objetivo de escolher a temperatura correta de calcinação; 

observar possíveis alterações na condensação dos grupos silanóis, decorrentes da mudança da 

síntese com a solução tampão e analisar se houve modificações nas curvas termogravimétricas 

das amostras NbxSBA-15(pH), quando comparadas às curvas das amostras SiSBA-15 e 

NbxSBA-15, decorrentes da incorporação do nióbio. As medidas foram realizadas na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

As curvas termogravimétricas foram realizadas em uma termobalançaa Shimadzu 

modelo TGA 50. Nas análises foram utilizadas aproximadamente 5 mg de material em 

cadinho de porcelana, sendo as amostras submetidas a aquecimento de uma temperatura de 25 

a 900 ºC, com uma razão de aquecimento de 10 ºC.min
-1

, sob atmosfera dinâmica de 

nitrogênio com fluxo de 25 mL.min
-1

. 
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4.8.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

 

As análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram empregadas com o 

intuito de verificar a quantidade de energia envolvida nos processos durante o programa 

controlado de temperatura ao qual as amostras foram submetidas, bem como, identificar as 

ocorrências endotérmicas ou exotérmicas envolvidas. Além de analisar a remoção do 

direcionador da estrutura.  

Para isto, foi utilizado o equipamento de DSC modelo TA 60 da Shimadzu. Nas 

medidas foram pesados cerca de 10 mg de material em panelas de alumínio, as quais foram 

tampadas. Uma panela vazia foi utilizada como referência. A amostra foi aquecida até uma 

temperatura de 600 ºC, com razão de aquecimento de 10 ºC.min
-1

 e atmosfera inerte de 

nitrogênio com a vazão de 25 mL.min
-1

. 

 

 

4.8.3 Difração de Raios X 

 

 

Foi empregado o método do pó, e os difratogramas de todas as amostras foram obtidas 

no equipamento Rigaku modelo Mini- Flex II utilizando radiações de CuKα, em uma 

voltagem de 30 kV e corrente de tubo de 15 mA. Cabe destacar que para se realizar medidas 

de baixo ângulo, é necessário otimizar o processo de análise. Desta forma, para as medidas 

que correspondem a uma faixa de 2θ de 0,5 a 5°, foi utilizado a fenda de calibração, que 

possui abertura de aproximadamente 0,1°. O feixe foi defasado em relação a amostra com 

velocidade de 1ºmin
-1

 e passo de 0,01º. Já para as medidas em alto ângulo foram feitas na 

faixa de 2θ de 10 a 80°, usou-se a fenda com abertura de 0,15º, velocidade de 1ºmin
-1

 e passo 

de 0,02º.  

As medidas foram realizadas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

A técnica de difração de Raio X foi utilizada para: 

 

 verificar se a estrutura hexagonal típica da peneira molecular do tipo SBA-15 foi 

obtida; 

 obtenção das distâncias interplanares (d); 
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 cálculo das parâmetros de rede a0 ; 

 tamanho de cristalito do óxido de nióbio; 

 parâmetros de rede do óxido de nióbio; 

 

A partir das distâncias interplanares (d) no plano (100), obtidas nos difratogramas de 

raios X, foram determinados os parâmetros de rede (a0) de cada amostra. A metodologia 

consiste inicialmente em se determinar a distância referente a este plano, obedecendo a Lei de 

Bragg, como pode ser vista na Equação 3. 

 

  Equação 3 

 

Onde:  

: comprimento de onda para o CuKα = 1,5418 Å (Cullity, 1956); 

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

 

Cabe destacar que para se ter maior confiabilidade usou-se o tratamento matemático 

para se calcular a distância média do pico 100, no qual se considerou a distância do pico 100 

como todo, como também as intensidades que o correspondem, como pode-se visualizar na 

Equação 4. 

 

 Equação 4 

Onde: dm é a distância média; 

 é a somatória da intensidade versus a somatória da distância; 

 é a somatória da intensidade. 

 

Com os cálculos das distâncias médias, podem-se calcular o parâmetro do arranjo 

hexagonal mesoporoso a0 (parâmetro de rede) da estrutura, através da Equação 5. (Beck et al., 

1992). 

 

3

1002
0

d
a  Equação 5 
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Onde:  

d(hkl) = distância interplanar média relativa do plano (100); 

a0 = parâmetro do arranjo hexagonal da estrutura mesoporosa. 

 

Para os catalisadores que foram suportados com nióbio e apareceram picos de difração 

entre o ângulo de 10 a 80 °, foi feito um refinamento mais detalhado para poder analisar que 

tipo de estrutura que se estava obtendo. Para isto, utilizou-se o método de Rietveld, proposto 

por H. Rietveld em 1969. O refinamento foi realizado, utilizando como ferramenta 

matemática o programa Maud. 

 

 

4.8.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

As micrografias eletrônicas de varredura dos suportes mesoporosos SBA-15 e SBA-15 

(pH), bem como os catalisadores de nióbio suportados tanto pelo processo de pós síntese, 

quanto durante a síntese, foram obtidas em um equipamento Jeol modelo JSM-5610 LV e 

JEOL JSM 840. As medidas foram feitas na Univerdade de Málaga- Espanha, UFRN e 

UERN. Antes das análises as amostras foram aderidas ao porta-amostras por meio de uma 

fina fita de carbono, e submetidas a um pré-tratamento que consistiu na deposição de uma fina 

nanocamada de ouro, com o objetivo de tornar a amostra boa condutora de elétrons e assim 

poder dar uma boa qualidade e resolução de imagem. As análises foram realizadas com 

ampliações na faixa de 1.000 a 25.000 vezes.  

 

 

4.8.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Espectroscopia de Raios X por 

dispersão em energia (EDX) 

 

 

A técnica de Microscopia de Transmissão Eletrônica (MET) foi aplicada para todos os 

catalisadores com intuito de visualizar as nanoestruturas e obter informações a cerca da 

morfologia, do diâmetro médio e da distribuição do tamanho das partículas. As medidas 

foram realizadas na Univerdade de Málaga- Espanha. Para isto, as amostras foram dispostas 
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no porta-amostra e em seguida recobertas com carbono amorfo, através do sistema de 

"sputtering‖ e foram inseridas no microscópio modelo CM-200 da Philips (200 KV) com 

dispositivo de microanálise por EDS-EDAX. Através deste dispositivo foram realizadas as 

análises semiqualitativas dos elementos presentes nas amostras.  

 

 

4.8.6 Adsorção e Dessorção de Nitrogênio (N2) 

 

 

A técnica de adsorção e dessorção de nitrogênio (N2) a temperatura constante de 77 K 

permite determinar as propriedades texturais dos catalisadores. O adequado tratamento da 

isoterma resultante permite calcular diferentes parâmetros dos catalisadores, tais como: 

superfície específica, superfície externa, volume de microporos, etc. 

As isotermas de nitrogênio de todos os catalisadores estudados foram realizadas em 

um equipamento Micromeritics TRISTAR 2050, na Universidade Rei Ruan Carlos - Espanha. 

Para cada análise foram utilizados 100 mg de amostra calcinada. As amostras foram 

previamente desgaseificadas, inicialmente com fluxo de nitrogênio a 90 °C por 30 min e 

depois no mesmo fluxo na temperatura de 200 °C por 8 horas. Após a desgaseificação foram 

submetidas à adsorção de nitrogênio a 77 K. 

O cálculo de área específica foi realizado seguindo o método BET (Brunauer, Emmett 

e Teller) , (BRUNAUER, et al. 1938). A espessura da camada adsorvida depende do número 

de moles de nitrogênio que formam a monocamada. Por isso, é necessário aplicar a equação 

B.E.T. A aplicação da equação BET foi realizada entre a faixa de pressão parcial (p/p0) 0,05 a 

0,20. 

Para determinar a espessura da monocamada (t) de nitrogênio adsorvido na superfície 

do catalisador utilizou-se a Equação 6 (HUDEC, et al. 2002)  

 

C

p

p
B

A
t

0

log

 Equação 6 
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Para isto, usou-se a isoterma não porosa da alumina como referência para a avaliação 

dos coeficientes da referida equação. A Tabela 5 mostra os valores das constantes utilizadas 

para a aplicação da equação  de Harkins-Jura ( ver equação 6). 

 

Tabela 5- Constantes da equação de Harkins-Jura (Equação 6). 

Material A B C 

SBA-15 3,3787 0,8830 0,1188 

 

A aplicação do método t-plot às isotermas foi realizado pelo ajuste da equação de 

Harkins-Jura (Tabela 5), para valores da espessura da monocamada (t) compreendidos entre 

2,0 e 4,0 Å. A partir do coeficiente linear da reta de ajuste foi obtido o volume de microporos 

(Vmicro) e calculado a superfície de microporos (Smicro). 

Para estimar o diâmetro médio e a distribuição dos poros utilizou-se o modelo 

matemático B.J.H. (Barrett, Joyner, Halenda) para a isoterma de adsorção (BARRETT, et al. 

1951). 

O volume total de poro se calcula a partir da quantidade total de vapor adsorvido a 

uma pressão relativa muito próxima a 1,0, assumindo que a essa pressão todos os poros estão 

preenchidos com adsorbato líquido. O volume de nitrogênio líquido contido nos poros pode-

se calcular mediante o volume adsorvido (Vads) utilizando a Equação 7: 

 

TR

VVP
V madsa

liq
.

..

 
Equação 7 

 

Onde, Pa e T são a pressão atmosférica e temperatura, respectivamente e Vm o volume molar 

do adsorbato líquido (34,7 cm
3
/mol para N2). 

 

 

4.8.7 Espectroscopia de Absorção no Infravermelho (FTIR) 

 

 

Todos os catalisadores calcinados foram analisados por espectroscopia na região do 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), com o objetivo de identificar as possíveis 

alterações nas frequências e intensidades de vibração, atribuídas aos grupos Si-O-Si, Si-O-H, 
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Si-O-Nb, e Nb-O-H, decorrentes do ajuste de pH do gel de síntese e da incorporação do 

nióbio. Os espectros de absorbância foram obtidos na região do infravermelho médio de 4000 

a 400 cm
-1

 com resolução de 4 cm
-1

 em um espectrofotômetro de infravermelho com 

transformada de Fourier da Bomem, modelo MB102, sendo as medidas realizadas na 

Universidade Federal do Ceará. Para análise, as amostras foram preparadas usando KBr 

sólido como agente dispersante (1 % m/m), sendo homogeneizadas em um almofariz e em 

seguida, prensados hidraulicamente (8 toneladas), por três minutos  para obtenção das 

pastilhas a serem analisadas. 

 

 

4.8.8 Análises de Espectroscopia de Absorção no UV-visível 

 

 

As medidas da espectroscopia qualitativa no UV-visível foram realizadas em todos os 

niobiosilicatos, pois o intuito foi analisar as diferentes vibrações que ocorrem entre os átomos 

de silício, oxigênio e nióbio. As medidas foram realizadas em um equipamento UV 

Thermoscientific,na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Para realização desses 

ensaios foram preparados filmes com os catalisadores depositados sobre uma fita colante 

(durex), sendo as medidas realizadas na região de 190 a 400 nm. Cabe destacar que antes do 

catalisador ser depositado, fez-se o branco da fita usada e que estas fitas foram inseridas em 

uma cubeta de quartzo de 1 cm, sendo esta colocada no caminho óptico para a obtenção dos 

espectros. 

 

 

4.8.9 Determinação da Acidez Superficial por Termogravimetria 

 

 

A análise de caracterização dos centros ácidos presentes nos catalisadores foi 

executada pelo método de adsorção de base (n-butilamina) seguida de termodessorção, com a 

finalidade de determinar a quantidade de sítios ácidos ativos do material (FERNANDES, et al. 

1999). 

O experimento de adsorção química da n-butilamina nos centros ácidos dos 

catalisadores seguiu as seguintes etapas. Inicialmente, cerca de 100 mg da amostra 
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previamente calcinada foi ativada com atmosfera dinâmica de nitrogênio sob fluxo de 100 mL 

min
-1

 durante 2 horas a 400 ºC. Após esta ativação, a temperatura foi reduzida para 95 ºC e o 

fluxo de nitrogênio foi desviado para um saturador contendo n-butilamina líquida, mantido a 

temperatura ambiente. A corrente de nitrogênio saturada com vapores de n-butilamina fluiu 

através do reator contendo à amostra por 40 minutos, de modo a assegurar uma completa 

saturação de todos os centros ácidos com as moléculas da amina. Posteriormente, a amostra 

saturada com amina foi purgada com nitrogênio na mesma temperatura de saturação por 1 

hora, para remover as moléculas de base fisicamente adsorvidas. A representação esquemática 

do experimento pode ser observada na Figura 32. 

 

Figura 32- Diagrama esquemático do sistema de adsorção de n-butilamina. 

 
 

A termodessorção das amostras saturadas com n-butilamina quimisorvida foi realizada 

em termobalança TA modelo SDT Q600 V20, submetida a um aquecimento da temperatura 

ambiente até 900ºC e rampa de 10 ºC min
-1

 sob atmosfera dinâmica de hélio com fluxo de 25 

mL min
-1

, para dessorver as moléculas de n-butilamina retidas nos sítios ácidos do material. 

A partir das curvas termogravimétricas de dessorção da n-butilamina foi possível 

determinar a Acidez Total (ATotal). A ATotal é calculada através do somatório dos sítios ácidos 

(NSítios) quimissorvidos pela n-butilamina em mmol g
-1

. O número de sítios ácidos adsorvidos 

(mol g
-1

) foi determinado através da massa de n-butilamina (g) termodessorvida em cada 

evento, dividido pelo produto da massa molecular da base (MMn-butilamina = 73,14 g mol
-1

) e 

massa do catalisador livre de n-butilamina (g), segundo Equação 8, 
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rcatalisadoabutilan

abutilan
SítiosTotal

mMM

m
NA

.min

min  Equação 8 

 

 

4.9 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE MORINGA 

 

 

4.9.1 Obtenção, tratamento das sementes e extração do seu óleo. 

 

 

As bagas com as sementes de moringa foram coletadas de árvores plantadas no 

Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - Mossoró/RN, 

Brasil, ver Figura 33. 

 

 

Figura 33- Moringa Oleífera 

 
 

Antes do processo de extração do óleo, as sementes passaram por um processo de 

limpeza e tratamento. Como pode ser visto na Figura 34-A, as sementes ficam encapsuladas 

em uma casca sobre a amêndoa que foi retirada com a ajuda de uma espátula, resultando nas 

sementes (ver Figura 34-B). Em seguida, as sementes foram colocadas na estufa para secagem 

durante 5 horas a temperatura de 105 ºC (tempo necessário para retirada de toda a umidade 

das sementes). 
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Figura 34- A: Bagas que contém as sementes de moringa e B: Semente de Moringa 

 

 

Após serem secas, as sementes foram trituradas em liquidificador doméstico, pesadas 

e postas em papel de filtro, formando sachês para posterior extração do óleo. A extração foi 

realizada pelo o método Soxhlet utilizando como solvente o hexano, em um sistema de 

refluxo, por 4 horas. O óleo foi separado do solvente (hexano), através de um evaporador-

rotativo a pressão reduzida e purificado por secagem na temperatura de 65 °C por 24 horas , 

ver Figura 35. O rendimento do óleo no processo foi definido como sendo a massa de óleo 

extraída em função da massa de semente de moringa usada na extração, de acordo com a 

Equação 9. 

 

R(%) = Mto * 100/ Mi  Equação 9 

 

onde: Mto é a massa total do óleo e Mi é a massa inicial da semente utilizada. 

 

Figura 35- Processo de obtenção e purificação do óleo de moringa oleífera mostrando da 

esquerda para a direita sistema Soxhlet, evaporador rotativo e Óleo de moringa obtido. 
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4.9.2 Caracterização Físico-química do óleo de moringa 

 

 

Como se trata de uma oleaginosa ainda não estudada na reação de craqueamento, se 

fez necessário caracterizar o óleo, a fim de analisar suas propriedades e características. Desta 

forma, foram feitas as seguintes caracterizações: Índice de acidez, ácidos graxos livres, índice 

de saponificação, índice de peróxido, índice de Iodo, densidade, viscosidade, tensão 

superficial e água e sedimentos. A metodologia empregada para cada medida realizada será 

descrita a seguir. Cabe destacar que todas as medidas foram feitas em triplicata e adotado a 

média aritmética como resultado. 

 

 

4.9.2.1 Índice de acidez 

 

 

O índice de acidez foi determinado por titulação ácido-base, usando como titulante 

uma solução de hidróxido de potássio 0,1 mol/L, conforme o método de Arantes, descrito por 

Moreto (1986). 

Para isto, pesa-se 2 g da amostra em um erlenmeyer e adiciona 25 mL de solução de 

éter com álcool etílico na proporção de (2:1). Em seguida, adicionou-se 2 gotas do indicador 

fenolftaleína e titulou-se com solução de KOH 0,1 mol/L até atingir a coloração rósea. A 

solução solvente foi anteriormente titulada com solução padrão de hidróxido de potássio, 0,1 

mol/L sendo o valor obtido, em mL, correspondente ao branco. A solução de hidróxido de 

potássio foi padronizada por uma solução de ácido clorídrico e assim determinada a real 

concentração da solução titulante. 

O cálculo do índice de acidez foi realizado pela Equação 10, descrita a abaixo: 

 

m

xCtxVBVA
IA

61,5

 
Equação 10 

 

Onde: IA é o índice de acidez, VA é o volume em mL da solução de KOH a 0,1 mol/L gasto 

na titulação da amostra; VB é o volume em mL da solução de KOH gasto na titulação da 

solução solvente (Branco); Ct é a concentração (mol/L) da solução de KOH obtida na 
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padronização, m é a massa (g) da amostra e 5,61 é o fator de correlação estequiométrico 

equivalente a normalidade da solução de KOH multiplicado pelo peso equivalente de 

KOH(56g/mol). 

O resultado obtido deve ser expresso em mg KOH/g (amostra). 

 

 

4.9.2.2 Índice de saponificação 

 

 

Para a determinação do índice de saponificação do óleo foi utilizado o método 

recomendado pela Cd 3c - 91 (AOCS, 1993). Pesou-se 2g da amostra em um erlenmeyer e 

adicionou-se 20 mL de solução alcoólica de hidróxido de potássio a 4 % m/m.Em seguida, 

adaptou-se o erlenmeyer a um condensador de refluxo e aqueceu-se até ebulição branda, 

durante 30 minutos. Posteriormente, adicionou-se 2 gotas de indicador fenolftaleína e logo 

após titulou-se a quente com ácido clorídrico 0,5 mol/L previamente padronizado até o 

desaparecimento da cor rosa. Para realização do branco o mesmo procedimento foi realizado 

com exceção da adição da amostra. 

O cálculo para determinação do índice de saponificação foi feito com a Equação 11: 

 

m

xCtxVBVA
IS

28

 
Equação 11 

 

Onde: IS é o índice de saponificação de Koettstorfer, VA é o volume em mL do HCl 0,5 

mol/L, gasto na titulação da amostra; VB é o volume em mL do HCl 0,5 mol/L gasto na 

titulação da solução do solvente (Branco); Ct é a concentração da solução de HCl ; m é a 

massa (mg) da amostra e 28 um fator de correlação estequiométrico equivalente a 

normalidade da solução de HCl (0,5N) multiplicado pelo peso equivalente de KOH 

(56g/mol). O valor do índice de saponificação dos óleos deve ser reportado em mg KOH/g da 

amostra. 
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4.9.2.3 Índice de peróxido 

 

 

O índice de peróxido é determinado por titulação. O método consiste em determinar as 

substâncias que oxidam o iodeto de potássio. Para realização destas medidas, foram 

preparadas inicialmente as seguintes soluções: 

 Solução de ácido acético e clorofórmio na proporção 3:2; 

 Solução aquosa de amido 1%; 

 Solução saturada de iodeto de potássio; 

 Solução de tiossulfato de sódio 0,1mol/L; 

Obs1: Cabe destacar que essa solução deve ser feita com água previamente fervida e resfriada; 

Obs2: A solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol/L deve ser padronizada com o dicromato de 

potássio. 

Após serem realizadas as soluções, realizou-se os seguintes procedimentos: 

1° Pesou-se 5g do óleo; 

2° Adicionou-se 30 mL da solução de acido acético e clorofórmio 3:2; 

3° Adicionou-se 0,5 mL da solução saturada de iodeto de potássio e a deixou em repouso por 

um minuto ; 

4° Adicionou-se 30 mL de água destilada com solução de tiossulfato de sódio 0,1mol/L ; 

5° Adicionou-se 0,5 mL de solução de amido a 1% ; 

6° Fez-se a titulação.  

OBS: Foi feito o branco da amostra com todos os reagentes e sem a presença da amostra. 

O valor é encontrado pela Equação 12: 

 

 Equação 12 

 

Onde: 

A= Volume gasto em mL da solução de tiossulfato para titular a amostra. 

B= Volume em mL da solução de tiossulfato de sódio para o branco. 

N= Normalidade do tiossulfato de sódio. 

FC= Fator de correção da solução de tiossulfato de sódio 

P= Massa da amostra 
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1000= Fator de correção de unidade para expressar o resultado em meq/1000g de 

amostra; 

 

 

4.9.2.4 Índice de Iodo 

 

 

A determinação do índice de iodo foi realizada de acordo com a Norma européia EN 

14111. Inicialmente, foram preparadas as seguintes soluções: 

• Solvente – ciclohexano e ácido acético glacial (1:1); 

• Iodeto de Potássio (100g/L) em meio aquoso; 

• Tiosulfato de Sódio (0,1N) em meio aquoso. 

A solução de tiossulfato de potássio deve ser padronizada com dicromato de potássio 

(0,1N) e ser utilizada no prazo máximo de 7 dias. 

Para a analise, pesou-se 0,15 g da amostra em uma balança analítica, em um béquer de 

500 mL e adicionou-se 20mL da solução solvente, para total dissolução da mesma. Em 

seguida, adicionou-se 25 mL do reagente de Wijs . Esperou-se a reação por 1 hora em quarto 

escuro. Após a espera do tempo de reação, foi adicionado 20 mL a solução de iodeto de 

potássio e 150 mL de água previamente aquecida (livre de CO2) etitulou-se com a solução de 

tiossulfato de sódio. 

A medida do branco deve ser realizada anteriormente a análise das amostras. Seguindo 

o mesmo procedimento, no entanto isento da amostra. 

O calculo do índice de iodo deve ser baseado na Equação 13: 

 

m

CVBVA 69,12

 
Equação 13 

 

Onde: é o índice de iodo, VA é o volume (mL) da solução de tiossulfato de sódio a 0,1N 

gasto na titulação da amostra; VB é o volume (mL) da solução de tiossulfato de sódio gasto na 

titulação da solução solvente (Branco); Ct é a concentração (N) da solução de tiossulfato de 

sódio obtida na padronização e m é a massa (g) da amostra e 12,69 o fator de correlação 

estequiométrico proporcional ao peso equivalemte de I2 dividido por 10 para expressar o 

resultado em g de I2/100g da amostra. 
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4.9.2.5 Densidade 

 

 

A densidade foi medida em um tensiômetro TD1 LAUDA, previamente calibrado com 

água destilada a temperatura ambiente. A amostra a ser analisada é colocada em um pequeno 

béquer fornecido como acessório de medida e a mesma é feita mergulhando-se totalmente no 

material a ser analisado o acessório e lendo-se o valor da densidade no visor do aparelho. Na 

repetição da medida, deve-se mergulhar o acessório sempre até a mesma profundidade da 

medida anterior, a qual é indicada por uma pequena régua incorporada ao aparelho de 

medição. 

 

 

4.9.2.6 Viscosidade 

 

 

Nas análises das viscosidades usou-se um Viscosímetro Saybolt, onde colocou-se 

cerca de 70 mL (marca existente no aparelho) da amostra para aquecer até a temperatura 

desejada.  A temperatura das amostras foi controlada com um termômetro de mercúrio e a 

temperatura do óleo de aquecimento (óleo lubrificante para motores SAE 40) é controlado 

pelo sistema de aquecimento do aparelho. Após o equilíbrio ser atingido faz-se as análises 

medindo-se em um cronômetro o tempo de escoamento da amostra no furo universal e no furo 

furol na temperatura de análise.  

A partir da Viscosidade Sayboult Universal (SSU) calculou-se a viscosidade 

cinemática, de acordo com a equação apropriada: Equação 14, Equação 15, Equação 16. 

VCC = 0,224. (SSU) -185; para 34 ≤ SSU < 115 Equação 14 

VCC=0,223. (SSU) -1,55; para 115 ≤ 116SSU < 215 Equação 15 

VCC=0,2158(SSU); para SSU>215. Equação 16 
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4.9.2.7 Água e sedimentos 

 

 

A medida de água e sedimentos é feita de acordo com a norma da ASTM D 445, sendo 

utilizado 100 mL da amostra que é centrifugada numa força centrifuga relativa de 800 RCF, 

durante 10 min em tubo com escala legível para até 0,005 mL. Depois de centrifugado o 

volume de água e sedimento que precipitou na ponta do tubo é lido e reportado como 

percentual volumétrico de água e sedimentos presentes na amostra. Nos experimentos foi 

usada uma centrifuga marca BE-4004-28. 

 

 

4.10 CRAQUEAMENTO TÉRMICO E TERMOCATALÍTICO DO ÓLEO DE MORINGA 

 

 

4.10.1 Craqueamento Térmico 

 

 

O craqueamento térmico do óleo de moringa foi realizado em um sistema de 

destilação simples, como o apresentado na Figura 36, constituído de um balão de 250 mL, 

condensador, termômetro, uma manta aquecedora para balão de 250 mL, um sistema de 

refrigeração e um termopar, utilizado para medir a temperatura no fundo do balão. 
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Figura 36- Exemplo do sistema de destilação utilizado no craqueamento térmico e térmico-

catalítico do óleo de moringa. 

 
 

 

Os ensaios foram realizados em duplicada com 50 g de óleo. Em cada um dos ensaios, 

a massa de óleo foi transferida para o balão de destilação, onde foi aquecido da temperatura 

ambiente até 550 ºC, a uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min. A temperatura é controlada na 

entrada do condensador e no fundo do balão. Baseado na temperatura da entrada do 

condensador, duas frações líquidas foram coletadas, sendo a primeira coletada a temperaturas 

menores, denominada de fração 1 (F1) e a segunda, a temperaturas maiores, chamada de 

fração 2 ( F2). Ambas as frações apresentaram duas fases, uma orgânica, denominada aqui de 

líquido orgânico (LO), e outra aquosa. Depois de separar a fase aquosa por decantação, nas 

duas frações líquidas coletadas, as massas dos líquidos orgânicos destas duas frações, as das 

fases aquosas, bem como do resíduo presente no balão, foram determinadas. A fração gasosa 

não foi coletada e sua massa foi determinada por diferença estequiométrica. Logo em seguida, 

os líquidos orgânicos oriundos das duas frações líquidas foram armazenados em frascos 

escuros e ao abrigo da luz para posterior caracterização. 

 

 

4.10.2 Craqueamento Termocatalítico 

 

 

Para o craqueamento catalítico, testou-se, tanto os niobiosilicatos preparados pelo 

processo de pós-síntese, como os feitos durante a síntese. Para isto foram selecionados os 

seguintes catalisadores: pós-síntese (Nb5SBA-15, Nb15SBA-15 e Nb30SBA-15) e durante a 
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síntese (Nb5SBA-15(2,2), Nb25SBA-15(2,2), Nb50SBA-15(2,2). O SBA-15 também foi 

utilizado na reação. A atividade catalítica desses catalisadores foram avaliados no processo de 

craqueamento termocatalítico do óleo de moringa. Tal processo foi realizado em um sistema 

de destilação simples, já apresentado na Figura 36. Os ensaios foram realizados com 50 g de 

óleo e 1% em massa do sólido catalítico, previamente ativado por 2 horas a 200 ºC, sob fluxo 

de 100 mL de N2/min, e resfriado a temperatura ambiente, em dessecador. Em cada um dos 

ensaios, a massa de óleo foi transferida para o balão de destilação, juntamente com o 

catalisador, onde foi aquecido da temperatura ambiente até 550 ºC, a uma taxa de 

aquecimento de 10 ºC/min. Baseado na temperatura da entrada do condensador, duas frações 

líquidas foram coletadas, sendo a primeira coletada a temperaturas menores, denominada de 

fração 1 (F1) e a segunda, a temperaturas maiores, chamada de fração 2 (F2), sendo os valores 

obtidos característicos de cada catalisador usado. Assim como no craqueamento térmico, 

ambas as frações apresentaram duas fases, uma orgânica, denominada aqui de líquido 

orgânico (LO), e outra aquosa. Depois de separar a fase aquosa por decantação, nas duas 

frações líquidas coletadas, as massas dos líquidos orgânicos destas duas frações, as das fases 

aquosas, bem como do resíduo presente no balão, foram determinadas. A fração gasosa não 

foi coletada e sua massa foi determinada por diferença estequiométrica. Logo em seguida, os 

líquidos orgânicos oriundos das duas frações líquidas foram armazenados em frascos escuros 

e ao abrigo da luz para posterior caracterização. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos, que para melhorar organização e 

compreensão serão apresentados da seguinte forma: 

1 - Inicialmente os dados dos catalisadores, que serão divididos por características de síntese, 

sendo primeiro relatado os resultados dos niobiosilicatos obtidos pelo processo de pós-síntese, 

depois os obtidos com diferentes pH e por último com pH fixo e diferentes razões molares. 

Esta ordem será seguida para todas as propriedades; 

2 - Posteriormente, será demonstrada a extração e caracterização do óleo de moringa; 

3 - Por último os dados obtidos no craqueamento térmico e termocatalítico do óleo de 

moringa usando os catalisadores SBA-15, Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb30SBA-15, Nb5SBA-

15 (2,2), Nb25SBA.15 (2,2) e Nb5SBA-15(2,2).  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

 

5.1.1 Espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDX) 

 

 

A técnica de Espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDX) acoplado à 

microscopia eletrônica de transmissão foi realizada em todos os catalisadores no intuito de 

analisar se houve a inserção do nióbio na sílica mesoporosa. Os espectros obtidos para as três 

séries de niobiosilicatos desenvolvidas são mostrados de forma representativa, um para cada 

série (incorporação feita por pós-síntese pelo Nb35SBA-15, diferentes pH por NbSBA-15 

(2,0) e pH 2,2 e diferentes razões Si/Nb por Nb50SBA-15 (2,2)). Para efeito comparativo é 

mostrado também os espectros do suporte SBA-15 puro e do pentóxido de nióbio puro. A 

análise semi-quantitativa não foi possível de ser realizada, visto que o nióbio inserido 

encontra-se disperso no material de diversas formas (como se mostrará posteriormente), e por 

problemas técnicos na medida não foi possível identificar os pontos em que foram 

selecionados para se realizar a medida e desta forma não seria coerente comparar 
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quantitativamente os resultados obtidos. No entanto, de acordo com os espectros obtidos, em 

todas as amostras foram identificados os 3 picos principais do nióbio como visto no espectro 

do pentóxido de nióbio puro (Figura 37). Estes ficam aproximadamente em 1,7; 2.1e 2,3 KeV 

e são referentes as linha NbK  e NbL . Cabe destacar que estes não aparecem no espectro 

do SBA-15 puro (Figura 38) uma vez que nestes só aparecem os picos referentes as linha Ok  

e SiK  que demonstra que se tem nióbio em todos os niobiosilicatos sintetizados como 

pode-se visualizar nas figuras representativas, (Figuras 39 a 41). Ao comparar os picos de 

nióbio presente nos niobiosilicatos com o material puro, observa-se em todos eles que estes 

ocupam, praticamente, a mesma posição, o que reforça a inserção do mesmo no material 

mesoporoso. Os espectro das demais amostras são apresentados no anexo 1. 

