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RESUMO 

 

As zeólitas são uma classe de peneiras moleculares de estrutura cristalina e podem 

apresentar diferentes composições pela substituição de Si por outro elemento. No caso dos 

silicogermanatos, átomos de Si são substituídos por Ge na rede estrutural e são classificados 

como zeotipos. Neste estudo são apresentados resultados referentes a síntese de 

silicogermanatos zeolíticos utilizando três diferentes estratégias. Uma destas, é a utilização de 

compostos orgânicos que possam atuar como direcionadores de estrutura. No presente estudo 

foram utilizados 3 compostos diferentes com relação C/N+ de 6, 15 e 13, sendo dois compostos 

de uso inédito em síntese de zeólitas. Os compostos foram avaliados em relação a resistência a 

troca iônica e em síntese de zeólitas utilizando diferentes composições, que incluem 

principalmente o uso de Silício e Germânio e alguns testes com Boro. Algumas sínteses foram 

realizadas em meio básico e outras em meio fluorídrico. Para caracterização dos compostos 

orgânicos foram usadas as técnicas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Espectroscopia 

na região do Infravermelho (IV) e Análise Química por CHN. Também foram realizados 

experimentos combinado o uso de um direcionador orgânico e um inorgânico, neste caso LiOH. 

Os produtos de síntese de zeólitas foram caracterizados por Difração de raios-X (DRX), Análise 

Termogravimétrica (TG), Análise Química por CHN, análise química por Espectrometria de 

Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-AES), Espectroscopia na região 

do Infravermelho (IV), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Análise Química por 

Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS). Com o uso do composto Iodeto de  

N,N,N-trimetil-2-adamantamônio – (3SDA(I)1), já utilizado em síntese de zeólitas, foi 

sintetizado um silicogermanato com estrutura do tipo STT.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Zeolites are one class of molecular sieves with cristalline structure and may have 

different compositions for the replacement of Si by another element. In the case of 

silicogermanates, Si atoms were replaced by Ge in the structural network and are denominated 

zeotypes. In this study, results were obtained of the silicogermanate zeolites synthesis using 

different strategies. One of these is the use of organic compounds that can act as structure direct 

agent. In the present study, it was used three different compounds with C/N+ = 6, 15 and 13; 

being two of these novel compounds for use in zeolite synthesis. The compounds were 

evaluated for resistance to ion exchange and in zeolites synthesis using different compositions 

that primarily include the use of silicon and germanium and boron in some tests. Some 

syntheses were carried out in basic medium and others in the hydrofluoric medium. For 

characterization of organic compounds were used the Nuclear Magnetic Resonance techniques 

(NMR), Infrared spectroscopy (IR) and chemical analysis for CHN. Some procedures were also 

performed with the combined use of an organic and an inorganic driver, in this case LiOH. The 

zeolites synthesis products were characterized by Diffraction X-ray (XRD), Thermogravimetry 

analysis (TGA), chemical analysis by CHN, chemical analysis by Inductively plasma atomic 

emission spectroscopy (ICP-AES), Infrared Spectroscopy (IR) and Scanning electron 

microscope (SEM) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). With the use of the  

N,N,N-Trimethyl-2-adamantammonium iodide - (3SDA(I)1), known in zeolite synthesis, it was 

possible to synthesize a silicogermanate with STT type structure.  
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 LISTA DE SIGLAS 

ALPOs Aluminiofosfatos. 

SAPOs  Silicoaluminofosfato. 

FD  Densidade de rede estrutural.  

TO4 Estrutura tetraédrica formada por 4 oxigênios nos vértices e um átomo T (ex: Si, 

Al...) no interstício formado. 

IZA            International Zeolite Association -  Associação internacional de Zeólitas. 

SBUs Do inglês: Secondary building units, ou Unidades de construção secundária.  

CBUs Do inglês: Composite building units, ou Unidades compostas de construção  

NBUs  Do inglês: Natural building units, ou Unidades e construção natural. 
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D4R  Unidade de construção de zeólitas formada por 2 anéis de 4 átomos T 

(tetraédricos). 

S4R Unidade de construção de zeólitas formada por 1 anel de 4 átomos T 

(tetraédricos). 

8R Abertura de anel com 8 átomos T. 

12R Abertura de anel com 12 átomos T. 

10R Abertura de anel com 10 átomos T. 

DFT do inglês: Density functional theory, ou teoria de densidade Funcional.  

DRX Difração de raios-X. 

d001   Espaçamento basal 

RMN  Ressonância magnética nuclear. 

SDAs Do inglês: Structure-directing agentes ou Agente direcionador de estrutura. 

OSDAs Do inglês: Organic Structure-directing agentes ou Agente direcionador de 

estrutura orgânico. 

Me4-diquat-5  Composto em inglês:  N,N’-bis-dimethylpentanedyldiammonium 

CDM Do inglês: Charge Density Mismatch. 

TEAOH Do inglês: Tetraethylammonium hydroxide, ou Hidróxido de tetraetilamônio. 

TMACl Do inglês: Tetramethylammonium chloride, ou Cloreto de tetrametilamônio. 

TPA Do inglês: Tetraprophylammonium , ou Tetrapropilamônio. 

TEOS Do inglês: Tetraethyl orthosilicato, ou tetraetilortossilicato. 

PM Peso molecular. 

C/N  Relação carbono / nitrogênio 
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MeOH Metanol 

SDA(OH)/T Relação de agente direcionador de estrutura e átomos tetraédricos (Si, Ge, B...) 

RMN MAS  Ressonância magnética nuclear aliada a técnica de magic angle spinning. 

ATG Análise termogravimétrica. 

ATD Análise termogravimétrica diferencial 

TG  Curvas termogravimétricas 

CHN Carbono, hidrogênio e nitrogênio. 

MEV Microscopia eletrônica de varredura. 

ICP Espectroscopia de emissão por plasma 

FTIR Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

EDS Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios X 

TMAda+    N,N,N trimetil,1, adamantamônio 

CIF do inglês, Crystallographic Information File 
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CAPITULO 1 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

As zeólitas são uma classe de peneiras moleculares de estrutura cristalina e como 

consequência desta organização são microporosas. Essa microporosidade pode envolver 

sistemas de canais e/ou cavidades com tamanhos de poros até 2 nm. Primeiramente, foram 

definidas como aluminossilicatos (MAESEN; MARCUS, 2001), porém hoje inúmeras 

estruturas microporosas conhecidas como zeotipos são sintetizadas com diferentes elementos 

(BAERLOCHER et al., 2007). Como exemplo, podemos citar: AlPOs (aluminiofosfatos) e 

SAPOs (silicoaluminiofosfatos), assim como estruturas onde ocorre a substituição de átomos 

de Si por outros elementos, como exemplo os silicogermanatos onde ocorre a substituição 

isomórfica de Silício por Germânio.  

Em relação as zeólitas e zeotípos, muitos estudos realizados tem como foco a síntese de 

novas estruturas, empregando diferentes estratégias. Uma das estratégias é a utilização de 

compostos orgânicos que possam atuar como direcionadores de estrutura. Estes compostos 

orgânicos contribuem na formação de redes estruturais, influenciando os processos de formação 

do gel e de nucleação (BYRAPPA; YOSHIMURA, 2013). O uso de direcionadores orgânicos 

foi um grande avanço na síntese de estruturas com uma relação Si/Al elevada e/ou somente 

pura sílica. Uma das primeiras sínteses utilizando orgânicos foi a síntese da estrutura do tipo  

ZSM-5 sintetizada em 1972 por Argauer e Landolt, desde então estudos vem sendo realizados 

testando diferentes tipos de compostos orgânicos. Para que um composto orgânico possa ser 

usado em síntese de zeólitas como direcionador alguns parâmetros são importantes tais como a 

relação C/N, que pode ser relacionada ao grau de hidrofobicidade (KUBOTA et al., 1996). O 

tipo de estrutura (linear, cíclico e/ou ramificado) que aumenta ou não a especificidade do 

composto orgânico para a síntese de determinadas estruturas, com determinados tamanhos de 

poros (LEIVA et al., 2005; MOLINER et al., 2012). No caso de compostos lineares a 

especificidade é menor sendo possível a produção de diferentes estruturas por modificações nas 

sínteses partindo do mesmo direcionador orgânico (HAN et al., 2005). 

Neste estudo foram utilizados três diferentes compostos orgânicos como direcionadores 

de estrutura, sendo dois deles nunca antes testados em síntese de zeólitas. Desta forma, foi 

necessário avaliar estes compostos quanto a sua resistência a troca iônica, onde o íon I-  foram 
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trocados pelo íon OH-, usando-se uma resina de troca iônica em meio aquoso ou em metanol. 

Esta etapa é importante, pois os íons OH- atuam como agente mineralizante e em muitos casos 

na forma Iodeto, o composto orgânico não é totalmente solúvel. Além disso compostos que se 

degradam facilmente não são bons agentes direcionadores de estrutura. Essa avaliação é 

realizada principalmente por RMN 13C e valores percentuais de troca iônica que devem ser 

superiores a 90%. Dos três compostos avaliados o composto orgânico Di-iodeto de 8,8-dimetil-

3-(trimetilamônio)-8-azobiciclo[3.2.1]octan-8-io não apresentou resultados favoráveis em 

relação troca iônica e resistência, e os principais motivos podem ser relacionados a presença de 

impurezas ou degradação do composto. 

Na avaliação deste direcionadores foi optou-se por utilizar diferentes composições nos 

géis de sínteses, o que incluiu o uso de germânio. Isto motivado pelo fato de que, diversas 

estruturas foram primeiramente sintetizadas utilizando-se germânio na sua composição. Por 

exemplo: no ano de 2015, cinco novas estruturas foram sintetizadas com uso de Ge e diferentes 

direcionadores orgânicos segundo a International Zeolite Associatio (IZA). Muitas das 

sínteses realizadas neste estudo produziram materiais amorfos, porém com uso do composto 

Iodeto de N,N,N-trimetil-2-adamantamônio foi obtida uma zeólita com estrutura do tipo STT 

com Ge. Este tipo estrutural, até o presente momento, não havia sido sintetizado com Ge. A 

grande maioria de estruturas sintetizadas com germânio (quase a totalidade) possui estruturas 

do tipo D4R, onde preferencialmente o Ge se encontra localizado. A estrutura do tipo STT não 

pode ser descrita a partir desta unidade de construção composta, desta forma o Ge estaria 

ocupado outras posições na rede estrutural do material.  

Foram também realizados alguns testes com utilização de Boro na síntese. No caso, 

utilizando o composto Iodeto de adamantanospiro – 3’ – (N-metilpirrolidinio) combinado a uso 

de Li em meio OH-, foi sintetizado um material com características lamelares. E com o uso de 

Germânio em síntese foi obtida a zeólita do tipo ISV (ITQ-7) com a zeólita do tipo BEC (ITQ-

17) como impureza.  

 

 

 

  

http://www.iza-online.org/
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CAPITULO 2 

 

2.1 OBJETIVOS  

 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar o uso de três compostos orgânicos amônio e 

diamônio quaternários como direcionadores de estrutura zeolíticas. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 

- Avaliar o uso dos compostos Di-iodeto de 8,8-dimetil-3-(trimetilamônio)-8-

azobiciclo[3.2.1]octan-8-io; Iodeto de adamantanospiro – 3’ –(N-metilpirrolidinio) e Iodeto de 

N,N,N-trimetil-2-adamantamônio, quanto a sua  a resistência a troca iônica de I- por OH-.  

- Estudar a influência dos parâmetros tempo, temperatura nos processos de síntese 

utilizando estes compostos como direcionadores orgânicos.  

- Estudar a inserção de heteroátomos na rede de sílica tais como B e Ge e sua influência 

no direcionamento das estruturas e propriedades dos materiais.  

- Avaliar uso simultâneo de um cátion inorgânico e orgânico em síntese, neste caso o 

Li+ e o composto Iodeto de adamantanospiro – 3’ –(N-metilpirrolidinio). 
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CAPÍTULO 3 

 

 Os materiais denominados zeólitas tem papel importante em processos catalíticos e de 

adsorção. Neste capítulo são apresentadas informações encontradas na literatura sobre esses 

materiais, abordando conceitos fundamentais relacionados a estrutura, definição e processos de 

síntese.  

 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO: ZEÓLITAS 

 

Nos últimos anos, as pesquisas realizadas sobre o tema zeólitas estão avançando em 

quatro diferentes direções: aplicação, aprimoramento nos métodos de síntese, produção em 

larga escala de materiais de interesse industrial e síntese de novas estruturas. De acordo com a 

International Zeolite Associatio (IZA) até o presente momento estão identificados 231 tipos 

de estrutura, sendo que para cada uma, podem ser encontrados materiais com propriedades 

distintas, que diferem entre si pela composição química.  

As zeólitas podem ser definidas como materiais porosos, com cavidades e canais de 

tamanho igual ou inferior a 2 nm, o que as classifica como peneiras moleculares microporosas. 

Esta porosidade se origina de uma estrutura tridimensional organizada, ou seja, uma estrutura 

cristalina. As zeólitas são estruturadas a partir de unidades TO4 (Figura 1 a) que na maioria das 

estruturas conhecidas se caracteriza por SiO4 e AlO4. A rede estrutural das zeólitas pode ser 

descrita a partir da união destas unidades TO4 (Figura 1b), que formam estruturas mais 

complexas, no caso unidades de construção compostas. Alguns exemplos de unidades de 

construção compostas são apresentados na Figura 1. Também estão representadas as respectivas 

estruturas descritas pelas diferentes combinações destas unidades, tais como as estruturas do 

tipo MOR, UTL e CHA.  Estas estruturas cristalinas apresentam sistemas distintos de canais 

que podem ser: unidimensionais, bi-dimensionais e tri-dimensionais (Figura 1), assim como 

poros do tipo cavidade de tamanho variável.  O tamanho permitido de molécula que pode entrar 

nos poros é controlado pela abertura dos anéis, como mostrado na Figura 1, que podem ser 

pequenos (3 < θ < 5 Å), médios (5 < θ < 6 Å), grandes (6 < θ < 9 Å) e extragrandes (θ > 9 Å) 

(PAYRA; DUTTA, 2003).  

Devido ao fato de muitas das estruturas conhecidas serem compostas por Si e Al, são 

definidas também como Aluminossilicatos cristalinos (MAESEN; MARCUS, 2001). Alguns 

destes materiais tem como característica a substituição isomórfica dos átomos de Si e Al na 

http://www.iza-online.org/
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armação estrutural por outros átomos como: B, Be, Co, Ga, Ge e P.  Entre os anos de 2008 a 

2015, cinquenta e quatro novos tipos estruturais foram adicionados ao acervo da IZA. Dentre 

estes no total 18 destas foram primeiramente sintetizadas com Silício e Germânio. Então outra 

definição aceita é publicada na 6o edição do Atlas de estruturas do Tipo Zeólitas, que define e 

considera materiais semelhantes a zeólitas todo material que possua uma rede tridimensional 

composta por átomos tetraedricamente coordenados e com uma densidade estrutural entre 19 e 

21 átomos de oxigênio coordenados tetraedricamente por 1000Å3. Sendo este valor definido 

como a densidade de rede (FD) do inglês Framework density (BAERLOCHER et al., 2007). 

 

Figura 1: Esquema representando sistema de canais, abertura de anéis, estrutura e unidades compostas de 

construção de zeólitas do tipo MOR, UTL e CHA. 

 

  

Outras definições também são utilizadas para descrever e diferenciar zeólitas e zeotipos 

entre si, estas definições aparecem na Base de dados da IZA as quais são: Densidade de Rede 

(FD), Código do tipo de rede (Framework Type code), que são códigos de 3 letras (todas 

maiúsculas) atribuídas a diferentes tipos de rede estrutural de forma a distinguir uma da outra 

de forma simplificada. A atribuição de sinais como “-” e “*” antes do código indicam redes 
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interrompidas e zeólitas observadas experimentalmente que possuem intercrescimento ou 

desordem estrutural, respectivamente (LI; YU, 2014).   

As estruturas das zeólitas podem ser entendidas a partir de unidades de construção 

formadas pela união de estruturas do tipo T – O – T (unidades primarias de construção). Na 

Figura 2 da esquerda para direita são apresentadas as unidades de construção secundária 

(SBUs), unidades compostas de construção (CBUs) e unidades de construção natural (NBUs). 

Estas unidades de construção apresentadas na Figura 2 podem ser usadas para descrever a 

estrutura do tipo FAU.  

 

Figura 2: Descrição da zeólita do tipo FAU utilizando unidades de construção: SBUs, CBUs ou NBUs. 

 

Fonte adaptado IZA. 

 

 As unidades de construção secundária e compostas (SBUs e CBUs) são as mais 

comumente utilizadas para descrever as estruturas zeolíticas, porem utilizando estes conceitos 

ocorriam algumas ambiguidades na construção da estrutura. Desta forma o conceito de Unidade 

de construção Natural (NBUs) é interessante pois a escolha da NBU é inequívoca e pode ser 

feito facilmente por programa de computador (LI; YU, 2014).   

Zeólitas são materiais porosos cujo tamanho de abertura de poro é descrito em função 

da quantidade de átomos T no anel. Sastre e Corma (2009), apresentam um estudo da topologia 

de zeólitas, onde associa índices aos anéis ligados a átomos T (tetraédricos) e O (oxigênio) 

únicos. Desta forma apresentando o número e tamanho dos diferentes anéis presentes na 

estrutura zeolítica. Na Figura 3 (lado esquerdo) é mostrado em perspectiva os índices de anéis 

Unidades Secundárias 

de Construção

Unidades compostas 

de Construção

UNIDADES DE CONSTRUÇÃO

Unidade de 

construção natural

6-6 6-2 6

4-2 1-4-1 4 d6r sod 

t-hpr t-toc t-fau
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associados a átomos únicos numa FAU. Na Figura 3: a) anéis associados ao átomo T, em b), 

c), d) e e) anéis associados a diferentes átomos de Oxigênio O1, O2, O2 e O4.  Os números em 

destaque, por exemplo, 4212 seguem a representação XyXy, onde X representa o número de 

átomos tetraédricos do anel e y o número de anéis com essa configuração. Então neste caso os 

números 4212 (Figura 3b) estão indicando que existem 2 anéis com 4 átomos tetraédricos e 1 

anel com 12 átomos tetraédricos ligados ao O1 (oxigênio 1) como ilustrado no desenho em b).   

Esse tipo de descrição pode ser usado para localizar sítios ativos do tipo Brönsted em redes 

estruturais de zeólitas.    

 

Figura 3: Descrição da zeólita do tipo FAU utilizando representação do tipo T-rings e anéis indexados.  

 

Fonte: Adaptado de Li e Yu (2014). 

 

Na Figura 3  (lado direito) também é apresentado um gráfico 2D - gráficos T-ring - para 

a estrutura da LTA, este tipo de representação foi proposto por Theisen e colaboradores (2010), 

onde unidades de construção (letra f) são representados por círculos, com diâmetro proporcional 

ao diâmetro correspondente a maior esfera livre que pode ser incluída e/ou difundida (letra g). 

Múltiplas cores representam diferentes tamanhos de anéis que formam o bloco de construção. 

Por exemplo: na letra g a esfera em amarelo representa o tamanho máximo de esfera que pode 

se difundir por bloco do tipo [46]. No caso do bloco [46.68] dois tamanhos de esfera podem se 

difundir: uma de tamanho 2,4 Å (esfera amarela) e outra de tamanho 6,2 Å (círculo verde). As 

cores são usadas para diferenciar o número de átomos na abertura e são apresentadas numa 
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escala indicada na Figura 3. A linha preta sólida representa conectividade entre dois blocos com 

uma largura proporcional ao maior diâmetro para uma esfera livre que pode difundir-se entre 

os dois blocos de construção. Ligações entre blocos de construção com diâmetros menores são 

especificadas com uma linha tracejada, não sendo esta ligação adequada para difusão de 

moléculas sonda.  

Quando se tem uma zeólita composta por Si e Al, a rede possui deficiência de carga o 

que faz com que os poros sejam ocupados por moléculas de água e cátions compensadores de 

carga que podem ser metais alcalinos quando a sínteses são realizadas utilizando bases alcalinas 

ou cátions orgânicos. A combinação de tetraedros de SiO4 levaria a uma estrutura sem carga, 

quando o Al é inserido na rede estrutural, a mesma fica carregada negativamente. O aumento 

da quantidade de Si em relação ao Al presente promove materiais com maior estabilidade 

térmica e hidrofobicidade (PAYRA; DUTTA, 2003). Na Figura 4 é apresentado um esquema 

da superfície de uma zeólita acidificada pela troca iônica com íons amônio.  

Figura 4: Diagrama de superfície da rede estrutural de uma zeólita. a) Zeólita como sintetizada, tendo Na+ como 

cátion compensador de carga. b) Troca do Na+ por NH4
+. c) Com o aquecimento ocorre a remoção da amônia, 

criação de sítios ácidos de Brönsted, a estrutura pode existir em duas formas em equilíbrio. d) formação de sítios 

ácidos de Lewis. 
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3.1.1 Síntese 

 

 Muitos dos processos de síntese para produção de zeólitas já estão consolidados e 

alguns materiais já são produzidos em larga escala.  Na Tabela 1 é apresentado um pequeno 

histórico dos avanços em síntese de zeólitas deste a descoberta deste material.  

 

Tabela 1: Desenvolvimento científico e tecnológico no campo das zeólitas. 

