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RESUMO 
 
O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera é apontado como o 
principal fator responsável pelas mudanças climáticas em escala mundial. Nos últimos 
anos, várias pesquisas têm por finalidade o desenvolvimento de novos métodos e 
tecnologias para captura e separação de CO2. A utilização do método de adsorção para 
separação de CO2 é uma alternativa promissora, tendo em vista o potencial para reduzir 
os custos energéticos, eliminando soluções aquosas e proporcionando captura e taxa de 
regeneração adequadas. Nesse contexto, neste trabalho apresenta-se a síntese de 
materiais compósitos do tipo ZSM-12/MCM-41 e ZSM-12/MCM-48, visando combinar 
as propriedades do material zeolítico com as vantagens estruturais dos materiais 
mesoporosos, resultando na obtenção de materiais com elevadas capacidades de 
adsorção de CO2. Para isto, os materiais foram sintetizados pelo método hidrotérmico e 
por mecanosíntese. Os materiais obtidos foram caracterizados por DRX, espectroscopia 
de absorção na região do infravermelho, análise térmica, analise de adsorção-desorção 
de N2 A 77 K, MEV e TEM. A capacidade de adsorção de CO2 destes materiais foi 
investigadas através da análise gravimétrica. As técnicas de caracterização mostraram 
que a metodologia de síntese adotada via dessilicalização da fase ZSM-12 foi 
satisfatória na obtenção de um material compósito com as fases micro e mesoporosas 
integradas. Por outro lado, os resultados evidenciaram que através da mecanosíntese foi 
possível obter materiais formados pela mistura entre as fases micro e mesoporosas. 
Além disso, comparando-se os resultados de adsorção de CO2 dos materiais compósitos 
obtidos via método hidrotérmico com os obtidos via mecanosíntese foi possível concluir 
que a capacidade de adsorção é influenciada pela cristalinidade ou teor da fase ZSM-12. 
Considerando-se os resultados de adsorção apresentados, de maneira geral, as amostras 
ZM48-75, ZM41-A/R3-MH e ZM41-50, apresentaram maior capacidade de adsorção 
que os materiais zeolíticos e mesoporosos puros, respectivamente. Sendo assim, os 
materiais compósitos do tipo ZSM-12/MCM-41e ZSM-12/MCM-48 são promissores 
adsorventes para separação de CO2. 
 
Palavras-Chave: Compósitos micro-mesoporosos, ZSM-12/MCM-41, ZSM-12/MCM-
48, Dióxido de carbono, Adsorção. 
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ABSTRACT 
 
Increased concentration carbon dioxide (CO2), the atmosphere is considered as the main 
factor responsible for climate change worldwide. In recent years, several research are 
intended to developing new methods and technologies to capture and separation CO2. 
The use of the adsorption method for separating CO2 is a promising alternative in view 
of the potential to reduce energy costs by eliminating aqueous solutions and providing 
capture and regeneration rates adequate. In this context, this paper presents the synthesis 
of composite type materials ZSM-12 / MCM-41 and ZSM-12 / MCM-48, seeking to 
combining the properties of the zeolitic material to the structural advantages of 
mesoporous materials, resulting in obtaining materials with high CO2 adsorption 
capacity. For this, the materials were synthesized by hydrothermal method and 
mechanosynthesis. The materials were characterized by XRD, absorption spectroscopy 
in the infrared, thermal analysis, adsorption-desorption analysis of N2 A 77 K, SEM 
and TEM. The CO2 adsorption capacity of these materials were investigated by 
gravimetric analysis. The results obtained from the characterization techniques showed 
that the synthesis methodology, used for desilication phase of ZSM-12, was efficient in 
obtaining a composite material with integrated micro and mesoporous phases. On the 
other hand, the results showed that by mechanosynthesis was possible to obtain 
materials formed by mixing between the micro and mesoporous phases. Also, 
comparing the results of adsorption CO2 the obtained composite materials by 
hydrothermal method with those obtained by mechanosynthesis it was concluded that 
the adsorption capacity is influenced by crystallinity and amount of the phase ZSM-12. 
The results showed from adsorption, in general, ZM48-75 samples, ZM41 A/MH R3 
and ZM41-50 showed higher adsorption capacity than pure zeolitic and mesoporous 
materials, respectively. Thus, the composite materials of the type ZSM-12/ZSM-41 and 
MCM-12/MCM-48 are promising adsorbents for CO2 separation. 
 
Keywords: Micro-mesoporous composite, ZSM-12/MCM-41, ZSM-12/MCM-48, 
Carbon dioxide, Adsorption 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 

1.1.  Introdução 
 

No contexto atual, o dióxido de carbono (CO2) é apresentado como um poluente 
atmosférico, devido ao grande volume desse gás liberado na atmosfera diariamente. As 
instalações de geração de energia, com base em combustíveis fosseis, são os principais 
emissores de dióxido de carbono (MA’MUM et al., 2007). 