Figura 37- Espectro de EDX do Nb2O5 calcinado. 
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Figura 38- Espectro de EDX do SBA-15 calcinado. 

 

 

 

Figura 39- Espectro de EDX do N35SBA-15 calcinado. 

 
 



111 

 

 

Figura 40- Espectro de EDX do NbSBA-15 (2,0) calcinado. 

 
 

 

Figura 41- Espectro de EDX do Nb5SBA-15 (2,2) calcinado. 

 
 

 

 



112 

 

5.1.2 Análise Termogravimétrica (TG/DTG) 

 

 

Estas medidas foram realizadas com o objetivo de obter a temperatura exata de 

calcinação para remoção total do direcionador orgânico usado na síntese, à temperatura de 

formação do óxido de nióbio e as possíveis alterações da condensação dos grupos silanóis 

com a inserção deste. Os resultados também foram usados para analisar se através desta 

técnica é possível observar alterações nas curvas termogravimétricas das amostras com a 

incorporação do nióbio. 

As Figuras 42 e 43 apresentam, respectivamente, as curvas TG/DTG do suporte não 

calcinados do tipo SBA-15 usados na impregnação pós-síntese e o percussor do nióbio. As 

amostras impregnadas já com o direcionador orgânico removido, porém não calcinadas após a 

impregnação (Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb25SBA-15, Nb30SBA-15 e Nb35SBA-15) estão 

representadas nas Figuras 44 e 45. As informações quantitativas das perdas de massa 

identificadas nestas curvas estão apresentadas na Tabela 6. 

 

Figura 42- Curvas TG/DTG da amostra SBA-15 não calcinada. 
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Figura 43- Curvas TG/DTG da fonte de nióbio não calcinada. 
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Figura 44- Curvas TG do Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb25SBA-15, Nb30SBA-15 e Nb35SBA-

15. 
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Figura 45- Curvas DTG do Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb25SBA-15, Nb30SBA-15 e 

Nb35SBA-15. 
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Tabela 6- Quantificação das etapas de perda de massa das amostras SBA-15, fonte de nióbio e 

do Nb5SBA-15, Nb15SBA-15,Nb25SBA-15, Nb30SBA-15 e Nb35SBA-15. 

Amostras 

Eventos 

I II III IV V VI 

Faixa de Temperatura (ºC) 

SBA-15 29-123 123-288 288-458 - - - 

Nióbio 72-143 143-211 211-322 322-567 567-640 - 

Nb5SBA-15 25-119 119-178 178-310 - - - 

Nb15SBA-15 34-119 119-184 184-336 336-560 560- 636 - 

Nb25SBA-15 38-78 78-128 128-190 190-334 334-557 557-654 

Nb30SBA-15 29-90 90-125 125-193 193-342 342-568 568-630 

Nb35SBA-15 33-78 78-131 131-193 193-345 345-536 536-639 

 Perda de massa (%) 

SBA-15 19,4 15,9 4,1 - - - 

Nióbio 20,4 16,7 31,2 0,04 3,6 - 

Nb5SBA-15 13,7 2,8 4,3 - - - 

Nb15SBA-15 15,9 6,4 11,5 0,6 0,5 - 

Nb25SBA-15 7,4 7,5 8,3 16,6 0,4 1,3 

Nb30SBA-15 16,5 3,6 8,6 15,6 1,2 0,5 

Nb35SBA-15 7,7 9,1 10,2 20,0 0,4 0,9 
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Como pode ser visto a amostra de SBA-15, apresentou três perdas de massa. Tais 

perdas estão relacionadas, respectivamente, à saída de água fisicamente e quimicamente 

adsorvida (localizada no interior e sobre a superfície dos poros), com a saída e decomposição 

do direcionador orgânico, como também com a saída de água oriunda da desidroxilação 

superficial. (XIAO, et al. 2006; KVETLANA, et al. 2010). Desta forma, para não restar 

direcionador orgânico na estrutura a temperatura de calcinação adotada para este catalisador 

foi de 550°C. No tocante a fonte de nióbio cinco perdas de massa são observadas, sendo a 

primeira perda de massa atribuída a remoção da água adsorvida fisicamente, a segunda a 

dessorção da amônia e as demais perdas estão relacionadas à remoção da água de 

coordenação, a decomposição do oxalato amoniacal de nióbio e a formação de óxidos de 

nióbio com diferentes fases (BRAGA, 2007; BOTELHO, et al. 2010). Pois como relata 

Nowak e Ziolek (1999), as fases cristalinas do óxido de nióbio se diferem de acordo com a 

temperatura realizada no tratamento térmico.  

Analisando os termogramas das amostras impregnadas, observa-se que as perdas de 

massa são semelhantes às encontradas na fonte de nióbio e que à medida que se aumenta a 

quantidade inserida deste no suporte, aumenta-se a intensidade dos eventos térmicos que 

ocorrem nas temperaturas correspondentes a este material.  Com exceção do Nb5SBA-15 

todos os demais catalisadores apresentaram de 5 a 6 eventos térmicos. Sendo o primeiro 

evento relacionado à saída da água fissisorvida, o segundo relacionado a decomposição da 

amônia e as demais relacionadas a decomposição do oxalato de nióbio, como também a 

formação do óxido de nióbio em diferentes fases. A exceção obtida pode ser relacionada tanto 

a formação do óxido em diferentes fases que tendem a se formar em menor quantidade nas 

menores porcentagens, como também a forma como este se encontra inserido no suporte, que 

pode ser tanto na rede, como também nos poros e na superfície externa. Para se ter uma 

melhor visualização da relação entre o aumento da intensidade dos picos com a maior 

quantidade de fonte de nióbio inserida, foi escolhido o evento térmico que ocorre na faixa de 

temperatura de aproximadamente 119 à 193°C e retirado o pico da temperatura máxima (ver 

Figura 46). Pode-se observar que o aumento da temperatura é proporcionalmente a quantidade 

de material inserido, ficando constante a partir de 30% , indicando que existe um ponto limite 

para inserção do óxido de nióbio pelo processo usado, como também demonstra que a 

porcentagem usada, influencia na forma como este estará inserido no suporte, ou seja, na 

forma de óxido ou como nióbio fazendo ligações na rede do suporte. No entanto, essas 

características poderão ser melhor visualizadas nas medidas de DRX. 
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Figura 46- Temperatura do pico máximo correspondente a perda de nióbio em função da 

porcentagem de nióbio inserido. 
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A quantidade de resíduos gerados para esses materiais também foi avaliada e o 

resultado obtido é apresentado na Figura 47. Pode-se observar que quanto maior a 

porcentagem inserida de nióbio, maior é a quantidade de resíduo gerado e que este tende a 

ficar constante na faixa próxima a 50%, o que corrobora com as discussões feitas relativas à 

temperatura máxima, de que se tem um limite de porcentagem que pode ser usado para 

impregnação do suporte SBA-15 por volume incipiente que é de 30 %. Outra constatação que 

se pode fazer é que à medida que se insere mais material, maior é a quantidade de material 

que fica na forma de óxido, uma vez que, aumenta-se o resíduo formado. 
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Figura 47- Porcentagem de resíduo gerado em função da porcentagem de nióbio inserido. 
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As curvas TG/DTG dos catalisadores sintetizados com diferentes pH não calcinados 

estão apresentados nas Figuras 48 e 49, respectivamente. As informações quantitativas das 

perdas de massa identificadas nestas curvas estão apresentadas Tabela 7. Três perdas de 

massa são observadas para todos os catalisadores, que podem ser atribuídas aos seguintes 

eventos térmicos: na faixa de 25-130 °C a dessorção de água fisissorvida nos poros do 

material; na faixa de 130-266 °C a remoção do direcionador orgânico (P123) e na faixa de 

266 -648 °C é referente à remoção do P123 e liberação de água intersticial, proveniente do 

processo de condensação secundária dos grupos silanóis (COUTINHO, et al. 2007). De 

acordo com a Tabela 7, ao analisar as diferenças ocorridas nas perdas de massa para cada 

evento térmico, observa-se que a diferença do percentual de perda de massa entre os materiais 

relativo ao primeiro evento, remoção de água fisissorvida, pode ser atribuída à umidade que 

cada amostra foi exposta antes da análise termogravimétrica. Uma vez que trata-se de água 

fisicamente adsorvida e estes materiais tendem a ser hidroscópicos. No tocante ao segundo 

evento térmico, nota-se que se tem uma maior perda de massa nos catalisadores que foram 

feitos nos maiores pH ( 2,0 e 2,2), o que indica que o uso da solução tampão em pH mais 

elevados facilita a condensação dos grupos silanóis como também o processo de calcinação, 

ocorrendo em uma temperatura menor (mesmo intervalo de temperatura da saída do 

direcionador). Esta última afirmativa também é confirmada no terceiro evento térmico que 

para essas amostras apresentaram a menor perda de massa. 
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Figura 48- Curvas TG dos catalisadores do tipo NbSBA-15 não calcinados sintetizados em 

diferentes pHs. 
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Figura 49- Curvas DTG dos catalisadores do tipo NbSBA-15 não calcinados sintetizados em 

diferentes pH. 
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Tabela 7- Quantificação das etapas de perda de massa das amostras não calcinadas 

sintetizadas com diferentes pH. 

Amostras (pH) 
Faixa de temperatura (°C) Perda de massa (%) 

I II III I II III 

NbSBA-15(1,4) 34-125 125-245 245-557 34,4 15,2 12,0 

NbSBA-15(1,6) 35-131 131-245 245-557 21,1 14,1 16,1 

NbSBA-15(2,0) 25-113 113-257 257-630 18,2 25,1 11,4 

NbSBA-15(2,2) 25-116 116-266 266-648 18,2 25,6 10,9 

 

As curvas TG/DTG dos catalisadores não calcinados sintetizados no pH 2,2 , do tipo 

SBA-15 e com diferentes razões de Si/Nb : Nb50SBA-15(2,2), Nb35SBA-15(2,2), Nb25SBA-

15(2,2), Nb15SBA-15(2,2) e Nb5SBA-15(2,2) estão apresentados nas Figuras 50 e 51. Os 

dados quantitativos das perdas de massa identificadas nestas curvas podem ser vistos na 

Tabela 8. Todas as amostras apresentaram três perdas de massa que correspondem aos 

mesmos eventos térmicos já descritos na TG/DTG das amostras sintetizadas em diferentes 

pH. Outro fato observado é que tanto no segundo evento como no terceiro as perdas de massa 

das amostras NbxSBA-15(2,2) são ligeiramente maiores do que a de SBA-15 (2,2). Fato este 

que pode está atribuído à maior capacidade de coordenação do nióbio , quando comparado ao 

silício, e à condensação dos grupos [Nb(OH)n]
(4-n) 

superficiais, que também pode ter sido 

facilitada pelo aumento da concentração dos grupos OH
-
. 

 

Figura 50- Curvas TG dos catalisadores sintetizados com pH 2,2 não calcinados e com 

diferentes razões de Si/Nb. 
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Figura 51- Curvas DTG dos catalisadores sintetizados com pH 2,2 não calcinados e com 

diferentes razões de Si/Nb. 
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Tabela 8- Quantificação das etapas de perda de massa das amostras sintetizadas com pH 2,2 e 

com diferentes razões de Si/Nb 

Amostra (2,2) Faixa de temperatura (ºC) Perda de massa (%) 

I II III I II III 

SiSBA-15 26-129 129-307 307-439 19,4 21,7 3,8 

Nb50SBA-15 29-130 140-308 308-496 18,1 22,5 5,0 

Nb35SBA-15 26-112 112-311 311-521 21,7 25,7 5,3 

Nb25SBA-15 24-121 121-295 295-541 22,9 27,9 4,9 

Nb15SBA-15 32-120 120-319 319-558 10,8 29,8 4,0 

Nb5SBA-15 32-120 120-322 322-582 14,8 25,4 5,6 

 

Comparando as curvas termogravimétricas das amostras que contém nióbio, pode-se 

constatar que o método de inserção modifica o perfil das mesmas, como também a forma na 

qual o mesmo encontra-se inserido. Neste caso os materiais impregnados pelo processo de 

pós-síntese tende a formar mais o nióbio em forma de óxido e em diferentes fases enquanto 

que a inserção feita pela síntese direta tende a ter mais o nióbio na rede do tipo Nb-O-Si. 

 

5.1.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

 

No intuito de analisar se a saída do direcionador em todos os catalisadores foi efetiva, 

as medidas de calorimetria diferencial exploratória foram realizadas em todos os catalisadores 



121 

 

sintetizados e calcinados. Para poder conhecer o perfil das amostras calcinadas e não 

calcinadas, dois exemplos serão apresentados, o do SBA-15 feito pela síntese padrão (ver 

Figura 52) e o do SBA-15 feito pela solução tampão no pH 2,2 (ver Figura 53). As demais 

amostras calcinadas: impregnadas por pós-síntese, feitas com diferentes pH e com pH 2,2 e 

diferentes razões podem ser visualizadas respectivamente nas Figuras 54 a 56. 

 

Figura 52- DSC do SBA-15 calcinado e não calcinado. 
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Figura 53-  DSC do SBA-15 sintetizado no pH 2,2 calcinado e não calcinado. 
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Figura 54- DSC dos catalisadores calcinadas impregnadas pelo processo pós síntese. 
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Figura 55- DSC Curvas DTG dos catalisadores calcinados do tipo NbSBA-15 sintetizados em 

diferentes pH. 
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Figura 56- DSC dos catalisadores calcinados e sintetizados com pH 2,2 e com diferentes 

razões de Si/Nb. 
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Comparando as medidas feitas nas amostras não calcinadas (ver Figuras 52 e 53), 

pode-se identificar que estas apresentam três picos endotérmicos, sendo o primeiro atribuído à 

água fisicamente adsorvida e os demais correspondem à degradação do direcionador usado. 

Esses resultados corroboram com os resultados obtidos na curva TG/DTG. No entanto, para 

todas as demais amostras analisadas após passarem pelo processo de calcinação apenas um 

único evento térmico foi observado, o que demonstra que o processo de calcinação usado foi 

eficiente uma vez que não restou P123 na estrutura dos catalisadores e este evento é atribuído 

a evaporação da água dentro de mesoporos (SILVA, et al. 2009). Em relação aos catalisadores 

que contem nióbio em todos os processos além do evento já mencionado ocorre também uma 

mudança na linha de base tendendo a energias maiores em relação ao SBA-15 o que pode está 

correlacionado com o átomo de nióbio que necessita de um maior calor específico.  

 

 

5.1.4 Difração de Raios X 

 

 

Todos os catalisadores sintetizados e calcinados foram analisados por difração de 

raios-X (DRX), no intuito de verificar se estes apresentam a formação da estrutura 

mesoporosa hexagonal proposta na literatura (ZHAO, et al. 1998a,b; ZHU, et al. 2013; 
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BENAMOR, et al. 2012) para a peneira molecular do tipo SBA-15, como também para 

identificar se estes apresentam picos cristalinos referentes a formação do óxido de nióbio. 

Os difratogramas de raios X obtidos em pequeno ângulo, para as amostras sintetizadas 

pelo método convencional e impregnadas pelo processo de pós-síntese, para os catalisadores 

sintetizados com a solução tampão em diferentes pH e os sintetizados com pH de 2,2 e 

diferentes razões Si/Nb estão apresentados respectivamente nas Figuras 57, 59 e 60. 

Todas as amostras apresentam três picos de difração, cujos índices de Miller são (100), 

(110) e (200), característicos da estrutura mesoporosa bidimensional com grupo espacial 

P6mm típicos da formação bem ordenada, e com sistemas de poros hexagonais do SBA-15 

(ZHAO, et al. 1998a, b). Indicando que a incorporação do nióbio realizada em diferentes 

métodos não destruiu as características estruturais do SBA-15, exceto para o Nb40SBA-15 

(ver Figura 57). Analisando os diferentes métodos de síntese realizados neste trabalho, são 

observadas diferenças no comportamento dos difratogramas obtidos, desta forma para melhor 

compreensão será feita uma discussão separadamente para cada série de catalisadores obtidos. 

Para os catalisadores impregnados pelo processo de pós-síntese, a exceção encontrada 

no catalisador Nb40SBA-15 vista na Figura 57, evidencia que para o método de impregnação 

adotado existe um limite de porcentagem que pode ser usado, que neste caso é 35%. O que 

demonstra que acima deste valor a estrutura mesoposora do SBA-15 é destruída. Esses 

resultados corroboram com as discussões feitas no gráfico de resíduo (ver Figura 47) obtido 

das TG/DTG dessas amostras. Outras informações pertinentes também foram extraídas destes 

difratogramas. Analisando a intensidade das reflexões, pode-se perceber que a porcentagem 

de Nb inserida influencia na intensidade destas reflexões, ocorrendo um aumento da 

intensidade no Nb5SBA-15 em relação ao suporte SBA-15 e uma diminuição de intensidade 

em relação aos demais catalisadores. O aumento ocorrido em relação ao suporte pode ser 

atribuído à inserção mais efetiva do nióbio, aumentando o tamanho da célula unitária em 

relação ao suporte, uma vez que o raio atómico do Nb (0,62 Å) é maior comparado com a de 

Si (0,40 Å), considerando que o número de coordenação de ambos os átomos é 4, a ligação 

formada de Nb-O possui uma  maior distância. Comportamento semelhante foi encontrado na 

literatura (SRINIVASU, et al. 2008). Já a diminuição ocorrida entre os demais catalisadores 

incorporados em relação suporte, indica que à medida que se aumenta a quantidade de nióbio 

inserida se tem uma maior formação de óxidos depositados fora da célula unitária do suporte. 

Tais afirmativas podem ser melhor visualizadas analisando e comparando os valores do 

parâmetro de arranjo hexagonal da estrutura ( ao) do suporte puro com os valores dos 
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catalisadores finais (Figura 58 e tabela 9). Observa-se que no primeiro caso houve um 

aumento do mesmo, o que demonstra uma maior organização estrutural, e nos demais houve 

um decréscimo no valor de ao, sendo esta diminuição proporcional a quantidade de nióbio 

inserido. Como o valor de ao representa a soma do diâmetro do poro e a espessura da parede 

de sílica, este fato pode ter ocorrido provavelmente devido à deposição de nanopartículas dos 

óxidos de nióbio depositados no interior dos poros, como também de partículas maiores terem 

sido depositadas na superfície externa. 

 

Figura 57- (a) Difratogramas de raios-X das amostras SBA-15, Nb5SBA-15, Nb15SBA-15,  

Nb25SBA-15, Nb30SBA-15 e Nb35SBA-15 e (b) Intensidade do plano 100.  
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Figura 58- Variação do parâmetro de arranjo hexagonal de estrutura (ao) com diferentes 

porcentagens de nióbio. 
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Tabela 9- Valores das distâncias interplanares e do parâmetro mesoporoso para as amostras de 

SBA-15 com diferentes porcentagens de nióbio. 

Amostras hkl d (hkl) (nm) ao (nm) 

 

SiSBA-15 

100 10,6 12,3 

110 5,8  

200 4,8  

 

Nb5SBA-15 

100 11,1 12,8 

110 5,6  

200 4,6  

 

Nb15SBA-15 

100 10,5 12,1 

110 5,6  

200 4,6  

 

Nb25SBA-15 

100 10,4 12,04 

110 5,6  

200 4,6  

 

Nb30SBA-15 

100 10,3 11,98 

110 5,5  

200 4,6  

 

Nb35SBA-15 

100 9,9 11,44 

110 5,6  

200 4,6  

 

Um novo método de síntese para inserção direta do nióbio no SBA-15 foi proposto 

nesse trabalho, como já relatado no capítulo 3. As condições convencionais de síntese do 

SBA-15 ocorre em meio fortemente ácido, o que dificulta a inserção do heteroátomo por 

síntese direta , e com isto vários trabalhos vem sendo desenvolvidos para aumentar o pH do 

meio e assim inserir de forma mais efetiva diferentes metais ( LUZ, et al. 2010; CHENA, et 

al. 2004; AKTAS, et al. 2011; XIAO, et al. 2011; TSONCHEVA, et al. 2012 , dentre outros). 

Assim sendo, estudos vêm sendo realizados a fim de modificar o pH do gel de síntese e inserir  

nióbio na estrutura da SBA-15 (SANDANOBU, et al. 2009; TREJA, et al. 2008; 

SRINIVASU, et al. 2008; SELVARAJ, et al. 2009). Desta forma, ao se analisar os 

difratogramas dos catalisadores sintetizados pelo novo método de controle de pH (Figura 59) , 

pode-se afirmar que a solução tampão como controle de pH e substituta da água e ácido 

clorídrico no gel de síntese monstrou-se um método eficiente e aplicável, uma vez que como 

já descrito anteriormente foi constatado a formação bem organizada referente a estrutura da 

SBA-15. No tocante a intensidade, todos os catalisadores apresentaram uma boa intensidade, 

porém houve uma modificação significativa entre as amostras, sendo o aumento desta 

proporcional ao aumento do pH. Isto pode ser atribuído a influência do KCl existente na 

solução tampão. Pois como relata Okamoto et al . (2009), a presença de um sal inorgânico 
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afeta a micelização do copolímero tribloco, isto é, o núcleo de micelas aumenta o raio a 

medida que a quantidade de cloreto de potássio aumenta, o que justifica a melhor formação no 

maior pH. Outra influência pode estar relacionada com o mecanismo de formação do SBA-15, 

associados com o revestimento de sílica nas micelas no qual é influenciado com a diminuição 

do potencial zeta e o aumento da força iónica por adição de sal é uma das formas de reduzir o 

potencial zeta (MESA, et al. 2008). Em relação ao parâmetro de rede a0 (ver Tabela 10), 

observa-se que o catalisador sintetizado no maior pH (2,2) foi o que apresentou o maior valor 

,o que demonstra que este possui um maior ordenamento estrutural, corroborando com as 

discussões feitas acima. Além disso, observa-se que o catalisador sintetizado no menor pH 

ocasionou um maior alargamento referente ao plano 100, o que demonstra que neste pH a 

uniformidade de estrutura mesoporosa pode ter sido levemente modificada. Cabe destacar que 

neste trabalho não foram sintetizados catalisadores em pH maiores que 2,2 , pois como já 

discutido na revisão bibliográfica e demonstrando na figura 19 após este pH a condensação 

ocorre muito rapidamente o que afetaria a formação e propriedades destes materiais.  

 

Figura 59- (a) Difratogramas de raios X das amostras NbSBA-15 sintetizados em pH de 

1,4;1,6;2,0 e 2,2 e (b) Intensidade do plano 100. 
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Tabela 10- Valores das distâncias interplanares e do parâmetro mesoporoso para as amostras 

de  NbSBA(xpH) sintetizados com diferentes pH :(1,4), (1,6), (2,0) e (2,2). 

Amostras hkl d (hkl) (nm) ao (nm) 

 

pH(1,4) 

100 10,3 11,9 

110 5,7  

200 4,5  

 

pH(1,6) 

100 8,8 10,1 

110 5,2  

200 4,3  

 

pH(2,0) 

100 9,7 11,2 

110 5,4  

200 4,4  

 

pH(2,2) 

100 10,8 12,5 

110 5,5  

200 4,6  

 

Como a síntese realizada no pH 2,2 foi a que apresentou a melhor ordenamento 

estrutura e também baseando-se em trabalhos reportados na  literatura (SELVARAJ, et al. 

2009, SRINIVASU, et al. 2008) que fizeram controles de pH por metodologias diferentes da 

adotada neste trabalho e obtiveram melhores resultados no pH 2,2, foi escolhido esse pH para 

avaliar a incorporação do nióbio usando diferentes razões de Si/Nb. Analisando o 

difratogramas dessas amostras (ver Figura 60) e como já relatados anteriormente todos os 

catalisadores apresentaram as refexões características da boa formação da estrutura 

organizada hexagonalmente, demonstrando que tanto o uso da solução tampão como a 

incorporação no nióbio não destruíram as características estruturais da SBA-15. Comparando 

a intensidade da reflexão principal, nota-se que a intensidade dos catalisadores incorporados 

com nióbio foi superior a do SiSBA-15 (2,2), isto ocorre pelo fato do aumento no pH 

favorecer as interações do Nb-O-Si, o que indica um aumento do ordenamento estrutural da 

peneira molecular com a incorporação do nióbio. Além disso, o valor do ângulo 2θ da 

reflexão referente ao plano (100) deslocou-se para valores menores, aumentando o parâmetro 

de rede (a0) (Tabela 10), esse comportamento indica que existe nióbio no interior das paredes, 

e como foi relatado anteriormente o Nb possui um raio maior e desta forma as ligações Nb-O 

são mais longas do que as de Si-O. Outro fato observado foi o catalisador feito com a maior 

razão de Si/Nb igual a 5 foi o que apresentou a menor intensidade, como também menor valor 

de a0 o que é um indicativo de que em grandes quantidades inseridas pode-se ter o nióbio de 

outras formas na estrutura. 
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Figura 60- (a)Difratogramas de raios X das amostras sintetizados em pH 2,2 e com diferentes 

razões Si/Nb e (b) Intensidade do plano 100.  
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Tabela 11- Valores das distâncias interplanares e do parâmetro mesoporoso para as amostras 

sintetizadas no pH 2,2 e diferentes razões de Si/Nb. 

Amostras hkl d (hkl) (nm) ao (nm) 

 

SiSBA-15 (2,2) 

100 10,4 12,1 

110 5,6  

200 4,7  

 

Nb50SBA-15 (2,2) 

100 11,3 13,1 

110 6,0  

200 4,9  

 

Nb35SBA-15 (2,2) 

100 11,0 12,8 

110 6,1  

200 4,9  

 

Nb25SBA-15 (2,2) 

100 11,5 13,3 

110 6,3  

200 5,1  

 

Nb15SBA-15 (2,2) 

100 12,0 13,8 

110 6,5  

200 5,2  

 

Nb5SBA-15 (2,2) 

100 11,0 12,7 

110 6,2  

200 5,0  

 

Fazendo um comparativo dos difratogramas feitos em pequeno ângulo (Figuras 57 e 

60) e dos parâmetros mesoporosos (Tabela 9 e 11) entre os catalisadores incorporados com 
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nióbio pelo processo de pós-síntese e pela síntese direta usando a solução tampão, pode-se 

constatar que esta última apresentou melhor formação estrutural, como também um melhor 

ordenamento. Além disto, estes primeiros demonstram possuir uma maior inserção de óxido 

de nióbio dentro dos poros e na superfície externa da SBA-15 do que este último.  

 

Para se analisar de forma mais precisa essa última afirmativa, medidas em alto ângulo 

foram realizadas e os difratogramas destas podem ser visualizados para os niobiosilicatos 

incorporados pós-síntese na Figura 62, com diferentes pH na Figura 63 e com diferentes 

razões de Si/Nb na Figura 64. O difratograma do pentóxido de nióbio comercial na forma 

calcinada é mostrado para efeitos comparativos na Figura 61. 

 

Figura 61- Difratogramas de raios X em alto ângulo do pentóxido de nióbio comercial 

calcinado. Onde o * e # representam as fases cristalinas. 
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Figura 62- Difratogramas de raios X em alto ângulo das amostras calcinadas: Nb5SBA-15, 

Nb15SBA-15, Nb25SBA-15 Nb30SBA-15 e Nb35SBA-15. Onde o * e # representam as fases 

cristalinas. 
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Figura 63- Difratogramas de raios X em alto ângulo dos niobiosilicatos sintetizados em 

diferentes pH. 
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Figura 64- Difratogramas de raios X em alto ângulo dos niobiosilicatos sintetizados no pH 2,2 

e diferentes razões Si/Nb. 
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A partir das análises de DRX feitas pelo método do pó em alto ângulo dos 

catalisadores calcinados foi possível verificar que somente os catalisadores incorporados pelo 

processo pós-síntese apresentaram fases cristalinas de óxidos de nióbio, exceto o Nb5SBA-15 

que não apresentou estas fases. Esses resultados demonstram que a síntese direta e a 

incorporação feita em pequenas porcentagens tendem a formar materiais em maior quantidade 

na parede interna do que na forma de óxidos cristalinos, os quais podem se localizar tanto dos 

poros e microporos, como na superfície externa. No tocante aos picos cristalinos obtidos, 

observa-se na Figura 62 que as intensidades destes são maiores à medida que se aumenta a 

porcentagem de material inserido. Comparando as fases cristalinas obtidas nos niobiosilicatos 

com o óxido de nióbio comercial, observa-se que estes primeiros apresentam picos na mesma 

posição do óxido puro, sendo estes picos menos intensos e cristalinos do que os obtidos no 

Nb2O5 comercial. Estes picos são atribuídos principalmente às fases T e TT (no gráfico 

indicadas por (*)) e aparece também de forma menos intensificada a fase M identificada no 

gráfico por(#). Resultados semelhantes foram obtidos por Sumiyaet al., 2010. As fases 

cristalinas foram identificadas com auxílio à biblioteca do JCPDS (International Center for 

Diffraction Data), onde estão à disposição as cartas cristalográficas de vários materiais. 

Através da pesquisa nas cartas cristalográficas foi observada a presença do Nb2O5(Registro 

JCPDS:300873) com estrutura ortorrômbica. As principais refexões identificadas baseados no 

JCPDS foram: Nb2O5 (2  = 22,6; 28,6; 36,6; 46,2; 50,9; 55,1; 58,8; 63,8; 66,0 e 71,2 ) e seus 
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respectivos índices (hkl) são de: ( 001), (180), (181), (002), (380), (182), (211), (211), (311) e 

(382). Para se ter maior precisão a respeito das características estruturais e tamanho do óxido 

inserido, foi feito um refinamento dos dados. 

O método de refinamento usado foi o de Rietveld, utilizando-se o programa Maud. O 

Método Rietveld, de refinamento de estruturas cristalinas, consiste no ajuste dos dados 

obtidos pela difração de raios X, calculados por meio de modelos, usando a técnica dos 

mínimos quadrados. O principal objetivo deste método é refinar os valores dos parâmetros 

estruturais da amostra em pó com os dados da difração, bem como obter os parâmetros que 

caracterizam a forma dos perfis dos picos de difração (LANFREDI, et al. 2010; RIETVELD, 

1969; RIETVELD,1967). 