Pequeno Histórico 

1756 A.F Cronstedt Descrição de zeólitas naturais 

1840 A. Damour Observação de desidratação reversível 

1858 H. Eichhorn Propriedades de troca iônica das zeólitas é reportada 

1862 H. Claireville, de St. Síntese hidrotermal (levyne) 

1876 Lew Zeólitas sedimentares relatadas em depósitos de “tuff” 

1896 G. Friedel 
Observada sorção de líquido orgânico; proposta de 

estrutura esponjosa de rede aberta 

1909 F.Grandjean Relatada sorção de gases (NH3, ar, H2) 

1925 O. Weigel and F. Stermhoff Observado efeito de peneiro molecular  

1930 W.H. Taylor and L. Pauling Determinação das estruturas da analcima e natrolita 

1932 – 1940s R.M. Barrer 
Estudos sistemáticos de síntese, sorção, troca iônica e 

desidratação.  

Era industrial 

1949-1954 Union Carbide Síntese das zeólitas A e X (faujasitas sintética) 

1954 Union Carbide 

Comercialização de processos de purificação de gases 

e separação baseados em zeólitas. Primeiras aplicações 

catalíticas.  

1955-1962 Mobil 
Comercialização de zeólita X com terra rara como 

catalisador de craqueamento.  

1958-1964  

Descoberta e comercialização de depósitos 

sedimentares de zeólitas significativos no oeste dos 

Estados Unidos e do Japão 

1958 Mobil Síntese de zeólita com cátion orgânico  

1962-1980s Mobil/Union Carbide Síntese de zeólita com alto teor de sílica 

1982 Union Carbide Síntese da peneira molecular microporosa AlPO4 

Fonte:  Traduzido e adaptado de Byrappa e Yoshimura (2013). 
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Algumas mudanças nos processos de síntese ocorrem desde as primeiras zeólitas 

sintetizadas. Os anos entre as décadas de 50 e 90 foram muito importantes para o 

desenvolvimento dos processos de síntese de zeólitas. A incorporação de cátions orgânicos 

como direcionadores de estrutura possibilitou a produção de estruturas como a ZSM-5 

(ARGAUER; LANDOLT, 1972). 

O aumento da relação Si / Al das zeólitas sintetizadas levou a um aumento da 

estabilidade térmica destes materiais. Obtendo-se materiais com elevada hidrofobicidade tem-

se características de seletividade superficial distintas em relação aos materiais com menor 

conteúdo de sílica (materiais hidrofílicos). As características de acidez e capacidade de troca 

dos materiais também são influenciadas pelo aumento da relação Si / Al. Materiais com maior 

acidez são produzidos, porem com menor capacidade de troca iônica.  A mudança nas relações 

Si / Al nos zeólitas sintetizados fazem com que possam atuar em aplicações distintas. Zeólitas 

com relações Si / Al menores podem ser utilizados como secantes de compostos orgânicos, 

removendo a água sendo úteis em separações e catálise em processos secos (sem presença de 

água). No caso os materiais com alto teor de sílica ou mesmo pura sílica podem ser úteis na 

adsorção de compostos orgânicos em água, atuando em processos de separação e catálise em 

meio aquoso (FLANIGEN et al., 2010).  

Com os avanços em síntese um grande número de novas estruturas surgiu com diferentes 

composições e redes estruturais. Na Tabela 2 são apresentados alguns dos avanços em síntese 

bem como algumas das estruturas descobertas entre os anos de 1984 a 2015.   

Entre os anos de 1984 – 1999 novos tipos estruturais foram sintetizados com relações 

Si / Al maiores ou mesmo puro silício. O primeiro material com tipo de estrutura MWW foi 

sintetizado em 1984 por Luthar e Weisser (1984) e foi nomeada como PSH-3 no caso um 

aluminossilicato  com alto teor de sílica, sendo sintetizada com uso de cátions inorgânicos e 

uma amina. A zeólita SSZ-25 possui o mesmo tipo estrutural sendo sintetizada por  

Zones (1987a) com utilização de um cátion amônio quaternário. A descrição detalhada do tipo 

estrutural MWW foi feita a partir da zeólita MCM-22, este material é um aluminossilicato com 

boro, sendo caracterizado por um transformação topotática 2D para 3D onde as lâminas do 

precursor se condensam originando a estrutura 3D (LEONOWICZ et al., 1994). Observou-se 

que este material tem um sistema de canais bidimensional sinusoidal e também supercavidades. 

A síntese deste tipo estrutural pura silício foi realizada a partir da produção da ITQ-1 um 

polimorfo de sílica isomorfo a MCM-22, utilizando TMAda+ em ausência do cátions 

inorgânicos (CAMBLOR et al., 1996). 
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Tabela 2: Alguns dos principais avanços em síntese de zeólitas nas últimas décadas. 

Anos               Algumas estruturas                            Avanços em síntese 

1984-1994 MWW (Zeólitas PSH-3,  

SSZ-25, MCM-22, ITQ-1).  

Síntese de aluminossilicato com alto teor de silício, 

aluminossilicato com boro, puro silício. Uso 

combinado de cátions orgânicos e aminas, também 

isenção de cátions inorgânicos em síntese.  

1988 - 2011 Polimorfo A (zeólita Beta) 

Zeólitas e zeotipos com estruturas do 

tipo OSO, CZP, GOO, STW, -ITV, 

JRY e LTJ. 

Determinação da estrutura da zeólita beta, com a 

descoberta que um dos polimorfos (polimorfo A) 

seria quiral. Síntese de estruturas intrinsecamente 

quirais.  

1996 - 2000 ITQ-2, ITQ-6 (deslaminadas) 

ITQ-36 (pilarizadas) 

Produção de zeólitas deslaminadas e pilarizadas 

 

2004 - 2013 IPC-2 (OKO) IPC-4 (PCR); COK-

14(OKO) livre de Ge. 

 

ITTQ-29 → 3,2 GPa → ITQ-50 (IFY)  

Síntese de zeólitas por transformação topotática  

3D – 2D – 3D.  

 

Síntese por transformação reconstrutiva 3D - 3D 

 

Com o passar do tempo esta estrutura se mostrou muito importante, pois estudos 

baseados no uso do precursor da MCM-22 (estrutura antes da calcinação) deram origem a novos 

materiais com características distintas tais como as zeólitas deslaminadas ITQ-2 (CORMA et 

al., 1998). Esta zeólita é constituído por lâminas finas, bem estruturadas e que apresentam uma 

área externa elevada (> 700 m2 . g-1), sendo sintetizada por meio de tratamento para 

desorganização das lâminas da MCM-22 (P) (material obtido antes da calcinação).  A ITQ-6 

também trata-se de uma zeólita deslaminada, sendo obtida a partir do precursor ferrierita (FER) 

(CORMA et al., 2000). Ambas estruturas ITQ-2 e ITQ-6 são produzidas a partir de precursores 

em camadas. Sendo importante o fato de grande parte e/ou toda a estrutura é preservada 

ocorrendo uma desorganização, que é mantida e proporciona um material com microestrutura 

organizada, mas também com acessibilidade a moléculas maiores. No caso das zeólitas 

pilarizadas como a ITQ-36, o que ocorre é a inserção de pilares inorgânicos (óxidos 

poliméricos).  Isto ocorre pela intercalação de material orgânico entre as lâminas do precursor 

– no caso da ITQ-36 precursor da ferrierita – e então um tratamento é realizado para formação 
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de pilares de óxidos poliméricos que vão manter as lâminas afastadas depois da calcinação. Este 

processo é muito semelhante ao que é feito para produção de argilas pilarizadas.  

A partir de 1988 começou-se a ver a possibilidade de produção de zeólitas quirais com 

descrição da estrutura da zeólita beta (TREACY; NEWSAM, 1988). A estrutura é formada pelo 

intercrescimento de dois polimorfos A e B, os quais podem ser descritos pelo empilhamento de 

folhas. Sendo que no polimorfo A (quiral) as folhas se empilham de duas maneiras ou 

sequencias diferentes, dando origem a duas simetrias distintas (YU; XU, 2008). Uma estrutura 

seria quiral se não possuir qualquer elemento de simetria rotacional impropria. A característica 

quiral pode ser devida a topologia da sua rede estrutura subjacente, como no caso da zeólita 

beta, da distribuição de heteroátomos na rede, ou o arranjo de espécies extra rede. Estas 

características tornam as estruturas de zeólitos quirais muito raras e difíceis de serem obtidas e 

materiais intrinsecamente quirais só podem ser preparados como misturas racêmicas (LI; YU, 

2014). Na Tabela 2 são citadas algumas destas estruturas, algumas delas são sintetizadas com 

Ge como é o caso das zeólitas ITQ-37 (-ITV)(SUN et al., 2009) e SU-32 (STW)(TANG et al., 

2008) sendo esta última também sintetizada na forma puro silício e nomeada como HPM-1 

(STW) (ROJAS et al., 2013). 

Sínteses de novas estruturas foram obtidas por transformação topotática 3D – 2D -3D, 

neste caso considerando que o Ge se encontra em unidades D4R e estas se encontram ligando 

lâminas da estrutura. A remoção de átomos ou de todo o Ge separa as lâminas e por calcinação 

ou outro tratamento se pode obter uma nova estrutura. Por exemplo a estrutura do tipo UTL ao 

sofrer um tratamento hidrotérmico com a remoção do germânio passa de uma estrutura 3D para 

2D (IPC-1P), após incorporação de Si em meio ácido, sofre outra transformação passando para 

uma estrutura 3D novamente, neste caso um germanosilicato IPC-2 de estrutura tipo OKO (LI 

et al., 2015). Algo interessante foi a obtenção de um novo tipo estrutura por modificação 

estrutural sob efeito de pressão que produz uma modificação irreversível. Esta foi o método 

utilizado para se obter a ITQ-50 a partir da zeólita ITQ-29 com estrutura tipo LTA, mas pura 

sílica (JORDÁ et al., 2013).  

 Com os avanços nas pesquisas, novos tipos de síntese surgiram assim como novas 

variáveis tornaram-se relevantes para a produção de novos materiais. No manual emitido pela 

comissão de síntese “International Zeolite Association” (IZA)(ROBSON, 2001), é possível ter 

acesso ao procedimento de preparo de diferentes zeólitas. O conhecimento dos parâmetros que 

podem influenciar o processo de síntese é fundamental para a obtenção de tipos estruturais 
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específicos ou novas zeólitas. Na Figura 5 são apresentadas as variáveis do processo de sínteses 

de materiais zeolíticos.  

 

Figura 5: Esquema de parâmetros envolvidos no processo de síntese de zeólitas iniciando-se pelos que influenciam 

a mistura reacional, seguindo para os parâmetros que podem ser variados na etapa de cristalização.  

 

 

Os parâmetros apresentados na Figura 5 são importantes na síntese de zeólitas porque 

influenciam direta ou indiretamente o tipo de zeólita formada, rendimento e custo do processo. 

Cada um deles pode se relacionar ao outro de forma sinérgica, sendo que, para determinados 

tipos de estrutura essa interação é tão grande, que apenas em certas condições é possível se 

obter o material de interesse. No decorrer do texto cada um destes parâmetros: tipo de solvente, 

composição, uso de direcionador orgânico, envelhecimento do gel de síntese, uso de semente, 

tipo de agente mineralizante e processo de cristalização serão abordados de forma concisa. 

Iniciando-se pela distinção dos diferentes tipos de síntese de acordo com o tipo de solvente 

empregado na mistura reacional.   
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3.1.1.1 Solvente e tipos de síntese  

 

Os processos de síntese de zeólitas em sua grande maioria são realizados em meio 

aquoso. Porem alguns estudos vem sendo realizados utilizando solventes ou líquidos iônicos 

que atuam como direcionadores e/ou solventes no processo de síntese. Isso não exclui em 

muitos casos a utilização de H2O mas limita seu papel a reagente.  

Sínteses do tipo hidrotérmica, na quais a água é usada como solvente continuam sendo 

rotas comumente empregadas para obtenção de materiais zeoliticos. A água como solvente tem 

o papel de promover a mobilidade dos íons na mistura reacional, além de  participar na quebra 

de ligações Si-O-Si ou Si-O-Al aumentando a reatividade química, e promovendo também uma 

diminuição da viscosidade (GIANNETTO PACE et al., 2000). Em reações alcalinas pode 

também atuar como direcionador de estrutura, pois encontra-se solvatando os cátions presentes.  

Sínteses solvotermais começaram a ser estudadas na década de 80 quando foram feitos 

os primeiros experimentos com a síntese de materiais do tipo SOD utilizando etileno glicol, 

propanol e obtendo materiais puro silício (BIBBY; DALE, 1985). Na síntese pode ocorrer a 

presença de H2O gerada em reações da base usada (ex: NaOH) com o solvente (ex: etileno 

glicol). A influência da presença de uma mínima quantidade de H2O foi estudada por Yang e 

colaboradores (2007), onde observaram que neste caso pode funcionar como um agente de 

transporte adicional reduzindo a viscosidade da mistura.  Quanto testaram uma maior 

quantidade de H2O adicionada (H2O / SiO2 = 2 ou 3,5) obtiveram a fase quartzo, então neste 

caso, a H2O atuou no sistema de forma semelhante a uma síntese hidrotérmica (meio de 

transferência de calor) com pH elevado, direcionando-se a uma fase mais densa.   

Com o estudo de sínteses solvotermais utilizando íons fluoreto e diferentes alquilaminas 

foi possível sintetizar outros materiais como zeólitas do tipo FER, com adição de B e Al 

(MARTHALA et al., 2011) com cristais maiores como por ex. 600 μm. Kuperman e 

colaboradores (1993), estudando sistemas que combinavam solventes não aquosos, agentes 

mineralizantes, pequenas quantidades de H2O, agentes direcionadores de estrutura, obtém 

cristais de dimensão milimétrica com morfologia bem definida de FER (puro silício), silicalite 

e dodecasil-3C. Este aumento no tamanho dos cristais pode ser explicado pelo aumento da 

viscosidade da reação imposta pelo solvente não aquoso. Desta forma, a transferência de massa 

ocorreria apenas por difusão sendo reduzida as chances de cristalização secundária e também a 

pôr sedimentação (MORRIS; WEIGEL, 1997). 
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 A busca pelo aumento de rendimento dos processos de síntese de zeólitas levou a 

processos do tipo dry gel conversion e dry synthesis. O processo dry synthesis é baseado no uso 

dos reagentes secos que são misturados por moagem e aquecidos. No caso da síntese por 

conversão dry gel as espécies sólidas são mantidas separadas da fase líquida da síntese 

(STROHMAIER, 2010).  Em 1994, Althoff e colaboradores sintetizam a zeólita ZSM-5 pelo 

método dry synthesis, com reagentes secos sob a forma de pó, na ausência de uma fase líquida. 

Para isso utilizaram-se precursores amorfos obtidos por secagem de géis. A síntese foi realizada 

na presença de NH4F e TPABr (brometo de tetrapropilamônio). Outros tipos estruturais foram 

também sintetizados utilizando esta metodologia e uso de semente, os materiais obtidos foram 

as estruturas tipo MTN e MTW + amorfo (DEFORTH et al., 1997). Neste trabalho é 

interessante notar que para a estrutura MTW o direcionador orgânico tinha uma configuração 

diferente tratando-se de uma diamina. Para a produção do precursor uma certa quantidade de 

H2O é necessária e também sendo uma etapa a mais no processo,  que pode ser descartada pelo 

uso de uma sílica gel como mostra o trabalho de Wu e colaboradores (2015), onde sintetizam 

diferentes estruturas: MFI, EUO, *BEA e TON a partir de misturas de agentes direcionadores 

de estrutura, sílica gel e NH4F. O tempo de síntese também sofre bastante redução sendo 

possível a síntese da MFI pura sílica em tempo de 15 h a 180 °C. 

 Os pesquisadores Meng e Xiao (2014) em uma revisão citam a síntese ionotermal como 

um dos avanços em síntese de zeólitas no sentido de superar algumas das desvantagens das 

sínteses convencionais, por exemplo eliminando problemas de segurança associados a alta 

pressão requerida em alguns processos. Neste tipo de síntese o solvente é um liquido iônico ou 

deve ser o solvente principal. Líquidos iônicos são sais inorgânicos compostos exclusivamente 

de íons com ponte de fusão baixo (< 100 °C). 

 Cooper e colaboradores em 2004, foram os pioneiros em testar líquidos iônicos para 

síntese de materiais microporosos. Em seu estudo sintetizam aluminofosfatos com uso do 

liquido iônico brometo de 1-metil-3-etil-imidazolio, com o qual obtém uma nova estrutura, SIZ-

1 além de outras já conhecidas. As sínteses foram realizadas a pressão ambiente pois os líquidos 

iônicos tem pressão de vapor muito baixas.  Esta é a propriedade chave responsável pelo seu 

crescente uso e faz com que seja fácil manipular  líquidos iônicos facilitando sua utilização e 

reciclagem (LUDWIG; KRAGL, 2007).  Também por serem bons absorventes de micro-ondas 

e com a baixa evolução da pressão a alta temperatura tornam os líquidos iônicos adequados 

para síntese com uso de micro-ondas (MORRIS, 2008).   
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 Na síntese ionotermal a competição solvente – rede estrutural e template – rede 

estrutural idealmente não estaria presente, porém pode ocorrer a decomposição de frações do 

cátion liquido iônico, o que resultaria em menores cátions pode atuar como um direcionador de 

estrutura (PARNHAM; MORRIS, 2006). 

 

3.1.1.2 Composição molar 

 

 Em princípio, as zeólitas foram definidas como aluminossilicatos de composição Silício 

e Alumínio, sendo a relação Si/Al  importante, pois direciona a composição da rede assim como  

o tipo de estrutura formada (SZOSTAK, 1989). Atualmente a esta definição foi expandida a 

materiais com composição diferente de Si e Al. Estes zeotipos possuem estrutura análoga a 

zeólitas.  

Atualmente, podem ser sintetizados uma gama variada de tipos estruturais utilizando 

outros elementos com P, Be, Ge, Ga, B, Ti, Fe, Co, V, Cr, Mg, Mn e Zn estes dois últimos em 

menor quantidade.  A combinação de diferentes elementos com o uso de novos direcionadores 

orgânicos de estrutura proporcionou a síntese materiais zeoliticos com diferentes estruturas e 

com tamanho de poros variados.   

A partir da década de 90 foram surgindo novas estruturas zeolíticas sintetizadas 

utilizando-se Ge. Este elemento pertence ao mesmo grupo do Si mas com características de 

coordenação diferentes.  Segundo dados apresentados em IZA (International Zeolite 

Association) ao todo 18 novos tipos estruturais foram sintetizados com Ge e Si na rede. Na 

Figura 6 é apresentado um gráfico da distribuição dos números de estruturas diferentes cujas 

zeólitas apresentam Si/Ge em relação a abertura de poro.  
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Figura 6: Gráfico de distribuição do tamanho de abertura de poro para tipos zeolíticos de composição Si e Ge. 

 

 

 

Dentre as estruturas obtidas com uso de germânio, algumas apresentam poros com 

abertura de anel com mais de 14 átomos-T. A zeólita ITQ-37(SUN et al., 2009) é a estrutura 

que apresenta uma maior abertura de poro com 30 átomos T  formando a abertura do poro.  Em 

2014 e 2015 foram adicionadas ao banco de estruturas da IZA, doze (18) novos tipos estruturais 

dentre os quais 5 foram obtidos a partir de géis de síntese com Si / Ge e um deles com Boro no 

lugar de Ge. Na Tabela 3 são representadas estas estruturas e os direcionadores utilizados para 

sua síntese.  

Os direcionadores para síntese destes materiais são diferentes entre si, porem todas as 

estruturas tem em comum a presença de anéis duplos de 4 membros e relações Si / Ge da cela 

unitária entre 1,34 a 4,56. Menores relação Si / Ge são possíveis, recentemente Jiang e 

colaboradores (2015), relataram a síntese de zeólita nomeada ITQ-54 com poros extra largos 

multidirecionais. O material trata-se de um germanosilicato com canais de abertura de anel de 

20 x 14 x 12 membros com relação Si / Ge = 1, cuja estrutura é do tipo -IFU e foi acrescentada 

ao banco de dados da IZA no ano de 2015.  
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Tabela 3: Novas estruturas adicionadas a base de dados IZA sintetizadas utilizando Ge e B. 

Tipo estrutural e 

zeólita 

Direcionador SDA Estrutura Ref 

 

 

IRN 

Zeólita - ITQ-49 

[Ge16.54Si75.46O184] 

 

 

 

Butane-1,4-diylbis(tri-

tertbutylphosphonium) dication 

  

 

(HERNÁNDEZ-

RODRÍGUEZ et al., 

2012), 

 

 

POS 

 

Zeólita - PKU-16 

[Ge26.1Si37.9O128] 

 

 
4 - dimethylaminopyridine (DMAP), 

 
 

 

 

(HUA et al., 2014) 

 

 

-IRY 

 

Zeólita - ITQ-40 

[Ge32.4Si43.6O150 

(OH)4]- 

 

 
Diethyldiphenylpho-sphonium  

 

 

 

(CORMA et al., 

2010) 

 

ITG 

 

Zeólita - ITQ-38 

[Ge10.2Si45.8O112] 

 

 
 

1,1-dimethyl-4-(1-methylpirrolidine-1-

yl)piperidinium 

  

(MOLINER et al., 

2012) 

 

 

 

-IFU  

Zeólita - ITQ-54 

[Si62.7Ge65.3O252(OH)8] 

 

 
O SDA se decompõem dentro da zeólita 

passando de   

N,N-dicyclohexylisoindolinium bromide 

para 2-cyclohexylisoindolium bromide 

 

 

 

 

(JIANG et al., 2015) 

 

 

IFW 

 

Zeólita - ITQ-52 

[B3.8Si60.2O128] 

  
1,4-butanediylbis 

[tris(dimethylamino)]phosphonium cation. 