Com a finalidade de diminuir as emissões de CO2 algumas tecnologias para 
separação e captura de dióxido de carbono têm sido apresentadas na literatura. 
Atualmente, existe uma ampla gama de tecnologias para a separação e captura de CO2 a 
partir de correntes de gás, dentre elas temos a absorção, adsorção, membranas, 
criogenia, dentre outros (RAO, RUBIN, 2002). Destas, a mais utilizada em usinas 
termelétricas e em refinarias de petróleo é a absorção utilizando soluções de 
alcalonaminas. O processo consiste em misturar o fluxo de gás com um solvente em 
uma torre de absorção. O composto formado é submetido a uma redução de pressão ou 
aumento de temperatura para liberação do CO2 e recuperação do solvente. Contudo, 
esse método apresenta algumas desvantagens como a degradação das aminas, o alto 
consumo de energia para regenerar o solvente, corrosão dos tanques de captura e 
formação de sais indesejáveis termicamente estáveis (FAUTH, 2012). 

A adsorção é um método promissor para a captura de CO2 por apresentar 
potencial para reduzir os requisitos de energia, eliminando as soluções aquosas e 
proporcionando captura e taxas de regeneração adequadas. 

Dentre os adsorventes que atuam por adsorção física, vários tipos de carbonos e 
zeólitas são empregados comercialmente. Tendo em vista que os materiais micro e 
mesoporosos são potenciais adsorventes, devido às suas estruturas, que permitem testes 
de validação de teorias de adsorção e de transporte sem complicações oriundas da forma 
não uniforme de poros e da conectividade das redes (SONWANE, BHATIA, 1998). As 
zeólitas apresentam consideráveis capacidades de adsorção de CO2 sob baixas 
temperaturas de operação, quando comparadas a outros adsorventes sólidos (CHOI, 
DRESE, JONES, 2009). 

Por outro lado, a família M41S (Mobil 41: Synthesis), contém silicatos e 
aluminossilicatos com diferentes arranjos de mesoporos conhecidos como MCM-41 
(fase hexagonal), MCM-48 (fase cúbica) e MCM-50 (fase lamelar). Os materiais 
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mesoporosos da família M41S são caracterizados por sistemas de poros ordenados de 
aproximadamente 2 a 10 nm e paredes amorfas (BECK, VARTULI, ROTH, 1992). 

Diante das propriedades apresentadas pelos materiais zeolíticos e os membros da 
família M41S, nos últimos anos, diversas pesquisas têm sido realizadas com a 
finalidade de desenvolver materiais compósitos. O objetivo é através da combinação das 
fases promover ganhos em determinadas propriedades, tais como, área superficial, 
estabilidade térmica e hidrotérmica, e difusividade. 

KLOETSTRA, ZANDBERGEN, BEKKUM, (1995), foram os primeiros 
pesquisadores a sintetizar um material compósito do tipo zeólita/MCM-41. Estes 
pesquisadores tiveram êxito em sintetizar uma peneira molecular com distribuição de 
tamanho de poro bimodal, combinando-se a fase microporosa Y com a fase mesoporosa 
MCM-41.  

Na literatura, atualmente são encontrados diversos trabalhos relacionados à 
síntese e caracterização de materiais compósitos micro e mesoporos. De acordo com 
MINTOVA, ČEJKA (2007), existem quatro estratégias de síntese para a obtenção de 
materiais compósitos micro-mesoporosos: dupla modelação, utilização de sementes de 
zeólitas como unidades de construção das estruturas, tratamento usando templetes e 
modelagem por substrato.  

Os materiais compósitos micro e mesoporosos também podem ser denominados 
zeólitas hierarquicamente ordenadas. Nesse caso, segundo IVANOVA, KNYAZEVA 
(2013), uma variedade de zeólitas hierarquicamente ordenadas podem ser obtidas por 
dissolução e re-montagem de zeólitas. Neste procedimento, zeólitas cristalizadas são 
submetidas a tratamentos alcalinos para remoção de unidades de silício da estrutura 
zeolítica. Estas unidades de silício são dispersas em solução, e quando entram em 
contato com o direcionador de estrutura da fase mesoporosa, ocorrem interações que 
conduzem à formação de materiais compósitos. 

Os primeiros a prepara materiais microporosos por dissolução e re-montagem de 
zeólitas foram GOTO et al. (2002). De acordo com esses autores, a parte mesoporosa é 
constituída em torno dos cristais da zeólita que não foram dissolvidos. Dessa forma, o 
material formado apresenta uma maior interação entre as fases constituintes, em relação 
às misturas simples entre os materiais micro e mesoporosos. 

O processo de dessilicalização por tratamento alcalino foi inicialmente aplicado 
a zeólita ZSM-5 (DESSAU, VALTOCSIK, GOEKE, 1992), por conseguinte, na 
literatura, a maioria dos trabalhos relacionados à síntese de materiais compósitos relata 
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a síntese e caracterização de materiais do tipo ZSM-5/M41S (BOUKOUSSA et al., 
2015; SANG et al., 2013; LI et al., 2010). 