O difratagrama foi indexado com base na unidade de célula tipo ortorrômbica, sendo o 

refinamento desenvolvido considerando o grupo espacial Pbam, estruturas características do 

pentóxido de nióbio, sendo estas as condições usadas que resultaram em um melhor grau de 

refinamento. Os ajustes de tamanhos dos cristalinos foram feitos usando o método isotrópico 

(Scherrer) e outros anisotrópicos (modelo de Popa). Os dados cristalográficos de entrada 

usados para se fazer o refinamento estão listados na Tabela 12 e foram baseados nos estudos 

de Kato e Tamura, 1975. 

 

 

Tabela 12- Dados cristalográficos iniciais utilizados no refinamento das amostras Nb5SBA-

15, Nb15SBA-15, Nb25SBA-15, Nb30SBA-15 e Nb35SBA-15. 

Dados Cristalográficos 

Fórmula Nb2O5 

Simetria ortorrômbica 

Grupo espacial Pbam 

Parâmetros:  

a (Å) 

b (Å) 

c (Å) 

 

6,196 

29,539 

3,862 

 

As Figuras de 65 a 69 demonstram os ajustes feitos no refinamento, sendo a estrutura 

experimental ajustada e comparada com os ajustes matemáticos e com os dois tipos de óxidos 

existentes, o que é demonstrado como uma estrutura amorfa (considerado o óxido de menor 
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tamanho) e o que apresenta picos cristalinos considerado o óxido de tamanho maior. Este 

ajuste foi necessário uma vez que se observou que mesmo os gráficos que apresentavam picos 

cristalinos, possuem picos mais alargados, sendo desta forma constatado a existência de dois 

tamanhos nas amostras. 

 

Figura 65- Difratogramas de raio X refinados pelo método de Rietveld para o Nb5SBA-15. 
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Figura 66- Difratogramas de raio X refinados pelo método de Rietveld para o Nb15SBA-15. 
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Figura 67- Difratogramas de raio X refinados pelo método de Rietveld para o Nb25SBA-15. 
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Figura 68- Difratogramas de raio X refinados pelo método de Rietveld para o Nb30SBA-15. 
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Figura 69- Difratogramas de raio X refinados pelo método de Rietveld para o Nb35SBA-15. 
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Como pode-se observar em todas as Figuras, o gráfico experimental e o teórico (feito 

através de ajuste matemático), ficaram bem semelhantes em todas as amostras, o que 

demonstra a eficiência do método e ajustes feitos. Todos os catalisadores apresentaram grupo 

espacial Pbam e simetria ortorrômbica. Desta forma, obteve-se com segurança os parâmetros 

de rede, bem como o tamanho dos óxidos para cada catalisador refinado. Sendo dI referente à 

primeira série, ou seja, óxidos de menores tamanhos e dII referente à segunda fase, ou seja, 

óxidos de maiores tamanhos. Esses resultados podem ser vistos na Tabela 13. 
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Tabela 13- Características finais dos niobiolisicatos preparados pelo método pós-síntese e 

ajustados pelo método de Rietveld. (I se refere à 1a série e II se refere à 2a série). 

Amostras dI(nm)* 
Parâmetros 

de Rede (Å) 
dII(nm)** 

Parâmetros 

de Rede (Å) 

Wt (%) 

d D 

Nb5SBA-15 3,29 

a = 6,316 

b = 29,363 

c = 3,856 

- - 100 - 

Nb15SBA-15 4,32 

a =6,224 

b =29,032 

c = 3,926 

26,01 

 

a= 6,144 

b = 30,682 

c=3,837 

97,8 2,2 

Nb25SBA-15 2,94 

a =6,001 

b =31,755 

c=3,887 

31,16 

a=6,227 

b = 29,107 

c =3,930 

97,7 2,3 

Nb30SBA-15 4,34 

a= 6,029 

b =31,207 

c =4,089 

28,65 

a= 6,250 

b = 28,950 

c =3,927 

97,4 2,6 

Nb35SBA-15 2,54 

a = 5,866 

b = 30,159 

c =4,089 

22,9 

a = 6,250 

b = 29,010 

c =3,930 

97,0 3,0 

dI(nm)* referente aos óxidos menores dII(nm)** referente aos óxidos maiores 

 

Analisando os resultados dos catalisadores refinados obtidos na Tabela 13, várias 

constatações foram feitas. A primeira dela se refere aos parâmetros de rede encontrados, no 

qual pode-se observar que estes diferem levemente dos parâmetros usados como referência 

para o início do refinamento, esse resultado já era esperado, demonstrando a formação de 

óxidos no sistema mesoporosos, sendo as pequenas modificações encontradas, atribuídas as 

diferentes interações existentes, uma vez que o parâmetro de referência só considera as 

interações do Nb-O. No entanto, nos niobiosilicatos, existem também as interações com o 

silício existente no suporte. Outra observação feita foi que, exceto na amostra Nb5SBA-15, 

todas as demais apresentaram dois tamanhos de óxidos. Um pequeno variando de 2,5 a 4, 3 

nm e um maior variando de 22 a 31 nm, o que reforça a ideia de que se têm óxidos inseridos 

de diferentes formas no sistema mesoporoso. Os óxidos de tamanhos menores, 

provavelmente, estão inseridos como uma camada fina dentro dos poros, já os de maior 

tamanho, encontram-se fora dos poros, na superfície externa, uma vez que o tamanho não 

permitiria inserí-los dentro dos poros. No entanto, ao se comparar as porcentagens existentes 
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dos dois tamanhos de óxido, constata-se que o catalisador que apresenta a menor 

porcentagem, tem 100% de óxidos de menor tamanho, e nos demais catalisadores mais ou 

menos 97 % também é constituído destes óxidos. A quantidade existente de óxidos de 

tamanhos maiores aumenta nos catalisadores que apresentam maior porcentagem de nióbio, o 

que demonstra que a técnica de incorporação empregada tem a inserção do material 

influenciada pela quantidade inserida, ou seja, em menores quantidades o óxido de nióbio 

tende a se incorporar nos poros dos materiais, já com maiores porcentagens, também se tem 

óxidos depositados na superfície externa. A partir dos dados obtidos nos refinamentos pelo 

método de Rietveld foi possível construir a representação da estrutura dos compostos 

investigados, podendo ser vistos nas Figuras 70 e 71. 

 

Figura 70- Representação gráfica do óxidos de nióbio de tamanhos menores ( 2,54 a 4,34 nm). 
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Figura 71- Representação gráfica dos óxidos de nióbio de tamanhos maiores (22,9 a 31,1 nm). 

 
 

Comparados as representações acima (Figura 70 e 71), observa-se que a primeira 

abrange uma formação mais elíptica levemente achatada e a última é totalmente circular. A 

primeira se relaciona com parâmetros anisotrópicos (amorfa) e a última a isotrópicos 

(cristalina). 

Os parâmetros atômicos representativos da estrutura refinada para os NbSBA-15, tais 

como a Posição de Wyckoff, coordenadas atômicas (x, y, z), parâmetro térmico B e ocupação 

relativa P para cada átomo de nióbio e oxigênio podem ser vistos na Tabela 14. 
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Tabela 14- Posição de Wyckoff e coordenadas atômicas (x, y, z), parâmetro térmico B e 

ocupação relativa P para os NbSBA-15 refinados. 

Átomo Posição de 

Wyckoff 
x y z B P 

Nb(1) 8 0,27126 0,03677 0,52515 0,622215 0,5 

Nb(2) 8 0,20119 0,15428 0,57310 2,247457 0,5 

Nb(3) 8 0,24298 0,27627 0,54378 - 0,5 

Nb(4) 8 0,20597 0,40446 0,53686 4,502289 0,5 

Nb(5) 4 0,37599 0,43011 0 59,48 0,08 

Nb(6) 4 0,33852 0,47899 0 -7,11 0.08 

Nb(7) 4 0,79719 0,24685 0 -15,50 0.04 

O(1) 4 0,22428 0,03694 0 -0,8693 1 

O(2) 4 0,17630 0,14651 0 15,3081 1 

O(3) 4 0,22017 0,28094 0 -2,05179 1 

O(4) 4 0,27780 0,41350 0 -1,04922 1 

O(5) 4 0,04232 0,102403 0,5 5.103009 1 

O(6) 4 0,089255 0,226987 0,5 -6.781813 1 

O(7) 4 0,296547 0,349458 0,5 0.30956686 1 

O(8) 4 0,189799 0,476133 0,5 12.024185 1 

O(9) 4 0,359244 0,109211 0,5 -5.0285463 1 

O(10) 4 0,384176 0,208187 0,5 -3.156983 1 

O(11) 2 0 0 0,5 8.21777 1 

 

De acordo com os dados do refinamento obtido para os niobisilicatos mostrados na 

Tabela 14, observa-se um valor do parâmetro térmico isotrópico B maior que os obtidos na 

amostra de referência que teve em seu maior valor 6,8 (KATO e TAMURA, 1975). Como o 

parâmetro isotrópico está associado ao grau de ordem-desordem da estrutura, um maior valor 

de B sugere um maior grau de desordem estrutural, o que mais uma vez confirma as 

discussões feitas acima. A partir das posições atômicas obtidas, foi construída a célula unitária 

do óxido (Nb2O5) que encontra-se disperso na superfície externa do SBA-15,(Ver Figura 72), 

utilizando-se o programa (Jmol ). Este programa possui uma interface gráfica, a qual permite 

uma representação gráfica de alta resolução. 
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Figura 72- Representação da célula unitária obtida em função dos parâmetros deocupação 

relativa (P), coordenadas atômicas (x, y, z), parâmetros de rede e grupo espacial, obtidos a 

partir do refinamento de Rietveld. 

 
 

Na célula demonstrada os átomos de nióbio são representados pela cor verde e 

identificados por Nb e os de oxigênio pela cor vermelha e identificados por O. A célula 

unitária contém Nb16.8O42, no qual possui 42 posições de átomos de oxigênio. Os 16 átomos 
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de nióbio estão em planos paralelos (001), oito dos átomos de Nb estão presentes em octaedro 

distorcido, enquanto outros oito átomos de Nb ocupam bipiramides pentagonais. Os átomos 

de nióbio remanescentes (0,8) ocupam os sítios intersticiais que se encontram nos planos 

(001) dos demais átomos de nióbio e estão rodeados por nove átomos de oxigênio.  

Resultados semelhantes para o T-Nb2O5 foram relatados por Nowak e Ziolek (1999) e Kato e 

Tamura (1975). 

 

 

5.1.5 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

 

A análise de micrografia eletrônica de transmissão foi realizada com o objetivo de 

analisar a estrutura formada, bem como identificar a fase ativa metálica inserida sobre o 

suporte. 

Usando o software denominado ImageJ, pode-se fazer um tratamento mais apurado 

dos dados e desta forma estimar a distância interplanar referente ao plano 100, o diâmetro dos 

poros presente no material e a espessura da parede. Para isto insere-se a escala referente a 

cada imagem, e obtêm-se o máximo de dados possíveis, neste trabalho para a distância 

interplanar foram extraídos pelo menos 10 pontos, para o diâmetro de poros o mínimo 20 e 

para espessura da parede cerca de 20 pontos, sendo adotada para todos eles a média aritmética 

como resultado final. As análises foram realizadas para todos os blocos de catalisadores 

sintetizados, sendo aqui demonstrado inicialmente, para o suporte (SBA-15) e catalisadores 

suportados pelo processo de pós-síntese (Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb25SBA-15, Nb30SBA-

15 e Nb35SBA-15). As micrografias eletrônicas de transmissão destes materiais são 

apresentadas nas Figuras 73 a 78. Em seguida, apresenta-se os resultados dos niobiosilicatos 

sintetizados em diferentes pH ( NbSBA-15 (1,4), NbSBA-15(1,6), NbSBA-15(2,0) e NbSBA-

15(2,2)) demonstrados nas Figuras 79 a 82. Por último os niobiosilicatos feitos no pH 2,2 e 

diferentes razões de Si/Nb ( SiSBA-15 (2,2), Nb50SBA-15 (2,2), Nb35SBA-15 (2,2), 

Nb25SBA-15 (2,2), Nb15SBA-15 (2,2) e Nb5SBA-15 (2,2), apresentados nas Figuras 83 a 88. 

Em todas as imagens se observará demarcações que correspondem a um tipo de 

identificação nas imagens. As partes assinaladas por círculos grandes ou quadrados foram 

feitos para destacar os canais paralelos típicos destes materiais. O traço azul para demonstrar 

como foram feitas as medições da distância interplanar. O traço verde dentro dos poros para 



143 

 

representar como se deu a medida do diâmetro de poros e os hexágonos para chamar a 

atenção os padrões hexagonais formados nas estruturas. 

 

Figura 73- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do suporte SBA-15. A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) e (B +) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podem-se  observar o arranjo 

hexagonal. 
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Figura 74- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb5SBA-15. A imagem (A) é 

a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) apresenta a 

amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar o arranjo hexagonal. 

 

(A)                                                          (B) 

 

Figura 75- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb15SBA-15. A imagem (A) 

é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) apresenta a 

amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em arranjo 

hexagonal. 

 
(A)                                                                           (B) 
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Figura 76- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb25SBA-15. A imagem (A) 

é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) apresenta a 

amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em arranjo 

hexagonal. 

 
(A)                                                                   (B) 

 

Figura 77- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb30SBA-15. A imagem (A) 

é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) apresenta a 

amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em arranjo 

hexagonal. 

 

(A)                                                                                    (B) 
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Figura 78- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb35SBA-15. A imagem (A) 

é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) apresenta a 

amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em arranjo 

hexagonal. 

 

(A)                                                                                      (B) 

 

Analisando as imagens de MET destes catalisadores, tanto ao longo do eixo [010] que 

mostra os padrões paralelos dos canais, como ao longo da direção [001] que mostra o arranjo 

hexagonal do material, observa-se que todas as amostras possuem estruturas hexagonais 

bidimensionais, e que estas são perfeitamente empilhadas para formar hexágonos bem 

definidos, formando matrizes hexagonais mesoporosas altamente ordenadas. Canais bem 

definidos, também são observados, o que demonstra que a mesoestrutura regular do suporte 

foi conservada após a inserção do nióbio. Esses resultados corroboram com os encontrados 

por análise de DRX. 

Os materiais suportados possuem uma camada (cinzenta) na superfície do suporte e 

pontos pretos distribuídos dentro dos canais de SBA-15 (detalhes apontados por setas nas 

Figuras 75 a 78, ao passo que estes pontos não podem ser visto em SBA-15 puro, sendo estes 

um indicativo de que parte dos óxidos encontram-se depositados, tanto nos poros, como na 

superfície externa do suporte. Resultados semelhantes são encontrados na literatura para 

outros tipos de óxidos (SUMIYA, et al. 2009; HUANG, et al. 2008; YANG, et al. 2003). 

Analisando o óxido inserido dentro dos poros, pode-se calcular o tamanho deste de 3,7 

nm para o Nb5SBA-15, 3,6 nm para o Nb15SBA-15 e 4,1 nm para o Nb25SBA-15, Nb30SBA-

15 e Nb35SBA-15, estes resultados corroboram com os encontrados no refinamento feito do 
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DRX e confirmam que a quantidade aumenta à medida que aumenta a concentração de nióbio, 

tendendo para um tamanho constante de aproximadamente 4 nm. 

Os valores obtidos através de cálculos usando as imagens de MET da distância 

interplanar (d100), do diâmetro de poro (Dp) e da espessura da parede, podem ser vistas na 

Tabela 15. A distância interplanar encontrada corrobora com os resultados obtidos nos 

difratogramas de raio X (ver tabela 9), assim como o diâmetro encontrado correlaciona-se 

com os dados obtidos por adsorção/dessorção de nitrogênio (ver Tabela 18), sendo a diferença 

encontrada entre estes muito pequena e dentro da margem de erro experimental permitido.  

Os resultados obtidos da espessura da parede a partir das imagens afastam-se um 

pouco dos obtidos pelo método convencional (ver Tabela 18), no entanto esses são aceitáveis, 

visto que na medida de MET se analisa um corte transversal apenas e se subavaliainformações 

que se encontram ao longo do canal total da espessura analisada. 

 

Tabela 15- Distância interplanar (d(100)), diâmetro de poros (Dp) e espessura da parede (W) 

dos catalisadores SBA-15, Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb25SBA-15, Nb30SBA-15 e Nb35SBA-

15. 

Amostras d(100) (nm)* Dp(nm)** W(nm)*** 

SBA-15 10,4 6,1 5,0 

Nb5SBA-15 11,1 6,5 5,4 

Nb15SBA-15 10,6 6,1 5,4 

Nb25SBA-15 10,5 6,4 5,2 

Nb30SBA-15 10,5 5,8 5,5 

Nb35SBA-15 10,4 5,7 5,2 

*distância interplanar referente ao plano 100 obtidas pelas imagens de MET 

**diâmetro de poro obtido pelas imagens de MET 

***espessura da parede obtidas pelas imagens de MET. 

 

Nas Figuras de 79 a 82 estão representados as imagens dos niobiosilicatos sintetizados 

em diferentes pH. Pode-se constatar que a nova metodologia de síntese não modificou a 

formação características desse mesoporoso, sendo observados em todos eles os canais 

paralelos como também a formação da estrutura hexagonal.  
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Figura 79- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do NbSBA-15(1,4). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal. 

 
(A)                                                                 (B) 

 

Figura 80- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do NbSBA-15(1,6). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal. 

 
(A)                                                                     (B) 
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Figura 81- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do NbSBA-15(2,0). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal. 

 
(A)......................................................................(B) 

 

Figura 82- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do NbSBA-15(2,2). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal. 

 
(A)                                                                      (B) 

 

Os valores obtidos através de cálculos usando as imagens de MET da distância 

interplanar (100), do diâmetro de poro (Dp) e da espessura da parede, para os catalisadores 

sintetizados em diferentes pH podem ser vistas na Tabela 16. À distância interplanar 
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encontrada corrobora com os resultados obtidos nos difratogramas de raios X (Ver Tabela 

10), assim como o diâmetro encontrado correlaciona-se com os dados obtidos por 

adsorção/dessorção de nitrogênio (Ver Tabela 19), sendo a diferença encontrada entre estes 

muito pequena e dentro da margem de erro experimental permitida. Os resultados obtidos da 

espessura da parede a partir das imagens afastam-se um pouco dos obtidos pelo método 

convencional (Ver Tabela 10), sendo isto aceitável, como já descrito anteriormente. 

 

Tabela 16- Distância interplanar (d(100)), diâmetro de poros (Dp) e espessura da parede (W) 

dos catalisadores dos catalisadores sintetizados em diferentes pH. 

Amostras d(100) (nm)* Dp(nm)** W(nm)*** 

pH(1,4) 10,6 8,5 3,2 

pH (1,6) 8,9 7,6 2,6 

pH (2,0) 10,2 7,8 3,0 

pH (2,2) 10,6 6,5 5,1 

*distância interplanar referente ao plano 100 obtidas pelas imagens de Met 

**diâmetro de poro obtido pelas imagens de MET 

***espessura da parede obtidas pelas imagens de MET. 

 

Por último apresenta-se as imagens dos niobiosilicatos feitos no pH 2,2 e diferentes 

razões de Si/Nb ( ver figuras de 83 a 88). Para estes pode-se observar que a inserção de 

diferentes porcentagens não modificou a organização e ordenamento destes catalisadores, uma 

vez que para todos estes foram encontrados os perfis típicos de materiais mesoporosos do tipo 

SBA-15. 
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Figura 83- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do SiSBA-15(2,2). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal. 

 
(A)                                                                            (B) 

 

 

 

 

Figura 84- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb50SBA-15(2.2). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal. 

 
(A)                                                                        (B) 
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Figura 85- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb35SBA-15(2,2). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal. 

 
(A)                                                                     (B) 

 

 

 

 

Figura 86- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb25SBA-15(2,2). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal. 

 
(A)                                                                      (B) 
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Figura 87- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb15SBA-15(2,2). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal. 

 
(A)                                                                      (B) 

 

 

Figura 88- Imagem de micrografia eletrônica de transmissão do Nb5SBA-15(2,2). A imagem 

(A) é a vista ao longo do eixo [010], com padrões paralelos dos canais. A imagem (B) 

apresenta a amostra observada ao longo da direção [001], onde podemos observar os poros em 

arranjo hexagonal 

 
(A)                                                                   (B) 

 

Na Tabela 17 encontram-se os resultados quantitativos da série de catalisadores feitos 

com diferentes razões. Assim como nos resultados encontrados e discutidos anteriormente os 

valores obtidos são bem próximos aos encontrados pelas técnicas de raios X (Tabela 11) e de 

análise de adsorção e dessorção de nitrogênio (Tabela 20). O que demonstra que esta técnica 
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pode ser também, utilizada com uma pequena margem de erros calcular a distância interplanar 

e o diâmetro de poros destes materiais. 

 

Tabela 17- Distância interplanar (d(100)), diâmetro de poros (Dp) e espessura da parede (W) 

dos catalisadores sintetizados em pH 2,2 e com diferentes razões de Si/Nb. 

Amostras d(100) (nm)* Dp(nm)** W(nm)*** 

SiSBA-15(2,2) 10,9 5,7 4,0 

Nb50SBA-15 (2,2) 11,0 5,8 5,6 

Nb35SBA-15 (2,2) 10,8 5,8 5,6 

Nb25SBA-15 (2,2) 11,1 5,8 5,5 

Nb15SBA-15 (2,2) 11,9 6,0 6,1 

Nb5SBA-15 (2,2) 10,6 5,4 5,4 

*distância interplanar referente ao plano 100 obtidas pelas imagens de Met 

**diâmetro de poro obtido pelas imagens de MET 

***espessura da parede obtidas pelas imagens de MET. 

 

Comparando os niobiosilicatos sintetizados pelo novo método proposto nesta tese com 

os feitos por síntese convencional e inserção pós-síntese, observou-se através desta medida 

que nos primeiros não foram encontrados óxidos de nióbio disperso na superfície externa, o 

que nos leva a crer que o nióbio inserido nestes encontra-se na rede dos materiais e/ou 

também dentro dos poros. Analisando a dispersão dentro dos poros, observaram-se pequenos 

pontos, no entanto não foi possível medir seus tamanhos já que eram bem pequenos, levando 

a conclusão de que a maior parte do material inserido encontra-se na rede. 

 

 

5.1.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

A microscopia eletrônica de varredura de todos as series de catalisadores estudados: 

SBA-15, NbxSBA-15, NbSBA-15 (npH) e NbxSBA-15 (2,2) foram realizadas com o objetivo 

de observar a morfologia dos materiais mesoporosos sintetizados, como também averiguar se 

a impregnação do nióbio e o uso da solução tampão na síntese destes materiais causaram 

alguma modificação nesta propriedade. As imagens destes catalisadores podem ser vistas nas 

Figuras de 89 a 100. Observa-se que fibras de sílica com dimensões micrométricas são 
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formadas a partir da adesão linear de nódulos de partículas sub-micrométricas. Em todos os 

casos foram observadas fibras não uniformes, dando o aspecto de ―colares de contas 

entrelaçados‖, tipo de morfologia típica e característica da boa formação da SBA-15 

(BENAMOR, et al. 2012;  DING, et al. 2012; ZHAO, et al. 2000). Estes resultados 

demonstram que a inserção do nióbio por distintos métodos, o uso de solução tampão, bem 

como os diferentes pH usados na síntese não modificou a morfologia do mesoporoso em 

questão.   

 

 

Figura 89- MEV da amostra SBA-15 obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 

     

 

 

Figura 90- MEV das amostras incorporadas com nióbio pelo processo de pós síntese obtida 

com ampliações de 5000, sendo A : Nb5SBA-15, B: Nb15SBA-15, C: Nb25SBA-15, D: 

Nb30SBA-15 e E: Nb35SBA-15. 
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Figura 91- MEV da amostra NBSBA-15(1,4) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 
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Figura 92- MEV da amostra NBSBA-15(1,6) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 

    

 

 

 

Figura 93- MEV da amostra NBSBA-15(2,0) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 

    

 

 

Figura 94- MEV da amostra NBSBA-15(2,2) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 
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Figura 95- MEV da amostra SBA-15(2,2) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 

    

 

Figura 96- MEV da amostra Nb50SBA-15(2,2) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 

    

 

 

Figura 97- MEV da amostra Nb35SBA-15(2,2) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 
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Figura 98- MEV da amostra Nb25SBA-15(2,2) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 

    

 

Figura 99- MEV da amostra Nb15SBA-15(2.2) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 

    

 

Figura 100- MEV da amostra Nb5SBA-15(2,2) obtida com ampliações de 5000 e 15000x. 

    
 



160 

 

Para efeito comparativo analisou-se os comprimentos das hastes formadas para cada 

material. Os dados foram obtidos usando o programa ImageJ , sendo as escalas contidas nas 

figuras devidamente ajustadas, sendo medido para cada amostra cerca de vinte pontos e usado 

como resultado a média aritmética destes. Como pode-se observar os catalisadores 

sintetizados com solução tampão, tanto os em diferentes pH (NbSBA-15(1,4) e NbSBA-

15(1,6) igual a 1,2 e NbSBA-15(2,0) e NbSBA-15(2,2) com d =1,4 µm ) como os feitos no 

pH 2,2 nas diferentes razões molares de Si/Nb (SiSBA-15 (2,2), Nb5SBA-15(2,2), Nb15SBA-

15(2,2) com d=1,5 µm e Nb25SBA-15(2,2), Nb35SBA-15(2,2) e Nb50SBA-15(2,2) com d=1,4 

µm) apresentaram maior tamanhos de hastes em comparação aos demais catalisadores ( sendo 

o SBA-15, Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb25SBA-15 com d= 1 µm e Nb30SBA-15 e Nb35SBA-

15 com d= 0,9 µm). 

Acredita-se que a diferença de tamanho pode ser atribuída principalmente à taxa de 

condensação da sílica. Pois como mostra Chan et al. (2001), a morfologia e o tamanho da 

sílica  mesoporosa dependem do grau de condensação da sílica com as micelas, como também 

do grau de hidrólise desta. Ding et al. (2012) , relata que quando se tem taxas de condensação 

muito rápidas as sementes de sílica são produzidas rapidamente e em maior quantidade na 

fase inicial da reação, permitindo assim a formação de hastes menores. No entanto, quando se 

tem taxas de condensação mais lenta, se produz menos sementes inicialmente, o que resulta 

em hastes de maior comprimento. Os resultados aqui apresentados sugerem que o aumento do 

pH do meio reacional torna a reação de condensação mais lenta e desta forma ocorre o 

aumento das hastes. Com base nos resultados e discussão acima, o mecanismo de crescimento 

de hastes de tamanhos diferentes foi sugerido como mostrado esquematicamente na Figura 

101. No qual o processo de formação pode envolver as três seguintes etapas: 

 

(1ª) As micelas de P123 foram formados após a dissolução deste no meio ácido; 

(2ª) Quando a fonte de sílica é adicionada o meio reacional mais ácido facilita a condensação 

e desta forma se produz mais sementes de sílica durante esta etapa.  

(3ª) A terceira fase envolveu o crescimento contínuo das sementes através da ancoragem das 

sementes próximas e alongamento dos agregados destas ao longo do eixo longitudinal da 

haste, para formar partículas com tamanho diferente. Nesta etapa, o crescimento de mais 

sementes de sílica resultou em hastes mais curtas, e a menor produção de sementes de sílica 

resultou em hastes maiores. 
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Figura 101- Esquemas do processo de formação para os diferentes tamanhos de hastes do 

SBA-15. 

 
Fonte: Adaptada de Ding et al. (2012). 

 

 

5.1.7 Adsorção e Dessorção de Nitrogênio (N2) 

 

 

As isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio a 77 K, bem como, a distribuição 

dos diâmetros de poros obtida para todos os catalisadores sintetizados são apresentadas a 

seguir, sendo a série dos catalisadores com incorporação de nióbio preparados pelo método de 

volume incipiente demonstrados das Figuras 102 a 107. A dos materiais obtidos em diferentes 

pH das Figuras 108 a 111 e os niobiosilicatos preparados no pH 2,2 e diferentes razões de 

Si/Nb nas Figuras 112 a 117. 
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Figura 102- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra SBA-15. Em detalhe, a 

distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 103- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb5SBA-15. Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 104- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb15SBA-15. Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 105- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb25SBA-15. Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 106- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb30SBA-15. Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 107- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb35SBA-15. Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 108- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra NbSBA-15 (1,4). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 109- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra NbSBA-15 (1,6). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

10 100 1000

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

V
o

lu
m

e
 A

d
s
o

rv
id

o
 (

c
m

3
/g

)

Pressão Relativa (p/p
o
)

 Adsorção

 Dessorção

NbSBA-15 (1,6)

d
V

/d
lo

g
(D

)(
C

m
3
/g

-A
)

Diâmetro de Poros (A)

 

 

 

 



166 

 

Figura 110- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra NbSBA-15 (2,0). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 111- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra NbSBA-15 (2,2). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 112- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra SiSBA-15 (2,2). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 113- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb50SBA-15 (2,2). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 114- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb35SBA-15 (2,2). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 115- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb25SBA-15 (2,2). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 115- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb15SBA-15 (2,2). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Figura 116- Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio da amostra Nb5SBA-15 (2,2). Em 

detalhe, a distribuição do diâmetro de poros desta amostra. 
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Observa-se que todas as amostras apresentam isotermas do tipo IV com histerese do 

tipo I, características de materiais mesoporosos que apresentam sistema de poros cilíndricos 

de mesoporos uniformes como a peneira molecular SBA-15 (SONWANE e LUDOVICE, 

2005; RAVIKOVITCH e NEIMARK ,2001 ; GRUDZIEN, et al. 2007; FULVIO, et al. 2005; 

CHOMA, et al 2007), nota-se também, que estes apresentaram uma distribuição uniforme do 

diâmetro de poros. Estes resultados corroboram com os padrões de DRX destas amostras e 

reafirma a discussão de que o novo método de síntese com o uso da solução tampão, bem 

como, a incorporação de nióbio não provocaram alterações destrutivas na estrutura da peneira 

molecular em questão. 

As propriedades texturais, obtidas a partir das isotermas de adsorção/dessorção de 

nitrogênio a 77 K e dos difratogramas de raios X, serão apresentadas em tabelas diferentes e 

discutidas separadamente, visto que estas apresentaram características e comportamentos 

textuais distintos. 

A Tabela 18 apresenta as propriedades texturais do suporte SBA-15 e dos 

niobiosilicatos incorporados pelo processo pós-síntese, obtidas a partir das isotermas de 

adsorção/dessorção de nitrogênio a 77 K e dos difratogramas de raios X.  