  

 

(SIMANCAS et al., 

2014) 
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A quantidade de Ge presentes pode ser relacionada a presença de estruturas do tipo D4R. 

Com algumas exceções os tipos estruturais sintetizados com silício e germânio tem presente 

como blocos de construção unidades D4R (t-cub). Em 2002, Blasco e colaboradores publicaram 

um estudo com a zeólita ITQ-7 (ISV) sintetizada com Ge. Neste estudo observam um aumento 

da taxa de cristalização para a zeólita ITQ-7 que se deveria ao fato do Germânio encontrar-se 

nas unidades D4R as estabilizando por permitir o relaxamento das ligações  

T-O-T que estariam constrangidas nestas estruturas. A partir de cálculos periódicos com base 

na teoria de densidade funcional (DFT) para estrutura zeolítica do tipo UTL, Odoh e 

colaboradores (2014a), indicam T1 e T2  como sítios preferenciais  para a localização de Ge 

nas unidades D4R, no caso da IPC-2a os anéis simples de 4 membros S4R, não seriam os sítios 

mais favoráveis, além de observar que o aumento das substituições de Ge por Si aumentam a 

preferência da localização do Ge nas estruturas D4R.  

Como exceção podemos citar a zeólita ITQ-24, onde, mesmo não sendo os sítios mais 

favoráveis na estrutura da ITQ-24 o Ge estaria substituindo um átomo de silício em unidades 

S4R (PINAR et al., 2015), como ilustrado na Figura 7. 

 

Figura 7:  Rede estrutural da ITQ-24 (IWR) com os arranjos dos átomos T em unidades S4R e D4R indicados. 

Os pontos vermelhos são uma possível disposição dos átomos de Ge.  

 

 

Fonte adaptado de Pinar e colaboradores (2015). 

  

ITQ-24

S4R

D4R
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O flúor presente nas sínteses também pode influenciar a uma maior incorporação de Ge 

na estrutura de algumas zeólitas, em uma comparação entre as zeólitas ITQ-13 (ITH) e ITQ-17 

(BEC), o pesquisador Liu e colaboradores (2013) observaram que no caso da ITQ-17 onde o 

flúor encontra-se exclusivamente nas estrutura D4R  a diminuição da concentração do HF na 

síntese promoveu uma maior incorporação de Ge no produto final.  No caso da ITQ-13 onde o 

íon F- também pode ser localizar nas estruturas [415262] (Figura 8), a quantidade de HF não 

influencia a incorporação das espécies Ge. 

 

Figura 8: Estrutura ITH, com estruturas [4.52.62] e [46] em destaque e os respectivos sítios cristalográficos de 

átomos T indicados.  

 

 

 

Sastre e colaboradores em 2002 apresentam a localização destes sítios através de estudo 

utilizando ITQ-17 com diferentes relações Si/Ge, técnicas químicas computacionais baseadas 

em métodos de força de campo e minimização de energia de rede, estudos de DRX e densidade 

eletrônica e espectroscopia 19F RMN. Na Figura 9 é apresentada a estrutura cristalográfica da 

ITQ-17 (BEC) mostrando 3 diferentes sítios T, em destaque a unidade D4R. 
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Figura 9: Estrutura cristalográfica da ITQ-17 apresentando 3 posições diferentes para os sítios T. T1 nas estruturas 

D4R, T2 conectando as D4Rs e T3 fazendo parte do quadro de anéis simples.  

  

 

Fonte:  reproduzido de  Sastre e colaboradores (2002). 

 

 Observa que o aumento da quantidade de Germânio leva a ocupação de sítios T2 e T3 

de forma a evitar que ocorram ligações do tipo Ge – O – Ge que desestabilizariam a estruturam, 

nas unidades D4R. 

Algumas zeólitas são sintetizadas com pequenas quantidades de Ge e também com Al 

ou B. Quando sintetizadas com Alumínio possuem acidez que confere a estes materiais 

atividade catalítica. Um exemplo é a zeólita ITQ-15 que pode ser sintetizada com relação  

(Si + Ge) / Al = 67 a qual é resistente a calcinação e apresenta atividade catalítica para 

dealquilação do tri e di – isopropilbenzeno (CORMA et al., 2004).  A estratégia de utilizar géis 

com Al e Ge também foi utilizada por  Leiva e colaboradores (2005), os quais obtiveram a 

zeólita ITQ-7 com relações Si / Ge = 6 e  (Si + Ge ) / Al = 49, que apresentou acidez do tipo 

Lewis e Brönsted, segundo análises de adsorção e dessorção de Piridina acompanhadas por 

espectroscopia no Infravermelho.  O Al também pode ser inserido em estruturas com Ge através 

de tratamentos pós síntese.  A remoção do Ge pode ser feita com tratamento ácido ou básico e 

temperatura. As estruturas ITQ-13 e ITQ-22  foram de-germanizadas com ácido clorídrico, e 

por RMN de 19F, os autores observaram uma retirada de germânio das unidades de construção 

D4R, o material não teria se degradado por que as ligações T-O-T nas unidades D4R que 

estariam unindo as camadas estruturais seriam Si-O-Si (KASIAN et al., 2014).  A retirada de 

Ge pode ser realizada em meio básico com NH4OH, que foi testada para a estrutura do tipo 



39 

 

ITQ-17.  Remoções acima de 35 – 40 % levam a desestruturação do material, mas mesmo não 

sendo altos valores de remoção melhoram significativamente a resistência a calcinação do 

material após um pré-tratamento com NH4F (LIU et al., 2014).    

 A introdução direta de Boro em zeólitas do tipo UTL pode ocorrer também com misturas 

de síntese com Ge, Si e B e se mostra menos dependente da quantidade de boro adicionado a 

síntese e muito mais ao pH do gel síntese. Shvets e colaboradores (2011) fizeram um estudo 

abrangente onde avaliaram diferentes SDAs, pH de reação, composição química, duração da 

síntese. E assim definirem limites de introdução isomórfica de boro e sua localização e 

coordenação. 

 

3.1.1.3 Direcionador de estrutura  

  

As primeiras zeólitas sintetizadas faziam uso de agentes direcionadores inorgânicos 

(cátions alcalinos ou alcalinos terrosos) que são introduzidos na forma de bases como exemplo 

o NaOH, KOH e CaOH. Existindo também uma relação frequente entre ao cátions 

monovalentes e a produção de zeólita mais ricas em Si do que as zeólitas produzidas a partir de 

cátions bivalentes que apresentavam maior conteúdo de alumínio (BARRER, 1981).    

Deste a década de 50 o uso de compostos orgânicos como direcionadores de estrutura 

em síntese de zeólitas vem sendo ampliado. Isto gera avanços científicos no que diz respeito a 

obtenção de novos materiais e estruturas zeolíticas. Estes cátions orgânicos primeiramente eram 

designados como templates, porém nem sempre atuam como moldes principalmente se tratando 

de zeólitas com alto teor de sílica. Davis e Lobo (1992) mencionam três formas de atuação 

destes compostos orgânicos como: espécies que estariam preenchendo espaços vazios na 

estrutura, direcionadores de estrutura ou como templates.  

Desta forma determinados compostos orgânicos, volumosos ou não, podem estar 

também presentes (ocluídos) nos poros e canais, aumentando a estabilidade termodinâmica 

orgânico-rede estrutural, não sendo seletivos quanto a fase formada (DAVIS; LOBO, 1992). 

Como o número destes cátions seria limitado devido ao espaço disponível nos poros ou 

cavidades a carga aniônica da rede teria que ser mais baixa então mais rica em Si (BARRER, 

1981).  O uso de  cátions orgânicos também promove a formação de  estruturas com uma menor 

densidade de rede (MARTÍNEZ e PÉRES-PARIENTE, 2011).  
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Porém, se os compostos orgânicos têm certa especificidade em permitir a formação de 

determinadas estruturas são considerados direcionadores de estrutura. Os direcionadores 

orgânicos de estrutura vão influenciar no processo de nucleação, vão contribuir para uma maior 

estabilidade das interações do tipo ligação de Hidrogênio, eletrostáticas e interações de 

dispersão de London, e ainda devido a sua geometria e forma contribuem ainda mais para 

formação de determinada estrutura (YU, 2007).  

No resumo escrito por Li e colaboradores e publicado em (2015), são apresentados 

alguns dos avanços na síntese de novas estruturas zeolíticas com enfoque na utilização de 

estratégias de síntese baseadas em estruturas orgânicas pré-concebidas como agentes de 

estrutura, substituições por heteroátomos e transformações  topológicas.  Os compostos 

orgânicos utilizados em síntese são nomeados como agentes direcionadores de estrutura, SDAs 

do inglês structure directing agentes, estes compostos podem ser cátions amônio quaternários 

ou diquaternários, aminas, compostos orgânicos contendo fósforo, esponjas de prótons, 

derivados de imidazoles e complexos metálicos.   

 Alguns dos primeiros compostos orgânicos utilizados como SDAs foram cátions 

alquilamônio e alguns diquaternários lineares. Na Figura 10 são apresentados alguns destes 

cátions alquilamônios.  

 

Figura 10: Cátions amônio quaternários com cadeias lineares.  

 

 

Estes cátions têm como característica a flexibilidade proporcionando que com um 

mesmo cátion seja possível sintetizar um ou mais tipos de estrutura. Os cátions orgânicos 

podem adquirir diferentes conformações dentro das cavidades e poros dos materiais zeoliticos. 

Tetrametilamônio

Tetraetilamônio Tetrabutilamônio

Metiltrimetilamônio

Tetrapropilamônio

Trimetilamônio

TMA+ TrMA+ MTEA+

TEA+ TPA+ TBA+
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Mesmo que a conformação demande uma quantidade maior de energia esta pode ser 

compensada pelo aumento de interações do tipo Van der Waals com a estrutura da zeólita 

devido a um ajuste muito apertado como mostra o estudo de Han e colaboradores (2005), onde 

as zeólitas de estrutura NON e LEV são sintetizadas com um Me4-diquat-5 

((CH3)2HN+(CH2)5N+H(CH3)2 (N,N′-bis-dimethylpentanediyldiammonium) com uma 

estrutura linear tendo grupos amônio nas extremidades da cadeia carbônica. Através de cálculos 

de minimização de energia infere que na estrutura NON o SDA adquire configuração em forma 

de “S” e na estrutura LEV ocupa duas cavidades como mostra a Figura 11.  

 
Figura 11: Diferentes conformações para o composto Me4-diquat-5 para estruturas NON e LEV. 

 

Fonte adaptado de HAN et al., (2005). 

 

Devido a flexibilidade dos direcionadores as condições de síntese, tem maior papel na 

determinação do tipo estrutural sintetizado. No caso do trabalho de Han e colaboradores (2005), 

ao modificar a relação NaOH / SiO2  mantendo outros parâmetros fixos (Si/Al = 120;  

H2O / Si = 40, temperatura de cristalização 160 °C) em diferentes tempos de cristalização pode 

obter estas duas diferentes estruturas. 

     Na Tabela 4 são apresentados alguns compostos cíclicos e policíclicos já testados em 

síntese e as respectivas zeólitas formadas. Os compostos cíclicos são mais rígidos dos que os 

com cadeia linear e também são mais volumosos. Estes dois fatores contribuem para a síntese 

de uma gama mais restrita de zeólitas, muitas vezes são direcionadores específicos para um tipo 

de estrutura com densidade de rede mais baixas. O caráter hidrofóbico também é um parâmetro 

a ser avaliado em compostos orgânicos como possíveis direcionadores de síntese. 

Direcionadores orgânicos com hidrofobicidade intermediária são melhores no que diz respeito 

a síntese de peneiras moleculares com elevado teor de sílica. O grau de hidrofobicidade pode 

ser correlacionado a relação C / N+, quanto maior a relação C / N+ maior caráter hidrofóbico 

(KUBOTA et al., 1996).  
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Tabela 4: Relação de alguns direcionadores cíclicos e policíclicos amônio quaternário utilizados na síntese de 

alguns tipos de zeólitas. 

Direcionador orgânico Zeólita 

Abertura de anel 

Sistema de poro 

Tipo estrutural Referencia 

N
+
Met

 

SSZ-13 

8DR 

3D 

 

 
CHA 

(ZONES, 1991) 

 

N

N
+

CH3CH3

 

ITQ-32 

8DR 

2D 

 
IHW 

(CANTÍN et al., 2005) 

N
+

N
CH3

CH3

CH3  

SSZ-36 

8DR 

2D 

 
ITE 

(ZONES; HWANG, 2011) 

N
+

 

SSZ-52 

8R 

3D 

 
SFW 

(XIE et al., 2013) 

N
+

CH3

 

 

SSZ-57 

12R x 10R x 10R 

3D 

 
 

*SFV 

(ELOMARI, 2003) 

 

ITQ-7 

12R x 12R 

3D 

 
ISV 

(LEIVA et al., 2005) 

N
+

N
+

CH3

CH3 CH3 

ITQ-39 

12R x 10R 

3D 

 
 

*-ITN 

(MOLINER et al., 2012) 
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3.1.1.4 Agente Mineralizador 

 

 Em síntese de zeólitas o termo agente mineralizador é usado para designar substancias 

que promovem a dissolução / complexação das espécies silicato nos géis de síntese. Como 

agentes mineralizantes temos OH- (hidroxilas) e F- (fluoretos), que podem ser adicionados a 

síntese através de bases como NaOH, KOH e outras ou como ânion de compensação dos cátions 

orgânicos (SDAs), no caso os íons fluoreto são adicionados normalmente como HF ou NH4F.  

O OH- é um bom agente de complexação pois dissolve as espécies silicato, mas não forma 

complexos estáveis, existindo um equilíbrio entre as espécies em solução e presentes no gel. O 

aumento da concentração de hidróxido pode acelerar o crescimento de cristais e encurtar o 

período de indução, levando também a transformação de fases metaestáveis para fases mais 

densas (BARRER, 1981; STROHMAIER, 2010). Controla também a fase cristalina presente 

pela influência na taxa de transporte das espécies silicato de uma fase cristalina para outra 

(SZOSTAK, 1989). Alguns exemplos de complexos formados na presença de OH- em géis de 

síntese de composição Si e Al estão dispostos a seguir: 

 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 +  𝑂𝐻−  ⇄  𝐴𝑙(𝑂𝐻)4
− 

𝐴𝑙2𝑂3 +  3𝐻2𝑂 + 2𝑂𝐻−  ⇄  2𝐴𝑙(𝑂𝐻)4
− 

𝑆𝑖𝑂2 +  2𝑂𝐻−  ⇄  𝑆𝑖𝑂3
2− +  𝐻2𝑂 

3𝑆𝑖𝑂2 + 2𝑂𝐻−  ⇄  𝑆𝑖3𝑂7
2− + 𝐻2𝑂 

 

Com o uso de F- como agente mineralizador também é possível obter zeólitas puro silício 

com menos defeitos estruturais e com isso elevada hidrofobicidade. Pois diferente do que ocorre 

em sínteses contento OH-, os íons F- presentes nas SBUs ou nos canais pode compensar a carga 

do direcionador orgânico, não sendo necessária a presença de defeitos estruturais (Si-O-) para 

que isso ocorra (JIANG et al., 2010).    

 

3.1.1.5 Semente 

 

  Em síntese de zeólitas a denominação semente se refere a cristais de um material já 

formado que são adicionados a um gel de síntese antes do processo de cristalização. A adição 

de semente pode influenciar tanto os aspectos cinéticos da cristalização quanto termodinâmicos 

(WEITKAMP; PUPPE, 1999). Em relação a cinética a adição de sementes diminui o tempo de 
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formação da fase metaestável em relação a fase estável o que promove tanto o aumento da 

velocidade de cristalização quanto a formação da fase metaestável pura. Quando em síntese já 

existem cristais formados, o crescimento da estrutura pode ocorrer a partir da superfície dos 

mesmos. Em uma síntese sem utilização de sementes um período de indução de formação de 

núcleos primários seria necessário antes deste processo ocorrer, isto já justifica uma redução no 

período de cristalização (CUNDY e COX, 2005a). Este efeito tem extrema importância, pois 

sínteses que tardam muitos dias, ou até meses para se obter o produto desejado, podem ser 

reduzidas a menos tempo. A diminuição do tempo de síntese costuma ser bastante significativa, 

por exemplo na síntese da zeólita SSZ-25 o tempo de síntese é reduzido de 5 - 6 dias para  

2 – 3 dias sob as mesmas condições mas com uso de semente (ZONES et al., 2001). 

 

3.1.1.6 Envelhecimento 

 

Para a formação de algumas estruturas é necessária uma etapa anterior a de cristalização, 

onde o gel de síntese permanece por um determinado período de tempo a temperatura ambiente 

ou sob aquecimento (temperatura mais baixa do que a de cristalização), chamado de 

envelhecimento. Nesta etapa de envelhecimento o período de indução é reduzido e o tempo de 

cristalização diminui, e quanto maior o tempo de envelhecimento menores serão os cristais 

formados (COOK; THOMPSON, 1988; GINTER et al., 1992).  

O uso do envelhecimento do gel de síntese é estudado na obtenção de zeólitas 

nanocristalinas. Por serem zeólitas com cristais de tamanho em escala manométrica a etapa de 

envelhecimento é importante na obtenção destes materiais.  Esta etapa pode ser realizada a 

diferentes temperaturas e tempos. Watanabe e colaboradores (2011), estudaram o uso de uma 

etapa de envelhecimento que chamaram de ‘pré-envelheciemento” onde o gel de síntese é 

submetido a agitação e temperatura de 80 °C em diferentes tempos, observando uma redução 

no tamanho dos cristais de silicalite-1 de 206 nm (sem pré-envelhecimento) para 62 nm com 

tempos de 24 e 48 h.  

 

3.1.1.7 Cristalização 

 

A etapa de cristalização é a etapa final do processo de produção de uma zeólita e pode 

ser influenciada pelos fatores: temperatura e tempo. Zeólitas são estruturas metaestáveis, desta 

forma o controle do tempo de cristalização é muito importante para obter o material 



45 

 

desejado(WEITKAMP e PUPPE, 1999). Sínteses em tempos mais longos são normalmente 

necessária quando se trabalha com géis de síntese com pH próximo ao neutro.  

O aumento da temperatura acelera o crescimento dos cristais, mas também leva a 

produção de zeólitas mais densas, quando em síntese com direcionadores inorgânicos de 

estrutura. Isto por que a H2O na fase liquida (solvatando os cátions inorgânicos) estabilizando 

os poros diminui, no caso de sínteses utilizando compostos orgânicos pode-se trabalhar com 

temperaturas mais elevadas (BYRAPPA e YOSHIMURA, 2013).  

 

3.1.2 Metodologías de Síntese 

   

  Direcionadores orgânicos em geral tem um custo elevado algumas metodologias 

propõem o uso de métodos que proporcionem a formação do material de interesse com redução 

na quantidade do SDA, uso combinado de 2 compostos orgânicos e também recuperação e 

reutilização de SDAs.  

  No método CDM do inglês Charge Density Mismatch são usados mais de um 

direcionador, de forma que exista uma cooperação entre eles. As sínteses são realizadas em 

duas etapas e possuem razões Si/Al baixas. Na primeira etapa prepara-se um gel precursor ou 

uma solução onde a densidade de carga do aluminossilicato é alta devido a presença de unidades 

[AlO4/2]-  e um cátion orgânico com baixa densidade de carga. Existe desta forma uma 

incompatibilidade entre ambas as densidades. Então na segunda etapa uma solução com um 

cátion orgânico menor de alta densidade de carga e uma pequena quantidade de cátion alcalino 

são incorporados induzindo assim a cristalização (LEWIS et al., 2004; WILSON, 2007; 

STROHMAIER, 2010).  

  A solução da primeira etapa (CDM) é preparada a partir da mistura de um SDA orgânico 

na forma hidróxido, com as fontes de alumínio e silício. Para sínteses das UZM-5 (UFI) 

sintetizada primeiramente por Blackwell e colaboradores (2003) para a solução CDM foi 

utilizado o TEAOH (hidróxido de tetraetilamônio). Na segunda etapa a solução de cristalização 

(CTs) foi preparada com TMACl sem adição de um cátion alcalino, como o ocorreu para a 

produção da UZM-4 onde LiCl é juntamente adicionado ao 2º template orgânico.  Lewis e 

colaboradores (2004) observou que a adição de Na+ na sistema para a síntese da UZM-5 

proporcionou um material com maior acidez que no sistema TEA / TMA (razão entre 

tetraetilamônio e tetrametilamônio).  
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3.1.3 Mecanismos de formação e crescimento de zeólitas 

 

 O processo de formação das zeólitas é o objeto de muitos estudos que propõem 

diferentes mecanismos de crescimento que envolvem reações de dissolução e condensação.  

Uma revisão bem detalhada dos mecanismos de síntese de zeólitas é apresentada por Cundy e 

Cox (2005), assim como aspectos relacionados ao processo de síntese como constituição das 

espécies, crescimento dos cristais, interações entre direcionador orgânico e rede estrutural. Na 

Tabela 5 são apresentados alguns destes mecanismos e esquemas ilustrativos.  

