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INTRODUÇÃO 
Peneiras moleculares com estrutura de 

zeólitas e com diâmetro < 15Å exibem uma alta 
seletividade, possibilitando sua utilização como 
adsorventes ou catalisadores em uma grande 
variedade de processos. Entretanto, reações 
envolvendo moléculas volumosas requerem canais 
com diâmetros em escala mesoporosa. 

A MCM-41 possui uma elevada 
área superficial, alta estabilidade 
térmica, e a possibilidade de controle do tamanho 
dos poros e de sua acidez e hidrofobicidade.  

Tais características fazem da MCM-41 um 
promissor material para catálise e/ou suporte e para 
ser utilizada em processos de adsorção, troca iônica 
e controle ambiental. 

O objetivo do projeto foi desenvolver uma 
metodologia de preparação de peneiras moleculares 
do tipo MCM-41 com diferentes graus de acidez 
superficial, diferentes tamanhos de poros e 
diferentes graus de hidrofobicidade para posterior 
aplicação em reações catalisadas por fases ativas 
presente dentro dos poros das MCM-41. 

 

METODOLOGIA 
   Preparação do Material 

As peneiras moleculares seriam preparadas 
a partir do método desenvolvido por um dos 
membros do grupo de trabalho e deveriam ser 
constituído das seguintes etapas:  

- Adição de brometo de cetil-trimetil 
amônio (CTMABr, agente direcionador) dissolvido 
em uma mistura de NH4OH (25%) e H2O juntamente 
com quantidade apropriada de alumínio (Al2(SO4)3).  

- Após solubilização, tetraetilortossilicato 
(TEOS, fonte de silício) seria adicionado à mistura. A 
solução final seria mantida sob constante agitação e 
controle de temperatura por um tempo a ser 
determinado.  

- Após esse período, o material seria 
filtrado, seco a 373 K e finalmente calcinado a 813 K 
por 1 h sob fluxo de nitrogênio e subseqentemente 
por 6 h sob fluxo de ar sintético. 
Apenas uma síntese foi realizada, e seguiu-se o 
método descrito acima. 

 
 

  

  Variáveis 
Neste projeto seriam estudados a influência das 
quantidade e tipo do agente direcionador, da 
quantidade de alumínio adicionado à mistura, da 
forma de secagem ( se em estufa ou a vácuo ) e da 
temperatura e do tempo de calcinação. A 
hidrofobicidade das MCM-41 seria variada pela 
adição de silanos orgânicos. 

 

   Caracterização  

A caracterização do material seria feita por: 
- Difração de raios-X de baixo ângulo 

utilizando radiação Cu Kα. Os espectros 
devem ser obtidos entre 2θ = 1; 5° e 2θ = 
10° com velocidade de varredura de 2°min

-

1
, usando corrente de 30 mA e voltagem de 

35 kV; 
- Análise de área superficial através da 

adsorção de nitrogênio utilizando-se o 
método BET com amostras previamente 
tratadas a 600K sob fluxo de N2 por 3h. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apenas uma síntese de MCM-41 foi realizada. Porém 
não houve tempo para os testes de caracterização, 
nem para mais sínteses. 
Portanto não é possível apresentar resultados 
experimentais. 
Porém uma extensa pesquisa bibliográfica foi feita 
com o intuito de obter mais conhecimento no que 
diz respeito à catálise de reações, focando sempre 
em catalisadores heterogêneos como a MCM-41. 
Foram pesquisados e estudados diferentes métodos 
de síntese, suas características (Acidez, diâmetro dos 
poros, hidrofobicidade), bem como fatores que as 
alteram, suas aplicações e métodos de 
caracterização. 

 

CONCLUSÃO 
Apesar da não realização de muitos experimentos 
em laboratório, foi possível adquirir conhecimento 
tanto teórico, devido à pesquisa bibliográfica e ao 
auxílio de todo o grupo de trabalho, quanto prático 
uma vez que foi possível acompanhar a síntese do 
material mesoporoso bem como sua utilização como 
catalisador em reações. Devido à minha participação 
no Programa “Ciência sem Fronteiras” do governo 
Federal não houve tempo para a realização dos 
testes de caracterização de modo à analisar os 
resultados obtidos. A bolsa de iniciação científica foi 
cancelada no mês de Janeiro de 2012.  