 

Tabela 18- Propriedades texturais das amostras SBA-15, Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, 

Nb25SBA-15, Nb30SBA-15 e Nb35SBA-15, obtidas a partir das isotermas de 

adsorção/dessorção de nitrogênio a 77 K e dos difratogramas de raio- X. 

. 

Amostras 
SBET 

(m
2
/g) 

Smicro 

(m
2
/g) 

Vp 

(cm
3
/g) 

Vmicro 

(cm
3
/g) 

Dp 

(nm) 

a0 

(nm) 

w 

(nm) 

SBA-15 705,0 148,3 0,75 0,098 6,19 12,3 6,1 

Nb5SBA-15 585,5 158,3 0,78 0,104 6,13 12,8 6,6 

Nb15SBA-15 493,4 129,7 0,68 0,086 6,25 12,1 5,8 

Nb25SBA-15 415,8 111,7 0,56 0,073 6,24 12,0 5,8 

Nb30SBA-15 364,6 87,0 0,49 0,060 5,96 11,9 6,0 

Nb35SBA-15 363,0 85,9 0,49 0,061 5,79 11,4 5,6 

w = a0- Dp        

 

Analisando os dados obtidos na tabela acima, observa-se que em relação ao suporte 

houve diminuição da área específica em todos os materiais incorporados, sendo esta 

diminuição diretamente relacionada com a porcentagem de nióbio inserida. Estas diminuições 

podem ser explicadas pela presença de uma camada de óxido de nióbio na superfície externa 
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dos mesoporosos como sugerido pelos resultados de MET e DRX. No tocante a 

microporosidade (área e o volume microporoso), volume poroso (Vp) e a espessura da parede 

(w) , com exceção do catalisador Nb5SBA-15, em todos os demais catalisadores houve uma 

diminuição desses parâmetros, sendo esta proporcional a quantidade de nióbio inserida. Esses 

resultados estão em sintonia com os padrões de DRX destas amostras, os qual demonstraram 

que a quantidade de óxido inserida modifica a forma como o nióbio foi incorporado à peneira 

molecular SBA-15. Quando se tem uma menor porcentagem de nióbio inserido este tende a 

encontrar-se na forma de uma fina camada de óxido de nióbio inserida nos poros, porém em 

maior quantidade encontra-se no interior da parede, por meio de ligações Nb – O – Si, e este 

último tende a proporcionar um aumento destas propriedades  já que a ligação Nb– O é maior 

que a Si – O. Já a diminuição dessas propriedades causadas nos demais catalisadores são 

atribuídas a maior incorporação na forma de uma fina camada de óxido de nióbio (como 

pode-se constatar no DRX feito a alto ângulo), que resulta na diminuição do volume de poros 

após o processo de impregnação. O aumento da concentração de nióbio, pode estar 

relacionado à dispersão de nanopartículas do óxido de nióbio ao longo dos poros e da 

estrutura, como também ao bloqueio parcial de alguns poros. No entanto, esse pequeno 

bloqueio não afetaria no peneiramento molecular destes catalisadores, uma vez que a 

distribuição de poros não é afetada de forma significativa. A redução da microporosidade 

pode ser atribuída a dispersão de algumas nanopartículas de óxido de nióbio no interior dos 

canais microporosos, bloqueando parcialmente a abertura destes. Os resultados da espessura 

de parede colaboram com as explicações acerca das demais propriedades.  

Analisando somente o diâmetro médio de poros e a espessura da parede, vê-se que 

houve pequenas modificações entre as amostras e que estes, ao contrário das demais 

propriedades, não apresentam uma variação que se relacionacom a quantidade de nióbio 

inserido. Estes fatos indicam que estas propriedades texturais podem estar sendo influenciada 

pelas três formas como o nióbio foi incorporado à peneira molecular SBA-15 – no interior da 

parede, por meio de ligações Nb – O – Si, no interior dos poros, na forma de uma fina camada 

de óxidos ou pentóxido de nióbio e na superfície externa na forma de pentóxido ou óxidos de 

nióbio. Outra informação que merece destaque é a respeito dos catalisadores que possuem a 

maior porcentagem inserida de nióbio (Nb30SBA-15 e Nb35SBA-15) apresentarem 

propriedades texturais bem semelhantes, o que contribui com os resultados e com as 

explicações dadas para as medidas de TG/DTG de que o limite máximo para incorporação por 

essa metodologia é de mais ou menos 30%.  
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Tabela 19- Propriedades texturais dos niobiosilicatos sintetizados em diferentes pH, obtidas a 

partir das isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio a 77 K e dos difratogramas de raio-X  

Amostras 

(pH) 

SBET 

(m
2
/g) 

Smicro 

(m2/g) 

Vp 

(cm
3
/g) 

Vmicro 

(cm
3
/g) 

Dp 

(nm) 

a0 

(nm) 

w 

(nm) 

NbSBA-15 (1,4) 207,1 42,8 0,42 0,031 8,75 11,9 3,1 

NbSBA-15 (1,6) 311,7 69,1 0,57 0,049 8,01 10,1 2,1 

NbSBA-15 (2,0) 314,5 69,4 0,61 0,049 8,06 11,2 3,1 

NbSBA-15 (2,2) 386,2 72,2 0,53 0,051 6,49 12,5 6,0 

w = a0- Dp        

 

Analisando as sínteses realizadas com solução tampão em diferentes pH, observa-se 

que a diferença de pH provocou alterações significativas nas propriedades texturais da peneira 

molecular (ver Tabela 19). A área específica, a microporosidade (área e o volume 

microporoso) e a espessura da parede (w) aumentaram com o aumento do pH do meio, 

enquanto que o diâmetro médio de poros (Dp) diminuiu. Esses resultados estão relacionados 

com o mecanismo envolvido na formação desta peneira molecular, como já relatado nas 

discussões de DRX e MEV. No qual se constatou que o sal usado, o pH do meio e a inserção 

do nióbio modificam o processo de nucleação e crescimento dos niobiosilicatos. Em pH mais 

alto ocorre o aumento da taxa de nucleação, e desta forma menor crescimento da sementes, 

ocasionando em área específica maior e menor diâmetro de poros. Já quando a taxa de 

nucleação é menor, o crescimento ocorre até estruturas maiores e provoca o alargamento do 

diâmetro médio dos poros e da espessura da parede. Comparando a área específica com o 

diâmetro médio de poros e a espessura da parede, nota-se que a primeira apresenta valores 

inferiores aos convencionalmente encontrados na literatura para mesoporosos do tipo SBA-

15. No entanto, apresentam valores médios de diâmetros de poros altos, o que demonstra que 

a dependendo da aplicabilidade que se busca, este resultado pode ser promissor, bem como 

que a inserção de metais precisa também ser estudada para os demais pH, para se obter o 

catalisador com as propriedades aquedadas para o tipo de reação que se deseja.  Para este 

trabalho o pH escolhido para se fazer um estudo mais detalhado como já falado anteriormente 

foi o 2,2, pois como mostra as demais caracterizações já discutidas foi o que apresentou maior 

organização, área específica e espessura da parede, como também um bom diâmetro de poros. 

Os resultados das propriedades texturais para esse pH e diferentes razões de Si/Nb podem ser 

visualizados na Tabela 20. 
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Tabela 20- Propriedades texturais dos niobiosilicatos sintetizados em pH 2,2 e diferentes 

razões Si/Nb , obtidas a partir das isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio a 77 K e dos 

difratogramas de raios-X. 

Amostras 

(pH 2,2) 

SBET 

(m
2
/g) 

Smicro 

(m
2
/g) 

Vp 

(cm
3
/g) 

Vmicro 

(cm
3
/g) 

Dp 

(nm) 

a0 

(nm) 

w 

(nm) 

SiSBA-15 698,3 194,5 0,860 0,127 5,67 12,1 6,4 

Nb50SBA-15 768,3 222,3 0,894 0,143 5,45 13,1 7,6 

Nb35SBA-15 796,0 234,2 0.964 0,150 5,79 12,8 7,1 

Nb25SBA-15 819,8 234,2 1.047 0,151 6,09 13,3 7,3 

Nb15SBA-15 818,3 225,2 1.034 0,148 5,87 13,8 7,9 

Nb5SBA-15 852,4 260,0 1.016 0,164 5,66 12,7 7,1 

w = a0- Dp        

 

Comparando os dados das amostras SiSBA-15(2,2) com os das amostras de 

niobiosilicatos demonstrados na Tabela 20, observa-se, de maneira geral, que a área específica 

e a microporosidade (área e o volume microporoso) aumentaram com o aumento do teor de 

nióbio incorporado, o que reforça a ideia de que a maior quantidade de material inserido por 

essa nova metodologia encontra-se no interior da parede, por meio de ligações Nb – O – Si, 

não havendo óxido depositado na superfície externa dos mesoporosos. Estes resultados 

confirmam as discussões explicitadas nas técnicas de DRX e MET. O aumento ocorrido na 

espessura da parede também corrobora com isto, uma vez que estas foram superiores nos 

niobiosilicatos do que no SiSBA-15, o que demonstra que a inserção do nióbio ocasiona um 

aumento geral da estrutura, uma vez que este possui maior raio e desta forma contribui a 

formação de parede mais grossa. Por outro lado, o Dp e a W não apresentaram um 

comportamento bem definido em relação ao aumento do teor de nióbio incorporado. Estes 

fatos indicam que, estas propriedades texturais podem estar sendo influenciadas 

competitivamente pelas formas como o nióbio foi incorporado à peneira molecular SBA-15 

(no interior da parede, por meio de ligações Nb – O – Si, no interior dos poros, na forma de 

uma fina camada de óxido de nióbio). No caso do diâmetro de poros, por exemplo, a 

incorporação no interior das paredes da peneira molecular tende a proporcionar um aumento 

no diâmetro dos poros, já que a ligação Nb – O é maior que a Si – O, por outro lado, a 

presença da camada de óxido de nióbio no interior dos mesoporos proporciona uma 

diminuição do diâmetro dos mesmos, podendo ser por isso, também, que o aumento ocorrido 
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nesta propriedade não foi tão significativo. Comportamento semelhante foi obtido por Luz 

(2010). 

Por último fazendo um comparativo dos resultados obtidos dos catalisadores 

incorporados pela síntese direta com os da pós-síntese, observa-se claramente que o método 

de incorporação usado influencia na forma como estes serão inseridos, como também em suas 

propriedades, demonstrando nesse caso que a incorporação pós-síntese tende a formar óxidos 

de nióbio na superfície externa, dentro dos poros e na rede nos mesmos, enquanto que na  

inserção direta o Nb encontra-se somente nestas duas últimas formas. Outra constatação feita 

foi a de que a quantidade de nióbio inserido por síntese direta com o uso da solução tampão 

modifica também a área específica dos materiais , uma vez que nos catalisadores sintetizados 

com diferentes pH e pequenas quantidades de nióbio a área obtida foi significativamente 

menor do que as encontradas nos niobiosilicatos sintetizados no pH 2,2 com maiores 

quantidades de nióbio.  

 

 

5.1.8 Análise por Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 

Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier de todas as amostras 

calcinadas no intervalo de 400 a 4000 cm
-1

 estão apresentados nas Figura 118 a 120. Esta 

análise foi realizada com o intuito de identificar as frequências vibracionais do SBA-15 feito 

pelo método convencional, pela nova metodologia proposta neste trabalho e também verificar 

quais são as principais freqüências vibracionais e suas respectivas atribuições na estrutura das 

peneiras moleculares contendo o nióbio. 
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Figura 117- Espectros de transmitância na região do infravermelho com transformada de 

Fourier das amostras SBA-15, Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb25SBA-15, Nb30SBA-15 e 

Nb35SBA-15. 
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Figura 118- Espectros de transmitância na região do infravermelho com transformada de 

Fourier das amostras das amostras NbSBA-15 sintetizados em pH de 1,4;1,6;2,0 e 2,2. 
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Figura 119- Espectros de transmitância na região do infravermelho com transformada de 

Fourier das amostras  sintetizados em pH 2,2 e com diferentes razões Si/Nb. 
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Para todos os materiais estudados são observadas diversas bandas, referentes aos 

estiramentos dos grupos funcionais inorgânicos, presentes na estrutura da SBA-15. Em todos 

os catalisadores foram identificados às bandas de absorções em torno de 3443, 1637, 1227, 

1075, 959, 806 e 455 cm
-1

. A banda em torno de 3440 cm
-1

 é atribuída às vibrações de 

estiramento dos grupos hidroxilas, ou seja, do O – H dos grupos Si – OH que se encontram no 

interior dos poros das amostras (SHAHA, et al.2004; TIMOFEEVA, et al.2007; SHUKLA, et 

al. 2011; ARAUJO et al.2009). A banda de vibração com pico em torno 1637 cm
-1

 é atribuída 

à interação da água com a superfície do suporte (WANG, et al. 2005). As bandas em torno de 

1075 cm
-1

 e o ombro identificado em cerca de 1227 cm
-1

 são bandas típicas referentes a 

estiramentos assimétricos da ligação T-O-T (T=Si) , em 805 cm
-1

 são atribuídas a 

estiramentos simétricos das ligações T-O-T (T = Si, Al) e as bandas  próxima a 959 e 455 cm
1
 

são referentes respectivamente aos estiramentos simétricos e assimétricos das ligações Si – O 

dos grupos Si– OH (TIMOFEEVA, et al. 2007; ARAUJO, et al. 2009; GAO, et al. 2008). 

Como já discutido anteriormente, todos os catalisadores apresentam as mesmas bandas 

de absorção, o que demonstra uma semelhança entre as bandas do SBA-15 e os materiais 

suportados, como também entre os dois diferentes métodos de síntese realizados neste 

trabalho. No entanto, ao se analisar as intensidades destes são encontradas diferenças. Diante 

disto, se analisará separadamente cada série de catalisadores. Analisando os catalisadores 

sintetizados por diferentes pH (Figura 119), é observado uma diminuição significativa entre a 

intensidade da bandas de 461 cm
-1

, referentes aos estiramentos assimétricos das ligações Si – 
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O dos grupos Si – OH , entre o menor pH (1,4) e o maior pH (2,2), indicando uma menor 

presença do referidos grupos nesta última amostra. Este comportamento está em concordância 

com os resultados da análise termogravimétrica e reforça a ideia de que o ajuste do pH para 

maiores valores, facilita a condensação dos grupos silanóis  superficiais. Resultado 

semelhante foi encontrado por Luz (2010), comparando o SBA-15 sintetizados no meio 

fortemente ácido com o que foi feito o ajuste de pH. 

Avaliando os espectros com o nióbio incorporado, observa-se que há um aumento de 

intensidade de algumas bandas em relação ao suporte puro, isto ocorre tanto pelo método pós-

síntese (que cresce proporcionalmente a quantidade de óxido inserido), como também pela 

inserção durante a síntese (que tende a ser maior nas menores razões de Si/Nb). Desta forma, 

a banda que ocorre em torno de 3440 cm
-1

, que no suporte é atribuída ao estiramento O-H dos 

grupos Si-OH, nestes catalisadores, além deste estiramento, também pode ser relacionada ao 

estiramento dos grupos Nb-OH. Este fato pode estar relacionado justamente à presença do 

nióbio na estrutura destas amostras, já que o nióbio pode se coordenar com um maior número 

de grupos O-H, quando comparado ao silício. Comportamento semelhante ocorre em 460 cm
-1

 

que também podem ser atribuídas aos estiramentos assimétricos das ligações Nb – O e 1088 

cm
-1

 às vibrações das ligações T – O – T (T = Si, Nb), ou seja, Si – O – Nb . 

 

 

5.1.9 Análises de Espectroscopia de Absorção no Uv-visível 

 

 

Para informações mais específicas sobre a natureza e a coordenação dos átomos de Nb 

no SBA-15, a técnica complementar de UV-visível foi aplicada para os catalisadores 

incorporados com Nióbio após a síntese (ver Figura 121) e para os catalisadores sintetizados 

no pH 2,2 com diferentes razões Si/Nb (ver Figura 122). 
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Figura 120- Espectros de absorbância na região do UV-visível das amostras calcinadas: (a) 

Nb5SBA-15, (b) Nb15SBA-15, (c) Nb25SBA-15, (d) Nb30SBA-15 e (e) Nb35SBA-15. 
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Figura 121- Espectros de absorbância na região do UV-visível das amostras calcinadas: (a) 

Nb50SBA-15 (2,2), (b) Nb35SBA-15 (2,2), (c) Nb25SBA-15(2,2), (d) Nb15SBA-15 (2,2) e (e) 

Nb5SBA-15 (2,2). 
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Analisando os espectros dos catalisadores em que a incorporação foi feita após a 

síntese, observam-se três bandas de absorção: uma banda próxima a 215 nm, outra banda 

larga centrada ao redor de 240 nm e mais uma na proximidade de 280 nm. Exceto para a 

amostra Nb5SBA-15, no qual são observados somente as duas bandas de menor comprimento 

de onda, como também nas amostras feitas com pH 2,2 e diferentes razões de nióbio. As 

bandas observadas são correspondentes a diferentes espécies de nióbio, localizados na rede, 

nos poros, ou na superfície do suporte. A banda em torno de 215 nm é tipicamente associada 

às ligações Nb-O, que é atribuído à transferência de elétrons. Esta ocorre com a excitação dos 

elétrons do oxigênio para um orbital vazio do Nb, isso é uma evidência direta de que existe 
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átomos de nióbio inseridos na rede e que estão tetraedricamente coordenados. A banda larga 

centrada em torno de 240 nm confirma isso e pode, também, ser atribuída a energia de 

transição de transferência de carga entre os ligantes de oxigênio tetraédricos e os íons centrais 

de Nb com número mais elevado de coordenação. O aumento do número de coordenação de 

Nb é causado, principalmente, pela adsorção e coordenação de moléculas de água ou outros 

ligantes no suporte. A banda em torno de 280 nm pode ser atribuída a espécies de óxido de 

nióbio (nas posições adicionais de enquadramento), sendo um indicativo de que também pode 

haver óxido de nióbio na superfície externa do suporte. Comportamento semelhante a estes 

foram reportados na literatura por Srinivasu et al. (2008) e Selvaraj et al.( 2009). 

Estes resultados corroboram com os encontrados com as outras técnicas utilizadas 

(TD/DTG, DRX, BET e MET) e mostram que na inserção pós síntese existe nióbio nos poros, 

na rede e também na superfície externa, já na síntese direta o nióbio encontra-se na rede e nos 

poros do mesoporoso.  

As Figuras 122 e 123 ilustram de forma mais clara as discussões feitas anteriormente 

nestas caracterizações . 

 

Figura 122- Representação da forma como se encontra inserido o nióbio por síntese direta. 
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Figura 123- Representação da forma como se encontra inserido o nióbio pelo processo de pós 

síntese. 

 
 

 

 

 

5.1.10 Determinação da Acidez 

 

 

A determinação da acidez do SBA-15 e dos niobiosilicatos usados como catalisador no 

craqueamento termocatalítico do óleo de moringa (Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb30SBA-15, 

Nb5SBA-15 (2,2), Nb25SBA-15 (2,2) e Nb50SBA-15 (2,2)) foi realizada com a finalidade de 

quantificar a densidade e a força dos sítios ácidos existentes nesses materiais, além de 

averiguar se existe diferença dessas propriedades quando os niobiosilicatos são preparados 

por diferentes métodos. As propriedades ácidas dos catalisadores utilizados foram avaliadas 

por termodessorção de n- butilamina, na qual a quantidade de base dessorvida por grama de 

material é correlacionada com o número total de sítios ácidos e a faixa de temperatura de 

dessorção pode ser relacionada à força ácida. A termodessorção de n-butilamina tem sido 

utilizada para determinação relativa da distribuição de força dos sítios ácidos de diversos 

catalisadores, sendo os sítios dessorvidos definidos como fracos, médios e fortes e medidos a 

partir da perda de massa dos picos, sendo a quantidade destes obtidos pela equação 8 descrita 

na metodologia ( LUZ, et al. 2013; ARAUJO, et al.1993; ARAUJO, et al.2005). O somatório 

total dos sítios ácidos obtidos permite obter o número de ácidos totais. 
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As curvas TG/DTG do SBA-15 adsorvido com n-butilamina pode ser visualizado na 

Figura 125. As curvas de TG dos niobiosilicatos podem ser vistos na Figura 126 e a DTG 

destes na Figura 127. 

 

Figura 124- Curva termogravimétricas (TG/DTG) da amostra SBA-15 adsorvida com n-

butilamina. 
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Figura 125- Curva termogravimétricas (TG) dos niobiosilicatos obtidos pelo processo de pós- 

síntese e por síntese direta. 
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Figura 126- Curva termogravimétricas (DTG) dos niobiosilicatos obtidos pelo processo de 

pós- síntese e por síntese direta. 
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As perdas de massa das amostras foram avaliadas em faixas semelhantes, sendo a 

primeira perda a que ocorreu em todas as amostrasentre a faixa de 90 – 240 °C, uma faixa 

intermediária identificada somente na amostra Nb5SBA-15 na faixa de 240 – 430°C e por 

último a perda de massa que ocorreu em maior faixa de temperatura (450 – 850°C). É 

relevante salientar que não se considerou para quantificar os sítios ácidos as perdas de massa 

que ocorreram antes de 90°C, as quais aparecem mais acentuadas nas amostras Nb30SBA-15 e 

Nb50SBA-15 (2,2), uma vez que fica dentro do Ponto de Ebulição (PE) da n-butilamina 

(77ºC) o que demonstra que essas moléculas estão apenas fisicamente adsorvidas. O primeiro 

patamar entre 90 – 240ºC corresponde à perda de massa de n-butilamina fisissorvida e 

adsorvidas em sítios fracos (provavelmente sítios ácidos de Lewis). O segundo patamar entre 

240 – 430ºC refere-se à perda de massa de n-butilamina adsorvida em sítios médios 

(provavelmente sítios ácidos de Lewis + sítios ácidos de Brönsted). Finalmente, o terceiro 

patamar entre 450 – 850ºC corresponde à perda de massa de n-butilamina adsorvida 

quimicamente em sítios ácidos fortes (provavelmente sítios ácidos de Brönsted) (ARAUJO, et 

al.1993; ARAUJO, et al.2005). Segundo Silva et al. (2004), a dessorção de moléculas 

quimissorvidas de n-butilamina nos sítios ácidos de Brönsted pode ocorrer de duas formas, 

uma similar a degradação de Hoffman, onde ocorre à ruptura da ligação C-N produzindo 

amônia e buteno (principal forma de decomposição) ou através da quebra da ligação C-C 

formando metilamina e propeno, conforme segue abaixo: 

ZONHHCZOHNHHC 394294
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ZOHNHHCZONHHC 384394
 

ou 

ZOHNHCHHCZONHHC 2363394
 

 

A Tabela 21 apresenta os resultados do número de sítios ácidos fracos e fortes do 

suporte e dos catalisadores obtidos com diferentes porcentagens de nióbio e diferentes razões 

de Si/Nbobtidos a partir das curvas de TG. 

 

Tabela 21- Números de Sítios ácidos fracos, médios e forte do SBA-15 e niobiosilicatos 

obtidos pelo processo pós-síntese (Nb5SBA-15, Nb15SBA-15 e Nb30SBA-15) por síntese 

direta com diferentes razões de Si/Nb (Nb5SBA-15 (2,2), Nb25SBA-15 (2,2),Nb50SBA-15 

(2,2)). 

Amostras 
Sítios Ácidos (mmol.g

-1
) 

Fracos Moderados Fortes Densidade Total 

SBA-15 0,38 --- --- 0,38 

Nb5SBA-15 0,69 0,28 0,27 1,24 

Nb15SBA-15 1,28 --- 0,47 1,75 

Nb30SBA-15 1,44 --- 0,40 1,84 

Nb5SBA-15 (2,2) 1,38 --- 0,80 2,18 

Nb25SBA-15 (2,2) 1,62 --- 0,62 2,24 

Nb50SBA-15 (2,2) 1,42 --- 0,46 1,88 

 

Comparando os resultados obtidos dos niobiosilicatos com o SBA-15 puro, observa-se 

que os catalisadores propiciam um grande aumento na densidade de sítios ácidos totais, além 

do aumento dos sítios fracos e o surgimento de sítios médios e fortes. O que demonstra que a 

inserção de nióbio no SBA-15 com os dois processos de inserção aumentam, 

significativamente, a quantidade de sítios ácidos ativos na estrutura. Analisando somente os 

niobiosilicatos obtidos por impregnação pós-síntese, a quantidade de sítios totais foi maior na 

amostra com a maior porcentagem de Nb, entretanto, a quantidade de sítios fortes foi maior na 

amostra que apresentou porcentagem de Nb intermediária (Nb15SBA-15). Isto provavelmente 

ocorreu devido a menor quantidade que se tem nessa amostra de óxidos na superfície externa, 

como detectado pelo refinamento de Rietiveld, o que aumenta o contato com a n-butilamina e 

os sítios ácidos dentro dos poros. Outra constatação feita foi a de que os niobiosilicatos 

obtidos por síntese direta apresentaram uma maior quantidade de sítios ácidos totais, como 
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também de sítios fortes, sendo o aumento deste maior em razões molares de Si/Nb maiores. 

Isto pode está atribuído a maior distribuição dos átomos de nióbio no material mesoporoso, 

que como já discutido, encontra-se na rede do SBA-15. Resultados semelhantes a respeito da 

obtenção sítios ácidos de Lewis e Brönsted em niobiosilicatos também foram encontrados por 

Trejda et al. (2008); Sumiya et al. (2009).  

 

 

5.2 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE MORINGA OLEIFERA LAM 

 

 

Na Tabela 22 encontram-se as propriedades físico-químicas e o teor de óleo obtido da 

moringa oleífera Lam. A análise deste óleo é necessária para averiguar se esta matéria-prima 

pode ou não ser utilizada para produção de biocombustíveis, principalmente, para ser 

craqueada térmica e cataliticamente, uma vez que até o exato momento não se tem relatado na 

literatura bioóleo e ou diesel e gasolina verdes produzidos a partir deste óleo. 

 

Tabela 22- Propriedades físico‐químicas e teor de óleo obtido da moringa oleifera Lam. 

Caracterizações Óleo de Moringa 

Teor de Óleo (%) 40 

Índice de acidez (mg KOH/g) 0,047 

Índice de saponificação (mg KOH/g) 182,39 

Densidade (g/dm3) 886 

Viscosidade (Cst) 33,24 

Água e sedimentos (%) 0 

Índice de peróxido (maEq/1000g) 0,002 

Índice de Iodo (gI2/100g) 61,20 

 

Como pode-se ver na Tabela 22 o rendimento da extração de óleo de Moringa foi de 

40%, com valores maiores do que os encontrados na literatura para outras oleaginosas como: 

soja , algodão, girassol, dentre outras. (CAMPESTRE,2013; OLIVEIRA et al.2012 ; 

DEMIRBA, 2003; DEMIRBA,2005). Dessa forma, em termos de porcentagem de óleo este 

resultado indica que esta oleaginosa tem bom potencial para fornecer óleo para a produção de 

biocombustíveis. 
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A viscosidade deste óleo foi elevada, o que já era esperado, uma vez que assim como 

outras oleaginosas, esta apresentam em seu óleo compostos com cadeias grandes e elevado 

peso molecular. Os altos valores são compatíveis aos valores encontrados na literatura para 

outras oleaginosas (ALPTEKIN e CANAKCI, 2008), sendo que tal valor é influenciado pelas 

propriedades do ácido oléico (C18:1), ácido graxo presente em grande quantidade (cerca de 

80%) no óleo de moringa que promove as interações intermoleculares (forças Van der Walls) 

que se acentuam devido a molécula possuir uma grande massa molecular, contribuindo para o 

aumento do tempo de escoamento do óleo (OLIVEIRA, et al. 2012). Da mesma forma que a 

viscosidade e pelos mesmos motivos estruturais, a densidade também é influenciada pelas 

propriedades do ácido oléico. A configuração do ácido oléico diminui tanto a área de contato 

entre as moléculas como as forças de atração secundárias mais fracas (ligações hidrogênio e 

dispersão), o que dificulta a agregação entre as mesmas e impede o empacotamento pelo 

aumento do espaço entre as moléculas. Isto, no entanto, é compensado pelo aumento da 

rigidez da cadeia que facilita o empacotamento e o resultado final é refletido na densidade. O 

índice de saponificação do óleo de moringa corrobora com os encontrados na densidade. Cabe 

destacar que as propriedades encontradas para o óleo de moringa estão semelhantes aos 

encontrados para outras oleaginosas de composição semelhante (SANTOS, et al. 2011; 

SANTOS, et al. 2010; TAPANES, et al. 2008; SARIN, et al. 2007; KULKARNI, et al. 2007; 

RATHORES e MADROS, 2007). 

O índice de acidez é uma das propriedades mais importantes para se fazer à escolha da 

matéria prima. Segundo Knothe et al. (2006), o valor do índice de acidez deve ser inferior a 5 

mg KOH/g do óleo ou gordura. Os resultados obtidos para o óleo de moringa foram bem 

inferiores ao mínimo permitido, o que para uso em craqueamento, é satisfatório, pois a menor 

acidez do óleo diminuiu a tendência para formar produtos oxigenados. O mesmo ocorreu nas 

medidas de água e sedimentos. O fato de não ter se encontrado impurezas é positivo, pois 

evita reações indesejáveis no craqueamento. 

Os resultados de índice de iodo indicam qualitativamente as insaturações existentes 

nas moléculas dos óleos e gorduras. Desta forma, quanto menor for à quantidade de 

compostos insaturados, menor será o valor encontrado. O resultado encontrado é coerente 

com a quantidade de insaturações existentes, uma vez que como já relatado anteriormente o 

constituinte principal deste óleo é o ácido oléico que possui apenas uma instauração entre o 

carbono 9 e 10. 
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De uma forma geral, a partir dos resultados encontrados para o óleo de moringa pode-

se constatar que este pode ser usado no craqueamento térmico e catalítico para geração de 

biocombustíveis.  

A curva TG/DTG do óleo de moringa pode ser visualizada na Figura 127. Pode-se 

observar que este apresentou três perdas de massa. A primeira perda de massa ocorre entre o 

intervalo de temperatura de 210 a 430 °C, correspondendo a uma perda de massa de 80 % e 

pode ser atribuída à volatilização e/ou decomposição dos triglicerídeos de menores pesos 

moleculares, mais especificamente do ácido oleico. A segunda perda de massa ocorreu no 

intervalo de 427 a 509 °C, correspondendo a 12,6 % de perda de massa que pode ser atribuída 

a ácidos graxos minoritários de maior massa molar, como os ácidos Ácido Araquídico 

(C20:0), Ácido Behênico (C22:0) e Ácido Linoleico (C18:2), que juntos representam de 

acordo com a literatura (SANTANA et al., 2010) cerca de 10% da composição do óleo de 

moringa. A terceira perda de 509 a 550 °C (2,66 %) pode ser devida a formação de produtos 

secundários de alta massa molar formados por polimerização durante a medida. 