 

Tabela 5: Breve resumo de mecanismos de síntese de zeólitas, traduzido de  CUNDY e  COX, (2005). 

Autores  

[Ano *] 

Sistema estudado Esquema e principais características do 

mecanismo 

Barrer  

[1959,1966] 

Fases com menor teor de 

sílica 

Condensação / polimerização de ânions poligonais e 

poliédricos  

 

Flanigen and Breck 

[1960–1964] 

Na-A, Na-X 

 

Ligação poliédrica formada pelo arranjo de ânions 

solvatados e crescimento do cristal na fase sólida.   

  

Kerr 

 [1966,1989] 

Na-A Crescimento de cristais a partir de espécies em solução. 

 

 
 

Zhdanov  

[1971] 

Na-A, Na-X Solubilidade no equilíbrio sólido - líquido, núcleos a partir 

de reações de condensação, crescimento de cristais a partir 

da solução. 

 

Derouane, 

Detremmerie, 

Gabelica and 

Blom  

[1981–1986] 

Na,TPA-ZSM-5S Síntese A: Transporte iônico na fase líquida. Síntese B: 

Transformação de fase hidrogel para sólido. 
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Autores  

[Ano *] 

Sistema estudado Esquema e principais características do 

mecanismo 

Chang and Bell  

[1991] 

Na,TPA-Si-ZSM-5 TPA-unidades de silicato (clatrado embrionário) 

ordenadas em núcleos através de OH- mediando Si-O-Si 

clivagem/recombinação. 

 

Burkett and Davis 

[1994–1995] 

TPA-Si-ZSM-5P Composito inorgânico-organico pré-organizado, 

nucleação através da agregação e crescimento do cristal 

camada por camada. 

 

Leuven Group  

[1998–2002] 

TPA-Si-ZSM-5 Oligomeros  precursor ‘trimeros” (33Si)  x 12  

“nanoslabs” crescimento por agregação. 

 

 

*Ano ou intervalo das referências pesquisadas pelos autores para construir esta tabela.  

 

 Observando os dados apresentados pelos autores Cundy e Cox (2015) e suas 

contribuições, podemos ver que as primeiras discussões sobre mecanismo de síntese  

basearam-se na hipótese de que a ligação entre tetraedros, formando unidades secundarias de 

construção (anéis e poliedros), levaria a formação de diferentes estruturas. Posteriormente foi 

apresentado o termo período de indução e em seguida o crescimento rápido dos cristais que 

ocorreria predominantemente na fase sólida. No período de indução os núcleos que podem 

consistir de unidades de construção secundária, crescem a um tamanho crítico e depois 

aumentam de tamanho rapidamente formando pequenos e uniformes cristais. No caso a 

dissolução do sólido amorfo seria uma etapa rápida, e a combinação das espécies solúveis com 

os núcleos ou cristais de zeólita, uma etapa mais lenta. Os estudos de Zhdanov mostraram o 

efeito da temperatura no aumento da taxa de crescimento e também que os cristais crescem a 

uma taxa quase constante durante a síntese. Neste sentido, existindo um equilíbrio entre a fase 
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sólida e líquida, o crescimento dos cristais se processa na fase líquida até completa dissolução 

da fase amorfa. Ambos mecanismos têm informações interessantes que ajudam a explicar 

efeitos do uso de uma etapa de envelhecimento ou mesmo o uso de sementes em síntese de 

zeólitas e como afetam a velocidade e produção de fases mais puras como mencionado 

anteriormente. 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES  

 

 No decorrer do texto foram apresentadas as definições para zeólitas e zeotipos, que são 

materiais com estrutura cristalina microporosa. Também foram apresentadas diferentes formas 

de explicar a estrutura destes materiais utilizado não somente unidades secundárias ou 

compostas de construção. Mas também métodos de indexação de anéis, unidades naturais de 

construção e gráficos T-rings.  

A partir do referencial teórico percebe-se que a busca pela síntese de novos materiais 

ainda é um forte impulsionador dos estudos sobre zeólitas. Desde a introdução de compostos 

orgânicos feita na década de 50 na síntese de zeólitas, dentre as estratégias empregadas na 

produção de zeólitas sem dúvida o uso de diferentes direcionadores orgânicos ainda é um 

caminho promissor. Como observado em diferentes trabalhos os compostos orgânicos 

quaternários ainda são os mais estudados na síntese de zeólitas. Sendo mais que confirmado 

que existe uma relação entre forma e tamanho, relação C / N+ com a produção de zeólitas com 

diferentes tamanhos de poros e hidrofobicidade. Outra linha é o uso de diferentes elementos 

como substituintes isomórficos do Si na rede. Um em destaque é o uso de germânio.  

Com uso de germânio foi possível sintetizar estruturas com poros de tamanho variado. 

Mais recentemente com a síntese a partir de mudanças topotáticas em estruturas com Ge, o uso 

deste elemento não se limitaria somente a síntese direta de novas estruturas, mas também tem 

importância na síntese por modificações topotáticas que levem a novos materiais. É de 

conhecimento geral que materiais sintetizados com altas quantidades de Ge não são muito 

resistentes a calcinação, pois ao ser removido o composto orgânico a tendência é de o germânio 

formar GeO2 e assim a estrutura se desestabiliza perdendo cristalinidade, em muitos casos se 

tornando amorfa. Porém tratamentos de substituição de Ge por Al já apresentam resultados 

interessantes, o que além de produzir materiais estáveis proporciona um caráter ácido o que é 

interessante para o uso em catálise.   
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CAPITULO 4 

 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Neste capitulo serão descritos os materiais e reagentes utilizados nos procedimentos de: 

síntese dos compostos orgânicos, troca iônica e síntese de zeólitas. Também serão apresentadas 

de forma geral as técnicas empregadas neste estudo para caracterização dos materiais orgânicos 

e inorgânicos.  

 

4.1.1 Materiais 

 

4.1.1.1 Síntese dos compostos orgânicos: 

 

 Solução 2 mol / L de dimetilamina em Metanol. 

 Metanol 

 Cianoboro-hidreto de sódio (Aldrich, reagent grade, 95 %) 

 Solução ácido clorídrico 5 mol / L 

 Tropinona (Aldrich) 

 Hidróxido de Potássio (Aldrich, reagent grade, 90 % flocos) 

 Diclorometano  

 Cloreto de Sódio  

 Sulfato de Magnésio anidro (Sigma-Aldrich ≥99,5 %) 

 Iodeto de metano (Sigma-Aldrich, Reagent Plus®, 99 %) 

 Eter dietílico (Vetec) 

 2-Adamantanona  

 Etil ciano acetato 

 Acetato de amônio 

 Ácido acético glacial (Sigma-Aldrich) 

 Tolueno 

 Cianeto de potássio 

 Etanol 

 Ácido sulfúrico 
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 Solução de hidróxido de sódio a 50 % 

 Metilamina 2mol/L em metanol 

 LiAlH4 – Hidreto de alumínio e lítio 

 Tetrahidrofurano - THF 

 Sulfato de sódio anidro 

 Dimetil adamant-2-amine 

 

4.1.1.2 Síntese de Zeólitas 

 

 Óxido de Germânio (Aldrich, 99.998 % trace metals basis) 

 Tetrametilortosilicato (Merck, 98 %) 

 Ácido Bórico (Aldrich, 99,99 %) 

 Hidróxido de Alumínio (Wako) 

 Fluoreto de Amônio (Aldrich) 

 Ácido Fluorídrico (Aldrich, 48 %) 

 Resina de troca iônica Amberlite INR 78. 

 Resina de troca iônica Dowex Monosphere 550 UPW Supelco. 

 Solução Hidróxido de Lítio a 0,093 mol / L. 

 Metanol 

 Hidróxido de Amônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

4.1.2 Procedimento experimental 

 

A seguir serão descritos os procedimentos de síntese e características dos compostos 

orgânicos utilizados neste estudo e a nomenclatura adotada. Também serão apresentados de 

forma geral os métodos de troca iônica e síntese de zeólitas. Para exemplificar, alguns 

procedimentos de síntese serão citados em detalhes.  

 

4.1.2.1 Identificação e nomenclatura dos compostos orgânicos  

 

Desde a década de 50 compostos orgânicos amônio quaternário são estudados como 

direcionadores orgânicos em síntese de zeólitas. O uso destes compostos pode ser apontado 

como um dos motivos da obtenção de novas estruturas com tamanho de poro variável. Neste 

estudo foram utilizados três compostos amônio e diamônio quaternários com relação  

C / N = 6, 13 e 15. A estrutura destes compostos, composição e peso molecular são apresentadas 

na Figura 12. 

 

Figura 12: Compostos orgânicos utilizados como agentes direcionadores para síntese de zeólitas. 

 

  

 Os valores teóricos para a relação C / N e o peso molecular dos compostos tanto na 

forma I- como na forma OH- também são apresentados na Figura 12. Estes três compostos 

orgânicos foram nomeados de forma simplificada neste trabalho. Na Tabela 6 são apresentadas 

N
+

CH3

CH3
CH3 I-

N
+

N
+

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

I-

I-

N
+

CH3

CH3

I-

C12 H26 N2  C/N = 6

PM(OH
-
) = 232,36 g/mol

PM(I
-
) = 452,16 g/mol

Di-iodeto de 8,8-dimetil-3-(trimetilamônio)-8-azobiciclo[3.2.1]octan-8-io

Iodeto de adamantanospiro – 3’ –(N-metilpirrolidinio) Iodeto de N,N,N-trimetil-2-adamantamônio

C15 H26 N1  C/N = 15

PM(OH
-
) = 237,38 g/mol

PM(I
-
) = 347,27 g/mol

C13 H24 N1  C/N = 13

PM(OH
-
) = 211,34 g/mol

PM(I
-
) = 321,24 g/mol
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as nomenclaturas adotadas para os diferentes compostos na sua forma I- e OH- (após a troca 

iônica).  

 

Tabela 6: Nome dos compostos orgânicos usados neste estudo de acordo com IUPAC e respectiva nomenclatura 

adotada. 

Nome dos compostos Orgânicos 

Nomenclatura utilizada neste trabalho 

Forma I- Forma OH- 

Di-iodeto de 8,8-dimetil-3-(trimetilamônio)-8-

azobiciclo [3.2.1] octan-8-io 

 

1SDA(I)2 1SDA(OH)2 

Iodeto de adamantanospiro-3’-(N-

metilpyrrolidinio) 
2SDA(I)1 2SDA(OH)1 

Iodeto de N,N,N-trimetil-2-adamantamônio 

  
3SDA(I)1 3SDA(OH)1 

 

 A nomenclatura segue o esquema: XSDA(Z)Y, onde o X é o número do composto 

orgânico, e a letra entre parentes (Z) indica se o composto está na forma iodeto (I) ou se está na 

forma hidróxido (OH) que é obtida após a troca iônica. O número de ânions I- ou OH- é indicado 

pela letra y subscrita. 

 

4.1.2.2 Procedimento de síntese para os compostos orgânicos  

 

Os compostos orgânicos foram sintetizados pelo Dr. Angel Cantín pesquisador, no 

Instituto de Química (ITQ) - Valencia/Espanha. A seguir serão descritos os procedimentos de 

síntese para estes compostos.  

 

4.1.2.2.1 Síntese do Di-iodeto de 8,8-dimetil-3-(trimetilamônio)-8-azobiciclo[3.2.1]octan-

8-io – 1SDA(I)2 

 

1° Etapa:  Síntese do N,N, 8 – trimetil – 8 – azobiciclo [3.2.1] octan -3 – amina  

(Figura 13a). 245,0 mL de uma solução 2 mol/L de dimetilamina em MeOH, foram diluídos 

com 50 mL de MeOH. A solução foi resfriada com um banho de gelo e HCl 5 mol / L foi 
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gotejado até pH ficar entre 7 - 8. Em seguida, 21,9 g (161,6 mmol) de tropinona comercial 

foram adicionados, seguindo-se de 8,2 g (129,3 mmol) de NaBH3CN. A mistura foi mantida 

sob agitação contínua à temperatura ambiente durante 64 h. Depois, o possível excesso de 

agente redutor foi removido por adição de HCl 5 mol / L em MeOH até que a solução atingisse 

pH = 2. O HCN produzido foi removido com um fluxo de N2 até uma solução saturada de KOH. 

A mistura foi parcialmente concentrada sob vácuo. O produto bruto resultante foi basificado 

com uma solução de KOH (25 %) até pH = 12, depois saturada com NaCl; e, finalmente, 

extraiu-se três vezes com CH2Cl2. Todos os extratos orgânicos foram secos com MgSO4, 

filtrados e concentrados sob vácuo, fornecendo 14,4 g (53 %) da diamina desejada (dois 

isómeros, equatorial e axial) com uma pureza satisfatória para utilizar no passo seguinte sem 

purificação adicional. 

2° Etapa: Síntese do sal iodeto diamônio (Figura 13B). 14,4 g da amina preparada 

anteriormente (85,6 mmol) foram dissolvidos em 80,0 mL de MeOH e esfriados num banho de 

gelo. Sobre esta solução 35,0 mL (562,2 mmol) de CH3I foram adicionados através de um funil 

de adição. A mistura foi mantida sob agitação à temperatura ambiente durante 72 h.  Em 

seguida, 35,0 mL (562,2 mmol) de CH3I foram adicionados novamente. A mistura permaneceu 

sob agitação por 96 h. O sólido obtido foi filtrado, lavado com éter dietílico e seco sob vácuo, 

proporcionando 3,9 g do sal de amônio desejado. O filtrado foi evaporado sob vácuo e o sólido 

obtido foi lavado várias vezes com éter dietílico fornecendo mais 22,1 g do sal (57%). 

 

 

Figura 13: Síntese do composto diamônio quaternário nomeado como 1SDA(I)2 

 

 

  

 

A B
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4.1.2.2.1 Sínteses Iodeto de adamantanospiro – 3’– (N-metilpirrolidinio) – 2SDA(I)1 

 

1° Etapa: Este procedimento é baseado no estudo de  Lundahl e colaboradores, (1972).  

Primeiramente sintetiza-se o etil adamant-2-ilideno cianoacetato (Figura 14a), a partir de uma 

mistura de 5,05 g de 2-adamantanona (33,6 mmol); 3,6 mL de etil cianoacetato (33,6 mmol); 

520 mg de acetato de amônio (6,7 mmol); 1,6 mL de ácido acético glacial (26,9 mmol) e 20 mL 

de tolueno, esta mistura foi colocada num balão de 100 mL ligado a um sistema modificado do 

tipo Dean-Stark (usado para a remoção de água), que por sua vez foi ligado a um condensador 

de refluxo. O balão foi aquecido sob refluxo durante a noite. A mistura resultante foi vertida 

em H2O e extraída com 3 porções de CH2Cl2. A fase orgânica foi lavada com uma solução 

saturada de NaCl e seca sobre MgSO4, então filtrada e concentrada sob vácuo proporcionando 

8,4 g (100 %) do composto desejado com pureza satisfatória para utilizar no passo seguinte sem 

purificação adicional.  

2° Etapa:  Síntese do 2–ciano-2–cianometiladamantano (Figura 14b), onde uma 

solução de 5,2 g de KCN (80,3 mmol) em 12,0 mL de H2O foi adicionada a outra solução de  

8,4 g do produto anteriormente obtido em 10 mL de EtOH. A mistura foi mantida sob agitação 

a 65 °C durante 16 h. Após resfriamento em banho de gelo o precipitado obtido foi filtrado. O 

sólido preto viscoso obtido foi agitado numa solução de 0,2 mol / L KOH (50 mL) durante 3 h. 

O novo precipitado foi filtrado, lavado com H2O e seco obtendo-se 7,2 g (100 %) do composto 

necessário para a etapa seguinte.  

3°Etapa: Síntese do adamantanospiro -2’- succinico anidro (Figura 14c).  7,2 g  

(35,7 mmol) do composto sintetizado na etapa anterior foram dissolvidos em 70 mL de H2SO4 

e aquecidos a 90 ºC durante 10 min. Em seguida, a mistura foi vertida em gelo e neutralizada 

com uma solução de NaOH a 50 %. Um precipitado violeta viscoso foi obtido, o qual foi filtrado 

e lavado com H2O. Este precipitado foi aquecido em 197 mL de HCl a 80 °C durante 2,5 h. 

Após resfriamento, o sólido foi filtrado e lavado. O produto foi recristalizado a partir de tolueno. 

Obtendo-se 4,1 g (52 %) do produto esperado nesta etapa. 

4°Etapa: Síntese do adamantanospiro -3’-(N-metilpirrolidina)-2’,5’-diona  

(Figura 14 d). 4,1 g (18,6 mmol) do produto sintetizado na etapa 3 foram suspensos em 8 mL 

de tolueno e aquecidos a 90 ºC. Sob agitação vigorosa, 10 mL (20 mmol) de uma solução  

2 mol / L de metilamina em MeOH diluída em 4 mL de tolueno foi adicionada. Depois de 
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repousar durante durante 3 h a 80 °C, a mistura foi esfriada e o precipitado foi filtrado e lavado 

com tolueno. O sólido foi aquecido a 200 - 225 ºC sob N2 durante 2 horas. Após baixar até 

temperatura ambiente durante a noite, o sólido foi recristalizado a partir de EtOH 

proporcionando 3,7 g (85 %) da imida desejada. 

5°Etapa: Síntese do adamantanospiro -3’- (N-metilpirrolidina) (Figura 14e). 760 mg de 

LiAlH 4 (20,0 mmol) foram suspensos em 75 mL de THF anidro sob uma atmosfera de N2. Em 

seguida, 3,7 g da imida (16,1 mmol) foram adicionados gota a gota à suspensão de LiAIH4 

colocado num banho de gelo. Em seguida, a mistura foi aquecida sob refluxo durante 6 horas. 

A reação foi extinta por adição de H2O (5 mL), solução aquosa a 15 % de NaOH (4 mL) e H2O 

destilada (5 mL). Após 30 min de agitação à temperatura ambiente, a solução foi filtrada e o 

solvente foi evaporado. A pasta é misturada com água e a amina foi extraída com CH2Cl2. Os 

extratos orgânicos foram secos com Na2SO4 e concentrados proporcionando o produto 

correspondente (3,5 g). 

6°Etapa: Síntese do Di-iodeto de 8,8-dimetil-3-(trimetilamônio)-8-

azobiciclo[3.2.1]octan-8-io  (Figura 14f). 3,5 g (17,3 mmol) do produto obtido na etapa anterior, 

foram dissolvidos em 20 mL de MeOH. Nesta solução foram adicionados lentamente, gota a 

gota, 10 mL de iodeto de metila (173,0 mmol). Quando a adição foi concluída, a solução foi 

mantida durante uma semana sob agitação à temperatura ambiente. Um precipitado branco foi 

obtido o qual foi filtrado sob vácuo e lavado com éter dietílico, proporcionando 1,9 g do sal 

desejado. Uma segunda extração foi obtida por concentração parcial do líquido e adição de éter 

dietílico (3,2 g; 84 %). 

 

Figura 14: Síntese do composto amônio quaternário nomeado como 2SDA(I)1 
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4.1.2.2.3 Iodeto de N,N,N-trimetil-2-adamantamônio – 3SDA(I)1 

 

1°Etapa: Primeiramente sintetiza-se o 2- (N,N – dimetil) adamantamina (Figura 15a), 

onde 50 mL de um solução 2 M de dimetilamina em metanol é diluída com 30 mL de Metanol. 

Esta solução é esfriada em banho de gelo, depois HCl a 5 mol / L é gotejado até que o  

pH = 7,8. Em seguida, 5 g (33,5 mmol) de 2-adamantanona foram adicionados seguindo de  

1,6 g (26,8 mmol) de NaBH3CN. A mistura foi mantida sob agitação contínua à temperatura 

ambiente durante 96 h. Em seguida, o possível excesso de agente redutor foi extinto por adição 

de HCl 5 mol / L em MeOH até o pH = 2, deslocando o HCN produzido com um fluxo de N2 a 

uma solução saturada de KOH. A mistura foi parcialmente concentrada sob vácuo; O produto 

resultante foi basificado com uma solução de KOH (25 %) (pH = 12); saturado com NaCl; e, 

finalmente, extraiu-se três vezes com CH2Cl2. Todos os extratos orgânicos foram secos sobre 

MgSO4, filtrou-se e concentrou-se sob vácuo proporcionando 5,9 g (98 %) da diamina desejada 

com grau de pureza satisfatório para utilizar no passo seguinte sem purificação adicional.  

2° Etapa: Para a síntese de sal de iodeto de amônio (Figura 15b) 5,9 g da amina 

preparada anteriormente foi dissolvida em 40 mL de MeOH e resfriada em banho de gelo. Sobre 

esta solução 10 mL (163,8 mmol) de CH3I foi adicionado através de um funil de adição. A 

mistura foi mantida sob agitação à temperatura ambiente durante 72 h e, em seguida, mais  

10 mL (163,8 mmol) de CH3I foram adicionados novamente. A mistura foi agitada durante 

mais 96 h. O sólido obtido foi filtrado, lavado com éter dietílico e seco sob vácuo, 

proporcionando 3,9 g do sal de amónio desejado. O filtrado foi evaporado sob vácuo e o sólido 

obtido foi lavado várias vezes com éter dietílico proporcionando mais 2,7 g do sal (64 %). 