 

Figura 127- TG/DTG do óleo de Moringa Oleífera Lam. 
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5.3 CRAQUEAMENTO TÉRMICO E TERMOCATALÍTICO DO ÓLEO DE MORINGA 

 

 

Os craqueamentos térmico e o termocatalítico do óleo de moringa sobre as amostras 

sólidas SBA-15, Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb30SBA-15, Nb50SBA-15(2,2) Nb25SBA-

15(2,2) e Nb50SBA-15(2,2) proporcionaram a obtenção de duas frações líquidas, contendo 

uma fase aquosa e outra orgânica, aqui denominado como líquido orgânico (LO). O líquido 

orgânico obtido na fração 1 será representado por LO1, já o obtido na fração 2 por  LO2. 

 

Figura 128- Foto das duas frações líquidas coletadas no craqueamento termocatalítico do óleo 

de moringa sobre a amostra Nb5SBA-15(2,2). Primeira fração, à esquerda; segunda fração, à 

direita. 

 
 

 

Como observado na Figura 128 à primeira fração apresenta coloração amarela e a 

segunda verde escura. Cabe destacar que essa diferença ocorreu em todas as frações obtidas 

em todos os craqueamentos realizados neste trabalho. Além disso, a primeira fração 

apresentou-se mais fluida do que a segunda, isso se dá em razão da primeira fração ser 

coletada em temperaturas menores, o que provavelmente gera compostos de cadeias menores 

e, consequentemente, mais leves do que os que compõem a segunda fração. Acredita-se que o 

líquido orgânico da primeira fração apresenta hidrocarbonetos na faixa da gasolina e do 
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querosene, além de uma elevada quantidade de compostos oxigenados leves, e que o líquido 

obtido na segunda fração apresenta hidrocarbonetos na faixa do diesel. Estes fatores serão 

discutidos mais detalhadamente considerando os aspectos quantitativos de todas as frações 

obtidas, e qualitativo dos líquidos orgânicos usando a acidez como base de análise. 

 

 

5.3.1 Aspectos Quantitativos 

 

 

Na Tabela 23 encontra-se os resultados dos craqueamentos realizados, sendo divididos 

em quatro blocos: O craqueamento térmico, o termocatalítico usando o SBA-15 como 

catalisador, o termocatalítico usando como catalisador os niobiosilicatos preparados pelo 

processo de pós síntese (Nb5SBA-15, Nb15SBA-15 e Nb30SBA-15) e os niobiosilicatos 

preparados por síntese direta (Nb50SBA-15 (2,2), Nb25SBA-15(2,2) e Nb5SBA-15 (2,2)). 

 

Tabela 23- Resultados quantitativos (% em massa) do craqueamento térmico e do 

craqueamento termocatalítico do óleo de moringa sobre as amostras sólidas SBA-15, 

Nb5SBA-15, Nb15SBA-15, Nb30SBA-15, Nb50SBA-15 (2,2), Nb25SBA-15(2,2) e 

Nb5SBA-15 (2,2). 

Amostra LOTotal LO1ªfração LO2ªfração Gases Água Resíduo 

Térmico 68,8 49,9 19,7 8,7 1,7 20,8 

SBA-15 69,5 37,3 32,5 14,8 1,3 13,0 

Nb5SBA-15 79,1 43,1 36,9 9,0 2,9 9,0 

Nb15SBA-15 82,4 45,2 37,2 9,5 2,6 5,5 

Nb30SBA-15 78,5 44,6 33,9 12,2 3,0 6,3 

Nb50SBA-15(2,2) 80,9 43,3 37,6 10,5 2,8 5,8 

Nb25SBA-15(2,2) 81,5 47,9 33,6 12,7 3,1 2,7 

Nb5SBA-15(2,2) 82,1 45,8 36,3 12,3 2,4 3,2 

 

 

A discussão dos resultados obtidos será feita relatando estes quatro tipos de bloco e 

comparando os resultados obtidos entre eles tais como: 
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A) O efeito do SBA-15 no tratamento térmico. 

1- A introdução do SBA-15 no craqueamento em comparação com o craqueamento 

térmico puro, no geral, aumenta ligeiramente a produção de liquido orgânico total 

(1%), aumenta significativamente a produção de gases (70%), diminui a produção de 

água (24 %) e diminuí, expressivamente, a produção de resíduos (38 %). O catalisador 

é mais eficiente na produção dos gases (quebrar moléculas, ou seja, diminuir a massa 

molecular) do que fazer ligações nas moléculas, ou seja, aumentar a massa molecular e 

assim aumentar os resíduos produzidos, bem como à formação de hidrocarbonetos de 

cadeia maiores. Sugerindo uma maior fragmentação dos compostos oriundos do 

craqueamento primário. Este comportamento pode estar relacionado à quase ausência, 

nestas amostras de sítios ácidos, como visto na determinação de acidez por n 

butilamina. Esta característica dificulta a adsorção e posterior desoxigenação dos 

compostos oxigenados decorrentes do craqueamento primário, bem como as reações 

de ciclização, condensação e aromatização (TWAIQ, et al. 2003 a; OOI, et al. 2004 a ;  

Luz, et al. 2011). A alta área específica sem a presença de sítios ativos também 

proporcionam maior formação de gases, e altera a quantidade dos diferentes produtos 

formados. Resultados semelhantes foram obtidos por Twaiq e colaboradores (2003) ao 

usarem o MCM-41 no craqueamento do óleo de Palma.  

2- Com relação ao LO obtidos na primeira (LO1) e segunda fração (LO2) a presença do 

SBA-15 tem comportamento inverso, diminuindo o LO1 em 25% e aumentando o LO2 

em 65%. Estes resultados indicam que, qualitativamente, a presença do catalisador 

altera a ordem de prioridades em que as reações ocorrem, quando submetidas ao 

tratamento térmico.  

B) Efeito dos niobiosilicatos obtidos via impregnação pós-síntese no SBA-15. 

 

A análise do efeito dos catalisadores com inserção do nióbio pelo processo de pós-

síntese no SBA-15 é feita comparando os resultados obtidos com a presença destes 

catalisadores com os resultados dos craqueamentos feitos apenas com o tratamento térmico e 

com SBA-15 puro. Dos resultados mostrados Tabela 23 pode-se constatar que: 
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1- No geral, comparando o craqueamento usando estes catalisadores com o térmico 

observa-se que aumenta bastante a produção de líquido orgânico total (mais ou menos 

de 15 a 19 %), dos gases (de 3 a 40 %) e da produção de água (de 52 a 77 %) enquanto 

que diminui significativamente a quantidade de resíduos (de 43 a 74%), de acordo com 

a quantidade de nióbio inseridos em cada uma das amostras analisadas. Estes 

resultados mostram que o processo depende das propriedades texturais do material 

(área específica e tamanho de poros) e, principalmente, dos sítios ativos criados pela 

presença do nióbio incorporado no SBA-15, alterando o mesmo e modificando as 

quantidades dos produtos obtidos na pirolise térmica. A presença do nióbio neste caso 

torna o catalisador mais eficiente em produzir mais gases e menos resíduo que a 

pirolise térmica e menos gases e menos resíduos que no processo catalisado com SBA-

15 puro. Fato este que pode ser atribuído à presença de sítios fracos e fortes nestes 

catalisadores, sendo que o catalisador com maior quantidade de sítios ácidos fortes 

(Nb15SBA-15) é o mais eficiente em produzir mais liquido orgânico e menos resíduos, 

confirmando a importância de se ter sítios ácidos fortes. 

2- Com relação ao LO1 e LO2, a presença dos catalisadores impregnados por pós-síntese 

tem comportamento inverso, diminuindo o LO1 em 25% e aumentando o LO2 em 65% 

quando comparado a pirolise térmica, mas aumentam as duas frações quando 

comparado a catalise com SBA-puro. Estes resultados indicam que, qualitativamente, 

a presença do nióbio no catalisador, além de alterar a ordem de prioridades em que as 

reações ocorrem, também altera a seletividade do processo e a quantidade das frações 

orgânicas obtidas, e que este fenômeno está relacionado com a quantidade de Nb 

inserido. Assim, enquanto as duas frações sofrem um aumento na quantidade 

produzida, quando a percentagem de nióbio aumenta de 5 para 15 %, ocorre uma 

diminuição para a  de 30 %.  Possivelmente, este fenômeno está relacionado com o 

aumento do nióbio nos poros que diminui a possibilidade das moléculas chegarem até 

os sítios ativos. Confirmando estes resultados a analise das propriedades texturais (Ver 

Tabela 18) mostra que o catalisador mais eficiente dentre esse bloco de catalisadores é 

o que tem diâmetro de poros (6,25 nm) e volume de poros (0,68 cm
3
/g) superiores ao 

encontrado no Nb30SBA-15 (Vp  = 0,49 cm
3
/g e Dp = 5,96 nm).  Resultado 

semelhante mostrando a influência do tamanho de poros foi relatado na literatura por 

Twaiq et al. (2003). Além disto, observa-se que o Nb15SBA-15 apresenta uma 
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quantidade sítios ácidos fortes relativamente maior (ver Tabela 21), o que demonstra 

que na seletividade dos produtos a acidez preponderante é a dos sítios fortes.  

C) Efeito dos niobiosilicatos obtidos com inserção do nióbio via síntese direta   

 

A análise do efeito dos catalisadores com inserção do nióbio via síntese direta no 

SBA-15 é feita comparando os resultados obtidos com a presença destes catalisadores com os 

resultados feitos apenas com o tratamento térmico, com o SBA-15 puro e com os 

catalisadores obtidos por impregnação pós-síntese. Dos resultados mostrados na Tabela 23, 

constatou-se que: 

 

1- No geral se comparado com o tratamento térmico, aumenta bastante a produção de 

liquido orgânico total (de 16 a 19 %), a quantidade de gases (de 4 a 40 %) e a 

produção de água (de 50 a 79 %) enquanto que diminui expressivamente a quantidade 

de resíduos (de 45 a 87%), de acordo com a quantidade de nióbio presente em cada 

uma das amostras avaliadas. Estes valores são ligeiramente superiores aos obtidos com 

os catalisadores com nióbio impregnados pós-síntese, no que diz respeito à produção 

de líquido orgânico e também de água, no entanto diminuem muito mais a formação 

de resíduos e aumentam a produção de gases. 

Estes resultados, novamente mostram que o processo, além de ser dependente 

das propriedades texturais é também condicionado aos sítios ativos criados pela 

presença do nióbio incorporado no SBA-15, alterando o mesmo e modificando as 

quantidades dos produtos obtidos na presença de Nb, já que estes niobiosilicatos foram 

os que apresentaram a maior quantidade de sítios totais e, também e principalmente de 

sítios fortes (Ver Tabela 21). O resultado mostra também que a seletividade do 

processo é alterada pela forma com que o nióbio é inserido no SBA-15.  Neste sentido 

é conveniente relembrar que no caso da impregnação pós-síntese o nióbio se encontra 

nos poros e na superfície do suporte e no caso da síntese direta, encontra-se nos poros 

e na rede do suporte. A presença do nióbio na rede, neste caso, torna o catalisador 

mais eficiente em produzir mais gases e menos resíduo que a pirolise térmica e menos 

gases e menos resíduos que no processo catalisado com SBA-puro. Em relação aos 

catalisadores com Nb impregnados, os catalisadores obtidos por síntese direta 

produzem de forma geral mais gases e menos resíduos como mostra a Figura 129. 
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Figura 129- Resíduo obtido do craqueamento térmico e termocatalítico. 
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2- Com relação ao LO obtidos em menor e maior temperatura a presença dos 

catalisadores impregnados tem comportamento inverso, diminuindo o LO1 e 

aumentando o LO2 quando comparado a pirolise térmica, mas aumentam as duas 

frações quando comparado à catálise com SBA-puro. Estes resultados indicam que 

qualitativamente a presença do nióbio introduzido na síntese direta tem as mesmas 

propriedades que o impregnado pós-sintese. Entretanto, enquanto a fração LO1 sofre 

um aumento na quantidade produzida, quando a % de nióbio aumenta de 5 para 15 % 

e diminui para a  de 30 %  a fração LO2 tem comportamento inverso (diminui de 5 

para 25, mas aumenta para a razão molar de 50). Certamente, este fenômeno está 

relacionado com a presença do nióbio na parede do suporte, principalmente, nos sítios 

ácidos fracos que apresenta o mesmo fenômeno com a sua quantidade. 

 

Desta forma, a análise quantitativa da pirólise feita permite concluir que: 

 

1- A presença do SBA-15 aumenta a produção de líquido orgânico, sendo isso melhorado 

com os catalisadores carregado com Nb; 

2- A forma de inserção do nióbio no material não altera muito a quantidade de LO total 

obtido, mas altera as quantidades de todos os componentes envolvidos (LO1, LO2, 

gases, água e resíduos); 
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3- Dos catalisadores testados o Nb5SBA-15(2,2) foi o mais eficiente, pois é o que produz 

menos água e resíduos, e maior quantidade de gases e frações orgânicas que poderão 

ser aproveitadas como combustíveis verde ou reagentes químicos. 

4- Maior quantidade de sítios ácidos resulta em maior % de LO obtidos e menor 

quantidade de resíduos. 

 

 

5.3.2 Acidez Obtidas nos Líquidos Orgânicos 

 

 

A Tabela 24 apresenta os resultados das medidas de acidez das duas frações obtidas 

para todos os processos de pirólise. 

 

Tabela 24- Índice de acidez dos líquidos orgânicos das duas frações obtidas com diferentes 

catalisadores. 

Amostra/Acidez 
Líquido Orgânico 

(1ª Fração) 

Líquido Orgânico 

(2ª Fração) 

Térmico 16,2 14,0 

SBA-15 14,3 14,9 

Nb5SBA-15 15,4 9,4 

Nb15SBA-15 15,6 7,4 

Nb30SBA-15 16,3 11,0 

Nb50SBA-15 (2,2) 16,1 6,2 

Nb25SBA-15(2,2) 15,3 7,3 

Nb5SBA-15(2,2) 12,3 6,2 

Unidade de índice de Acidez: mg KOH /g 

 

Os dados da tabela mostram que o catalisador SBA-15 tem atividade na redução da 

formação dos compostos ácidos presentes na fração 1, reduzindo levemente a acidez de 16.22 

no tratamento térmico para 14.33 na sua presença. Este fato indica que as reações que formam 

estes compostos ocorrem dentro dos poros presentes nestes materiais e que a atividade para a 

sua formação está ligada ao aumento da área específica gerado na presença do material 

mesoporoso. 

Por outro lado, comparando as catalisadores obtidos por impregnação (Nb5SBA-15, 

Nb15SBA-15 e Nb30SBA-15) e os obtidos via síntese direta em pH 2,2 com diferentes razões 

de Nióbio (Nb50SBA-15 (2,2), Nb25SBA-15 (2,2) e Nb5SBA-15 (2,2)), percebe-se para a 

fração LO1, que enquanto a acidez aumenta nos catalisadores impregnados  a medida que 
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aumenta a quantidade de nióbio inserido, nos segundos a acidez diminui a medida que 

aumenta  a quantidade de nióbio. Indicando que a incorporação de nióbio na rede tem o efeito 

de diminuir a quantidade de compostos oxigenados nesta fração, confirmando os resultados 

quantitativos de que o Nb na rede altera a seletividade do processo. No entanto, a diminuição 

da acidez encontrada na primeira fração não foi tão efetiva (exceto para o Nb5SBA-15 (2,2)), 

o que demonstra que o os niobiosilicatos não apresentam-se muito ativo  na formação da 

primeira fração. 

Entretanto cabe destacar que os valores de acidez obtidos nesta primeira fração são 

significativamente inferiores aos obtidos em craqueamento catalíticos obtidos por outros tipos 

de oleaginosas e catalisadores, como por exemplo, o óleo de buriti usando como catalisador o 

LaSBA-15 (LUZ, 2010) e o óleo de girassol usando como catalisador o AlMCM-41 e a 

zeólita Beta (MELO, 2011). Isto pode ser também atribuído às características intrínsecas do 

óleo utilizado, devendo-se ressaltar que de acordo com a literatura (SNARE, et al.2006; 

BENSON, et al. 2009; MÄKI-ARVELA, 2007; ADEBANJO, et al. 2005) inúmeras reações 

são possíveis e a prevalência da rota adotada e dos produtos obtidos depende da estrutura, 

especialmente da presença de duplas ligações, dos óleos e da temperatura em que é realizada 

o processo. A tabela 25 apresenta a composição dos ácidos graxos encontradas nos óleos de 

moringa, girassol e buriti, a qual é comparada com o valor de acidez obtido na pirólise destes 

materiais por Luz (2010) e Melo ( 2011), com as obtidas neste trabalho.  

 

Tabela 25- Composição química do óleo de moringa, girassol e Buriti e acidez da primeira 

fração obtida a partir do craqueamento destes óleos. 

Ácido Composição (%) 

Moringa Girassol Buriti 
Mirístico (C14:0) -- 0,8 -- 

Palmítico (C16:0) 7 8,4 16,3 

Esteárico (C18:0) 4,0 5,6 1,3 

Araquídico (C20:0) 4,0 -- -- 

Behênico (C22:0) 4,0 -- -- 

Total de saturados 19 14,8 17.6 

Palmitoléico (C16:1) 2,0 1,0 0,4 

Oléico (C18:1) 78 26,9 79,2 

Linoleico (18:2) 1,0 49,5 1,4 

Linolênico (18:3) -- 2,7 1,3 

Total de insaturados 81 80,3 82,3 

Outros -- 6,1 -- 

Acidez De 12 a 17 Maior 300 200 
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Percebe-se que à medida que diminui a fração de compostos com duplas ligações, em 

especial dupla ligações conjugadas, as frações obtidas apresentam uma acidez menor. Isto 

ocorre pelo fato das duplas ligações formarem radicais oxigenados que produziram mais 

compostos ácidos. A quantidade de compostos saturados existentes também é importante, já 

que a quebra desses compostos não leva ao mesmo mecanismo que ocorre nos compostos 

insaturados, parecendo ser este o fator principal para a diferença de acidez encontradas na 

primeira fração. Estes dois fatores colaboram para o baixo valor de acidez encontrado no óleo 

de moringa.  Estes fatores, aliados a forma com que o catalisador está inserido no suporte 

SBA-15 e os sítios ácidos existentes nestes, resultam em diferentes acidezes e em diferentes 

comportamentos para os diferentes catalisadores testados como mostrado na Tabela 25. 

No tocante a fração LO2, olhando inicialmente somente para o valor obtido no SBA-

15, observa-se que o valor de acidez obtido é praticamente igual ao obtido no craqueamento 

térmico, sendo ainda ligeiramente maior, o que demonstra mais uma vez que a este não tem 

seletividade para formação de hidrocarbonetos maiores. No entanto, observa-se uma 

diminuição significativa na acidez dos craqueados obtidos a partir do uso de niobiosilicatos 

quanto comparados com o craqueamento térmico e o SBA-15 (ver Figura 130). O que 

novamente demonstra a maior seletividade dos produtos quanto utilizan-se estes catalisadores 

no processo. Ao comparar a acidez desta fração entre os niobiosilicatos, observa-se que as 

frações obtidas pelos niobiosilicatos obtidos por síntese direta foram os que apresentaram a 

menor acidez, sendo entre eles o menor valor obtido pelo catalisador Nb5SBA-15 (2,2). Já nas 

frações obtidas usando como catalisador os niobiosilicatos obtidos por síntese direta, observa-

se que a acidez decresce quando a razão de nióbio aumenta de 5 para 25, mas aumenta na 

razão de 50. Estes resultados reafirmam que a forma como o nióbio encontra-se inserido no 

SBA-15, os sítios ativos e as propriedades texturais modificam os produtos obtidos, bem 

como sua seletividade. 
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Figura 130- Índices de acidez das frações obtidas a partir do craqueamento térmico e 

termocatalítico. 
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5.3.3 Modificações na temperatura em que as frações foram obtidas 

 

 

A Tabela 26 mostra o resultado da medida de temperatura em que foram obtidas as 

duas frações e a temperatura em que saíram os primeiros vapores nos craqueamento 

realizados. 

 

Tabela 26- Temperaturas obtidas no craqueamento térmico e termocatalítico do óleo de 

moringa. 

Amostra Temperatura (°C) 

1° Vapores 1ªFração 2ªFração 

Térmico 65 190 200 

SBA-15 55 180 200 

Nb5SBA-15 50 160 190 

Nb15SBA-15 50 160 190 

Nb30SBA-15 50 160 190 

Nb50SBA-15(2,2) 50 150 175 

Nb25SBA-15(2,2) 50 155 180 

Nb5SBA-15(2,2) 50 125 160 

 

Os resultados mostram a diminuição da temperatura dos primeiros vapores e fração 

LO1 quando se passa da pirólise térmica para a catalisada com o SBA puro, mas nenhuma 

alteração na da fração LO2. Todas essas temperaturas sofrem uma redução adicional de 
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aproximadamente mais 10 %, quando se introduz nióbio na rede via processo pós-síntese. 

Estes resultados mostram que o SBA-puro influencia na rota de formação de compostos muito 

voláteis (gases de pequena MM) e nos compostos que formam a fração LO1, mas não 

influencia na formação da fração LO2. Já os niobiosilicatos obtidos pelo processo de pós-

síntese apresenta diminuição nos vapores e nas duas frações, entretanto a variação da 

quantidade de nióbio não altera essas temperaturas, indicando que o mesmo na superfície e na 

rede não altera a seletividade do catalisador. Por último percebe-se que a introdução do nióbio 

na parede do SBA-15 via inserção direta causa um decréscimo ainda maior nas temperaturas 

das frações orgânicas, mas não altera os vapores produzidos e causa uma variação na 

temperatura que passa por um máximo na razão de 25 e volta a diminuir para a razão de 

nióbio igual a 5, indicando que este fenômeno está relacionado com os sítios fracos que 

apresentam o mesmo comportamento. 

Todos estes resultados são coerentes com os dados quantitativos e qualitativos (acidez) 

analisados e confirmam a atividade e a seletividade dos catalisadores, sendo que o processo 

por síntese direta é o que se mostra mais eficiente para o craqueamento do óleo de moringa 

por produzir menor quantidade de resíduos e maior quantidade de líquidos orgânicos e gases. 

Que terão aplicações como combustíveis verdes ou reagentes químicos. O Catalisador mais 

eficiente é o com maior razão de nióbio produzindo praticamente 95 % de material 

reutilizável. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Em relação à obtenção de niobiosilicatos obtidos pelo processo de pós–síntese usando 

a impregnação de volume incipiente pode-se concluir que: 

 

 O suporte mesoporoso sintetizado do tipo SBA-15, foi obtido com êxito mostrando um 

excelente grau de ordenação hexagonal, propriedades texturais e morfologia 

característicos da boa formação deste material mesoporoso; 

 O método de volume incipiente revelou-se bem promissor na dispersão da fase ativa 

de óxido de nióbio, entretanto este apresenta um limite de inserção do óxido de 35% 

sem causar a destruição do suporte; 

 Os niobiosilicatos obtidos por este método mantiveram a estrutura bem ordenada de 

mesoporos, a morfologia típica do material e arranjos hexagonais bem definidos. 

Entretanto, houve alterações significativas nas propriedades texturais da peneira 

molecular. A área específica, a microporosidade (área e o volume microporoso) e o 

volume poroso (Vp) diminuíram proporcionalmente em relação à porcentagem de 

nióbio inserido; 

 Através deste método, o nióbio foi inserido em diferentes formas: na rede do suporte, 

dentro dos poros destes como uma camada fina de óxido e na superfície externa. 

Sendo a forma obtida dependendo da porcentagem inserida no suporte, na menor 

porcentagem (5%) não foi identificado material na superfície externa do suporte, já 

nos demais essa quantidade aumentou com a porcentagem inserida. 

 Estes catalisadores suportados apresentaram sítios ácidos fracos e fortes, sendo estes 

superiores aos obtidos no suporte puro. 

 

Em relação ao novo método de síntese utilizado neste trabalho usando a solução 

tampão para controlar o pH do meio e obter niobiosilicatos do tipo NbSBA-15 pode-se 

concluir que: 

 

 O novo método de síntese do material mesoposroso do tipo SBA-15, mostrou-se muito 

eficiente para produção destes materiais, pois além de apresentar estruturas e 
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características análogas a peneira molecular do tipo SBA-15 sintetizados pelo método 

padrão, este consiste em um método relativamente simples,não sendo necessárias 

grandes modificações na síntese usual; tendo como vantagem marcante o controle 

eficaz do pH usando reagentes baratos e ambientalmente corretos, que permite obter 

materiais em pH relativamente altos, considerando a síntese padrão do mesoporoso em 

questão, sem causar modificações estruturais no mesmo; 

  No tocante aos niobiosilicatos feitos com pequena quantidade de nióbio em diferentes 

pH (1,4; 1,6; 2,0 e 2,2), foi constatado que todas as amostras, apresentaram estrutura 

mesoporosa bidimensional com simetria P6mm, típicas da formação bem ordenada do 

SBA-15. O catalisador obtido no pH 2,2 foi o que apresentou a melhor organização do 

material, maior área específica, área e volumes de microporos e espessura da parede. 

Sendo isto atribuído a influencia do KCl existente na solução tampão, pois a presença 

de um sal inorgânico afeta a micelização do copolímero tribloco, isto é, o núcleo de 

micelas aumenta o raio à medida que a quantidade de cloreto de potássio aumenta, o 

que justifica a melhor formação no pH de 2,2; 

 Todos niobiosilicatos sintetizados no pH 2,2 com diferentes razões de Si/Nb. 

apresentaram os picos de difração característicos da boa formação da estrutura 

organizada hexagonalmente, demonstrando que, tanto o uso da solução tampão, como 

a incorporação no nióbio não destruíram as características estruturais do SBA-15; 

 No tocante as propriedades destes materiais foi observado nos niobiosilicatos um 

aumento do ordenamento estrutural, da área específica, do volume de poros, da 

microporosidade (área e o volume microporoso) e espessura da parede em relação ao 

SBA-15 (2,2), o que demonstra que a maior quantidade de material inserido por essa 

nova metodologia encontra-se na rede, por meio de ligações Nb – O – Si, não havendo 

óxido depositado na superfície externa dos mesoporosos; 

 Estes catalisadores suportados apresentaram sítios ácidos fracos e fortes, sendo a 

maior quantidade de sítio forte obtido na menor razão de Si/Nb; 

 A síntese de niobiosilicatos por inserção direta com o uso da solução tampão aumenta 

o tamanho das hastes do SBA-15, mostrando que o uso da solução tampão modifica a 

sua taxa de condensação e hidrólise. 
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Comparando os resultados obtidos a partir das técnicas de caracterização de TG/DTG , 

BET, MET, MET, UV-visível, DRX e refinamento de Rietveld dos niobiosilicatos obtidos por 

diferentes métodos, conclui-se que estes apresentam as seguintes diferenças: 

 

 O material obtido por síntese direta não apresenta óxido de nióbio depositado na 

superfície externa como os obtidos por pós-síntese. Eles encontran-se coordenados 

tetraedricamente, já estes últimos estão coordenados tanto tetraedricamente, como 

também existe átomos fora do enquadramento que podem estar coordenados 

octaedricamente; 

  Os niobiosilicatos obtidos por síntese direta apresentaram maior organização 

estrutural; 

  A quantidade de sítios ácidos totais, como também a de ácidos fortes são superiores 

nos materiais obtidos por síntese direta. 

 

No tocante a obtenção e caracterização do óleo de moringa: 

 

 A extração do óleo de moringa apresentou um alto rendimento, 40%, em termos de 

porcentagem de óleo, indicando que esta oleaginosa tem bom potencial para fornecer 

óleo para a produção de biocombustíveis.  

 O óleo de moringa obtido apresentou propriedades físico-químicas dentro do 

recomendado pela ANP, apresentando valores de índice de acidez baixo, o que mostra 

que esta oleaginosa pode ser usada como matéria prima para produção de 

biocombustíveis.  

 

Em relação ao craqueamento térmico e termocatalítico por óleo de moringa: 

 

  Proporcionaram a obtenção de duas frações líquidas, contendo uma fase aquosa e 

outra orgânica – líquido orgânico (LO). 

 O LO da primeira fração líquida coletada, tanto no craqueamento térmico quanto no 

termocatalítico, apresentaram índice de acidez maior do que os obtidos na segunda 

fração. Entretanto os valores de acidez obtidos nesta primeira fração são 

significativamente inferiores aos obtidos em craqueamento catalíticos obtidos por 

outros tipos de oleaginosas, estando isto atribuído à composição do óleo de moringa. 
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Já a acidez obtida na segunda fração dos craqueados realizados com niobiosilicatos 

diminuíram significativamente em relação às frações obtidas no craqueamento térmico 

e com o SBA-15, demonstrando que o uso do catalisador aumenta tanto a conversão 

como a seletividade dos produtos.  

 Os craqueamentos termocatalíticos proporcionaram maior conversão e menor 

quantidade de resíduos formados quando comparados ao craqueamento térmico, sendo 

este aumento mais significativo nos niobiosilicatos.  

 O craqueamento feito no SBA-15 foi o que apresentou a maior formação de gases, 

devido à quase ausência, nestas amostras de sítios ácidos, dificultando a adsorção e 

posterior desoxigenação dos compostos oxigenados decorrentes do craqueamento 

primário, bem como as reações de ciclização, condensação e aromatização 

 A forma de inserção do nióbio no material não altera muito a quantidade de LO total 

obtido, mas altera as quantidades de todos os componentes envolvidos (LO1, LO2, 

gases, água e resíduos), estando isto relacionado às propriedades texturais e 

principalmente a força dos sítios ácidos existentes nestes. Uma vez que maior 

quantidade de sítios ácidos resulta em maior % de LO obtidos e menor quantidade de 

resíduos. 

 O uso de catalisadores no craqueamento diminuiu a temperatura envolvida no 

processo, sendo esta diminuição mais efetiva na obtenção da segunda fração usando os 

niobiosilicatos obtidos por síntese direta.  

 O processo por síntese direta é o que se mostra mais eficiente para o craqueamento do 

óleo de moringa por propiciarem menor acidez no LO2 ,produzir menor quantidade de 

resíduos e maior quantidade de líquidos orgânicos e gases, que terão aplicações como 

combustíveis verdes ou reagentes químicos.  

 Dos catalisadores testados o Nb5SBA-15(2,2) foi o mais eficiente, produzindo 

praticamente 95 % de material reutilizável, que poderão ser aproveitadas como 

combustíveis verde ou reagentes químicos.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Realizar a síntese do SBA-15 com o uso da solução tampão em pH diferentes dos 

usados neste trabalho ; 

 Testar a inserção do nióbio usando a nova metodologia proposta com diferentes razões 

molareles de Si/Nb e em diferentes pH; 

 Testar o efeito deste novo método de síntese para inserção de diferentes metais; 

 Avaliar as propriedades dos craqueados obtidos por cromatografia e propriedades 

físico- químicas; 

 Obter combustível verde a partir de outras matérias primas; 

 Testar a atividade catalítica dos niobiosilicatos em reações de oxidação.  

 

 



203 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ADEBANJO, A. O.; DALAI, A. K.; BAKHSHI, N. N. Production of diesel-like fuel and 

other value-added chemicals from pyrolysis of animal fat. Energy and Fuels, v.19, p. 1735- 

1741, 2005. Disponível em: < http://ac.elscdn. com/S0196890406002378/1-s2.0 

S0196890406002378main.pdf?_tid=195efe152b91469d4eeb98ed15b959b7&acdnat=1342971

562_04abe05f5915a5b063856ee85de8beb4>. Acesso em: 17 abril.2013 

. 

ADJAYE, J. D.; BAKHSHI, N. N. Production of hydrocarbons by catalytic upgrading of a 

fast pyrolysis bio-oil. Part I: Conversion over various catalysts. Fuel Processing Technology, 

v. 45, p. 161-183, 1995. Disponível em: <http://ac.els-cdn.com/S0926860X01005798/1-s2.0-

S0926860X01005798main.pdf?_tid=cbff4f1d3cadf734f286286336f27515&acdnat=13429724

36_bd7683fdbe5ab33b7948a45e6f39cb5d>. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

ADJAYE, J. D.; KATIKANENI, S. P. R.; BAKHSHI, N. N. Catalytic conversion of a 

biofuelto hydrocarbons: effect of mixtures of H-ZSM-5 and silica-alumina catalysts on 

product distribution. Fuel Processing Technology, v. 48, p. 115-143, 1996. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 17 out. 2012. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. 

[BIOCOMBUSTÍVEL]. Rio de Janeiro, [2013] Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/biocombustiveis/biodiesel.asp>. Acesso em: 29 out 2013. 

 

AGUADO, J. ; ESCOLA, J.; RODRIGUEZ, M J. M.   ―Low temperature synthesis and 

properties of ZSM-5 aggregates formed by ultra-small nanocrystals‖, Microporous 

Mesoporous Mater,v.75, p. 41 ,2004. : 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1385894707004433. Acesso em : 02 fev.2013.  

 

AGUADO, J.; CALLEJA, G.; CARRERO. A.; MORENO, J. One-step synthesis of chromium 

and aluminium containing SBA-15 materialsNew phillips catalysts for ethylene 

polymerization. Chemical Engineering Journal, v. 137, n. 2, p. 443-452, 1 abr. 2008. 

Disponívem em : http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1385894707004433. Acesso em 

: 02 fev.2013.  

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard Test Method for 

Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and the Calculation of 

Dynamic Viscosity): ASTM D 445, 2004. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/biocombustiveis/biodiesel.asp>. Acesso em: 29 out 2013. 

 

 

 

http://ac.elscdn/
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1385894707004433
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1385894707004433


204 

 

AKTAS, O. ; YASYERLI, S.; GULSEN,D. T. D. Structural variations of MCF and SBA-15-

like mesoporous materials as a result of differences in synthesis solution pH. Materials 

Chemistry and Physics, v. 131, n. 1-2, p. 151-159, dez. 2011.Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0254058411006766. Acesso em: 07 jan.2012.  

 

ALLINGER, N. L.; CAVA, M.P.;JONGH,D.C.D.;JOHNSOM,C.R.;LEBEE,N.A.Química 

orgânica. Rio de janeiro: Guanabara, 1978. 

 

ALOTHMAN, Z. A Review: Fundamental Aspects of Silicate .Mesoporous Materials 

Materials, v. 5, n. 12, p. 2874-2902, 17 dez. 2012. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 17 set. 2013. 

 

ALPTEKIN, E; CANAKCI, M. Determination of the density and the viscosities of biodiesel– 

diesel fuel blends. Renewable Energy, v.2, p. 01-08, 2008. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 6 mar. 2012. 

 

AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY. Official and Tentative Methods (AOCS). 3. ed. 

Chicago: 1985. v.1. 

 

ANUNZIATA, O. A.; BELTRAMONE, A. R.; MARTINÉZ, M. L.; BELON, L.L. Synthesis 

and characterization of SBA-3, SBA-15, and SBA-1 nanostructured catalytic materials. 

Journal of Colloid and Interface Science, v. 315, p. 184-190, 2007. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 24 jul. 2012. 

 

ARANDES, J.M.;AZKOITI,M.J.;TORRE,I.;OLAZAR,M.;CASTANO,P. Effect of HZSM-5 

catalyst addition on the cracking of polyolefin pyrolysis waxes under FCC conditions. 

Chemical Enginnering Journal, v.132, n. 1-3, p. 17-26, 2007. 

 

ARAUJO, A. S.; JARONIEC, M., Thermogravimetric monitoring of the MCM-41 synthesis, 

Thermochimica Acta, v. 175, p. 363, 2000. Disponível em: < http://ac.elscdn. 

com/S0040603100006377/1-s2.0-S0040603100006377 

main.pdf?_tid=f386038d65e1411caecf1999ae0f6d6e&acdnat=1342970299_a0b1b0c9fdd394

b2d350d 999d9af79c8 >. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

ARAUJO, A. S.; QUINTELLA, S. A.; COUTINHO, A. C. S. L. S. Synthesis monitoring of 

SBA-15 nanostructured materials. Adsorption, v. 15, p. 306-311, 2009. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 17 jun. 2013. 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0254058411006766


205 

 

 

ARAUJO, A.S.; SOUZA, M. J. B.; SILVA, A. O. S.; FERNANDES JR, V. J. Acid properties 

of AlMCM-41 molecular sieves with different silica alumina ratios by thermogravimetry. 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Budapeste, v. 79, p. 425-428, 2005. 

Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 21 jan. 2013. 

 

ARAUJO, A.S. FERNANDES Jr,V.J.;GILITO,I.;ZINNER,L;B. Evaluation of the Relative 

Acid strength of the cerium and calcium exchanged Y zeolite by TG/DSC. Termochim. 

Acta, v. 223, p. 129-134, 1993. Disponível em: Disponível em : http:// 

www.sciencedirect.com/science .Acesso em 05 mai. 2012. 

 

BACA, M. ROCHEFOUCAULD, E.; AMBROISE, E.; KRAFFT, J.; HAJJAR, R.; MAN, P. 

P.; CARRIER, X.; BLANCHARD, J. Characterization of mesoporous alumina prepared by 

surface alumination of SBA-15. Microporous and Mesoporous Materials, v. 110, p. 232- 

241, 2008. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 23 fev. 2012. 

 

BADANIČOVÁ, M.; ZELEŇÁK, V. Organo-modified mesoporous silica for sorption of 

carbon dioxide. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, v. 141, n. 6, p. 677-684, 9 

abr. 2010. Disponível em: http://www.springerlink.com/index/10.1007/s00706-010-0304-6. 

Acesso em: 08 jan.2013.  

 

BAE, Y. K.; HAN, O. H. Removal of copolymer template from SBA-15 studied by 1H MAS 

NMR. Microporous and Mesoporous Materials, v. 106, n. 1-3, p. 304-307, nov. 2007. 

Disponível em : http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181107001096. Acesso em 

30 mar.2010. 

 

BARDAJEE, G. R. MALAKOOTI, R.; JAMI, F . Covalent anchoring of copper-Schiff base 

complex into SBA-15 as a heterogeneous catalyst for the synthesis of pyridopyrazine and 

quinoxaline derivatives. Catalysis Communications, v. 27, p. 49-53, out. 2012. Disponível 

em : http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1566736712002646.Acesso em: 15 fev.2013. 

 

BARDEAU, J.-F.; GOURBIL, A.; DUTREILH-COLAS. M.; DOURDAIN, S.; MEHDI, A.; 

GIBAUD, A. X-ray reflectivity study of acid–base post-synthesis treatments of mesoporous 

thin films templated by P123. Thin Solid Films, v. 495, n. 1-2, p. 191-196, jan. 2006. 

Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 124 mar. 2013. 

 

http://lattes.cnpq.br/5289388662589522
http://lattes.cnpq.br/1595902438130772
http://www.springerlink.com/index/10.1007/s00706-010-0304-6.%20Acesso
http://www.springerlink.com/index/10.1007/s00706-010-0304-6.%20Acesso
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181107001096
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1566736712002646.Acesso


206 

 

BARRETT, E. P. L. G. JOYNER Y P.P. HALENDA, The determination of pore volume and 

area distributions in porous substances. I. Computations from nitrogen isotherms, Journal of 

the American Chemical Society, v.73, p. 373 ,1951. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 27 nov. 2012. 

 

BART, J. C.J., PALMERI, N., C. S. ―Biodiesel Science and Technology: From soil to oil”, 

Ed. Woodhead Publishing and CRC Press LLC, Cambridge, 1ª Ed., 2010. 

 

BASSAN, I. A. L. ;NASCIMENTO, D. R. ; GIL, R. A.S. S.; SILVA, M. I. P.; MOREIRA, C. 

R. ; GONZALEZ, W. A. ;FARO ,A. C.; ONFROY, T.;  LACHTER, E. R. Esterification of 

fatty acids with alcohols over niobium phosphate. Fuel Processing Technology, v. 106, p. 

619-624, fev. 2013. Disponível em 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378382012003803. Acesso em : 27 Jul.2013. 

 

BECK, J. S. et al.; VARTULI, J. C.; ROTH, W. J.; LEONOWICZ, M. E.; KRESGE, C. 

T.;SCHMITT, K. D.; CHU, C. T. W.; OLSON, D. H.; SHEPPARD, E. W.; MCCULLEN, S. 

B.;HIGGINS, Y. B.; SCHELENKER, I. L. A new family of mesoporous molecular sieves 

prepared with liquid Crystal templates. Journal of American Chemical Society, v.114, p. 

10834–10843, 1992. Disponível em: <http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/ja00053a020>. 

Acesso em: 20 jul. 2011. 

 

BENAMOR, T.; VIDAL, L.; LEBEAU, B.; MARICHAL, C. Influence of synthesis 

parameters on the physico-chemical characteristics of SBA-15 type ordered mesoporous 

silica. Microporous and Mesoporous Materials, v. 153, p. 100-114, maio. 2012. Disponível 

em : http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181111006019 . Acesso em jan.2013.  

 

BENNADJA,Y.; BEAUNIER,P.; MARGOLESE,D.; DAVIDSON,A. Fine tuning of the 

interaction between Pluronic surfactants and silica walls in SBA-15 nanostructured materials. 

Microporous and Mesoporous Materials, v. 44-45, p. 147-152, abr. 2001. Disponível em : 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181101001780. Acesso em ago.2010. 

 

BENSON, T. J.; HERNANDEZA, R.; FRENCH, W. T.; ALLEY ,E. G. ; HOLMES, W. E. 

Elucidation of the catalytic cracking pathway for unsaturated mono-, di-, and triacylglycerides 

on solid acid catalysts. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, v. 303, p. 117-123, 

2009. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 26 dez. 2012. 

 

BERNARDONI, F.; FADEEV, A. Y. Adsorption and wetting characterization of hydrophobic 

SBA-15 silicas. Journal of colloid and interface science, v. 356, n. 2, p. 690-8, 15 abr. 2011. 

Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378382012003803
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181111006019
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181101001780


207 

 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 1 abr. 2013. 

 

BÉRUBÉ, F.; KALIAGUINE, S. Calcination and thermal degradation mechanisms of triblock 

copolymer template in SBA-15 materials. Microporous and Mesoporous Materials, v. 115, 

n. 3, p. 469-479, nov. 2008. Disponívem em : 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181108001054. Acesso em: 16 abr.2011. 

 

BOAHENE, P. E. SONI. K. K.; DALAI, A. K.; ADJAYE. J. Application of different pore 

diameter SBA-15 supports for heavy gas oil hydrotreatment using FeW catalyst. Applied 

Catalysis A: General, v. 402, n. 1-2, p. 31-40, jul. 2011. Disponível em:  

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926860X11002821. Acesso em 18 jun. 2013.  

 

BOTELHO, J.; C, D. A. P. Síntese , caracterização e avaliação de compostos de nióbio 

como catalisador ácido em reação modelo. Tese de doutorado, São José dos Campos, 

Brasil, 2010.  

 

BRAGA, V. S.; BARROS, I.C.L.; GARCIA, F.A.C.; DIAS ,S.C.L.; DIAS, J.A. Catalyst 

materials based on Nb2O5 supported on SiO2-Al2O3: preparation and structural 

characterization. Chemical Materials, v.17, n. 3, p.690-695, Feb. 2005. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com>. Acesso em: 11 set. 2012. 

 

 

BRAGA,V. S. Preparação e caracterização de catalisadores baseados em pentóxido de 

nióbio e óxido de cobre(ii) aplicados em reações de esterificação e transesterificação. 

Tese de doutorado, Brasília, Brasil, 2007.  

 

BRINKER, C.; SCHERER, G. Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel 

Processing; Academic Press, Inc.: New York, NY, USA, 1990. 

 

 BROEKHOFF, J.C.P. Mesopore determination from nitrogen sorption isotherms: 

Fundamentals, scope, limitations. Stud. Surf. Sci. Catal, v.3,p. 663–684,1979. Disponivel 

em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 jun. 2013. 

 

BRUNAUER S., EMMETT P.H. , TELLER ,E., ―Adsorption of gases in multimolecular 

layers‖, Journal of the American Chemical Society, v.60, p. 309, 1938. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em:14 jul. 2013. 

 

BUZETZKI, E. SIDOROVÁ, K.; CVENGROŠOVÁ, Z.; CVENGROŠ, J. Effects of oil type 

on products obtained by cracking of oils and fats. Fuel Processing Technology, v. 92, n. 10, 

p. 2041-2047, 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.06.005. Acesso 

em mar.2013. 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181108001054
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926860X11002821
http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.06.005


208 

 

 

CAMPESTRE IND. E COM. DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA. São Paulo, [2009]. 

Especificações de diferentesóleos. Disponível em: <http://www.campestre.com.br> Acesso 

em: 14 out. 2013. 

 

CAO, L. DONG. H.; HUANG. L.;MATYJASZEWSKI, K.;·KRUK, M.  Synthesis of large-

pore SBA-15 silica using poly(ethylene oxide)-poly(methyl acrylate) diblock copolymers. 

Adsorption, v. 15, n. 2, p. 156-166, 21 mar. 2009. Disponível em: 

http://www.springerlink.com/index/10.1007/s10450-009-9165-x. Acesso em: 08 mai. 2010.  

 

CAO, L.; KRUK, M. Synthesis of large-pore SBA-15 silica from tetramethyl orthosilicate 

using triisopropylbenzene as micelle expander. Colloids and Surfaces A: Physicochemical 

and Engineering Aspects, v. 357, n. 1-3, p. 91-96, mar. 2010. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927775709005524. Acesso em: 18 jan. 2013. 

 

CBMM: Companhia brasileira de metalurgia e mineração. 

http://www.cbmm.com.br/portug/index.html. Acesso em: 27 de outro de 2013.  

 

CHAN, HBS, BUDD PM, Naylor TV. J Mater Chem, v.11, p.951–7,2001. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305712002558. Acesso em: 12 fev. 2013. 

 

CHANDRASEKAR, G. YOU, K.; AHN, J.; AHN, W.Synthesis of hexagonal and cubic 

mesoporous silica using power plant bottom ash. Microporous and Mesoporous Materials, 

v. 111, n. 1-3, p. 455-462, abr. 2008. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138718110700491X. Acesso em: 18 jan. 2013. 

 

CHANDRASEKAR, G.; SON, W.J.; AHN, W.S. Synthesis of mesoporous materials SBA-15 

and CMK-3 from fly ash and their application for CO2 adsorption. Journal of Porous 

Materials, v. 16, n. 5, p. 545-551, 27 jun. 2009. Disponível em : 

ttp://www.springerlink.com/index/10.1007/s10934-008-9231-x. Acesso em: 17 jan.2013.  

 

CHANG, C.C., WAN, S.W.  Chinas motor fuels from tung oil. Ind. Eng. Chem, v. 39, p. 

1543–1548, 1947. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 13 nov. 2010. 

 

CHAREONPANICH, M.; NANTA-NGERN, A.; LIMTRAKUL, J. Short-period synthesis of 

ordered mesoporous silica SBA-15 using ultrasonic technique. Materials Letters, v. 61, n. 

29, p. 5153-5156, dez. 2007. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167577X07003989. Acesso em: 12 mar. 2012.  

 

CHEN,C.Y. et al. Studies on mesoporous materials II. Synthesis mechanism of MCM-41. 

Microporous Mater,v. 2, p. 27-34, 1993. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305712002558. Acesso em: 12 fev. 2013. 

 

CHEN, H. YING, W.; YANZHI, T.; XUEHUI, L.; YU, Q.; HONGXIA, X. Mesoscopic 

simulation of surfactant/silicate self-assembly in the mesophase formation of SBA-15 under 

http://www.springerlink.com/index/10.1007/s10450-009-9165-x.%20Acesso
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927775709005524
http://www.cbmm.com.br/portug/index.html
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305712002558
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138718110700491X
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167577X07003989
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305712002558


209 

 

charge matching interactions. European Polymer Journal, v. 48, n. 11, p. 1892-1900, nov. 

2012. Disponível em: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305712002558. 

Acesso em: 12 fev. 2013. 

 

CHEN, J. et al.; XIA, N.; ZHOU, T.; TAN, S.; F. JIANG ,A. Mesoporous carbon spheres: 

Synthesis, characterization and supercapacitance. Int. J. Electrochem. Sci. 2009, 4, 1063–

1073. Disponível em:  http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305712002558. 

Acesso em: 12 fev. 2013. 

 

CHEN, Y.; HUANG, Y.; XIU, J.; HAN, X.; BAO, X. Direct synthesis, characterization and 

catalytic activity of titanium-substituted SBA-15 mesoporous molecular sieves. Applied 

Catalysis A: General, v. 273, n. 1-2, p. 185-191, out. 2004. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926860X04005903. Acesso em: 13 fev. 2013. 

 

CHEN, Y.; WANG, C.; LU, W.; YANG, Z.Bioresource Technology Study of the co-deoxy-

liquefaction of biomass and vegetable oil for hydrocarbon oil production. Bioresource 

Technology, v. 101, n. 12, p. 4600-4607, 2010. Disponívem em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.01.071. Acesso em: 14 fev. 2013. 

 

CHENA, Y.; HUANG, Y.; XIU, J.; HAN, X.; BAO, X. Direct synthesis, characterization and 

catalytic activity of titanium-substituted SBA-15 mesoporous molecular sieves. Applied 

Catalysis A: General, v. 273, n. 1-2, p. 185-191, out. 2004. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 18 mar. 2013. 

 

CHENG, W. CHEN, X.; SUN, J.; WANG, J.; ZHANG, S.  SBA-15 supported triazolium-

based ionic liquids as highly efficient and recyclable catalysts for fixation of CO2 with 

epoxides. Catalysis Today, v. 200, p. 117-124, fev. 2013. Disponívem em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586112006633. Acesso em: 12 set 2013.  

 

CHEW, T. L.; BHATIA, S. Effect of catalyst additives on the production of biofuels from 

palm oil cracking in a transport riser reactor. Bioresource Technology, v. 100, p. 2540-2545, 

2009. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 nov. 2012. 

 

CHOMA, J.; JARONIEC, M. Applicability of classical methods of pore size analysis for 

MCM-41 and SBA-15 silicas. Applied Surface Science, v. 253, n. 13, p. 5587-5590, abr. 

2007. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 14 mar. 2013. 

 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305712002558
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014305712002558
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.01.071
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586112006633


210 

 

COLILLA, M.; BALAS F.; MANZANO, M.; VALLET-REGI , M.  Novel Method To 

Enlarge the Surface Area of. Chem. Mater, v. 12, n. 12, p. 3099-3101, 2007. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22688050. Acesso em : 17 mar.2012. 

 

COTEA, V. V.; LUCHIANA, C.E.; BILBA, N.; NICULAUA, M. Mesoporous silica SBA-15, 

a new adsorbent for bioactive polyphenols from red wine. Analytica chimica acta, v. 732, p. 

180-5, 30 jun. 2012. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22688050. Acesso 

em : 17 mar.2012. 

 

COUTINHO, A. C et al.Thermogravimetry applied to characterization of SBA-15 

nanostructured material. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 87, p. 457-

461,2007. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 17 out. 2013. 

 

CUI, H. ZHANG, YE.; QIU, Z.; ZHAO, L.; ZHU, Y. . Synthesis and characterization of 

cobalt-substituted SBA-15 and its high activity in epoxidation of styrene with molecular 

oxygen. Applied Catalysis B: Environmental, v. 101, n. 1-2, p. 45-53, 22 nov. 2010. 

Disponível em: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337310003954. Acesso em: 

mar.2012.  

 

DAI, Q.; WANG, X.; CHEN, G.; ZHENG, YI.; LU, G. Direct synthesis of cerium (III)- 

incorporated SBA-15 mesoporous molecular sieves by two-step synthesis method. 

Microporous and Mesoporous Materials, v. 100, p. 268-275, 2007. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 7 mai. 2012. 

 

DAL, B.B, et al., Low-temperature synthesis of niobium carbide and mixed ( niobium 

tungsten) carbide from metal-oxide polycryonitrile composites by redution. Journal of 

Materiald, v.28,p. 6657-6664, 1993. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 dez. 2012. 

 

DAMYANOVA, S.; DIMITROV, L.; PETROV, L.; GRANGE, P. Effect of niobium on the 

surface properties of Nb2O5-SiO2-supported Mo catalysts. Applied Surface Science, v. 214, 

n. 1-4, p. 68-74, maio. 2003. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169433203003477. Acesso em: 29 jul.2012. 

 

DAO, L.; GUOPING, C.; XINGYI, W. Incorporation of lanthanum into SBA-15 and 

itscatalytic activity in trichloroethylene combustion. Journal of Rare Earth, v. 26, p. 717-

721,2008. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22688050.%20Acesso
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22688050.%20Acesso
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337310003954
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169433203003477


211 

 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 15 out. 2011. 

 

DAVIS, M.E.; LOBO, R.F. Zeolite and molecular sieve synthesis. Chem. Mater,v.4,p. 756–

768,1992. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em:19 out. 2010. 

 

DEMIRBAŞ, A. Biodiesel fuels from vegetable oils via catalytic and non-catalytic 

supercritical alcohol transesterifications and other methods: a survey. Energy Conversion 

and Management, v. 44, n. 13, p. 2093-2109, ago. 2003. Disponível em: <http://ac.els-

cdn.com/S0196890402002340/1-s2.0- S0196890402002340 

main.pdf?_tid=e1bb09bc0b993a28ef02a838e9e096c4&acdnat=1342982807_e731d0d854842

bed53f3 537bf7bb6ec>. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

DEMIRBAS, A. Biodiesel production from vegetable oils via catalytic and non-catalytic 

supercritical methanol transesterification methods. Progress in Energy and Combustion 

Science, v. 31, n. 5-6, p. 466-487, jan. 2005. Disponível em: <http://ac.els-

cdn.com/S019689040700146X/1-s2.0-S019689040700146Xmain. 

pdf?_tid=63f514454c7345ae44b042593762ba05&acdnat=1342982972_f11e89436ef2238e2fc

9d 

9b327ef333a>. Acesso em: 12 jul. 2012. 

 

DEMIRBAS, A. Comparison of transesterification methods for production of biodiesel from 

vegetable oils and fats. Energy Conversion and Management, v.49, p125–130, 2008. 

Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S019689040700146X/1-s2.0-

S019689040700146Xmain. 

pdf?_tid=63f514454c7345ae44b042593762ba05&acdnat=1342982972_f11e89436ef2238e2fc

9d 

9b327ef333a>. Acesso em: 29 jul. 2012. 

 

DIAO, X. YUJUN, W.; JUNQI, Z.; SHENLIN Z. Effect of Pore-size of Mesoporous SBA-15 

on Adsorption of Bovine Serum Albumin and Lysozyme Protein. Chinese Journal of 

Chemical Engineering, v. 18, n. 3, p. 493-499, jan. 2010. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1004954110602480. Acesso em fev.2013. 

 

DING,Y.; YIN ,G.; LIAO, X.; HUANG, Z.; CHEN, X.; YAO, Y Key role of sodium silicate 

modulus in synthesis of mesoporous silica SBA-15 rods with controllable lengths and 

diameters. Materials Letters, v. 75, p. 45-47, maio. 2012. Disponível em : 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016757. Acesso em mar.2013.  

 

DUPAIN, X.; COSTA, D. J. ; SCHAVERIEN, C.J. ; MAKKE, M. ; MOULIJN, J. A.  

Cracking of a rapeseed vegetable oil under realistic FCC conditions. Applied Catalysis 

B:Environmental, v. 72, p. 44-61, 2007. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1004954110602480
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016757


212 

 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 14 jan. 2013. 

 

EMBRAPA: Circular técnico, 1999. Disponível em 

www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/371079/1/CPATCDOCUMENTOS9MORIN

GAOLEIFERAUMAPLANTADEUSOMULTIPLOFL13127A.pdf. Acesso em: 29 out.2013. 

 

EN STANDARDS, Fatty and oil derivatives – Fatty acid methyl esters (FAME). 

Determination of acid value.EN 14111, 2003. 

 

FERNANDES JR., V. J.; ARAUJO, A. S.; FERNANDES, G. J. T. Thermal analysis applied 

to solid catalysts: acidity, activity and regeneration. Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry, v. 56, p. 275-285, 1999. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

1571&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 23 nov. 2012. 

 

FIORUCCI, A. R.; HERBERT, M.; BARBOSA, F. O conceito de solução tampão. Química 

Nova na Escola, v. 13, p. 18-21, 2001. Disponível em: 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc13/v13a04.pdf. Acesso em : 2 ago.2012. 

 

FLODSTRÖM, K., WENNERSTRÖM, H., ALFREDSSON, V. Mechanism of mesoporous 

silica formation. A time-resolved NMR and TEM study of sílica block copolymer 

aggregation. Langmuir, v. 20, p. 680–8,2003. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 jan. 2013. 

 

FRANCISCO, M. S. P.; LANDERS, R.; GUSHIKEM, Y. Local order structure and surface 

acidity properties of a Nb2O5/SiO2 mixed oxide prepared by the sol–gel processing method. 

Journal of Solid State Chemistry, v. 177, n. 7, p. 2432-2439, jul. 2004. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022459604001446. Acesso em: 12 jan.2012.   

 

FROBA, M..; HOFFMANN, F.; CORNELIUS, M.; MORELL, J. Silica-based mesoporous 

organicinorganic hybrid materials. Angew Chem.Int, v.45, p. 3216-3251, 2006. Disponivel 

em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 28 out. 2012. 

 

FULVIO, P. F.; PIKUS, S.; JARONIEC, M. Short-time synthesis of SBA-15 using various 

silica sources. Journal of colloid and interface science, v. 287, n. 2, p. 717-20, 15 jul. 2005. 

Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15925642. Acesso em : 6 jan.2013.  

 

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/371079/1/CPATCDOCUMENTOS9MORINGAOLEIFERAUMAPLANTADEUSOMULTIPLOFL13127A.pdf
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/371079/1/CPATCDOCUMENTOS9MORINGAOLEIFERAUMAPLANTADEUSOMULTIPLOFL13127A.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc13/v13a04.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022459604001446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15925642


213 

 

GALAMEAU, A.; CAMBON, H.; MARTIN, T.; MENORVAL, L.;  BRUNEL, D.; RENZO, 

F. D.; FAJULA, F. SBA-15 versus M C M - 4 1 : are they the same materials ? Studies in 

Surface Science and Catalysis v. 141, p. 395-402, 2002. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 29 ago. 2013. 

 

GALARNEAU ,A.; CAMBON, H.; RENZO, F. D.; RYOO, R.;   CHOI, M.;  FAJULA,  F.  

Microporosity and connections between pores in SBA-15 mesostructured silicas as a function 

of the temperature of synthesis.  New J. Chem, v. 27, p. 73, 2003. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 33 mar. 2013. 

 

GALO J. A.A. S.; SOLER, I.; CREPALDI, E. L.; GROSSO, D.; SANCHEZ, C Block 

copolymer-templated mesoporous oxides. Current Opinion in Colloid and Interface 

Science, v. 8, p. 109-126, 2003. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 11 fev. 2013. 

 

GAO, F.; ZHANG, Y.; WAN, H.; KONG, Y.; WU, X.; DONG, L.; LI, B.; CHEN, Y. The 

states of vanadium species in V-SBA-15 synthesized under different pH values. Microporous 

and Mesoporous Materials, v. 110, n. 2-3, p. 508-516, abr. 2008. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181107004015. Acesso em: 12 fev.2012. 

 

GARCÍA-SANCHO, C.; MORENO-TOST, R; MÉRIDA-ROBLES, J. M.; SANTAMARÍA-

G, J.; LÓPEZ, A.J.; TORRES, P. M.Niobium-containing MCM-41 silica catalysts for 

biodiesel production,Applied Catalysis B : Environmental,v. 109, p. 161-167, 2011. 

Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 24 mar. 2012. 

 

GRAHAM, Ronald A.; SUTHERLIN, Richard C. Wah Chang. Niobium andNiobium Alloys 

in Corrosive Applications. Niobium Science and Technology, pp 337 355.TMS, 2001. 

Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 7 out. 2011. 

 

GRAY, T., Os elementos : Uma Exploração visual dos  átomos conhecidos no Universo. 

Editora Edgard Blucher Ltda, 1ª edição,p 102-103, São Paulo, 2011.  

 

http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ARyong%20Ryoo
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AMinkee%20Choi
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AFran%C3%A7ois%20Fajula
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181107004015


214 

 

GRECCO, S. T. F; RANGEL, M. C, URQUIETA-GONZALEZ, E. A. Zeólitas 

hierarquicamente estruturadas. Quím. Nova[online], v. 36, pp. 131-142,2013. Disponívem 

em: www.scielo.br/pdf/qn/v36n1/v36n1a23.pdf. Acesso em : 10 set. 2013.  

   

 

GRUDZIEN, R. M.; GRABICKA, B. E.; FELIX, · R.; JARONIEC, M.. Polymer-templated 

organosilicas with hexagonally ordered mesopores: the effect of organosilane addition at 

different synthesis stages. Adsorption, v. 13, n. 3-4, p. 323-329, 31 out. 2007. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 29 mai. 2013. 

 

GU, C.; CHIA, P. A.; ZHAO, X. S. Doping of europium in the pores of surface-

modifiedSBA-15. Applied Surface Science, v. 237, p. 387-392, 2004. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 30 jun. 2013. 

 

GUIMARÃES, J.R.C., Nióbio um metal emergente. Companhia brasileira de metalurgia e 

mineração (CBMM). Brasil: 1988, 145-150. 