Figura 15: Síntese do composto amônio quaternário nomeado como 3SDA(I)1 
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4.1.2.3 Procedimento de troca iônica.  

 

 Os compostos orgânicos na forma de iodeto foram trocados utilizando uma resina de 

troca iônica na forma OH. Esta troca ocorre para que o OH- atue como um agente mineralizante, 

facilitar a dissolução do composto em H2O, já que muitos não se dissolvem até serem trocados 

em H2O. Também evitar que a presença de Iodo no meio de síntese possa interferir no processo 

de formação das estruturas.  Em um primeiro momento uma quantidade conhecida do composto 

orgânico é misturada com H2O milliQ e depois é adicionada um excesso de resina de troca 

iônica na forma OH lavada com água destilada e depois com H2O milliQ. A mistura é mantida 

sob agitação mecânica por 24 h a temperatura ambiente sendo depois filtrada e o sobrenadante 

recuperado. Três alíquotas do sobrenandante (composto orgânico na forma OH em água) são 

tituladas tendo-se assim a concentração molar média. Neste estudo optou-se por utilizar os 

compostos orgânicos que apresentassem um percentual de troca acima ou igual a 75 %. 

 

4.1.2.4 Síntese de zeólitas 

 

 De forma geral o procedimento de síntese é realizado utilizando o composto orgânico 

na forma OH- (agente direcionador de estrutura) em meio aquoso. Para preparar o gel de síntese 

o agente direcionador de estrutura (SDA) foi colocado em um béquer de polipropileno. Em 

seguida é adicionada uma fonte de silício e posteriormente uma fonte de Ge e/ou B. A mistura 

permanece em agitação mecânica até a quase completa evaporação do excesso de água. Então 

uma quantidade de NH4F (ou HF), dissolvido em uma quantidade mínima de H2O é 

acrescentada a mistura. O gel permanece sob agitação até a composição molar desejada ser 

alcançada com a evaporação do excesso de H2O. O gel assim produzido é transferido para copos 

de teflon com capacidade de 30mL, que são acondicionados em autoclaves de aço-inox. Estas 

autoclaves seladas são levadas para uma estufa e permanecem sob aquecimento com ou sem 

agitação por tempos variáveis. Quanto sob agitação ficam presas a grades que giram a uma 

velocidade de 60 rpm, sendo a temperatura de cristalização utilizada de 150 °C.   
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4.1.2.4.1 Síntese utilizando o agente direcionador de estrutura 1SDA(OH)2 

 

Para as sínteses realizadas como o 1SDA(OH)2 foram mantidos fixas as relações 

SDA(OH)2 / T em 0,25, onde T representa a soma das quantidades molares dos óxidos utilizados 

em síntese (átomos T, que ocupam posições tetraédricas em síntese).  A relação F / T também 

foi mantida em 0,5 para as sínteses em meio fluorídrico a fim de trabalhar em pH próximo ao 

neutro.  Na Tabela 7 são apresentados os parâmetros variados para cada síntese e em seguida 

são descritos dois procedimentos de síntese como exemplo.  

 

Tabela 7: Resumos das condições de síntese modificadas pra o uso do 1SDA(OH)2 

Síntese Composição H2O / T 
Temperatura 

cristalização (°C) 
Solução SDA Meio 

LBI008 Pura Silício 7 150 e 175 em H2O HF 

LBI009 Pura Silício 10 150 em H2O OH- 

LBI012 Si/Ge = 5 8,6 150 em Metanol NH4F 

 

Exemplo 1 (Síntese LBI008):  Para esta síntese foi utilizado 21,583 g de uma solução 

de 1SDA(OH)2 com concentração de 0,278 mol / L acondicionada em um béquer de 

polipropileno sob agitação mecânica.  Então 5,204 g de TEOS (tetraetilortosilicato) foi 

adicionado. A mistura permaneceu sob agitação até completa hidrólise do TEOS e evaporação 

do etanol produzido nesta reação. Restando aproximadamente 2 g de H2O em excesso foi 

adicionada uma solução de 0,521 g de HF (48 %). A mistura foi mantida sob agitação até a 

completa evaporação da H2O e a composição molar do gel de síntese apresentada a baixo ser 

alcançada: 

 

2,5 SiO2 :  0,6 SDA(OH)2 : 1,25 HF : 17,5 H2O 

 

O gel de síntese foi dividido em 6 autoclaves, sendo divididas em duas estufas com 

temperatura de 150 °C e 175 °C sob rotação de 60 rpm e cristalizados por diferentes tempos.   

 

Exemplo 2 (Síntese LBI012): Nesta síntese foram utilizados 13,433 g de uma solução 

em metanol de 1SDA(OH)2 com concentração de 0,335 mol / L. Esta solução foi colocada em 

um béquer de polipropileno sob agitação mecânica e em seguida foi adicionado 2,810 g de H2O 
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g,  mais 3,127 g de TEOS (tetraetilortosilicato) e posteriormente 0,314 g de GeO2. A mistura 

permaneceu sob agitação até completa hidrólise do TEOS e evaporação do etanol produzido 

nesta reação. Restando aproximadamente 2 g de H2O em excesso foi adicionada uma solução 

de 0,335 g de NH4F em 2 g de H2O. A mistura foi mantida sob agitação até a completa 

evaporação da H2O e a composição molar do gel de síntese apresentada a baixo ser alcançada: 

 

1,5 SiO2 :  0,3 GeO2 :  0,45 SDA(OH)2 : 0,9 NH4F :  15,53 H2O 

   

 O gel foi colocado em recipientes de teflon que por sua vez foram introduzidos em 

autoclaves de aço-inox e aquecidos a 150 °C sob rotação de 60 rpm e cristalizado em diferentes 

tempos de síntese.  

 

4.1.2.4.2 Síntese utilizando o agente direcionador de estrutura 2SDA(OH)1  

 

Para as sínteses realizadas como o 2SDA(OH)1 foram mantidos fixas as relações 

SDA(OH)1 / T em 0,5, onde T representa a soma das quantidades molares dos óxidos utilizados 

em síntese.  A relação NH4F / T também foi mantida em 0,5 para as sínteses em meio fluorídrico 

a fim de trabalhar em pH próximo ao neutro.  A temperatura de cristalização para todas as 

sínteses foi de 150 °C e o SDA trocado em H2O.  Na Tabela 8 são apresentados os parâmetros 

variados para cada síntese e em seguida são descritos dois procedimentos de síntese como 

exemplo.  

 

Tabela 8: Resumos das condições de síntese modificadas pra o uso do 2SDA(OH)1 

Síntese Composição H2O / T Meio 

LBI069 Si/B = 51    Si/Li = 54 12 OH 

LBI070 Si/B = 51    Si/Li = 41 12 OH 

LBI055 Si/Ge = 10,3 8,2 Fluorídrico 

LBI079 Si/B = 48,9 7 Fluorídrico 

LBI081 Si/Ge = 49,5 7,2 Fluorídrico 

LBI082 Si/B = 49    Si/Li = 24 12 OH 
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Exemplo 1 (LBI069): Para esta síntese foi utilizado 42,178 g de uma solução de 

2SDA(OH)1 com concentração de 0,125 mol / L acondicionada em um béquer de polipropileno 

sob agitação mecânica.  Então 3,223 g de uma solução de LiOH a 0,093 mol / L foi adicionada, 

seguida pela adição de 0,026 g de H3BO4 (sólido) e 4,263 g de TEOS (tetraetilortosilicato). Esta 

mistura foi mantida em agitação até a evaporação do excesso de H2O e a composição do gel, 

apresentada abaixo ser alcançada: 

  

2,15 SiO2 : 0,02 B2O3 : 1,08 SDA(OH)1 : 0,02 Li2O : 27,04 H2O 

  

O gel com composição Si / B = 51 e Si / Li = 54 foi colocado em recipientes de teflon 

que por sua vez foram introduzidos em autoclaves de aço-inox e aquecidos a 150 °C em agitação 

(60 rpm) a pressão autógena por 13 e 20 dias. 

  

Exemplo 2 (LBI055): Nesta síntese foram utilizados 100,028 g de uma solução de 

2SDA(OH)1 com concentração de 0,075 mol / L. Esta solução foi colocada em um béquer de 

polipropileno sob agitação mecânica e em seguida foi adicionado 2,763 g de TEOS 

(tetraetilortosilicato) e posteriormente 0,135 g de GeO2. A mistura permaneceu sob agitação até 

completa hidrólise do TEOS e evaporação do etanol produzido nesta reação. Restando 

aproximadamente 2 g de H2O em excesso foi adicionada uma solução de 0,274 g de NH4F em 

1,5 g de H2O. A mistura foi mantida sob agitação até a completa evaporação da H2O e a 

composição molar do gel de síntese apresentada a baixo ser alcançada: 

 

1,33 SiO2 :  0,13 GeO2 :  0,75 SDA(OH)1 : 0,74 NH4F :  8,2 H2O 

   

 O gel ficou com composição Si / Ge = 10,3 e foi colocado em recipientes de teflon que 

por sua vez foram introduzidos em autoclaves de aço-inox e aquecidos a 150 °C sob rotação de 

60 rpm, de 6 a 37 dias.  

 

4.1.2.4.3 Síntese utilizando o agente direcionador de estrutura 3SDA(OH)1  

 

Na Tabela 9 são apresentados os parâmetros variados em cada síntese utilizando o 

3SDA(OH)1. Nestas sínteses foram mantidas fixas as relações SDA(OH)1 / T em 0,5, (onde T 

representa a soma das quantidades molares dos óxidos utilizados em síntese), a relação  

NH4F / T também foi mantida em 0,5 para as sínteses em meio fluorídrico a fim de trabalhar 
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em pH próximo ao neutro.  A Temperatura de cristalização para todas as sínteses foi de 150 °C 

e o SDA trocado em H2O.   

 

Tabela 9: Resumos das condições de síntese modificadas pra o uso do 3SDA(OH)1 

Síntese Composição H2O / T 

LBI057 Si/Ge = 20,6     7 

LBI065 Si/Ge = 35 7 

LBI061 Si/Ge = 48,4 6,8 

LBI077* Pura silício  9,1 

*Nesta sínteses foi adicionado NH4OH para manter a relação OH/T = 0,5 sendo que a 

relação 3SDA(OH)1/T = 0,3. 

 

 Exemplo 1 (LBI057): Nesta síntese foram utilizados 36,875 g de uma solução de 

3SDA(OH)1 com concentração de 0,236 mol / L. Esta solução foi colocada em um béquer de 

polipropileno sob agitação mecânica e em seguida foi adicionado 3,449 g de TEOS 

(tetraetilortosilicato) e posteriormente 0,084 g de GeO2. A mistura permaneceu sob agitação até 

completa hidrólise do TEOS e evaporação do etanol produzido nesta reação. Restando 

aproximadamente 2 g de H2O em excesso foi adicionada uma solução de 0,324 g de NH4F em 

2 g de H2O. A mistura foi mantida sob agitação até a completa evaporação da H2O e a 

composição molar do gel de síntese apresentada a baixo ser alcançada: 

 

1,66 SiO2 :  0,08 GeO2 :  0,87 SDA(OH)1 : 0,87 NH4F :  12,12 H2O 

   

 O gel ficou com composição Si / Ge = 20,6 e foi colocado em recipientes de teflon que 

por sua vez foram introduzidos em autoclaves de aço-inox e aquecidos a 150 °C sob rotação de 

60 rpm. 

 Outras sínteses foram realizadas utilizando o mesmo procedimento, mas com relações 

Si/Ge = 35 e 48,4 e diferentes tempos de cristalização.  
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4.1.2.5 Calcinação  

 

A amostra LBI065B e LBI069A foram calcinadas utilizando uma rampa de calcinação 

lenta em mufla convencional. A rampa de calcinação utilizada iniciou em 30 °C até a 

temperatura de 150 °C, permanecendo nesta temperatura por 180 min, em seguida subindo a 

350 °C onde permaneceu por 180 min e pôr fim a temperatura foi elevada a 550 °C e a amostra 

permaneceu mais 180 min nesta temperatura. A taxa de aquecimento entre patamares sempre 

foi mantida em 2 °C / min.  

 

4.1.3 Caracterização 

  

Os compostos orgânicos utilizados como direcionadores de estrutura foram 

caracterizados por diversas técnicas complementares descritas a continuação.  

 

4.1.3.1 Espectroscopia na região do Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)  

 

A tecnica de espectroscopia na região do infravermelho é uma tecnica que pode ser 

utilizada tanto para materiais organicos como inorgânicos. A tecnica baseia-se na absorção da 

radiação infravermelha (IR) quando essa energia é absorvida converte-se em energia de 

vibração molecular. O processo  é quantizado e o espectro vibracional aparece como uma série 

de bandas, relacionadas a energia de vibração. Existem dois tipos de vibração molecular: as 

deformações axiais que ocorrem ao longo do eixo da ligação e as vibrações angulares que 

correspondem a variações de ângulos de ligação (SILVERSTEIN et al., 1994). Na Tabela 10 

são apresentadas as regiões onde aparecem as frequências de deformação axial de algumas 

ligações. 

 

Tabela 10: Tipos de ligação e região onde aparecem as frequências de deformação axial calculadas. 

Tipo de ligação Região de Absorção (cm-1) 

C-C, C-O, C-N 1300 - 800 

C=C, C=O, C=N, N=O 1900 - 1500 

C≡C, C≡N 2300 - 2000 

C-H, O-H, N-H 3800 - 2700 

Fonte: adaptado de Silverstein et al, (1994) 
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A espectroscopia na região do infravermelho é também uma técnica cujos resultados 

(espectros) também podem fornecer informações sobre a rede estrutural, sítios ativos pelo uso 

de moléculas sonda, adsorção e reações catalíticas e interação entre moléculas ancoradas nos 

canais ou cavidades em zeólitas (LI; WU, 2003). Na Tabela 11 são listas as principais bandas 

de absorbância relacionadas a zeólitas.  

Tabela 11: Principais bandas de absorbância dos espectros de IV aplicadas para zeólitas. 

Vibrações internas aos tetraedros (cm-1)  

Estiramento Assimétrico  1250-950 

Estiramento Simétrico 720-650 

Flexão (T-O) 420-500 

Vibrações externa aos tetraedros (cm-1)  

Estiramento Assimétrico 1050-1150 * 

Estiramento Simétrico 750-820 

Anel Duplo 650-500 

Abertura dos Poros 300-420 

 * – Ombros      

Fonte: FLANIGEN, 1976 aput (SZOSTAK, 1989). 

 

 As amostras foram analisadas em um equipamento PerkinElmer Spectrum 65 (FT-IR 

spectrometer). Uma quantidade de 20 a 30 % de amostra em relação ao total de KBr (Merck, 

for IR spectroscopy - Germany) é pastilhada (pressão de 5 toneladas / cm2) em um tamanho 

de pastilha de 13 mm. 

 

4.1.3.2 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear  

 

A Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) estuda a estrutura 

molecular através de medidas de absorção e/ou interação de radiação eletromagnética em uma 

dada região de radiofrequência por núcleos atômicos que se encontram em um campo 

magnético externo forte (MACOMBER, 1998). O fenômeno de RMN é observado em amostras 

que tem isótopos com spin nuclear maior que zero, quando nestas amostras são incididas ondas 

de radiofrequência na presença de um campo magnético. Um espectro vai ser o registro das 

frequências dos picos de absorção contra suas intensidades. Os sinais (picos) refletem o 

ambiente químico em que o núcleo se encontra em uma molécula.    

A técnica de RMN 13C (amostras líquidas) é bastante utilizada para identificação de 

compostos orgânicos. Em síntese de zeólitas é empregada principalmente para caracterização 
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de dos compostos orgânicos que serão utilizados como SDAs. Os deslocamentos químicos 

observados na rotina de obtenção de espectros de RMN 13C vão até cerca de 240 ppm 

(SILVERSTEIN et al., 1994)  

Para sólidos o uso da técnica (MAS) magic angle spinning produz sinais menos largos, 

sendo possível usar a mesma na descrição de novos materiais zeolíticos, pois fornece 

informações importantes sobre a estrutura destes materiais.  Na Figura 16 são apresentadas as 

faixas onde aparecem sinais referentes a deslocamentos químicos da análise de diferentes 

espécies Si em silicatos sólidos por  RMN 29Si,  proposta por Lippmaa et al. (1980). 

 

Figura 16: Faixa de deslocamento químico para diferentes estruturas de ânions silicato em silicato sólido. 

 

 

Fonte: adaptado de Lippmaa et al, (1980) 

 

Os valores de deslocamento são determinados pelo tipo de condensação dos tetraedros 

de silício-oxigênio. E os índices Q, mostrados na Figura 16 representam a identidade de uma 

série de aníons silicato de estrutura diferente devido a poli condensação dos mesmos. Q0 

representa monosilicatos, Q1, Q2 e Q3 grupo que estão no meio de cadeias ou locais de 

ramificações, também relacionados a defeitos. Por exemplo Q2 representaria um Si ligado a 

outros dois Si na segunda espera de coordenação e a 2 grupos OH  (Si(2Si, 2OH)  e no caso Q3, 

o Si estaria ligado a 3 Si e 1 grupo OH (Si(3Si, 1OH). Q4 estaria relacionado a estrutura 

tridimensional reticulada, que diria respeito a estrutura do tipo SiO4 (TO4).  

Átomos como Al, Ti, Ga, Ge, etc...,  podem ser incorporados na segunda esfera de 

coordenação dos átomos de Si em posições T. Assim se existe Al na rede teríamos uma gama 

definida para os deslocamentos químicos no espectro de RMN 29Si.  Por exemplo se dois átomo 

T são substituído por alumínio Si(2Al) o sinal correspondente seria entre -95  e  -107 ppm. 

Diferentemente de um sinal SiO4 (Q4) como mostrado na Figura 16 que seria em torno de  

-110 ppm. Desta forma é possível determinar a composição química de redes estruturais de 

zeólitas e definir se ocorreu ou não substituições isomórficas de Si por outros elementos 

(CHESTER; DEROUANE, 2010). 
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Dados de RMN MAS 19F também são muito importantes pois podem auxiliar a 

elucidação de uma nova estrutura, principalmente no que diz respeito a estruturas com Ge. 

Sastre e colaboradores (2002) mostram em seu trabalho com uso desta e de outras técnicas que 

dependo da quantidade de Ge presente pode-se ter diferentes sinais relativos a F em estruturas 

D4R presentes na ITQ-17 onde em uma estrutura Si : Ge de 7.1:1;  o espectro de RMN MAS 

19F apresenta 3 sinais, = -38 ppm  F em unidades D4R pura Silicio;  = -20 ppm F[7Si:1Ge] 

e   = -7 ppm F[5Si: 3Ge] ou F[4Si:4Ge].  

Para as análises de RMN 13C realizadas nas amostras líquidas o composto orgânico 

antes do processo de troca iônica foi dissolvido em um solvente deuterado adequado 

(geralmente D2O, CDCl3 ou CD3OD). No caso do composto trocado, como se encontrava em 

meio aquosos uma pequena alíquota foi dissolvida em D2O. Ambos tipos de amostras foram 

analisadas em um espectrômetro Bruker AV–300-SB a temperatura ambiente.  

 

4.1.3.3 Difração de Raios – X 

 

Os produtos de síntese foram analisados em um D2Phaser Bruker, utilizando uma fonte 

de radiação Cu-Kα (λ = 1,54 Å) com filtro de níquel, com voltagem de 30 kV e corrente de  

10 mA. Detector do tipo Lynxeye, fenda divergente fixa de 0,6 mm, com passo de 0,01 ° faixa 

2θ = 2 – 60 ° com tempo de 0,6 s.  

Na caracterização por Difração de Raios – X a radiação incide em uma amostra e 

interage com os elétrons produzindo espalhamento. Estas interferências podem ser do tipo 

construtivo ou destrutivo, como as distâncias entre os centros de espalhamento são semelhantes 

em ordem de grandeza do comprimento da onda de radiação ocorre a difração. (HOLLER et 

al., 2009)  

Na Figura 17, podemos observar um esquema que ilustra a equação de Bragg. Quando 

a radiação incide em um cristal num ângulo (θ), o espalhamento ocorre como um resultado da 

interação da radiação com átomos localizados em O, P e R.   
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Figura 17: Esquema representando a Lei de Bragg. 

 O

P

R

d

d

 

  

nd sen 
 

n = Número inteiro correspondente à ordem de difração 

λ = comprimento de onda da radiação característica incidente 

d = espaço entre dois planos paralelos do cristal 

 = ângulo entre o plano dos RX incidentes e plano do cristal.  
                   

Fonte adaptado de Holler e colaboradores (2009). 

 

A faixa de obtenção de difratogramas de um solido sintetizado (zeólitas) é geralmente 

de 2 θ = 5° a 40°, pois é neste intervalo que aparecem as reflexões mais intensas e características 

das estruturas zeolíticas.  Acima desta faixa as reflexões têm pouca intensidade e conforme a 

cristalinidade da amostra pode não ser possível observá-las (SZOSTAK, 1989).   

 

4.1.3.5 Análise Química por Espectroscopia de emissão por Plasma acoplado indutivamente 

(ICP-AES). 

 

A espectroscopia de emissão baseia-se no princípio de excitação do elétron que passa a 

um estado de maior energia, e ao retornar ao seu estado fundamental emite radiação com 

comprimento de onda característico. Na espectroscopia de emissão por plasma o elétron é 

levado a um estado de maior de energia, ou seja, mais transições ocorrem para que retorne ao 

estado fundamental e consequentemente mais emissões. A fonte de energia é o plasma, que se 

trata de uma mistura gasosa parcialmente ionizada onde há presença de elétrons e íons em altas 

concentrações. A amostra é arrastada pelo gás argônio que também forma o plasma e então é 

aspirada e a alta velocidade do gás dispersa o líquido em finas gotículas que são carregadas 
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para o plasma. No momento em que os átomos e íons do analito atingem o ponto de observação 

no plasma, eles permanecem neste ponto por um tempo muito curto a uma temperatura bastante 

elevada e assim a eficiência e atomização é bastante alta (GAUGLITZ; VO-DINH, 2003; 

SKOOG et al., 2005). Desta forma a técnica é muito mais sensível e muito mais rápida sendo 

possível analisar vários elementos simultaneamente. A quantificação ocorre com uso de curvas 

padrão previamente obtidas a partir de padrões.  

Os resultados de análise química foram obtidos utilizando um equipamento  

Varian 710-ES. Para cada análise de 30 – 50 mg de amostra (pó) são abertas em uma mistura 

de 3 ácidos: HNO3 (65 %), HF (40 %) e HCl (37 %) nas razões de 1 / 1 / 3, respectivamente. 

Adiciona-se posteriormente água (milliQ) até um volume de 60 mL. A curva de calibração para 

cada elemento é feita a partir de soluções padrão comerciais.  

 

4.1.3.6 Análise termogravimétrica  

 

A análise térmica permite determinar e relacionar entre si a perda de peso (análise 

termogravimétrica – ATG) com a natureza endotérmica e exotérmica dos processos (análise 

termo diferencial – ATD), quando uma amostra é aquecida a temperatura programada.  O 

equipamento consiste numa balança de precisão acoplada a um forno com temperatura 

programada. Curvas termogravimétricas (TG) são geradas,  na qual a variação de massa é 

registrada em função da temperatura ou tempo (CIENTIFUEGOS; VAITSMAN, 2000). 

Para obter as curvas termogravimétricas apresentadas neste estudo foram utilizados um 

equipamento do tipo Mettler Toledo TGA / SDTA851e. As amostras foram tratadas a 800 °C 

sob fluxo de ar com taxa de aquecimento de 10 °C / min. 

 

4.1.3.7 Análise elementar por CHN 

 

A quantidade de C, H e N dos compostos orgânicos sintetizados e dos produtos de 

síntese (zeólitas) foram determinados em um analisador Fisons EA1108, com o composto 

sulfonilamida de referência.  
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4.1.3.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Um microscópio eletrônico de varredura (MEV) utiliza um feixe de elétrons, sob uma 

voltagem suficientemente grande, por exemplo: 50 e 10  kV, elétrons de comprimento de onda 

extremamente curto (f = 0,005 Å) e, portanto, de poder de resolução potencialmente alto como 

uma fonte de iluminação, podem ser  produzidos. Além disto, devido às suas cargas, os elétrons 

podem ser focalizados por campos eletrostáticos ou eletromagnéticos e, então, são capazes de 

formar imagens (DEDAVID et al., 2007). 

Esta técnica é muito utilizada em estudos de materiais, principalmente zeólitas. Segundo 

SZOSTAK (1989), através desta técnica podem ser realizados estudos de: 

- Tamanho de partículas e cristais; 

- Morfologia dos cristais; 

- Agregação de metais;  

- Intercrescimento de fases. 

As análises de MEV forma realizadas em um equipamento Hitachi, Modelo Hitachi 

Tabletop Microscope TM-3000, voltagem de aceleração: 5kV, 15kV, magnificação: 15 a 

30000x (zoom digital zoom 2x, 4x). Detector High-sensitivity semiconductor backscattered 

electron detector e frequência: 50 / 60 Hz.  Detector de EDS fabricante Oxford Instruments, 

modelo: SwiftED3000.  
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CAPÍTULO 5 

 

5.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Neste capítulo serão discutidos os resultados referentes ao estudo de três diferentes 

compostos orgânicos utilizados como direcionadores de estrutura para síntese de zeólitas.  

Alguns destes compostos tem uso inédito na síntese de zeólitas, o que será discutido 

posteriormente.   Em um primeiro momento serão apresentados os resultados da troca iônica de 

I- por OH- e posteriormente a discussão dos resultados obtidos no processo de síntese de 

zeólitas.  

 

5.1.1 Resultados da troca iónica dos compostos orgânicos. 

 

Para uso em síntese os compostos orgânicos amônio e diamônio quaternário podem ter 

os anions I- trocados por grupos OH-. Procedimento que é realizado usando uma resina de troca 

iônica e podem ser realizadas empregando H2O ou metanol como solventes. Percentuais de 

troca acima de 90 % são requeridos para uso em síntese de zeólitas, pois baixos percentuais de 

troca podem ser atribuídos à presença de impurezas, ineficiência do processo de quaternização, 

ou degradação do composto orgânico. A seguir serão apresentados os resultados referentes a 

caracterização dos compostos e também dos produtos obtidos a partir do procedimento de troca 

iônica realizado nos três compostos estudados como direcionadores de estrutura.  

 

5.1.1.1 Di-iodeto de 8,8-dimetil-3-(trimetilamônio)-8-azobiciclo[3.2.1]octan-8-io -  1SDA(I)2  

 

O composto nomeado como 1SDA(I)2 é um diamônio quaternário, a composição 

química do produto sintetizado e a composição calculada estão muito próximas como pode se 

observando na Tabela 12.  

 

Tabela 12: Composição calculada e experimental obtida via análise elementar por CHN para o 1SDA(I)2. 

Composição C% H% N% I% C/N (molar) 

Teórico 31,88 5,80 6,20 56,13 6 

Experimental 31,80 5,96 6,36 44,12 5,8 
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Os dados de análise elementar indicam uma diferença muito pequena em relação a 

composição teórica e experimental. Essa diferença pode ter relação direta com a presença de 

compostos interferentes ou impurezas em menor grau. Na Figura 18 são apresentados os 

espectros de RMN 13C do composto 1SDA(I)2 na forma de iodeto antes do processo de troca 

iônica.  

Figura 18: Espectro de RMN 13C o para o 1SDA(I)2. 

 

 

Na Figura 18 os deslocamentos químicos (D2O, 75,47 MHz) referentes ao composto 

1SDA(I)2 foram assinalados como:  68.21 ppm (CH-N+(CH3)2), 62.57 ppm (CHN+(CH3)3), 

51.34 ppm (3 N+CH3), 44.32 ppm (2 N+CH2), 25.99 ppm e 24.63 ppm (4 CH2). Porém, se 

observam outros sinais, que não condizem com a estrutura do composto esperado. Estes 

resultados mais os valores observados na análise por CHN (Tabela 12) indicam que o composto 

não está puro. Os deslocamentos químicos (D2O, 75,47 MHz): 66,48 ppm (2CH-NCH3),  

38,22 ppm (NCH3) e 28,02 ppm (2 CH2) são condizentes com a presença do N,N,8-trimetil-8-

azabiciclo[3.2.1]octan-3-amina um dos intermediários de síntese. No entanto, nem todos os 

sinais referentes a esse composto são visíveis o que indica que pode estar presente em baixa 

quantidade. Os outros sinais dizem respeito a presença de contaminantes não identificados, que 

poderiam ser relacionados aos solventes utilizados no processo de síntese do composto 

orgânico. Mesmo com algumas impurezas decidiu-se realizar o procedimento de troca iônica.  



71 

 

A primeira troca iônica foi realizada em H2O a fim de avaliar a resistência do composto a esse 

processo. O percentual de troca iônica obtido foi de 80 % abaixo do esperado. Na Figura 19 é 

apresentado o espectro de RMN 13C para a amostra obtida.  

 

Figura 19: Espectro de RMN 13C para os 1SDA(OH)2 depois da troca iônica em H2O.  a) espectro total e b) 

ampliação da região de 72 ppm a 20 ppm. 

a) 

 

b) 

 

 

 Como pode ser observado no espectro da Figura 19 b), as ressonâncias observadas para 

o composto 1SDA(I)2 se repetem a pós o processo de troca iônica.  No espectro total 

apresentado na Figura 19 a), três sinais são assinalados com deslocamentos químicos em: 

168,24; 126,69 e 123,93 ppm. Os dois últimos sinais são caraterísticos de ligação dupla C=C e 
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ligação dupla no ciclo hexano. Também não podem ser mais vistas as reflexões em 23,26; 28,04 

e 29,44 ppm, estas reflexões seriam referentes a impurezas presentes. 

Uma troca iônica do composto em metanol também foi realizada, sendo obtido um 

percentual de troca de 75% inferior ao obtido em H2O. Na Figura 20 são apresentados os 

espectros, o sinal referente ao metanol foi subtraído para melhor visualização. 

 

Figura 20:  Espectro de RMN 13C para os 1SDA(OH)2 depois da troca iônica em metanol.  a) espectro total e b) 

ampliação da região de 72 ppm a 20 ppm.  

a) 

 

b) 

 

 Os deslocamentos químicos assinalados: 69,73 ppm (CH-N+(CH3)2), 61,40 ppm 

(CHN+(CH3)3),  52,13 ppm (3 N+CH3), 45,23 ppm (2N+CH3),  25,87 ppm e 27,29 ppm (4 CH2)) 

são referentes ao composto 1SDA(OH)2. As outras ressonâncias: 70,28 ppm (CH-N+(CH3)2, 

68,36 ppm (CHN+(CH3)3), 42,70 ppm (3 N+CH3), 39,27 ppm (2 N+CH3), 33,42 ppm e  
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28,96 ppm (4 CH2) foram assinaladas para o composto N,N,8-trimetil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-

3-amina, que é um precursor da formação do 1SDA(I)2.  

Uma nova troca foi realizada em H2O e a fim de testar a possibilidade de concentrar a 

amostra, uma alíquota do composto 1SDA(OH)2, foi evaporada em rota-vapor a 30°C, e depois 

analisada por RMN 13C com adição de D2O como solvente. Na Figura 21 é apresentado o 

RMN 13C do produto obtido.  

 

Figura 21: Espectro de RMN 13C para os 1SDA(OH)2 depois da troca iônica em H2O e rota evaporado a 30°C.  

a) espectro total e b) ampliação da região de 72 ppm a 20 ppm.  

a) 

 

b) 

 

Duas ressonâncias são observadas uma em 168,09 ppm e outra em 181,13 ppm.  Ambas 

as ressonâncias têm relação com a presença de ligação dupla, e podem ser relacionadas a 

modificações do 1SDA(I)2 ou as impurezas presentes. Neste caso como os sinais referentes ao 
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1SDA(I)2 estão presentes, o composto de interesse não se degradou, o que ocorreu é uma 

modificação das impurezas já que observamos o desparecimento de uma ressonância em  

27,76 ppm e aparecimento de outras duas em: 66,84 e 66,39 ppm.   

 De forma geral, em ambos os processos de troca, o percentual foi abaixo do esperado 

que seria no mínimo de 90 %. Porém devido a presença de impurezas, o que foi constado por 

RMN 13C, não se pode afirmar que ocorreu somente uma degradação do composto de interesse 

no caso 1SDA(OH)2. A troca em meio aquoso é um pouco mais favorável devido aos resultados 

percentuais e ao espectro de RMN 13C. Não é possível concentrar o composto após a troca, 

pois ocorre uma degradação do mesmo.  

 

5.1.1.2 Iodeto de adamantanospiro – 3’ – (N-metilpirrolidinio) -  2SDA(I)1  

 

O composto 2SDA(I)1 é produto da quaternização do composto adamantanospiro -3’- 

(N-metilpirrolidina) sintetizado primeiramente por (LUNDAHL et al., 1972) e colaboradores. 

A síntese envolve diferentes etapas até se obter o produto quaternizado na forma de sal iodeto. 

Para caracterização do composto foi realizada a análise química por CHN, os valores foram 

comparados aos valores teóricos calculados, e estes resultados são apresentados na Tabela 13.  

 

Tabela 13: Resultados da análise elementar, valores calculados e experimentais para o compostos 2SDA(I)1. 

Composição  C % H % N % I % C / N (molar) 

Teórico  51,88 7,55 4,07 36,54 15 

Experimental  51,87 7,26 3,99 36,88 15,2 

 

 Os valores experimentais e teóricos estão muito próximos assim como a relação C / N. 

Para verificar se a estrutura formada é condizente com a do composto desejado foi realizada 

uma análise de ressonância magnética nuclear para 13C. Na Figura 22 é apresentado o  

RMN 13C (125,62 MHz, solvente Clorofórmio) do composto 2SDA(I)1 antes do processo de 

troca iônica, os sinais foram identificado e relacionados a estrutura a partir dos deslocamentos 

químicos.  
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Figura 22: Espectro de RMN de 13 C para o composto 2SDA(I)1 na forma iodeto. O solvente utilizado foi 

Clorofórmio com δ: 77,12 ppm, que foi omitido. Os espectros foram gerados com frequência de 125,62 MHz. 

 

 

  Para o espectro de RMN 13C os valores assignados correspondem ao diferentes tipos 

de carbono presentes na molécula do 2SDA(I)1. Os deslocamentos químicos de RMN 13C  

(125,62 MHz, CDCl3): 75,72 ppm (CH2NCH3); 65,54 ppm (CH2CH2NCH3); 48,76 ppm (C); 

54,39 ppm (NCH3), 37,40 ppm (CH2); 37,20 ppm (CH); 37,57 ppm (CH2), 34,11 ppm  

(4x CH2); 26,33 e 26,24 ppm (2x CH).  

 O composto orgânico foi também analisado por Espectroscopia de Infravermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR) e o espectro obtido é apresentado na Figura 23.  

  

Figura 23: Espectro de Infravermelho do 2SDA(I)1 .As regiões estão indicadas segundo as faixas onde aparecem 

as bandas referentes  deformação axial da ligação Csp
3-H para os grupamentos metileno e metila (ʋCsp

3-H); 

deformação angular simétrica e assimétrica fora do plano para metileno (γCH2) e deformação axial da ligação  

C-N (ʋC-N). 
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O Espectro de infravermelho apresentado na Figura 23 foi dividido em 3 regiões uma 

entre aproximadamente 3000 – 2840 cm-1 onde surgem as bandas que correspondem as 

vibrações relativas a deformação axial de ligações de carbono sp3 e hidrogênio. Na região de 

1350 – 1150 cm-1 temos bandas de absorção provenientes da deformação angular simétrica e 

assimétrica fora do plano para a ligação C-H nos grupos CH2. As vibrações por deformação 

axial da ligação C - N costumam ocorrer na faixa de 1230 -1030 cm-1 para alquil aminas, e neste 

caso a presença de algumas vibrações nesta faixa pode ser relacionada a ligação C - N+ do 

amônio quaternário.  

No espectro de infravermelho apresentado (Figura 23) as bandas referentes a 

deformação axial C - H foram assinalas. Pode-se observar uma banda em 2990 cm-1, assignada 

para a deformação axial assimétrica (ʋas CH3), atribuída aos grupos metil ligados ao nitrogênio. 

A deformação axial assimétrica (ʋas CH2) e simétrica (ʋs CH2) da ligação C-H na estrutura do 

adamantano estariam ocorrendo respectivamente, em 2913 e 2858 cm-1. No caso a banda em 

2890 cm-1, pode ser atribuída a vibração de deformação simétrica (ʋs CH2) no ciclopentano 

substituído (SILVERSTEIN et al., 1994).  

 Outra banda é assignada em 1455 cm-1 e foi atribuída a frequência de vibração 

de deformação angular simétrica no plano do CH2 para o ciclo pentano. No caso do CH2 

presente na molécula de adamantano, esta banda estaria em torno de 1452 cm-1, desta forma 

superposta. A banda em 1473 cm-1 pode ser atribuída a deformação angular assimétrica no 

plano (δas CH3) para a ligação C-H no CH2 (SILVERSTEIN et al., 1994).   

O composto orgânico 2SDA(I)1 foi trocado em meio aquoso, para então ser utilizado em 

síntese. Na Figura 24 são apresentados os espectros de RMN 13C ( MHz, solvente D2O) para a 

amostra após a troca. 
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Figura 24: Espectro de RMN 13C para o composto orgânico 2SDA(OH)1, após a troca em H2O. O solvente 

utilizado foi D2O e os espectros foram gerados com frequência de 75,47 MHz. 

 

 

A dissolução deste composto em H2O não ocorreu até o momento em que a resina foi 

adicionada e os percentuais de troca foram acima de 99 %.  Algumas impurezas podem estar 

presentes, no espectro de RMN 13C se pode observar alguns sinais em torno de  

61 e 43 ppm, que devido a pequenas impurezas ou contaminação externa.  Devido a todos os 

resultados apresentados o composto se mostra estável ao processo de troca e pode ser testado 

em síntese.  

 

5.1.1.3  Iodeto de N,N,N-trimetil-2-adamantamônio  - 3SDA(I)1   

 

O composto 3SDA(I)1 já foi utilizado em síntese de zeólitas, a composição do produto 

obtido após reação com o CH3I  foi caracterizado com diferentes técnicas. Na Tabela 14 são 

apresentados os resultados da análise por CHN. O percentual de iodo trata-se da diferença da 

soma dos percentuais dos outros compostos em relação a 100 %.  

 

Tabela 14: Resultados da análise elementar calculados e experimental para o compostos 3SDA(I)1. 

Composição C% H% N% I% C/N (molar) 

Teórico 48,61 7,53 4,36 39,50 13 

Experimental 48,86 7,96 4,30 38,88 13,3 
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 A composição está muito próxima da composição teórica, concomitante a análise de 

CHN foi realizada uma caracterização por Espectroscopia de RMN 13C do composto como 

sintetizado, na forma de iodeto.  

Na Figura 25 os deslocamentos químicos (D2O, 75,47 MHz) referentes ao composto 

1SDA(I)2 foram assinalados como:  79,75 ppm (CHN+(CH3)3); 53,57 ppm (N+(CH3)3);   

39,57 ppm (CH2), 36,93 ppm (2CH2); 30,82 ppm (2 CH2); 28,71ppm (2CH); 26,95 e 25,94 ppm 

(2CHCHN+).  

 

Figura 25: Espectro de RMN de 13 C para o composto 3SDA(I)1 na forma iodeto. O solvente utilizado foi D2O. O 

espectro foi obtido com frequência de 75,47 MHz.  

 

 

 Uma análise de Infravermelho também foi realizada na amostra para melhor caracterizar 

o produto de síntese sendo interessante para eventuais comparações com novas sínteses, sendo 

uma alternativa ao uso do RMN 13C, principalmente no que diz respeito a última etapa da 

síntese do composto orgânico que é a quaternização. O espectro para o composto 3SDA(OH)1 

é apresentado na Figura 26.  
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Figura 26: Espectro de Infravermelho do 3SDA(I)1 .As regiões estão indicadas segundo as faixas onde aparecem 

as bandas referentes  deformação axial da ligação Csp
3-H para os grupamentos metileno e metila (ʋCsp

3-H); 

deformação angular simétrica e assimétrica fora do plano para metileno (γCH2) e deformação axial da ligação  

C-N (ʋC-N).. 

 

 

O Espectro de infravermelho da Figura 26 também foi dividido em 3 regiões que 

correspondem as faixas onde aparecem bandas devido as vibrações das ligações C - N e C - H. 

Em aproximadamente 3000 – 2840 cm-1 vibrações relativas a deformação axial de ligações de 

carbono sp3 e hidrogênio. Na faixa de 1350 – 1150 cm-1 bandas de absorção provenientes da 

deformação angular simétrica e assimétrica fora do plano para a ligação C - H nos grupos CH2. 

E em 1230 -1030 cm-1 as vibrações por deformação axial da ligação C - N para alquil aminas. 

Interessante notar que não se podem observar bandas de absorção na região de  

3500 – 3070 cm-1 e também 1650 – 1580 cm-1 que são referentes as vibrações de deformação 

axial e angular da ligação N - H em aminas.  Isto é um indicativo de que não existe a presença 

de aminas como impurezas na amostra, sendo que esta análise pode contribuir para verificar se 

o processo de quaternização foi efetivo e não resta nenhuma amina como impureza no produto 

final de síntese do composto orgânico.  

As bandas referentes a deformação axial C - H foram indicadas, podem-se observar uma 

banda em 2999 cm-1, assignada para a deformação axial simétrica (ʋs CH3), grupos metil ligados 

ao nitrogênio. Outras duas bandas podem ser vistas em 2909 e 2858 cm-1, estas bandas foram 

assignadas para a deformação axial assimétrica (ʋas CH2) e simétrica (ʋs CH2) na estrutura do 

adamantano. Uma banda mais intensa é observada em 1475 cm-1 esta banda pode ser assignada 

para a deformação angular assimétrica no plano (δas CH3) para a ligação C - H no CH3.    
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O composto 3SDA(OH)1 após a troca não apresentou sinais de degradação, como pode 

ser observado pelo espectro de RMN 13C apresentado na Figura 27. Onde os sinais referentes 

ao composto de interesse foram identificados.   

 

Figura 27: Espectro de RMN de 13 C para o composto 3SDA(I)1 após troca iônica em H2O. O solvente utilizado 

foi D2O. O espectro foi obtido com frequência de 75,47 MHz. 