 

GUISNET, M.,RIBEIRO.F.R. Zeólitos Um Nanomundo ao Serviço da Catálise.Fundação 

calouste Gulbenkian, 1ª ed,Lisboa , cap. 1, p. 17-20, 2004.  

 

HAN, Y.; KIM ,HYUNJUNG.; PARK, J.; LEE, S.; KIM, J. Influence of Ti doping level on 

hydrogen adsorption of mesoporous Ti-SBA-15 materials prepared by direct synthesis. 

International Journal of Hydrogen Energy, v. 37, n. 19, p. 14240-14247, out. 2012. 

Disponível em: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360319912016072. Acesso em: 

14 jul.2013.  

 

HANH, H. D.; DONG, N. T.; OKITSU, K.;  NISHIMURA, R.; MAEDA, Y. Biodiesel 

production through transesterification of triolein with various alcohols in an ultrasonic field. 

Renewable Energy. v.34 , p.766-768, 2008. Disponível em: <http://ac.elscdn. 

com/S0960148108001705/1-s2.0-

S0960148108001705main.pdf?_tid=6cc6b0679d2f8f80113591206d226642&acdnat=1342985

380_9235ec1ef24063d5da42 3022134b18c7>. Acesso em: 20 jul. 2012.  

 

HARA,M. ―Biomass conversion by a solid acid catalyst.‖ Energy and Environmental 

Science, v.3, p. 601-607,2010. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 22 abr. 2013. 

 

HARRIS, D.C. Quantitative chemical analysis.5ª ed. Nova Iorque: W.H. Freeman, 1999. p. 

222-233. 

http://www.scielo.br/pdf/qn/v36n1/v36n1a23.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360319912016072


215 

 

 

HENCH, L.L.; WEST, J.K. The sol-gel process. Chem. Rev,v. 90,p. 33–72,1990. Disponivel 

em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 7 mar. 2013. 

 

HIYOSHI, N.; YOGO, K.; YASHIMA, T. Adsorption characteristics of carbon dioxide on 

organically functionalized SBA-15. Microporous and Mesoporous Materials, v. 84, p. 357- 

365, 2005. Disponível em: <http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/cr00035a005>. Acesso em: 

20 jul. 2012. 

 

HOFFMANN, F.; CORNELIUS, M.; MORELL, J.; FROBA, M. Silica-based mesoporous 

organic-inorganic hybrid materials. Angewandte Chemie (International ed. in English), v. 

45, n. 20, p. 3216-51, 12 maio. 2006. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 29 jun. 2012. 

 

HRIBERNIK, A; KEGL, B .Influence of Biodiesel Fuel on the Combustion and Emission 

Formation in a Direct Injection (DI) Diesel Engine.Energy Fuels, v.21, p.1760-1767, 2007. 

Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 28 jun. 2012. 

 

HUANG, S.; YANG, P.; CHENG, Z.; LI, C.; FAN, Y.; KONG, D.; LIN, J.Synthesis and 

characterization of magnetic fe x o y @ sba-15 composites with different morphologies for 

controlled drug release and targeting. p.J. Phys. Chem, p.7130-7137, 2008. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 13 jan. 2013. 

 

HUDEC P. et al. A.; SMIESKOVA, A.; Z. SIDEC, P. ―Determination of microporous 

structure of zeolites by t-plot method - state-ofthe- art‖. Studies in Surface Science and 

Catalysis, v.142, p. 1587,2002. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 27 mai. 2013. 

 

HUIRACHE-ACUÑA, R.; NAVA, R.; PEZA-LEDESMA, C. L.; LARA-ROMERO, J.; 

ALONSO-NÚÑEZ, G.; PAWELEC, B.; RIVERA-MUÑOZ, E. M.  SBA-15 Mesoporous 

Silica as Catalytic Support for Hydrodesulfurization Catalysts—Review. Materials, v. 6, n. 9, 

p. 4139-4167, 17 set. 2013. Disponivel em: 



216 

 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 29 out. 2013. 

 

HUO,Q et al. Organization of organic molecules with inorganic molecular species into 

nanocomposite biphase arrays. Chem. Mat,v. 6, p. 1176-1191, 1994. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 17 out. 2010. 

 

IDEM, R. O.; KATIKANENI, S. P. R.; BAKHSHI, N. Catalytic conversion of canola oil 

tofuels and chemicals: roles of catalyst acidity, basicity and shape selectivity on product 

distribution. Fuel Processing Technology, v. 51, p. 101-125, 1997. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 22 set. 2012. 

 

IDEM, R. O.; KATIKANENI, S. P. R.; BAKHSHI, N. N. Thermal Cracking of Canola Oil : 

Reaction Products in the Presence and Absence of Steam. Energy & Fuels, v. 16, p. 1150-

1162, 1996. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 22 set. 2012. 

 

IGLESIAS, J.; MELERO, J. A.; SAINZ-PARDO, J. Direct synthesis of organically modified 

Ti-SBA-15 materials. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, v. 291, n. 1-2, p. 75-84, 

ago. 2008. Disponível em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 2 nov. 2012. 

 

JEHNG J.M.; WACHS, I. E. J. Phys. Chem,v. 95, p. 73,1991. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 21 nov. 2012. 

 

JIANG, T. et al. Stability and characterization of mesoporous molecular sieve using natural 

clay as a raw material obtained by microwave irradiation. Appl. Surf. Sci. 2008, 254, 4797–

4805. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 dez. 2012. 



217 

 

 

JIMÉNEZ-MORALES, I.; VILA, F.; MARISCAL, R.; JIMÉNEZ-LÓPEZ, A.  

Hydrogenolysis of glycerol to obtain 1,2-propanediol on Ce-promoted Ni/SBA-15 catalysts. 

Applied Catalysis B: Environmental, v. 117-118, p. 253-259, maio. 2012. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312000288. Acesso em: 17 set.2013.  

JOHANSSON, E. M.; CÓRDOBA, J. M.; ODÉN, M. The effects on pore size and particle 

morphology of heptane additions to the synthesis of mesoporous silica SBA-15. Microporous 

and Mesoporous Materials, v. 133, n. 1-3, p. 66-74, set. 2010. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181110001411. Acesso em: 13 out.2012. 

 

JONES, R.H. Structure of an unusual aluminium phosphate 

(Al5P6O24H2−·2N(C2H5)3H+·2H2O) JDF-20 with large elliptical apertures. J. Solid State 

Chem, v.102,p. 204–208,1993. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 16 out. 2012. 

 

JULBE, A. et al. Effect of non-ionic surface active agents on teos-derived sols, gels and 

materials. J. Sol-Gel Sci. Technol, v. 4, p. 89–97,1995. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 27 set. 2012. 

 

JUNJIANG ,Z.; WANG, T.; XU, X.; XIAO, P.; LI. J.  Pt nanoparticles supported on SBA-15: 

Synthesis, characterization and applications in heterogeneous catalysis. Applied Catalysis B: 

Environmental, v. 130-131, p. 197-217, fev. 2013. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312005152. Acesso em: 21 out.2013. 

 

JUNMING, X.; JIANCHUN, J.; JIE, C. Liquid hydrocarbon fuels obtained by the pyrolysis of 

soybean oils. Bioresource Technology, v. 100, p. 4867-4870, 2009. Disponível em : 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.01.148. Acesso em : 31 ma1.2012. 

 

JUNMING, X.; JIANCHUN, J.; YUNJUAN, S.; JIE, C. Bioresource Technology Production 

of hydrocarbon fuels from pyrolysis of soybean oils using a basic catalyst. Bioresource 

Technology, v. 101, n. 24, p. 9803-9806, 2010. Disponível em : 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.01.148. Acesso em : 5 jun.2012. 

 

KARADI, R.V.; GADGE, N. B.; ALAGAWADI, K. R.; SAVADI, R. V.Effect of Moringa 

oleífera Lam. root-wood on ethylene glycol induced urolithiasis in rats. Journal of 

Ethnopharmacology, v. 105, p. 306-311, 2006. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 28 jun. 2013. 

 

KATIYAR, A.; JI,L.; SMIRNIOTIS, P.; PINTO, N. G.  Protein adsorption on the mesoporous 

molecular sieve silicate SBA-15: effects of pH and pore size. Journal of Chromatography 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312000288
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181110001411
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312005152
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.01.148
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.01.148


218 

 

A, v. 1069, n. 1, p. 119-126, mar. 2005. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021967304019399. Acesso em: 20 fev. 2011. 

 

KATO, V. K.; TAMURA, S. Die  Kristallstruktur  von T-Nb205. Acta Cryst, v. B31, p. 673, 

1975. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mai. 2013. 

 

KANG, K.-K.; RHEE, H.-K. Synthesis and characterization of novel mesoporous silica with 

large wormhole-like pores: Use of TBOS as silicon source. Microporous and Mesoporous 

Materials, v. 84, n. 1-3, p. 34-40, set. 2005. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 16 mar. 2013. 

 

KAZEMIAN, H.; TUROWEC, B.; SIDDIQUEE, M. N.; ROHANI, S.  Biodiesel production 

using cesium modified mesoporous ordered silica as heterogeneous base catalyst. Fuel, v. 

103, p. 719-724, ago. 2012.  Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016236112006187 . Acesso em: 12 ago.2013. 

 

KNOTHE, G.; GERPEN,J.V.;KRAHL,J.;RAMOS,L.P. Manual de Biodiesel. São Paulo, 

Editora Edgard Blucher, 2006. 

 

KNOTHE, G. Some aspects of biodiesel oxidative stability.Fuel Processing 

Technology.v.88, p. 669-677, 2007. Disponível em: 

<http://134.243.5.70/ASSETS/87CB6FBC90C84546BA13660DB519F346/200207j5.pdf>. 

Acesso 

em: 20 jul. 2012 

 

KO, E. I, WEISSMAN, Structures of Niobium Pentoxide and their Implications on Chemical 

Behavior. Catalysis Today, n.8, p. 27-36, 1990. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

KORANYI, T.; VIT,Z.; PODUVAL,D.G; RYOO,R.; KIM,H,S.; HENSEN,E.J.M. SBA-15-

supported nickel phosphide hydrotreating catalysts. Journal of Catalysis, v. 253, n. 1, p. 119-

131, 1 jan. 2008. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 15 jan. 2013. 

 

KRESGE, C. T.; LEONOWICZ, M. E.; BECK, J. S.; VARTULI, J. C.; ROTH, W. J. Ordered 

mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism. Nature, v. 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021967304019399
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016236112006187


219 

 

359, p, 710-712,1992. Disponível em: 

<http://134.243.5.70/ASSETS/87CB6FBC90C84546BA13660DB519F346/200207j5.pdf>. 

Acesso 

em: 20 jul. 2012 

 

KULKARNI, M. G.; DALAI, A K.; BAKHSHI, N. N. Transesterification of canola oil in 

mixed methanol/ethanol system and use of esters as lubricity additive. Bioresource 

technology, v. 98, n. 10, p. 2027-33, jul. 2007. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 19 fev. 2013. 

 

LANFREDI, S.; NOBRE,M. A. L.Análise cristalográfica da solução sólida com estrutura tipo 

tungstênio bronze de niobato de potássio e estrôncio dopado com ferro. Química Nova, v. 33, 

n. 5, p. 1071-1076, 2010. Disponível em : 

http://www.academia.edu/1379960/Analise_cristalografica_da_solucao_solida_com_estrutura

_tipo_Tungstenio_Bronze_de_niobato_de_potassio_e_estroncio_dopado_com_ferro. Acesso 

em: 13 set. 2013. 

 

LEE, J.D. Química inorgânica não tão consisa, tradução da 5 ª edição ingelsa,Editora Edgard 

Blucher Ltda., São Paulo, 1999. 

 

LI, D.; CHEN, G.; WANG, X. Incorporation of lanthanum into SBA-15 and its catalytic 

activity in trichloroethylene combustion. Journal of Rare Earths, v. 26, n. 5, p. 717-721, 

out. 2008. Disponível em: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1002072108601696. 

Acesso em: 14 jan. 2012.  

 

LI, H.; SHEN, B.; KABALU, J. C.; NCHARE, M. Enhancing the production of biofuels from 

cottonseed oil by fixed-fluidized bed catalytic cracking. Renewable Energy, v. 34, n. 4, p. 

1033-1039, 2009. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2008.08.004. Acesso em: 

13 fev. 2012. 

 

LI, H.; SAKAMOTO, Y.; LI, Y.; TERASAKI, O.; THOMMES, M.; CHE, S. Synthesis of 

carbon replicas of SBA-1 and SBA-7 mesoporous silicas. Microporous and 

MesoporousMaterials, v. 95, p. 193-199, 2006. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2008.08.004. Acesso em: 21 fev. 2012. 

 

LI, H.; YU, P.; SHEN, B. Biofuel potential production from cottonseed oil : A comparison 

of non-catalytic and catalytic pyrolysis on fixed-fluidized bed reactor. Fuel Processing 

Technology, v. 90, n. 9, p. 1087-1092, 2009b. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19683247. Acesso em : 14 out.2011. 

 

LI, J.; HU, Q.; TIAN, H.; MA, C.; LI, L.; CHENG, J.; HAO, Z.; QIAO, S. Expanding 

mesoporosity of triblock-copolymer-templated silica under weak synthesis acidity. Journal of 

colloid and interface science, v. 339, n. 1, p. 160-7, 1 nov. 2009. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19683247. Acesso em : 12 out.2011. 

 

http://www.academia.edu/1379960/Analise_cristalografica_da_solucao_solida_com_estrutura_tipo_Tungstenio_Bronze_de_niobato_de_potassio_e_estroncio_dopado_com_ferro
http://www.academia.edu/1379960/Analise_cristalografica_da_solucao_solida_com_estrutura_tipo_Tungstenio_Bronze_de_niobato_de_potassio_e_estroncio_dopado_com_ferro
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1002072108601696
http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2008.08.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2008.08.004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19683247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19683247


220 

 

LI, J.; YAN, R.; XIAO, B.; WANG, X.; YANG, H. Influence of Temperature on the 

Formation of Oil from Pyrolyzing Palm Oil Wastes in a Fixed Bed Reactor. Energy & Fuels, 

v. 1, n. 13, p. 2398-2407, 2007. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19683247. Acesso em : 12 out.2011. 

 

 

LI, Y.; YAN,S.; YANG, W.; XIE, Z.; CHEN, Q.; YUE, B.; HE ,H. Effects of support 

modification on Nb2O5/α-Al2O3 catalyst for ethylene oxide hydration. Journal of 

Molecular Catalysis A: Chemical, v. 226, n. 2, p. 285-290, fev. 2005. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1381116904008386. Acesso em : 10 mai.2011. 

 

LI, Y.; YAN, S.; YUE, BIN.; YANG, W.; XIE, Z.; CHEN, Q.; HE, H. Selective catalytic 

hydration of ethylene oxide over niobium oxide supported on α-alumina. Applied Catalysis 

A: General, v. 272, n. 1-2, p. 305-310, set. 2004. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1381116904008386. Acesso em : 23 mai.2011. 

 

LIMA, D. G.; SOARES, V.C.D.; RIBEIRO, E. B.; CARVALHO, D. A.; CARDOSO, É. 

C.V.; RASSI, F. C.; MUNDIM, K. C.; RUBIM, J. C.; SUAREZ, P. A.Z.  Diesel-like fuel 

obtained by pyrolysis of vegetable oils. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 71, 

p. 987-996, 2004. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 30 ago. 2013. 

 

LIN, C.Y.; CHENG, H. H. Application of mesoporous catalysts over palm-oil biodiesel for 

adjusting fuel properties.Energy Conversion and Management, v. 53, p. 128–134, 2012. 

Disponível 

em:pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_p

ii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=201

2-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-

S0196890411002330-main.pdf. Acesso em: 20 Fev. 2013. 

 

LIN, R.; DING, Y. A Review on the Synthesis and Applications of Mesostructured Transition 

Metal Phosphates. Materials, v. 6, n. 1, p. 217-243, 15 jan. 2013. Disponível 

em:pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_p

ii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=201

2-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-

S0196890411002330-main.pdf. Acesso em:24 set. 2013. 

 

LOU, Z.; WANG, R.; SUN, H.; CHEN, Y.; YANG, Y. Direct synthesis of highly ordered Co- 

SBA-15 mesoporous materials by the pH-adjusting approach. Microporous and Mesoporous 

Materials, v. 110, p. 347-354, 2008. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em:12 fev. 2011. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19683247
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1381116904008386
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1381116904008386
http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_pii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-S0196890411002330-main.pdf
http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_pii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-S0196890411002330-main.pdf
http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_pii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-S0196890411002330-main.pdf
http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_pii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-S0196890411002330-main.pdf
http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_pii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-S0196890411002330-main.pdf
http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_pii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-S0196890411002330-main.pdf
http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_pii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-S0196890411002330-main.pdf
http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271098&_user=984649&_pii=S0196890411002330&_check=y&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012-01-31&wchp=dGLzVlt-zSkzk&md5=4551e1d1df3e9546ddecb95e2d2cc926/1-s2.0-S0196890411002330-main.pdf


221 

 

LUZ Jr, G.E. Obtenção de diesel verde por craqueamento termocatalítico de óleo de 

buriti ( Mauritia flexuosa L.) sobre materiais mesoestruturadosdo tipo LaSBA-15. Tese 

de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil,2010. 

 

LUZ, G. E.; LIMA, F. A.; NETO, C. O. C.; PAZ, G. L.; SILVA, E. F. B.;B, M. N. 

Determination of SBA-15 acidity through n-butyl amine TPD: a theoretical and experimental 

study. Journal of Materials Science, v. 48, p. 6885-6890, 2013. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.06.01800. Acesso em : 29 set .2013. 

 

LUZ, G. E.; SANTOS, A. G.D. ; MELO, A.C.R. ; OLIVEIRA, R. M. ; ARAUJO, A. S. ; 

FERNANDES, V.J. Thermal catalytic cracking of buriti oil (Mauritia flexuosa L) over 

LaSBA-15 mesoporous materials. Fuel Processing Technology, v. 92, n. 10, p. 2099-2104, 

2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.06.018. Acesso em : 18 jun 

.2012. 

 

LUZ., G. E.; LIMA, S. H. ; MELO, A. C. R. ; ARAUJO, A. S. ; FERNANDES, V. J.  Direct 

synthesis and characterization of LaSBA-15 mesoporous molecular sieves. Journal of 

materials Science, v. 45, p. 1117-1122, 2010. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.06.0189. Acesso em : 27 maio .2011. 

 

LYAKISHEV, N.P. Niobium in steels and alloys: Metallurgical aspects ofniobium from 

mineral deposits to alloy production and applications. São Paulo, CBMM, 1984. 

 

MACHADO, J.; CASTANHEIRO, J.E. .; MATOSA, I., RAMOSA, A.M., VITAL, J.; 

FONSECA, I.M.  SBA-15 with sulfonic acid groups as a Green Catalyst for the acetoxylation 

of α-pinene. Microporous and Mesoporous Materials, v. 163, p. 237-242, 2012. Disponivel 

em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 13 mar. 2012. 

 

MAHER, K. D.; BRESSLER, D. C. Pyrolysis of triglyceride materials for the production of 

renewable fuels and chemicals. Bioresource Technology, v. 98, p. 2351-2368, 2007. 

Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 30 jul. 2011. 

 

MÄKI-ARVELA, P. et al. Catalytic deoxygenation of fatty acid and their derivatives. Energy 

and Fuels, v. 21, p. 30- 41, 2007. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em:27 set. 2012. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.06.018
http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.06.018


222 

 

MARCONATO, J. C. FRANCHETTI, S. M. M.; PEDRO ,R. J. Solução tampão: Uma 

proposta experimental usando materiais de baixo custo. Química Noca na Escola, p. 59-62, 

2004. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc20/v20a11.pdf. Acesso em: 12 

jun.2013. 

 

MASCARENHAS ,A. J. S, OLIVEIRA, E. C. ,PASTORE , H, O. Peneiras Moleculares: 

Selecionando as Moléculas por seu tamanho.  Química Noca na Escola, v. Edição esp, p. 25-

34, 2001.Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/02/peneiras.pdf. Acesso em: 

12 jan.2011. 

 

MAURER, S. M., KO, E. I. Structural and Acidic Characterization Of Niobia Aerogels. 

Journal of Catalysis, n.135, p. 125 –134 , 1992. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 17 out. 2010. 

 

MCBAIN, J.W. The Sorption of Gases and Vapors by Solids; Routledge and Sons: London, 

UK, 1932; p. 169. 

 

MCCONHACHIE, G. L.; FOLKARD, G. K.; MTAWALI, M. A.; SUTHERLAND, J. P. 

Field trials of apropriate hydraulic flocculation processes. Water Research, v. 33, p. 1425-

1434, 1999. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 2 mar. 2011. 

 

MCCUSKER, L.B., Liebau. F, Engelhardt , G.. Nomenclature of structural and compositional 

characteristics of ordered microporous and mesoporous materials with inorganic hosts: 

(IUPAC recommendations 2001). Microporous Mesoporous Mat,v.58:, p.3-13, 2003. 

Disponível em : http://www.iupac.org/publications/pac/pdf/2001/pd f/7302x0381.pdf. Acesso 

em : 12 mai 2010. 

 

MELERO, J.A., VAN ,G.R., MORALES, G. ―Advances in the synthesis and catalytic 

applications of organosulfonic –functionalized mesostructured materials.” Chemical Review. 

V.106, p. 3790-3812,2006. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 2 nov. 2012. 

 

MELERO J.A., IGLESIAS J., MORENO J. ―Advanced metal-Containing mesostructured 

silicas for novel catalytic applications”. En: ―Mesoporous Materials: Properties, Preparation 

and Applications‖. Ed. Lynn T. Burness. 2009 c. 239-280. 

 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc20/v20a11.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/02/peneiras.pdf
http://www.iupac.org/publications/pac/pdf/2001/pd%20f/7302x0381.pdf


223 

 

MELO, A.C.R. Craqueamento térmico e termocatalítico do óleo de girassol (Hellianthus 

annus L) sobre matérias micro e mesoporosos. Tese de doutorado, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Brasil, 2010. 

 

MENG, X.; LU, D.; TATSUMI, T. Synthesis of mesoporous silica single crystal SBA-16 

assisted by fluorinated surfactants with short carbon-chains. Microporous and 

MesoporousMaterials, v. 105, p. 15-23, 2007. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138718110700594XX. Acesso em : 5 nov.2012. 

 

MESA, M.; SIERRA, L.; GUTH, J. L. Contribution to the study of the formation mechanism 

of mesoporous silica type SBA-3. Microporous and Mesoporous Materials, v. 102, p. 70- 

79, 2007. Disponível em: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138718110700594XX. 

Acesso em : 17 out.2012. 

 

MESA, M.; SIERRA, L.; GUTH, J.L. Contribution to the study of the formation mechanism 

of mesoporous SBA-15 and SBA-16 type silica particles in aqueous acid solutions. 

Microporous and Mesoporous Materials, v. 112, n. 1-3, p. 338-350, jul. 2008. Disponível 

em: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138718110700594X. Acesso em : 27 

set.2012. 

 

MIMURA, M. H. K. T. N. Effect of addition of alkali metal salts in hydrothermal synthesis 

and post heat-treatment on porosity of SBA-15. Journal of Porous Materials, v. 16, n. 2, p. 

135-140, 5 jan. 2009. Disponível em : http://www.springerlink.com/index/10.1007/s10934-

007-9177-4. Acesso em : 21 nov.2012. 

 

MISRAN, H.; SINGH, R.; BEGUM, S.; YARMO, M. A. Processing of mesoporous silica 

materials (MCM-41) from coal fly ash. Journal of Materials Processing Technology, v. 

186, n. 1-3, p. 8-13, 2007. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 15 out. 2010. 

 

MORETO, E.; FETT,R. Óleos e gorduras vegetais- Processo e análises. Florianópolis: Editora 

da UFSC, 1986. 

 

MOSER. B.R. Biodiesel production, properties, and feedstocks. Invited review, In Vitro 

Cellular & Developmental Biology - Plant, v.45, p. 229, 2009. 

 

NOWAK, I.; ZIOLEK, M. Niobium Compounds: Preparation, Characterization, and 

Application in Heterogeneous Catalysis. Chemical reviews, v. 99, n. 12, p. 3603-3624, 8 dez. 

1999. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11849031. Acesso em: 10 

out.2010. 

 

NOWAK, I.; ZIOLEK, M.; JARONIEC, M. Synthesis and Characterization of Polymer-

Templated Mesoporous Silicas Containing Niobium. The Journal of Physical Chemistry B, 

v. 108, n. 12, p. 3722-3727, mar. 2004. Disponível em: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp036978a. Acesso em: 27 nov.2010. 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138718110700594X
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138718110700594X
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S138718110700594X
http://www.springerlink.com/index/10.1007/s10934-007-9177-4
http://www.springerlink.com/index/10.1007/s10934-007-9177-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11849031
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp036978a


224 

 

 

OKAMOTO, M.; FUKUKITA, Y.; HAGO,M.;TOYOFUKN,K.; MIMURA, N. Effect of 

addition of alkali metal salts in hydrothermal synthesis and post heat-treatment on porosity of 

SBA-15. Journal of Porous Materials, v. 16, n. 2, p. 135-140, 5 jan. 2009. Disponível em : 

http://www.springerlink.com/index/10.1007/s10934-007-9177-4. Acesso em: 23 mar 2012. 

 

OLIVEIRA, D.S.; FONSECA, X. D. S.; FARIAS, P. N.; BEZERRA, V. S.; PINTO, C. H. C.; 

SOUZA, L. D.; SANTOS, A. G. D., MATIAS, L. G. O. Obtenção do biodiesel através da 

transesterificação do óleo de moringa oleífera. Hollos v. 1, 2012. Disponível em : 

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/803. Acesso em : 15 fev.2013. 

 

OOI, Y.; BHATIA, S. Aluminum-containing SBA-15 as cracking catalyst for the 

productionof biofuel from wastes used palm oil. Microporous and Mesoporous Materials, 

v. 102, p.310-317, 2007. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 23 nov. 2012. 

 

OOI, Y.; ZAKARIA, R.; MOHAMED, A. R.; BHATIA, S. Catalytic conversion of palm 

oilbased fatty acid mixture to liquid fuel. Biomass and Bioenergy, v. 27, p. 477-484, 2004b. 

Disponivelem:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_v

er=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.o

bject_id=954925565712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 24 out. 2012. 

 

OOI, Y.; ZAKARIA, R.;MOHAMED, A.R.; BHATIA, S. Synthesis of composite material 

MCM-41/Beta and its catalytic performance in waste used palm oil cracking. 

AppliedCatalysis A: General, v. 274, p. 15-23, 2004a. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 23 out. 2012. 

 

OZÇIMEN DIDEM, FELIZ KARAOSMANOGLU. Production and characterization of bio-

oil and biochar from rapeseed cake. Renewable Energy, v. 29, p. 779-787, 2004. Disponível 

em: 

pdf?_tid=63f514454c7345ae44b042593762ba05&acdnat=1342982972_f11e89436ef2238e2fc

9d 9b327ef333a>. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

PÉREZ, E. S. S. C APTURA DE CO2 MEDIANTE A DSORBENTES. Tese de 

Doutorado,UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS,Espanha, 2013. 

 

PÉREZ, H. NAVARRO, P.; TORRES, G.; SANZ, O.; MONTES, M. Evaluation of 

manganese OMS-like cryptomelane supported on SBA-15 in the oxidation of ethyl acetate. 

Catalysis Today, nov. 2012. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586112006827. Acesso em 19 set.2013. 

 

http://www.springerlink.com/index/10.1007/s10934-007-9177-4
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/803
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586112006827


225 

 

PIKUS, S.; CELER, E. B. ;JARONIEC, M.;  SOLOVYOV, L. A. , KOZAK, M.  Studies of 

intrawall porosity in the hexagonally ordered mesostructures of SBA-15 by small angle X-ray 

scattering and nitrogen adsorption. Applied Surface Science, v. 256, n. 17, p. 5311-5315, 

jun. 2010. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169433209017905.Acesso em 20 ago.2012. 

 

PITCHUMANI, R.; LI, W.; COPPENS, M.O. Tuning of nanostructured SBA-15 silica using 

phosphoric acid. Catalysis Today, v. 105, n. 3-4, p. 618-622, ago. 2005. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586105002634. Acesso em : 23 abr. 2011.  

 

PRADO, C. M. R.; FILHO, N. R. A. Production and characterization of the biofuels obtained 

by thermal cracking and thermal catalytic cracking of vegetable oils. Journal of Analytical 

and Applied Pyrolysis, v. 86, p. 338-347, 2009. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 13 mar. 2013. 

 

QUÍMICA VERDE NO BRASIL: 2010-2030 - Ed. rev. e atual. - Brasília, DF: Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos, 438 p, 2010. 

 

RAHMAT, N.; ZUHAIRI, A.A.; RAHMAN MOHAMED, A. A .review: Mesoporous santa 

barbara amorphous-15, types, synthesis and its applications towards biorefinery production. 

Am. J. Appl. Sci, v. 7, p. 1579–1586,2010. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 25 mai. 2012. 

 

RATHORE, V.; MADRAS, G. Synthesis of biodiesel from edible and non-edible oils in 

supercritical alcohols and enzymatic synthesis in supercritical carbon dioxide. Fuel, v. 86, n. 

17-18, p. 2650-2659, dez. 2007. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 2 jan. 2012. 

 

RAVIKOVITCH, P. I.; NEIMARK, A. V. Characterization of nanoporous materials from 

adsorption. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 188, p. 

11-21, 2001. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 24 fev. 2011. 

 

RAYO, P.; RANA, M. S.; RAMI, J. Effect of the preparation method on the structural 

stability and hydrodesulfurization activity of NiMo / SBA-15 catalysts. v. 130, p. 283-291, 

2008. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169433209017905.Acesso
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586105002634


226 

 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 21 jul. 2012. 

 

RIBEIRO, E. P; SERAVALLI, E. A. Química de Alimentos, 2.ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2007. 

 

RIETVELD, H. M, J.Appl. Cryst, v. 2, p. 65-71,1969. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 7 mar. 2013. 

 

RIETVELD, H.M. Acta Crystallogr, v. 22, p. 151-2, 1967. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 7 mar. 2013. 

 

ROCKMANN, R.; KALIES, G. Liquid adsorption of n-octane/octanol/ethanol on SBA-16 

silica. Journal of Colloid and Interface Science, v. 315, p. 1-7, 2007. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 11 ago. 2012. 

 

RODRIGUES, ANTONIO FERNANDO DA SILVA (coord.). Economia Mineral doBrasil– 

Brasília-DF: DNPM. 2009. 

 

ROUQUEROL, J.; RODRIGUEZ-REINOSO, F.; SING, K. S. W.,Characterization of 

Porous Solids III, Elsevier, Amsterdam, 1994.      

 

RURAL SEMENTES. Disponível em  www.ruralsementes.com.br. Acessa em: 29 out. 

2013. 