 

 

O espectro do compostos 3SDA(OH)1 (Figura 27) apresenta 8 sinais referentes ao 

deslocamentos identificados como: 79,62 ppm (CHN+(CH3)3); 53, 38 ppm (3 N+CH3);  

39,47 ppm (1 CH2); 36,86 ppm (2 CH2); 30,74 ppm (2 CH2); 28,61 ppm (2 CH); 26.87 e  

25,87 ppm (2 CH). O percentual de troca iônica para a amostra foi de 95,6 %, o que era esperado 

segundo as análises realizadas, pois não se observaram impurezas presentes.  

 Antes de seguir para a próxima parte deste estudo, que é o uso em síntese dos materiais 

acima caracterizados, cabe um pequeno resumo dos resultados obtidos até o presente momento. 

Os compostos 2SDA(OH)1 e 3SDA(OH)1 são resistentes a troca iônica em H2O, com elevados 

percentuais de troca iônica. Estes compostos estão totalmente solúveis a pós a troca o que é 

importante para o processo de síntese. Não foram necessários testes adicionais de troca iônica 

em metanol. No caso do composto 1SDA(OH)2, os valores de troca foram abaixo do esperado. 
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O composto não se apresentou totalmente puro, o que poderia ter influenciado os procedimentos 

de troca iônica. Desta forma não se pode dizer com certeza se no processo de troca ocorreu a 

modificação do composto de interesse ou das impurezas presentes.  

 

5.1.2 Síntese de zeólitas  

 

5.1.2.1 Síntese utilizando o composto 1SDA(OH)2   

 

Mesmo observando que o processo de troca não foi muito eficiente (80 % de troca em 

H2O) para o 1SDA(OH)2, o mesmo foi empregado em alguns testes de síntese de zeólitas.  As 

relações 1SDA(OH)2 / SiO2 ; HF / SiO2 e H2O / SiO2  foram fixadas em 0,25; 0,5 e 7, 

respectivamente.  Na Tabela 15 é apresentado um resumo dos resultados obtidos em 

temperatura de cristalização de 150 e 175 °C sob agitação de 60 rpm.  

 

Tabela 15: Descrição dos produtos de síntese obtidos em diferentes tempos e temperaturas.  

Amostra Temperatura de síntese Tempo de síntese Produto 

LBI008A 

150°C 

5 dias e 12 h Amorfo 

LBI008B 12 dias e 12 h Amorfo 

LBI008C 25 dias e 12h Amorfo 

LBI008D 

175°C 

5 dias e 12 h Amorfo 

LBI008E 12 dias e 12 h Amorfo 

LBI008F 25 dias e 12 h Cristobalita 

 

 Processos de cristalização de redes estruturais silicato tendem a ir em direção a fases 

mais estáveis, no caso o quartzo. Nas temperaturas e pressão utilizadas em sínteses pura silício 

é comum observar a formação de fases como a tridimita e cristobalita que são fases mais 

estáveis que as zeólitas, porém menos estáveis que o quartzo (LOBO et al., 1995). Neste caso 

os fatores tempo, alta temperatura e a não oclusão do composto orgânico na rede inorgânica 

podem ter contribuído para a formação da fase cristobalita.  
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A síntese também foi testada em meio básico sem adição de HF ou NH4F, utilizando 

SiO2, porém a relação H2O / SiO2 foi aumentada para 10 e a relação 1SDA(OH)2 / SiO2 foi 

mantida em 0,25. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 16.  

 

 

Tabela 16: Descrição dos produtos de síntese obtidos em meio OH utilizando o 1SDA(OH)2 em diferentes tempos 

a temperatura de 150°C.  

Amostra Temperatura de síntese Tempo de síntese Produto 

LBI009A 

150°C 

5 dias e 12 h Amorfo 

LBI009B 12 dias e 12 h Amorfo 

LBI009C 25 dias e 12h Amorfo 

  

 

 Todos os materiais obtidos foram amorfos e somente foi testada a temperatura de  

150 °C para evitar processos de degradação ou formação de uma fase mais estável como a 

Cristobalita. Como os testes usando apenas silício não apresentaram resultados favoráveis, 

realizou-se uma síntese utilizando Ge e Si, como o 1SDA(OH)2 trocado em metanol (75 % de 

troca).  A composição do gel de síntese foi estipulada para relações Si / Ge = 5, utilizando NH4F 

como fonte de F-. A relação H2O / T foi mantida em 7 (sendo T a soma das quantidades molares 

de Si e Ge). Os resultados obtidos em diferentes tempos são mostrados na Tabela 17. 

 

 

Tabela 17: Descrição dos produtos de síntese obtidos utilizando o 1SDA(OH)2, Si e Ge em diferentes tempos a 

temperatura de 150°C.  

Amostra Temperatura de síntese Tempo de síntese Produto 

LBI012A 

150°C 

7 dias Germanato de amônio e AST 

LBI012B 14 dias Germanato de amônio e AST 

LBI012C 21 dias Germanato de amônio e AST 
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Na Figura 28 são apresentados os difratogramas de todas as amostras obtidas em 

diferentes tempos. As reflexões dos produtos são comparadas entre si e pode-se observar que 

as amostras apresentam difratogramas muito semelhantes.   

 

Figura 28: Difratogramas das amostras obtidas na síntese LBI012 em diferentes tempos. 

 

  

 

 Os difratogramas foram comparados a diferentes padrões GeO2, AST (IZA – assumindo 

composição pura silício) e a um germanato de amônio (ICSD 80063), comprovando-se por 

comparação da posição dos picos que as amostras se tratam de uma mistura de fases. As fases 

estão presentes na amostra de menor tempo de síntese (7 dias) e na amostra cristalizada por 21 

dias. Sobrepondo os difratogramas não se observa uma mudança na intensidade dos sinais 

referente a fase do tipo AST. Um pequeno aumento de intensidade das reflexões referentes ao 

óxido de germânio pode indicar que existe a tendência da síntese se direcionar a formação do 

óxido, sendo o germanato consumindo no processo. Na Figura 29 é apresentada a estrutura do 

tipo AST. 
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Figura 29: Estrutura do Tipo AST e unidades CBUs e NBUs que a descrevem. 

 

Fonte adaptado IZA. 

 A estrutura do tipo AST se caracteriza por uma estrutura que não possui sistema de 

canais, a abertura de poro é de formada por anéis de 6 membros. Desta forma é instável a 

remoção do template. A ASU-9 é uma zeolítica do tipo AST sintetizada a partir do GeO2 

utilizando como template a molécula de DBCO (1,4-diazabiciclo[2,2,2]-octano), 

caracterizando-se por uma estrutura muito instável, sendo decomposta já em 250°C (LI; 

YAGHI, 1998). O surgimento desta fase pode ser relacionado as impurezas presente no 

1SDA(OH)2 , isto evidencia a importância da resistência do composto que será utilizado como 

direcionador a fim de não promova a forção de mistura de fases.  

 

5.1.2.2 Síntese utilizando o composto 2SDA(OH)1   

 

     O composto nomeado como 2SDA(OH)1 (após a troca iônica de I- por OH-) não havia 

até o presente momento sido utilizado pra síntese de zeólitas. Como mostrou-se resistente a 

troca iônica foi testado em síntese utilizando Germânio, Sílica, Boro e Lítio. Na Tabela 18 é 

apresentado um resumo das sínteses realizadas e os produtos obtidos em diferentes composições 

e tempos.    
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Tabela 18: Descrição dos produtos obtidos para síntese utilizando o composto 2SDA(OH)1 em diferentes tempos 

e composições do gel de síntese.   

 

Amostra Composição Meio de síntese Tempo de síntese Produto 

LBI069A Si / B = 51 e Si / Li = 54 OH 13 dias Lamelar 

LBI069B 20 dias Amorfo/lamelar 

LBI070A Si / B = 51 e Si / Li = 41 OH 13 dias Lamelar 

LBI070B 30 dias Amorfo 

LBI082A Si / B = 49 e Si / Li = 24 OH 13 dias morfo 

LBI055A Si / Ge =10,3 NH4F 7 dias ITQ7 / ITQ-17 

LBI055B 21 dias  ITQ7 / ITQ-17 

LBI055C 37 dias  ITQ7 / ITQ-17 

LBI079A Si / B = 50 NH4F 7 dias Amorfo 

LBI079B 14 dias Amorfo 

LBI079C 29 dias  Amorfo 

LBI081A Si / Ge = 50 NH4F 6 dias Amorfo 

LBI081B 15 dias Amorfo 

LBI081C 29 dias Amorfo 

 

 

5.1.2.2.1 Sínteses em meio OH- utilizando Li e B. 

 

As sínteses realizadas com adição de Li foram feitas em meio básico (OH) de forma a 

evitar efeitos de interação Li e F-. O aumento da quantidade de Li adicionado não proporcionou 

diferenças significativas. O mais evidente foi que com relação Si / Li = 24 em 13 dias o material 

obtido é amorfo e não existe presença de material organizado.  Para que ocorra a formação do 

material lamelar a relação Si / Li deve ser maior que 24. Os difratogramas dos produtos que 

apresentaram perfil lamelar são apresentados na Figura 30.  
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Figura 30: Difratogramas das amostras LBI069A e LBI070A utilizando Si, B e Li em meio OH. 

 

  

 O processo de formação de zeólitas é complexo, passando por diferentes fases 

envolvendo formação de núcleos e crescimento cristalino. Nos difratogramas das amostras 

LBI069A e LBI070A (Figura 30) os valores de 2Ɵ para a primeira reflexão foram de 4,5° para 

ambas amostras com um valor de d = 19,7 Å.  A alta intensidade desta reflexão pode ser 

atribuída ao ordenamento das lâminas no momento do preparo das amostras. As reflexões 

seguintes possuem intensidade muito menor em relação a primeira reflexão e se encontram nas 

posições 2Ɵ = 9,1°, 10,3°, 11,7° e 12,8°, para ambas amostras. Em uma primeira análise se 

supôs que estas amostras poderiam ser precursoras para formação de um material zeolítico. 

Foram feitas micrografias das amostras, estas são apresentadas na Figura 31, onde 

observa-se em destaque a presença de lâminas (desorganizadas) e um material de morfologia 

bastante semelhante a sílica gel e/ou característico de sílica amorfa.  

 

Figura 31: Micrografias das amostras a) LBI069A e b) LBI070A 
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A micrografia da amostra LBI070, em destaque as lâminas tem aspecto semelhante a 

uma intermediário lamelar observado por Lohse e colaboradores (1997), onde verificou a 

presença de aglomerados formando lâminas cuja distancia correspondia a o valor de d referente 

a 2Ɵ = 5,4° para zeólita Beta. Prolongando o tempo de síntese para 25 dias foram obtidos apenas 

materiais amorfos ou menos organizados.  

  Um comportamento semelhante também foi observado por Tuel (1999), na síntese da 

zeólita beta e ZSM-48 utilizando os cátions orgânicos hexametônio e tetrametilamônio.  Neste 

trabalho observou que a formação dos produtos desejados só ocorreu depois da degradação total 

da estrutura lamelar. No caso da estrutura lamelar observada ocorria a formação de um material 

com um sinal muito intenso em 2Ɵ = 6,2° o que seria um espaçamento basal de 14,1 Å.  

Com o objetivo de analisar a quantidade de orgânico presente foi feita uma análise 

termogravimétrica da amostra LBI069A em fluxo de ar. As curvas termogravimétricas e os 

percentuais de perda de massa para cada evento também são apresentados na Figura 32.    

 

Figura 32: Curvas termogravimétricas obtidas para a amostra LBI069A e valores percentuais de perda para cada 

evento. 
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 De alguma forma o material orgânico está presente na matriz inorgânica proporcionando 

uma organização (muito pequena) com característica lamelar. A primeira perda pode ser 

atribuída a remoção de H2O adsorvida na superfície do material, sendo que as perdas II e III 

são atribuídas a presença de material orgânico e também a condensação de grupos silanóis. Na 

faixa de 160 a 304 °C a perda de massa pode ser atribuída ao material orgânico presente 

externamente as partículas.   

Análises de Espectroscopia de Infravermelho foram realizadas nas amostras 

sintetizadas, e é possível ver bandas condizentes com a presença de SiO2 amorfo, do material 

orgânico 2SDA(OH)1 e referentes as lâminas organizadas.  Na Figura 33a são apresentados os 

espectros de infravermelho para a amostras LBI070A e LBI070B e a região de  

1400 – 400 cm-1 está em destaque com as bandas assinaladas na Figura 33b.  

 

Figura 33: Espectros de infravermelho das amostras LBIO70A, LBI070B. Em destaque espectros das amostras 

LBIO70B, LBI69A com as bandas observadas assinaladas.   

a) 

 

b) 

 

  

Primeiramente foi observado nos espectros, nas regiões de 3050 - 1780 cm-1 e em torno 

de 1600 - 1400 cm-1 bandas relativas a presença de material orgânico, neste caso o composto 
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2SDA(OH)1.  O que está coerente com as curvas termogravimétricas apresentadas na  

Figura 32. 

A amostra LBI070B trata-se da amostra obtida após um tempo maior de síntese, e 

apresenta um difratograma característico de material amorfo, já a amostra LBI070A apresenta 

uma organização lamelar.  Flanigen e colaboradores (1974), definem algumas regiões a serem 

observadas, onde ocorrem as vibrações internas aos tetraedros e vibrações externa aos 

tetraedros (Ver Tabela 11), por isso a região em destaque Figura 33b foi analisada mais 

detalhadamente.  

Na amostra amorfa algumas bandas características podem ser observadas.  A banda 

assinalada em 1084 cm-1 é devido a vibração por deformação axial para a ligação Si-O (ʋ Si-

O), em ≈ 950 cm-1 temos a banda referente a vibração da ligação Si-OH (ʋSi-OH). Em 462 e 

800 cm-1 as banda correspondem a deformação angular  (δ Si-O-Si) e deformação angular no 

plano (ρ Si-O-Si), respectivamente (SORARU et al., 1999). Algumas destas bandas coincidem 

nas duas amostras principalmente as que se referem as vibrações internas aos tetraedros (1238 

cm-1, 1084 cm-1 e 462 cm-1).  Pode-se observar bandas na amostra LBIO70A que não são vistas 

na amostra LBI070B (amorfa), assinaladas com um (*).  

Na Figura 34 são apresentados os espectros de infravermelho das amostras LBI69A, 

LBI070B e LBI082A ambas amostras obtidas em 13 dias de síntese diferenciando-se pela 

quantidade pela relação Si / Li.  

 

Figura 34: Espectros de infravermelho das amostras LBIO69A, LBI070A e LBI082A, com relações Si/Li de 54, 

41 e 24 respectivamente.   
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 A amostra LBI069A com característica lamelar apresenta um número maior de bandas. 

A banda em 1084 cm-1, que se observa nas amostras LBI070A e LBI082A, aparece deslocada 

na amostra LBI069A, isto poderia indicar uma maior presença de Boro nesta amostra  

(SHVETS et al., 2011). 

 

5.1.2.2.2 Sínteses em meio F- utilizando Ge. 

 

Na literatura se observam muitos exemplos de novas estruturas descobertas  

utilizando-se Ge em síntese. Muitas destas estruturas têm como característica a presença de 

Germânio nos anéis duplos de 4 membros devido ao fato da presença deste elemento tornar este 

tipo de estrutura menos tensionada como já observado por diferentes autores em estudos de 

zeólitas ITQ-7 (ISV) (BLASCO et al., 2002), ITQ-17 (BEC) (SASTRE et al., 2002) e  UTL 

(ODOH et al., 2014). 

 Na Figura 35 estão apresentados os difratogramas dos produtos obtidos em diferentes 

tempos de síntese, a partir de um gel com relação Si / Ge = 10,3. A cristalização foi sob agitação 

(60 rpm) a 150 °C e a síntese foi realizada em meio fluorídrico com uso de NH4F como fonte 

de F-.  

Neste tipo de síntese o pH fica em torno de 7 ± 1, o que é mais conveniente para evitar 

a degradação do composto orgânico durante o processo de síntese. A relação de H2O / T = 7  

(T = soma das quantidades molares de Si e Ge presentes) também contribuiu para que o gel não 

estivesse muito concentrado. Sínteses onde a quantidade de H2O é muito baixa (relações  

H2O / T abaixo de 3) são mais favoráveis a degradação do SDA orgânico. Porém, em relações 

mais baixas é possível sintetizar estruturas de poros mais abertas onde a concentração de F-  tem 

papel determinante pois compensa a carga do composto orgânico presente e tende a se localizar 

preferencialmente em estruturas pequenas como do tipo D4R, sendo este um dos motivos da 

formação de estruturas com mais baixa densidade de rede (MARTÍNEZ; CORMA, 2013).  
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Figura 35: Difratogramas das amostras Sintetizadas com 3SDA(OH)1 com relação Si/Ge=10,3 em diferentes 

tempos de cristalização. 

 

 

 As amostras forma comparadas a diferentes padrões de zeólitas. Verificou-se que a 

maioria das reflexões era compatível com a zeólita ITQ-7 (ISV). A amostra também foi 

comparada a uma zeólita do tipo BEC no caso ITQ-17. Na Figura 36 é apresentado o 

difratograma da amostra sintetizada em 7 dias (LBI055A), comparada ao padrão de difração da 

da ITQ-7 e ITQ-17 que estão disponíveis no site da IZA.  

 

Figura 36: Difratograma da amostra Si/Ge = 10 (7 dias) comparada as reflexões das zeólitas ITQ-7 e ITQ-17. 
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 As zeólitas ITQ-7 e ITQ-17 tem estruturas do tipo ISV e BEC, respectivamente. Ambas 

pertencem a sistema cristalino tetragonal e podem ser descritas pelas mesmas unidades 

compostas de construção, além de possuírem abertura de poro de tamanho semelhante, como 

representado na Figura 37. Desta forma seria possível que uma das fases aparecesse como 

impureza. 

 

Figura 37: representação das estruturas ISV e BEC. Fonte adaptado IZA.  

 

 

A zeólita ITQ-7 pode ser sintetizada tanto na forma pura silício como adicionando-se 

Ge ao gel de síntese, o que acelera o processo de cristalização deste material para tempos de  

12 h (BLASCO et al., 2002).  Ambas as estruturas apresentam SBUs do tipo D4R, quase como 

regra o Germânio tem tendência a ocupar posições nestas unidades, isto por que devido ao 

comprimento de ligação Ge-O ser maior que Si-O, a presença de Ge nestas unidades faz com 

que a tensão no anel seja menor e assim tem-se maior estabilidade (SASTRE e CORMA, 2010).  
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Aumentando-se a relação Si / Ge para 50 não foi possível obter nenhum material 

cristalino nos tempos de síntese estudados. Materiais amorfos também foram obtidos utilizando 

uma relação Si / B de 50. Desta forma relações menores de Si / Ge talvez sejam mais favoráveis 

a produção de uma fase pura.  

 

5.1.2.3 Síntese utilizando o composto 3SDA(OH)1  

 

 A geometria e as propriedades químicas dos compostos orgânicos utilizados como 

agentes de estrutura influenciam o tipo de estrutura formada, bem como a presença de outros 

elementos além do Si. Na Figura 38 são presentados dois compostos amônio quaternário que 

tem como base a estrutura do adamantano, um hidrocarboneto policíclico.  

 

Figura 38: Estruturas dos compostos A) trimethyladamantan-1-amonium e B) trimethyladamantan-2-aminium 
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Ao se inserir grupos amina e quaternizar, podem ser obtidos dois compostos amônio 

quaternários. Tanto o composto A quanto o composto B apresentam a mesma relação 

C / N = 13 diferindo-se pela posição do grupo N+(CH3)3. São compostos rígidos e em termos de 

volume não diferem muito. Ambos os compostos já foram utilizados em síntese de zeólitas 

como mostrado na Tabela 19. O composto B foi usado neste estudo para síntese de zeólitas. 
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Tabela 19: Relação de zeólitas sintetizadas utilizando os compostos N,N,N-trimetil-1-adamantamônio  e N,N,N-

trimetil-2-adamantamônio  

SDA Estrutura Composição Referencias 

N,N,N-trimetil-1-

adamantamônio  

MWW – ITQ-1 

 

Pura Silício (CAMBLOR, M. A et al., 1998) 

CHA - Chabazita Pura Silício (DÍAS-CABAÑAS et al., 1998) 

AFI -  SSZ-24  Pura Silício 

(meio F-) 

Com uso de KOH 

(LIU et al., 2002) 

 

(BIALEK et al., 1991) 

STT - SSZ-23  Silício e Boro (ZONES; HWANG, 2011) 

N,N,N-trimetil-2-

adamantamônio  

MWW - SSZ-25  Alumínio e Silício (ZONES et al., 2001) 

 

STT – SSZ-23 Silício e Alumínio (ZONES, 1987b) 

    

 

Nas sínteses realizadas neste estudo foram utilizadas diferentes relações Si / Ge com 

relação H2O / T igual a 7, em meio fluorídrico a 150 °C, na Tabela 20 é apresentado um resumo 

das sínteses realizadas e os produtos obtidos. 

 

Tabela 20: Descrição dos produtos obtidos para síntese utilizando o composto 3SDA(OH)1 em diferentes tempos 

e composições do gel de síntese.   

Síntese Composição Tempo de síntese Produto formado 

LBI057A  

LBI057B 

LBI057C 

Si / Ge = 20,6 7 dias e 3h 

14 dias e 5 h 

29 dias 

STT e nda 

STT 

STT 

LBI065A 

LBI065B 

LBI065C 

Si / Ge = 35 12 dias e 18 h 

19 dias  

26 dias 

STT 

STT 

STT 

LBI061A 

LBI061B 

LBI061C 

Si /  Ge = 48,4 12 dias e 16 h 

19 dias e 11h  

26 dias e 12 h 

STT 

STT 

STT 

LBI077Ab 

LBI077Bb 

LBI077Cb 

Pura silício 7 dias 

14 dias 

28 dias 

Amorfo 

Amorfo 

Amorfo 

a  Fase não identificada;  b Nesta sínteses foi adicionado NH4OH para manter a relação  

OH / T = 0,5 sendo que a relação 3SDA(OH) / T = 0,3. 
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A SSZ-23 possui o tipo estrutural STT e apenas no ano de 1998 a estrutura pode ser 

melhor descrita com a utilização de radiação sincrotron em estudo realizado por Camblor e 

colaboradores. No trabalho mencionado foi verificado que a SSZ-23 trata-se de uma zeólita 

com canais com abertura de poro de 9MR e 7MR, o que também lhe diferencia de outras 

estruturas já sintetizadas. Na Figura 39 é apresentada a configuração de poros da estrutura do 

tipo STT de acordo com Ficha CIF (do inglês, Crystallographic Information File) obtida no 

banco de dados da IZA. 

  

 Figura 39: Representação da estrutura do tipo STT e SBUs que são usadas para descreve-la. Em destaque a 

representação da zeólita SSZ-23 tipo STT com o SDA representado nas cavidades.  

 

Fonte adaptado IZA.   

 

 Na Figura 39 na representação da estrutura da SSZ-23 (tipo STT) pode-se visualizar 

como seria o comportamento do composto do tipo A (Figura 38) nos canais da zeólita. Estudo 

de difração de raios-X revelou que o direcionador orgânico está localizado dentro de uma 

pequena cavidade que é formada na intersecção dos canais de 7MR e 9MR (CAMBLOR, M. 

A. et al., 1998). A composição da célula unitária estabelecida para a zeólita SSZ-23 pura sílica 

foi (C13H24N)4.1 F3.3 (OH)0,8 (H2O)1.6 [Si64 O128], ou seja, quatro moléculas do composto A por 

cela unitária como representado na Figura 36.  

A estrutura do tipo STT faz parte do sistema monoclínico, sendo pertencente ao grupo 

espacial P121/n1 com parâmetros de rede: a = 13.050 Å; b = 21.853 Å; c = 13.573 Å; α e  
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γ = 90° e β = 102.905° e volume de cela de 3.773,03 Å3 (IZA).  Estes valores serão usados com 

referência neste trabalho.  

Na Figura 40 são apresentados os difratogramas das amostras (gel de síntese com 

relação Si / Ge =20,6) como sintetizadas. Os difratogramas foram comparados com 

difratogramas da SSZ-23 pura silício como sintetizada (ZONES, 1987b) para uma identificação 

qualitativa da amostra. 

 

Figura 40: Difratogramas das amostras sintetizadas com relação Si / Ge = 20,6 em diferentes tempos de 

cristalização  

 

As primeiras sínteses descritas para a SSZ-23 (estrutura tipo STT) foram realizadas em 

meio básico, usando ambos os compostos A e B apresentados na Figura 38, no caso como 

referência estão sendo utilizadas as reflexões de uma amostra pura sílica sem calcinar (ZONES, 

1987b)  

A partir das imagens de Microscopia eletrônica de Varredura (Figura 41) é possível 

distinguir claramente duas fases no produto de síntese da LBI057A o que reforça o observado 

no difratograma da amostra em questão, onde se podem observar algumas reflexões que não 

pertencem a fase SSZ-23. Esta fase não foi identificada sendo nomeada como fase X.   
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Figura 41: Micrografia das amostras sintetizadas com relação Si/Ge = 20,6 com diferentes tempos de 

cristalização. 

a)

 

b) 

 

                                  c) 

 

 

  

Na micrografia da amostra sintetizada em 7 dias (Figura 41a) pode-se observar 

pequenos aglomerados na superfície dos cristais em formato de placas empilhadas. Num 

primeiro momento duas fases distintas são formadas sendo que a fase X (não identificada) é 

consumida no decorrer do tempo, pois em 14 dias não se observa mais a presença de cristais de 

formato esférico, mas a presença de placas dispersas de diferentes tamanhos, pode se observar 

a presença de amorfo também observada por DRX pela elevação do background em  

2θ = 20 - 30°. Com o decorrer do tempo os cristais encontram-se menos aglomerados  

(Figura 41c). Uma análise de EDS nos diferentes cristais apresentados no produto de síntese 

LBI057A (7 dias) apresentou resultados diferentes para os dois tipos morfologia observada, no 

que diz respeito a relação Si / Ge. Estes resultados são apresentados na Tabela 21. 
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Tabela 21: Resultados da análise por EDS da amostra cristalizada em 7 (LBI057A) dias com relação Si/Ge = 20,6. 

Região Si (atom %) Ge (atom %) Si / Ge 

Cristais esféricos 88,12 11,88 7,42 

Cristais placas 92,72 7,28 12,73 

 

 Os cristais esféricos apresentam uma maior quantidade de Ge e consequentemente uma 

relação Si / Ge menor.   Uma análise de ICP da amostra obtida em 14 dias e 5 h (LBI057B) 

revela que o conteúdo de germânio presente é maior do que o adicionado inicialmente e a 

relação Si / Ge do gel de síntese de 20,6 passou a ser de 11 no produto final.  Na Figura 42 são 

apresentadas as curvas termogravimétricas para amostra LBI057B e também os valores de 

perda de massa ocorridos em cada evento.  

 

Figura 42: Curvas termogravimétricas e percentuais de perda de massa calculados para cada um dos 

eventos. 

 

 Pode-se observar nas curvas termogravimétricas a ocorrência de 3 perdas de massa  

(I, II e III – a última perda é dividida em dois eventos). As perdas II e II são atribuídas a 

degradação do composto orgânico presente nos canais/cavidades da amostra.  Somando-se os 

valores de perda de massa II e III, isto equivale a 15.943 % da amostra. A terceira perda de 

massa ocorre em elevada temperatura. Este fato pode ser relacionado ao tamanho dos poros do 
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material que é de 7MB e 9Mb, o que classifica esta estrutura como uma estrutura de poros 

pequeno com um sistema de canais bidimensional. O tamanho da abertura destes canais é de 

3,7 x 5,3 Å para abertura de 9Mb e 2,4 x 3,5 Å para abertura de 7Mb, o que dificultaria a saída 

do composto orgânico presente, sendo necessário uma temperatura mais elevada para remoção 

total.  

A análise química por CHN deste material apresentou os seguintes resultados:  

C % = 13,121, H % = 1,913, N % = 1,097 e C / N (molar) = 13,9 muito próxima ao valor 

experimental do 3SDA(OH)1.  Somando-se os valores percentuais de C, N e H o percentual de 

compostos orgânicos presentes seria de 16,131 %.  

Aumentando-se a relação Si / Ge se obtém uma amostra com estrutura do tipo STT, 

como padrão de referência novamente foi utilizado como padrão a zeólita SSZ-23 com o SDA. 

Os Difratogramas das amostras obtidas em diferentes tempos de síntese e o padrão da Zeólita 

SSZ-23 (IZA) são apresentados na Figura 43.  

 

Figura 43: Difratograma das amostras sintetizadas com relação Si/Ge = 35 em diferentes tempos de síntese 

 

As reflexões apresentadas pelas amostras com relação Si / Ge = 35 podem ser 

relacionadas as reflexões da SSZ-23 pura Silício como sintetizada, aqui usada como padrão 

para identificação.  Algumas reflexões foram assinaladas para a amostra (*), pois não coincidem 

como padrão utilizado e podem pertencer a outra fase presente em pequena quantidade. 
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Na Figura 40 são apresentadas as micrografias das amostras sintetizadas com relação  

Si / Ge 35. As micrografias também apresentaram apenas dois tipos de morfologia de cristais 

independente do tempo de síntese. Como a primeira amostra foi obtida em um tempo mais 

longo que a amostra anterior obtida em 7 dias, a presença de uma fase semelhante a observada 

na amostra LBI057A não foi identificada. 

Figura 40: Micrografia das amostras sintetizadas com relação Si / Ge =35 em diferentes tempos de cristalização  

a) LBI065A, b) LBI065B e c) LBI065C. 

a) 

 

b) 

 

                                  c) 

 

 

 Os cristais presentes são irregulares quanto a forma e tamanho, as placas aparentam ser 

mais finas o que poderia explicar a irregularidade de forma pois estariam partidas. Devido ao 

observado, foi feita uma análise de EDS pontual de forma a verificar a composição dos cristais 

no produto LBI065B, os resultados são apresentados na Tabela 22. 
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Tabela 22: Resultados de EDS para diferentes tamanhos de cristais observados na amostra LBI065B. 

Região Si (atom %) Ge (atom %) Si / Ge 

Cristais Menores 96,70 3,30 29,30 

Cristais placas 97,06 2,94 33,01 

 

 Existe uma pequena diferença entre a composição dos cristais por análise de ICP e EDS. 

Na análise química global a relação Si / Ge = 23.  Uma análise termogravimétrica foi realizada 

a fim de estimar a quantidade de orgânico presente na amostra, o resultado é apresentado na 

Figura 41. 

 

Figura 41: Curvas termogravimétricas e percentuais de perda de massa calculados para cada uma das perdas de 

massa observada para a amostra LBI065B. 

 

 

 A quantidade de orgânico presente na amostra LBI065B é de 16,988 % (somando-se as 

perdas II e III), o que está um pouco acima do valor calculado por análise de CHN que foi de 

15,115 % (C % = 11,300; H % = 2,099 e N % = 0,825) com uma relação C / N de 16. Esta 

diferença nos valores de C / N pode ser decorrente ao fato da degradação do 3SDA(OH)1 

durante o processo de síntese. Utilizando a composição da cela unitária do tipo SSZ-23 (STT) 

|(C13H24N+)4.1 F-
3.3(OH)-

0.8|[Si64 O128] foi calculado uma estimativa do número de moléculas 

orgânicas presentes por cela unitária, partindo dos valores obtidos por CHN. Neste caso seriam 



102 

 

três moléculas por cela unitária e a partir dos valores de EDS (para ambas morfologias) a relação 

atômica Si / Ge por cela unitária seria aproximadamente de 31. 

 A amostra LBI065B foi calcinada em mufla convencional a temperatura de 550 °C. A 

amostra também foi analisada por difração de raios-X e comparada a amostra sem calcinar e a 

um padrão de difração referente a estrutura do tipo STT pura Silício obtido na base de dados 

IZA (Figura 44).   

Figura 44: Difratogramas da amostra LBI065B sem calcinar e após calcinação (LBI065BW), ambas são 

comparadas a um difratograma padrão da estrutura do tipo STT.  

 

O difratograma da amostra LBI065BW (amostra calcinada) se aproxima muito do 

difratograma padrão da STT pura silício (sem a presença de orgânico). Como na comparação 

anterior algumas reflexões não são totalmente condizentes com a estrutura da STT. Como se 

utiliza germânio em síntese algo que poderia ocorrer é a formação de GeO2, porém não se 

observam sinais referentes a presença de oxido de germânio. Uma análise termogravimétrica 

foi realizada na amostra após calcinação para verificar se ocorreu a total retirada do composto 

orgânico. A amostra foi analisada até a temperatura de 800 °C e o resíduo foi analisado por 

DRX de forma a verificar se ocorreu alguma mudança na estrutura cristalina. Na Figura 45 são 

comparados os difratogramas da amostra calcinada LBI065BW e LBI065BW* (resíduo da 

análise termogravimétrica) 
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Figura 45: Difratograma das amostras LBI065BW (calcinada) e o resíduo recuperado após a análise 

termogravimétrica (LBI065BW*) ambas comparadas ao padrão de difração da estrutura do tipo STT (IZA). 

 

 

 Não foram identificadas reflexões referentes a presença de Óxido de Germânio no 

difratograma da amostra LBI065BW*. Algo interessante sobre a estrutura do tipo  

STT (SSZ-23 Si) é que como ocorre com algumas zeólita tem um coeficiente de expansão 

térmica negativo. Ou seja em temperatura altas ocorre uma redução nos parâmetros de cela 

unitária e consequentemente no volume (WOODCOCK et al., 1999). Desta forma um pequeno 

deslocamento nos sinais a ângulos maiores poderia ser notado. Porem os trabalhos retratam 

experimentos in situ, e os efeitos desta retração da cela unitária não poderiam ser permanentes 

após o material resfriar.  

A síntese LBI061 foi realizada utilizando uma menor quantidade de Germânio sendo a 

relação do gel de síntese estimada em Si / Ge = 48,4. Novamente foi obtido um material com 

estrutura STT. Na Figura 46 são apresentados os difratogramas das amostras obtidas em 

diferentes tempos de síntese.  
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Figura 46: Difratogramas das amostras sintetizadas com relação Si / Ge = 48,4 em diferentes tempos de 

cristalização. 

 

 Nesta composição e tempos foram obtidos materiais com morfologia regular e com 

cristais maiores. Na figura 47 são apresentadas as micrografias destes materiais.  

 

Figura 47: Micrografia das amostras sintetizadas com Si  / Ge = 48,8 em diferentes tempos de cristalização. 

a) 

 

b) 

 

                          c) 
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Independentemente do tempo de síntese a morfologia dos cristais não muda, mantendo-

se como placas que podem estar soltas ou aglomeradas (semelhante a novelos). Neste caso o 

aumento da relação Si / Ge no gel de síntese foi favorável a produção de um material com 

morfologia mais uniforme quanto comparado as amostras obtidas com maiores quantidades de 

Germânio. Os resultados da análise termogravimétrica da amostra LBI061B são apresentados 

na Figura 48. 

 

Figura 48: Curvas termogravimétricas e percentuais de perda de massa calculados para cada uma das perdas de 

massa observada para a amostra LBI061B. 

 

 

 Pela análise de CHN a quantidade de orgânico presente é de 15,640% contra 16,854% 

calculado a partir da curva termogravimétrica. A relação C / N está bem próxima ao valor 

experimental do SDA, nesta amostra C / N=12,4 (C % = 12,283; H % =  2,201 e N % =  1,156). 

A partir dos valores de CHN e tendo como base a composição da cela unitária do tipo SSZ-23 

(STT) |(C13H24N+)4.1 F-
3.3(OH)-

0.8|[Si64 O128] (obtido na base de dados IZA) pode-se dizer que 

neste caso a quantidade de orgânico presente na cela unitária equivale a 4 moléculas.  

 Ao se realizar a análise de ICP para a amostra LBI061B, foi constatado uma maior 

incorporação de Ge, pois a relação Si / Ge esperada era entorno de 48,4 nas a amostra apresentou 
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uma relação Si / Ge de 21. Não se observa material amorfo nas micrografias, nem uma elevação 

do background em 2 Ɵ = 15 – 30° (Figura 46). Uma hipótese pode ser que a maior incorporação 

de Ge é devida a uma baixa homogeneização da amostra, o que levaria a relações diferentes  

Si / Ge no gel, distribuídos nas autoclaves.  

 Uma análise de infravermelho foi realizada nas amostras LBI057B, LBI065B e 

LBI061B. Na Figura 49 são apresentados os espectros de IV para as amostras e as bandas 

observadas são indicadas.  

 

Figura 49: Espectros de infravermelho das amostras LBIO57B, LBI065B e LBI061B, com relações Si / Ge de 11, 

23 e 21, respectivamente. a) Espectro completo mostrando três regiões onde se observam a presença de sinais. b) 

ampliação da região de 1400 a 400 cm-1 e c) ampliação da região de 1400 a 400 cm-1 somente para a amostra 

LBI061B.  

a) 

 

b) 

 

c) 
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Em aproximadamente 1225 cm-1 podem ser vistas duas bandas para as amostras, em 

torno de 1234 e 1215 cm-1. Normalmente se observam apenas uma banda nesta região devido 

a vibração por estiramento assimétrico da ligação T-O-T. A banda em 1075 cm-1, 

aproximadamente, se refere as vibrações por estiramento assimétrico internas aos tetraedros. O 

que não se observa nestas amostras não calcinadas é a presença de uma banda em  

≈ 1000 cm-1, que é observadas em zeólitas com estrutura do tipo UTL (SHVETS et al., 2011)  

ou a zeólita ITQ-7 (ISV) (BLASCO et al., 2002) que estaria relacionada a vibração de 

estiramento assimétrico da ligação Si-O-Ge. Convêm reforçar que tanto a estrutura do tipo UTL 

como a estrutura ISV possuem estruturas do tipo D4R, onde a presença de Ge e energicamente 

mais favorável devido a tensão de ligação existente neste tipo estrutural. Neste caso a estrutura 

dos materiais sintetizados seria do tipo STT, não possuindo unidades D4R.  

As bandas que surgem entre 650 a 500 cm-1 são atribuídas a vibrações relativas a 

vibração da ligação T-O-T em anéis duplos de 6 ou 4 membros (D4R ou D6R) em zeólitas 

como faujasita, zeólita A, etc (FLANIGEN et al., 1974; WEITKAMP; PUPPE, 1999). No caso 

da estrutura do tipo STT, não ser formada por estruturas de D4R ou D6R as bandas nesta região 

poderiam ser relacionadas a vibração da ligação T-O-T das unidades de construção composta 

bea e cas (ver Figura 39).  

 Ao se analisar os resultados de todas as sínteses, com diferentes relações Si / Ge pode-

se observar uma tendência, onde a relação Si / Ge no produto final sempre é menor a relação 

estipulada para o gel de síntese. O que indica que uma facilidade de incorporação do Ge a 

estrutura destes materiais. Devido ao comprimento de ligação Ge – O ser maior que o da ligação 

Si – O a presença de germânio em estruturas mais tensionadas é energeticamente favorável 

(O’KEEFFE; HYDE, 1978). Na estrutura do tipo STT o Germânio pode estar localizado nestas 

estruturas com as unidades do tipo S4R que fazem parte da estrutura do tipo bea (ver Figura 

39). 

O uso de germânio em síntese de zeólitas vem sendo explorado para produção de novas 

estruturas e fato do Germânio ser incorporado a uma estrutura zeolítica (neste caso a estrutura 

STT) é interessante do ponto de vista, em que, estes materiais podem tornar-se precursores para 

a descoberta de novas estruturas como é o caso do uso do método ADOR (ODOH et al., 2014). 

Neste processo o Germânio é removido de forma controlada, sendo que esta etapa pode também 

ser aplicada a materiais para formar mesoporosidade. Desta forma a inserção de Ge seria 

interessante não somente para formação de novas estruturas, mas possibilitaria obter materiais 

com microporosidade e mesoporosidade.   
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CONCLUSÕES 

  

 Neste trabalho verificou-se que entre os dois compostos de uso inédito em síntese: Di-

iodeto de 8,8-dimetil-3-(trimetilamônio)-8-azobiciclo[3.2.1]octan-8-io -  1SDA(I)2  e o Iodeto 

de adamantanospiro – 3’ – (N-metilpirrolidinio) -  2SDA(I)1. O composto nomeado como 

2SDA(I)1 apresenta os resultados mais promissores, pois é resistente a troca iônica em H2O, e 

em testes iniciais promoveu a síntese da ITQ-7 com presença da ITQ-17, a partir de um gel de 

síntese com relação Si / Ge = 10.  Na síntese em meio básico, utilizando um cátion inorgânico 

(Li+), Boro e Silícico, foram produzidos materiais lamelares, que em tempos maiores de síntese 

se tornam amorfos, não se obtendo um material cristalino.  Uma tendência foi observada, onde 

quanto maior a quantidade de Li em relação ao Si, em menos tempo de síntese se obtêm um 

material amorfo.  Este resultado é interessante pois existe a possibilidade de em maiores tempos 

se obter um material cristalino, assim estudos adicionais se fazem necessários. Na síntese em 

meio Fluorídrico com relações Si / Ge de 50 não foi possível, nos tempos estudados, obter um 

material cristalino, o mesmo resultado foi verificado para a utilização de Boro no lugar do 

Germânio.  

O composto Di-iodeto de 8,8-dimetil-3-(trimetilamônio)-8-azobiciclo[3.2.1]octan-8-io 

-  1SDA(I)2 apresentou percentuais de troca (de I- por OH-) abaixo de 90 % tanto em meio 

aquoso como em metanol. Análise de RMN 13C indicou a presença de impurezas o que pode 

ter influenciado os resultados de troca iônica, e a formação de uma mistura de fases com 

estrutura do tipo AST e um germanato de amônio com características lamelares.  

Com a utilização do Iodeto de N,N,N-trimetil-2-adamantamônio  - 3SDA(I)1, após troca 

iônica, foi possível obter um material com estrutura do tipo STT com Ge. O material com 

melhores características de cristalinidade e pureza foi obtido com relação Si / Ge = 48,4 no gel 

de síntese sendo que o produto final obtido apresentou uma relação Si / Ge de 21.  

 Dentre os compostos orgânicos utilizados neste estudo o composto 2SDA(OH)1 

apresenta as perspectivas mais promissoras no que diz respeito a formação de novas estruturas 

zeolíticas. Apesar de ser um composto rígido e volumoso a mudanças de parâmetros de síntese 

como composição, agente mineralizante, uso de um cátion inorgânico, tempo e temperatura de 

cristalização pode proporcionar a formação de novas estruturas.  
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