 

RUTHSTEIN, S.; SCHMIDT J.; KESSELMAN E.; TALMON Y.; GOLDFARB D.Resolving 

intermediate solution structures during the formation of mesoporous SBA-15. J Am Chem 

Soc, v. 128, p. 3366–74,2006. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 21 mar. 2012. 

 

SADANOBU, S.; OUMI ,Y.; MASAHIRO, S.; SANO, T. Facile preparation of SBA-15-

supported niobic acid (Nb2O5·nH2O) catalyst and its catalytic activity. Applied Catalysis A: 

General, v. 365, n. 2, p. 261-267, ago. 2009. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926860X09004499. Acesso em: 12 fev.2011. 

 

http://www.ruralsementes.com.br/
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926860X09004499


227 

 

SAHU, D. R.; HONG, L.Y.; WANG, S.C.; HUANG, J. L. Synthesis, analysis and 

characterization of ordered mesoporous TiO2/SBA-15 matrix: Effect of calcination 

temperature. Microporous and Mesoporous Materials, v. 117, n. 3, p. 640-649, jan. 2009. 

Dsiponível em : http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181108004009. Acesso em: 

18 ago. 2010.  

 

SANTANA, C. R.; PEREIRA, D. F.; ARAÚJO, N. A.; CAVALCANTI, E. B.; SILVA, G. 

F.CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA MORINGA (Moringa oleifera 

Lam).Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, v.12, n.1, p.55-60, 

2010. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/177262446/Revista-Apta-Artigo-118. Acesso 

em: 16 jul.2012. 

 

SANTANA, C. R. Tratamento de Água Produzida Através do Processo de Flotação 

Utilizando a Moringa oleifera Lam como Coagulante Natural. São Cristóvão. UFS/PEQ. 

2009. 155 p. (Dissertação de Mestrado). 

 

SANTOS ,A.G.D.; CALDEIRA, V. P. S. ; ARAUJO, AS ; FERNANDES JR, V. J ; SOUZA, 

LUIZ DI.  Model-free kinetics applied to volatilization of Brazilian sunflower oil, and its 

respective biodiesel. Thermochimica Acta,v. 506, p. 57,2010. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 10 mai. 2012. 

 

SANTOS, A. G. D. ; CALDEIRA, V. P. S. ; FARIAS, M. F. ; ARAÚJO, A. S. ; SOUZA, 

L.D.; BARROS, Allan K. Characterization and kinetic study of sunflower oil and 

biodiesel.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 106, p. 747‐751, 2011. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 jun. 2011. 

 

SANTOS, F. R.; FERREIRA, N. J. C.; COSTA, S. R. R. Decomposição catalítica de óleo de 

soja em presença de diferentes zeólitas. Química Nova, v. 21, p. 560-563, 1998. Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/qn/v21n5/2924.pdf. Acesso em: 23 abr.2012. 

 

SARIN, R. SHARMA, M.; SINHARAY, S.; MALHOTRA, R.K.  Jatropha–Palm biodiesel 

blends: An optimum mix for Asia. Fuel, v. 86, n. 10-11, p. 1365-1371, jul. 2007. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 17 out. 2012. 

 

SAYARI, A. Periodic mesoporous materials: synthesis, characterization and potencial 

applications. Studies in Surface Catalysys, v. 102, p. 1-31, 1996. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181108004009
http://pt.scribd.com/doc/177262446/Revista-Apta-Artigo-118
http://lattes.cnpq.br/9770622597949866
http://lattes.cnpq.br/1595902438130772
http://lattes.cnpq.br/0589648773241934
http://lattes.cnpq.br/0589648773241934
http://lattes.cnpq.br/0589648773241934
http://www.scielo.br/pdf/qn/v21n5/2924.pdf


228 

 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

SCHWAB, A.W. et al. Diesel fuel from thermal-decomposition of soybean oil. Journal 

American Oil Chemistry Society ,v. 65 , p. 1781–1786,1988. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 10 jun. 2010.  

 

SELVARAJ, M.; KAWI, S.; PARK, D. W.; HÁ, C. S. A Merit Synthesis of Well-Ordered 

Two-Dimensional Mesoporous Niobium Silicate Materials with Enhanced Hydrothermal 

Stability and Catalytic Activity. The Journal of Physical Chemistry C, v. 113, n. 18, p. 

7743-7749, 7 maio. 2009. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 8 jan. 2011. 

 

SERRANO, D. P.; AGUADO, J.; ESCOLA, J. M.; RODRIGUEZ, J. M.; PERAL, A. 

―Hierarchical zeolites with enhanced textural and catalytic properties synthesized from 

organofuntionalizd seeds‖, Chem. Mater, v.18, p. 2462,2006. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

SERRANO, D. P.; GRIEKEN, R. VAN.; MELERO, J. A.; A. VARGAS, G. C. Influence of 

nanocrystalline HZSM-5 external surface on the catalytic cracking of polyolefins. J. Anan. 

Appl. Pyrolysis, v.74, n 1-2, p. 353-360, 2005. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

SHAH, P.; RAMASWAMY, A. V.; LAZAR, K.; RAMASWAMY, V. Direct hydrothermal 

synthesis of mesoporous Sn-SBA-15 materials under weak acidic conditions. 

Microporousand Mesoporous Materials, v. 100, p. 210-226, 2007. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2013. 

 

SHAHA, P et al. Synthesis and characterization of tin oxide-modified mesoporous SBA-15 

molecular sieves and catalytic activity in trans-esterification reaction. Applied Catalysis A: 

General, v. 273, n. 1-2, p. 239-248, out. 2004. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926860X04005988. Acesso em 13 jul.2011. 

 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926860X04005988


229 

 

SCHWANKE, A. J; PERGHER, S. B. C Peneiras Moleculares Mesoporosas MCM-41: Uma 

Perspectiva Histórica, O Papel de Cada Reagente na Síntese e Sua Caracterização Básica 

MCM-41 Mesoporous Molecular Sieves: A historical perspective – the role of reagents and 

its basic characterization. Perspectiva,v.36,p.113-126,2012, Disponível em: 

http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/02/peneiras.pdf. Acesso em: 28 jan,2013. 

 

 SHIELDS, J.E. et al. Characterization of Porous Solids and Powders: Surface Area, Pore 

Size and Density; Kluwer Academic Publisher: Boston, MA, USA, 2004; pp. 43–45. 

 

SHUKLA P. ; WANG, S.; SUN, H.; ANG, H.; TADÉ, M.   ―Adsorption and heterogeneous 

advanced oxidation of phenolic contaminants using Fe loaded mesoporous SBA-15 and 

H2O2‖. Chemical and Engineering Journal, v.164, p. 255-260,2010. Dsiponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586111001623. Acesso em: 5 fev.2012.  

 

SHUKLA, P.; SUN, HONGQI.; WANG, SHAOBIN.; ANG, H. M.; TADÉ, M. O Co-SBA-

15 for heterogeneous oxidation of phenol with sulfate radical for wastewater treatment. 

Catalysis Today, v. 175, n. 1, p. 380-385, out. 2011. Dsiponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586111001623. Acesso em: 5 fev.2012.  

 

SILVA , L. C. C .; ARAUJO, G. L. B.; SEGISMUNDO , N. R.; MOSCARDINI, E. F.;  

MERCURI, L. P. .; COSENTINO, I. C. FANTINI, M. C. A.; MATOS, J. R. DSC estimation 

of structural and textural parameters of SBA-15 silica using water probe. Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry, v.97, n.2, p.701-704, 2009. Disponível em: 

http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc. Acesso em: 2 mai 2011.  

 

SILVA, A.O.S.; SOUZA,M.J.B.;AQUINO,J.M.F.B.;FERNANDES JR,V.J.;ARAUJO,A.S 

Coke removal of the HZSM-12 zeolite with different silica/alumina ratio  Kinetic study. 

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 75, p. 699–704, 2004. Disponível em: 

http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=99104275

4041188&svc.fulltext=yes. Acesso em: 15 dez. 2010. 

 

SING, K.S.W. et al. Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference 

to the determination of surface area and porosity. Pure Appl. Chem, v. 57, p. 603–619,1985. 

Disponivelem:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_v

er=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.o

bject_id=954925565712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 15 mai. 2012. 

 

SIRINIVASU, P.; LIM, S.; KUBOTA, Y.; TATSUMI, T.Synthesis of highly ordered 

mesoporous P63/mmc and p6mm phases by adding alcohols to the system for the SBA-1 

synthesis. Catalysis Today, v. 111, p. 379-384, 2006. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 jul. 2013. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/cadernos/02/peneiras.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586111001623
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586111001623
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042754041188&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042754041188&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042754041188&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042754041188&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042754041188&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042754041188&svc.fulltext=yes


230 

 

 

SKOOG, D.A.; WEST, D.M. e HOLLER, F.J. Fundamentals of analytical chemistry. 7ª ed. 

Fort Worth: Saunders College, 1996. p. 205-209. 

 

SNARE, M. et al. Heterogeneous catalytic deoxygenation of stearic acid for production of 

biodiesel. Industrial and Engineering Chemistry Research, v. 45, p. 5708-5715, 2006. 

Disponivelem:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_v

er=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.o

bject_id=954925565712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

SONG, K. et al. Post-treatment of mesoporous material with high temperature for synthesis 

super-microporous materials with enhanced hydrothermal stability. Appl. Surf. Sci, v. 255, p. 

5843–5846,2009. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 set. 2012. 

 

SONWANE, C. G.; LUDOVICE, P. J. A note on micro- and mesopores in the walls of SBA-

15 and hysteresis of adsorption isotherms. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, v. 

238, n. 1-2, p. 135-137, set. 2005. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 22 mar. 2012. 

 

SOLOMONS, T.W; GRAHAM, F; CRAIG, B. Química Orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora. 2006. 

 

SRINIVASU, P.; ANAND, C.; ALAM, S.; ARIGA, K.; HALLIGUDI, S. B.; 

BALASUBRAMANIAN, V. V.; VINU, A.  Direct Synthesis and the Morphological Control 

of Highly Ordered Two-Dimensional P6mm Mesoporous Niobium Silicates with High 

Niobium Content. Journal of Physical Chemistry C, v. 112, n. 27, p. 10130-10140, 10 jul.  

2008. Disponível em: http://pubs.acs.org/cgi-bin/doilookup/?10.1021/jp800292a. Acesso em 

1 mar.2011.  
 
STEVENS, W. J. J.; MERTENS, M.; MULLENS, S.; THIJS, I.; TENDELOO, G. V.; COOL, 

P.; VANSANT, E. F. Formation mechanism of SBA-16 spheres and control of their 

dimensions. Microporous and Mesoporous Materials, v. 93, p. 119-124, 2006. Disponivel 

em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 jun. 2013. 

 

STAWICKA, K.; Sobczak, I.; Trejda, M.; Sulikowski, B.; Ziolek, M. Organosilanes affecting 

the structure and formation of mesoporous cellular foams. Microporous and Mesoporous 

http://pubs.acs.org/cgi-bin/doilookup/?10.1021/jp800292a


231 

 

Materials, v. 155, p. 143-152, jun. 2012. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181112000364. Acesso em: 7 de mai.2013. 

 

SUMIYA, S.; OUMI, Y.; SADAKANE, M.; SANO, T. Facile preparation of SBA-15-

supported niobic acid (Nb2O5·nH2O) catalyst and its catalytic activity. Applied Catalysis A: 

General, v. 365, n. 2, p. 261-267, ago. 2009. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926860X09004499. Acesso em: 4 mar.2011. 

 

SUN, Q. et al . Dehydration of methanol t imethyl ether over Nb2O5 and NbOPO4 catalysts: 

microcalorimetric ant FT-IR studies. ;Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, v. 275, 

n. 1-2, p. 183-193, Sept. 2007. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 29 mar. 2011. 

 

SVETLANA, A.;KOZLOVA A, S. D. K. Post-synthetic activation of silanol covering in the 

mesostructured silicate materials МСМ-41 and SBA-15. Microporous and Mesoporous 

Materials, v. 133, p. 124-133, 2010. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 24 mai. 2011. 

 

TAGUCHI A., SCHÜTH F. ―Ordered mesoporous materials in catalysis‖. Microporous and 

Mesoporous Materials, v.77,p. 1-45,2005. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 set. 2011. 

 

TAMUNAIDU, P.; BHATIA, S. Catalytic cracking of aplm oil for the production of biofuels: 

optimization studies. Bioresource Technology, v. 98, p. 3593-3601, 2007. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 24 nov. 2011. 

 

TANABE, K. Catalytic application of niobium compounds. Catalysis Today, v.78, n. 1-4, p. 

65-77, 2003. Disponível em:<http://www.sciencedirect.com>. Acesso em: 11 setembro 2006. 

 

TAPANES, N. C. O.; ARANDA, D. A. G , CARNEIRO, J. W. M.; ANTUNES, O. A. C. 

Transesterification of Jatropha curcas oil glycerides: Theoretical and experimental studies of 

biodiesel reaction. Fuel, v. 87, n. 10-11, p. 2286-2295, ago. 2008. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 22 nov. 2012. 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181112000364
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926860X09004499


232 

 

 

THOMPSON, P. et al. Formation of cagelike intermediates from nonrandom cyclization 

during acid-catalyzed sol-gel polymerization of tetraethyl orthosilicate. Macromolecules, v. 

28, p. 6471–6476,1995. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

TIMOFEEVA, M. N.; JHUNG, S. H.; HWANG, Y. K.; KIM, D. K.; PANCHENKO, V. N.; 

MELGUNOV, M. S.; CHESALOV, Y. A.; CHANG, J. S.  Ce-silica mesoporous SBA-15-

typematerials for oxidative catalysis: synthesis, characterization, and catalytic 

application.Applied Catalysis A: General, v. 317, p. 1-10, 2007. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 29 jul. 2012. 

 

TREJDA, M.; TUEL, A.; KUJAWA, J.; KILOS, B.; ZIOLEK, M.  Niobium rich SBA-15 

materials – preparation, characterisation and catalytic activity. Microporous and 

Mesoporous Materials, v. 110, n. 2-3, p. 271-278, abr. 2008. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181107003666. Acesso em: 6 mar.2011. 

 

TREJDA, M.; STAWICKA, K.; ZIOLEK, M. New catalysts for biodiesel additives 

production. Applied Catalysis B: Environmental, v. 103, n. 3-4, p. 404-412, abr. 2011. 

Disponível em: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S092633731100066X. Acesso em: 

8 fev 2012. 

 

TREJDA, M.; STAWICKA, K.; ZIOLEK, M. The role of Nb in the formation of sulphonic 

species in SBA-15 and MCF functionalised with MPTMS. Catalysis Today, v. 192, n. 1, p. 

130-135, set. 2012. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586112001307. Acesso em: 9 jan.2013.  

 

TSONCHEVA,T.; GALLO, A.; SCOTTI, N.; DIMITROV, M.; DELAIGLE, R.; 

GAIGNEAUX, E. M., KOVACHEVA, D.; SANTO, V.; D.; RAVASIO, N. Optimization of 

the preparation procedure of cobalt modified silicas as catalysts in methanol decomposition. 

Applied Catalysis A: General, v. 417-418, p. 209-219, fev. 2012. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 13 jan. 2013. 

 

TWAIQ, F. A.; MOHAMED, A. R.; BHATIA, S. Liquid hydrocarbon fuels from palm oil by 

catalytic cracking over aluminosilicate mesoporous catalysts with various Si/Al rations. 

Microporous and Mesoporous Materials, v. 64, p. 95-107, 2003b. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181107003666
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S092633731100066X
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586112001307


233 

 

 

TWAIQ, F. A.; MOHAMED, A. R.; BHATIA, S. Performance of composite catalysts in palm 

oil cracking for the production of liquid fuels and chemicals. Fuel Processing Technology, 

v.85, p. 1283-1300, 2004. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

TWAIQ, F. A.; ZABIDI, N. A. M.; MOHAMED, A. R.; BHATIA, S. Catalytic conversion of 

palm oil over mesoporous aluminosilicate MCM-41 for the production of liquid hydrocarbon 

fuels. Fuel Processing Technology, v. 84, p. 105-120, 2003a. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

TWAIQ, F. A.; ZABIDI, N. A. M.; BHATIA, S. Catalytic conversion of palm oil to 

hydrocarbons: performance of various zeolite catalysts. Industry and Engineering 

Chemistry Resource, v. 38, p. 3230-3237, 1999. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

UNGUREANU, A.; DRAGOI, B.; HULEA V.; CACCIAGUERRA, T.; MELONI, D.; 

SOLINAS, V.; DUMITRIU, E.  Effect of aluminium incorporation by the ―pH-adjusting‖ 

method on the structural, acidic and catalytic properties of mesoporous SBA-15. 

Microporous and Mesoporous Materials, v. 163, p. 51-64, nov. 2012. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181112003071. Acesso em: 9 de mai.2013. 

 

 

VARTULI, J.C.; SCHMITT, K. D.; KRESGE, C. T.; ROTH, W.J.; LEONOWICZ, M. 

E.;McCULLEN, S. B.; HELLRING, S. D.; BECK, J. S.; SCHLENKER, J. L.; OLSON, D. 

H.;SHEPPARD, E. W. Effects of surfactant/silica molar ratios on the formation of 

mesoporous molecular sieves: Inorganic mimicry of surfactant liquid-crystal phases and 

mechanistic implications. Chem. Mater, v.6, p. 2317–2326,1994. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em:15 mai. 2011. 

 

VARTULI, J.C.; ROTH, W.J.; DEGNAN, T.F. Mesoporous materials (M41S): From 

discovery to application. In Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. 

Eds.; Taylor and Francis: New York, NY, USA, 2008; pp. 1797–1811. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181112003071


234 

 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 21 jan. 2011. 

 

VASUDEVAN, P. T.; BRIGGS, M. Biodiesel production--current state of the art and 

challenges. Journal of industrial microbiology & biotechnology, v. 35, n. 5, p. 421-30, 

maio. 2008. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 27 mai. 2012. 

 

VICHI, F. M; MMANSOR, M. T. C. Energia, Meio Ambiente e Economia: O Brasil no 

contexto mundial. Quimica Nova, v. 32, p. 757-767, 2009. Disponivel em: 

<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 12 fev. 2013. 

 

VISENTAINER, J.V; FRANCO, M. R. Ácidos graxos em óleos e gorduras: Identificação e 

Quantificação. São Paulo: Varela, 2006. 

 

WANG, H.; TIAN, H.; HAO, Z. Study of DDT and its derivatives DDD, DDE adsorption and 

degradation over Fe-SBA-15 at low temperature. Journal of Environmental Sciences, v. 24, 

n. 3, p. 536-540, mar. 2012. Disponivel 

em:<http://link.periodicos.capes.gov.br.ez18.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88- 

2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88- 

2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=95492556 

5712&svc.fulltext=yes>. Acesso em: 26 set. 2012. 

 

WANG, X.; DU, X.; LI, C.; CAO, X.  Direct synthesis and characterization of phenyl-

functionalized SBA-15. Applied Surface Science, v. 254, n. 13, p. 3753-3757, abr. 2008. 

Disponível em: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1001074211608000. Acesso em: 

12 jun. 2011.   

 

WANG, X. Q.; GE, H.L.; JIN, H.X.; CUI, Y.J.  Influence of Fe on the thermal stability and 

catalysis of SBA-15 mesoporous molecular sieves. Microporous and Mesoporous 

Materials, v. 86, n. 1-3, p. 335-340, nov. 2005. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181105003495. Acesso em: 1 ago. 2010.   

 

WANG, Y.; ZHANG, F.; WANG,Y.; REN, J.; LI, C.; LIU, X.; GUO, Y.; GUO, Y.; LU, G. 

Synthesis of length controllable mesoporous SBA-15 rods. Materials Chemistry and 

Physics, v. 115, n. 2-3, p. 649-655, jun. 2009. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0254058409000686. Acesso em: 14 set. 2010.   

 

WANG, H.; TIAN, H.; HAO, Z. Study of DDT and its derivatives DDD, DDE adsorption and 

degradation over Fe-SBA-15 at low temperature. Journal of Environmental Sciences, v. 24, 

n. 3, p. 536-540, mar. 2012. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181112000364. Acesso em: 7 de mai.2013. 

 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1001074211608000
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181105003495
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0254058409000686
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181112000364


235 

 

WEN, J.; WILKES, G.L. Organic/Inorganic hybrid network materials by the sol-gel approach. 

Chem. Mater, v. 8, p. 1667–1681,1996. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586101003170. Acesso em: 5 mai. 2011. 

 

WILLIAMS, P.; HORNE, P. A. The influence of catalytic type on the composition of 

upgraded biomass pyrolysis oils. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 31, p. 39-

61, 1995. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586101003170. Acesso em: 10. out 

2011. 

 

XIAO, L.; LI, J.; JIN H.; XU, R.  Removal of organic templates from mesoporous SBA-15 at 

room temperature using UV/dilute H2O2. Microporous and Mesoporous Materials, v. 96, n. 

1-3, p. 413-418, nov. 2006. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586101003170. Acesso em : 27 jan.2013. 

 

XIAO, Q.; ZHONG, Y.; ZHU, W. Salt-induced synthesis of sheet-like SBA-15 under neutral 

conditions. n. 3, p. 553-556, 2011. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586101003170. Acesso em : 16 mar. 2013. 

 

YAN, X.; KOMARNENI, S.; YAN, Z. CO2 adsorption on Santa Barbara Amorphous-15 

(SBA-15) and amine-modified Santa Barbara Amorphous-15 (SBA-15) with and without 

controlled microporosity. Journal of colloid and interface science, v. 390, n. 1, p. 217-24, 

15 jan. 2013. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23084869.Acesso em: 14 

ago.2013. 

 

YANG,C.; LIU, P.; HO, Y.; CHIU, C.; CHAO,  K.  Highly Dispersed Metal Nanoparticles in 

Functionalized. Chem. Mater, v. 12, p. 275-280, 2003. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23084869.Acesso em: 4 fev.2012. 

 

YANG, H.; YAN, R.; CHEN, H.; LEE, D. H.; LIANG, D. T.; ZHENG, C. Mechanism of 

Palm Oil Waste Pyrolysis in a Packed Bed. Energy & Fuels, v. 44, n. 11, p. 1321-1328, 

2006. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23084869.Acesso em: 26 

mar.2012. 

 

YEH, Y. Q.; LIN, H.; TANG, C.; MOU, C. Mesoporous silica SBA-15 sheet with 

perpendicular nanochannels. Journal of colloid and interface science, v. 362, n. 2, p. 354-

66, 15 out. 2011. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21807371.Acesso em: 

6 set.2012. 

 

ZHANG W.; WANG H.; HAN J.; SONG Z. ―Multifunctional mesoporous materials with 

acidbase frameworks and ordered channels filled with ionic liquid: synthesis, characterization 

and catalytic performance of Ti-Zr-SBA-15-IL‖. Applied Surface Science, v.258, p. 6158-

6168,2012.  Disponível em: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.Acesso em:8 

mai.2013. 

 

ZHAO, D.; SUN,J.;LI, Q.; STUCKY, G, D.  Morphological Control of Highly Ordered 

Mesoporous Silica SBA-15. Chem. Mater, v.22, p. 275-279, 2000.  Disponível em: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.Acesso em: 6 abr.2010. 

 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586101003170
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586101003170
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586101003170
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920586101003170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23084869.Acesso
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23084869.Acesso
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23084869.Acesso
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21807371
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23084869.Acesso
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23084869.Acesso
Dispon�vel%20em:%20http:/pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.Acesso
Dispon�vel%20em:%20http:/pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.Acesso
Dispon�vel%20em:%20http:/pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.Acesso


236 

 

 

ZHAO, D.; HUO, Q.; FENG, J.; KIM, J.; HAN, Y.; STUCKY, G. D. Nonionic Triblock and 

Star Diblock Copolymer and Oligomeric Surfactant Syntheses of Highly Ordered, 

Hydrothermally Stable, Mesoporous Silica Structures. Journal of the American Chemical 

Society, v. 120, n. 24, p. 6024-6036, jun. 1998 b.  Disponível em: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i. Acesso em: 7 abr.2010. 

 

ZHAO, D.; HUO, Q.; FENG, J.; KIM, J.; HAN, Y.; STUCKY, G. D.Novel mesoporous 

silicates with two-dimensional mesostructure direction using rigid bolaform surfactants. 

Chemical Materials, v. 11, p. 2668-2672, 1999.  Disponível em: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i. Acesso em:16 abr.2010. 

 

 

ZHAO, D. F.; FENG, J.; HOU, Q.; MELOSH, N.; FREDRICKSON, G. H.; CHMELKA, B. 

F.;STUCKY, G. D.,  Triblock Copolymer Syntheses of Mesoporous Silica with Periodic 50 to 

300 Angstrom Pores. Science, v. 279, n. 5350, p. 548-552, 1998 a.  Disponível em: 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.Acesso em:13 abr.2010. 

 

ZHU ,J.; WANG, T.; XU, X.; XIAO,P.; LI, J.  Pt nanoparticles supported on SBA-15: 

Synthesis, characterization and applications in heterogeneous catalysis. Applied Catalysis B: 

Environmental, v. 130-131, p. 197-217, fev. 2013. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312005152. Acesso em : 19 ago.2013. 

 

ZIOLEK, M. Niobium – containing catalysts – the state of the art. Catalysis Today, v.78, n. 

1-4, p. 47-64, 2003. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312005152. Acesso em : 15 set.2011. 

 

 

 

ZIOLEK, M.; NOWAK, I. Zeolites,v. 18,p. 356,1997. Disponível em: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312005152. Acesso em : 16 nov.2010. 

 

 

Dispon�vel%20em:%20http:/pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.%20Acesso
Dispon�vel%20em:%20http:/pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.%20Acesso
Dispon�vel%20em:%20http:/pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.%20Acesso
Dispon�vel%20em:%20http:/pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.%20Acesso
Dispon�vel%20em:%20http:/pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.Acesso
Dispon�vel%20em:%20http:/pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja974025i.Acesso
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312005152
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312005152
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0926337312005152


237 

 

 

APÊNDICES 

 

Memórias do Cálculo 

Apêndice 1 

 SBA-15 por síntese típica 

Cálculo das massas dos componentes do gel para síntese da SBA-15: 

 Proporção Molar: 

Razão Molar: 1,000TEOS:0,015P123: 2,750 HCL:166,0 H20 

1 mol de gel= (1.208,33)+ (0,015.5750)+ (2,750.36,5)+ (166,0.18,02)= 3386.276 g 

Para 200 gramas de gel: 

1 mol de gel ------- 3386.275 

X                  -------200g 

X= 0.059061948 mol 

Quantidades dos componentes em 200 g de gel: 

 TEOS: 

1mol de gel -------- 208,33 (TEOS) 

0.059061948-------X 

X= 12,304 g  

Pureza do TEOS é igual a 98%, logo 12,304 x 100/98 = 12,555g. 

Tendo em vista que o TEOS é líquido, logo d=m/V → d= 12,555/0,934 ,  

logo  V= 13,44mL 

 

 P123 

1 mol de gel -------- (0,015x 5720) P123 

0.059061948 --------X 

X= 5,067 g 
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 HCL 

1 mol de ge ------- (2,75 x 36,5) HCL 

0.059061948------     X 

X= 5,92mL 

A pureza do HCL é de 37% assim temos: 

5,92 x 100/37 = 16 g de HCL 

Tendo em vista que o HCL é líquido, logod=m/V → V= 16/1,19 ,  

logo  V= 13,46mL 

Subtração da Água  

 TEOS : 13,44 x 2/100 = 0,2688 

 HCL : 13,44 x 63/100 = 8,4672 

 

 H2O 

1 mol de gel ------- ( 166 x 18,02) H2O 

0.059061948------X 

X= 176,67 – 8,736 = 167,9 mL 

 

Apêndice 2 

Cálculo representativo da Síntese com pH 2.2 e diferentes razões Si/Nb 

 Cálculo para síntese de solução tampão com razão  Si/Nb=5 

 

Razão: Si/Nb=5 n NB2= 1/5= 0.2 logo nNb=0,2/2=0,1 

Razão molar: 1 TEOS:0.016P123:0,46HCL:127 H2O: 0,1NB205 

 

1 MOL DE GEL (1X208,33)+ (0,016 X 5750)+ (0,46 X 36,5) + (127 X 18,02)+ (0,1 X 

265,807)= 2632,2407. 

 

PARA 200 g de gel 

1 mol ----- 2632,2407 

X        ------ 200 g 

X= 0,075980 g/mol 
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Quantidade dos compostos 

 TEOS 

1 mol de gel --- 208,33 (Teos) 

0,075980----   x 

X= 15.8289 g 

Teos é 98% logo temos 

15.8289 x 100/98 = 16.1519 g 

d teos=0,934 

V=16.1519/0,934= 17.29 mL 

 

 P123 

1 mol de gel ____(0,016x 5750) 

0.075980 -------- x 

X= 6.99 g 

 

 HCL 

1 mol de gel ____(0,46x 36,5) 

0.075980 -------- x 

X= 1.275704 g 

HCL=37% DE PUREZA 

1,2757 x 100/37= 3,45 g 

V=3,45/1,19 = 2,90 mL 

 

 NB2O5 

1 mol de gel ---- (0,1x 265,807) 

0,075980 -------x  

X= 2,0196016 gramas de nióbio 

Mas o composto precursor éoxalato niobato de amônio que só tem um nióbio, desta forma 

tem-se: 

M comp      =      m Nb205                      LOGO : MCOMP= m Nb205.2 PM comp 

2 PM comp = PM Nb205                                                  PM Nb205 

 

mComp= 2,019601 x 2.376,0399 
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                         265,807 

M comp= 5,71428 x100/99 ( a pureza é 99%) 

mComp= 5,77 g 

 

 H20 

1 mol de gel ---- (127 x 18,02) 

0,075980 -------x  

X= 173,88 

 

Subtraindo a água dos demais compostos tem-se: 

171,7 Ml de água 

 

A quantidade de solução tampão usada é somada da quantidade de água com a de HCL= 

174,62 mL. 
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ANEXOS 

 

Catalisadorespreparados por pós síntese: A : Nb5SBA-15, B: Nb15SBA-15, C: Nb25SBA-15 e D:Nb30SBA-

15.  

A : Nb5SBA-15                                                                B: Nb15SBA-15  

 

C: Nb25SBA-15                                                          D: Nb30SBA-15 
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DIFERENTES pH: A: NbSBA-15 (1,4) , B: NbSBA-15 (1,6) e C : NbSBA-15 (2,2) 

 

A: NbSBA-15 (1,4)                                                              B: NbSBA-15 (1,6) 

 

C:NbSBA-15 (2,2) 

 

 

COM pH 2,2 e diferentes razões de Si/Nb : A: Nb50SBA-15, B: Nb35SBA-15,C: Nb25SBA 15 e D: Nb15SBA-

15. 

A: Nb50SBA-15                                                              B: Nb35SBA-15 
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C: Nb25SBA 15 

 

D: Nb15SBA-15 
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