Com base nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo a síntese de 
material compósito a partir do material microporoso ZSM-12 e dos materiais 
mesoporosos (MCM-41 e MCM-48), visando combinar as vantagens estruturais destes 
materiais. Um dos objetivos principais foi investigar se há possibilidade de sintetizar um 
material a partir da interconexão entre as fases micro e mesoporosas, resultando na 
obtenção de um adsorvente com elevada área superficial, alta conectividade e com 
capacidade adequada de adsorção de CO2. 

 
1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo Geral 

 
Sintetizar materiais compósitos micro e mesoporosos do tipo ZSM-12/M41S e 

testá-los em processos de adsorção de dióxido de carbono. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 

 
 Sintetizar via método hidrotérmico, os materiais ZSM-12, MCM-41 e 

MCM-48; 
 Sintetizar via método hidrotérmico, os materiais compósitos ZSM-

12/MCM-41 e ZSM-12/MCM-48; 
 Sintetizar via mecanosíntese, os materiais compósitos ZSM-12/MCM-41 e 

ZSM-12/MCM-48; 
 Caracterizar os materiais obtidos por técnicas físico-químicas de análise, 

tais como: Difratometria de Raios-X (DRX), Espectroscopia na Região do 
Infravermelho por Transformada de Fourier, Análise Termogravimétrica 
(TG), Adsorção e Desorção de N2 a 77 K, Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) e Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET); 

 Realizar ensaios de adsorção de dióxido de carbono com os adsorventes 
sintetizados e avaliar suas potencialidades visando à captura de CO2. 
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2. ESTADO DA ARTE 
 
2.1. Emissões de CO2 

 
O grande consumo de combustíveis fósseis tem sido apontado como a principal 

causa das mudanças climáticas. A queima desses combustíveis leva a uma grande 
emissão de gases causadores do efeito estufa (WEO. IEA, 2006)  

Gases de efeito estufa (GEE) são compostos capazes de absorver a radiação 
infravermelha refletida ou emitida pela superfície da Terra (SANTOS, RONCONI, 
2014). Os GEE podem interferir na quantidade de energia disponível no sistema Terra-
atmosfera de forma direta ou indireta. Os gases de impacto direto (CO2, CH4, N2O, O3, 
CFCs, HCFCs, HFCs, PFCs e SF6)1 podem, pela sua presença na atmosfera, reter a 
radiação térmica e contribuir para o aumento da temperatura. Por outro lado, os gases de 
impacto indireto, tais como, CO, NOx, COV e SOx2interferem no ciclo dos GEE diretos 
ou alteram a fração da radiação solar refletida por uma superfície ou objeto. Há ainda 
gases ou substâncias que apresentam as duas características, como os aerossóis 
(MOTTA et al., 2011). 

A concentração de GEE na atmosfera pode ser alterada por causas naturais como 
erupções vulcânicas, queimadas ou ainda pela ação do homem (antropogênica). Há um 
consenso crescente entre muitos cientistas do clima que o dióxido de carbono 
antropogênico é o principal fator de controle para a mudança climática global 
(SOLOMON et al., 2010; LACIS et al., 2010). De acordo com o 5º Relatório de 
Avaliação do Clima publicado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), o aquecimento do 
sistema climático é inequívoco. O aquecimento médio global da Terra e do oceano foi 
de 0,85 °C no período de 1880 a 2012 (JURAS, 2013).  

Em escala mundial os grandes responsáveis pelas crescentes emissões de CO2 
são (CIAIS et al., 2013; BRASIL. MCTI, 2013): 

1. Fontes de Energia – emissões devido à queima de combustíveis e emissões 
fugitivas da indústria de petróleo, gás e carvão mineral. 

                                                           1CO2 – dióxido de carbono; CH4 – metano; N2O – óxido de nitroso; O3 – ozônio; CFCs – 
cloroflurocarboneto; HCFCs – hidroclorofluorcarboneto; HFCs – hidrofluorcarboneto; PFCs – 
perfluorcarboneto; SF6  - hexafluoreto de enxofre. 
 2CO – monóxido de carbono; NOx – óxidos de nitrogênio; COV – compostos orgânicos voláteis; SOx – 
óxido de enxofre. 
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2. Processos Industriais – emissões resultantes dos processos produtivos nas 
indústrias e que não são resultado da queima de combustíveis (produtos 
minerais, metalurgia, química, produção e consumo de HFCs e SF6).  

3. Agropecuária – emissões devido à fermentação entérica do gado, manejo de 
dejetos animais, solos agrícolas, cultivo de arroz e queima de resíduos 
agrícolas. 

4. Mudança de uso da terra e florestas – emissões e remoções resultantes das 
variações da quantidade de carbono, seja da biomassa aérea ou do solo, 
considerando-se todas as transições possíveis entre diversos usos, além das 
emissões de CO2 por aplicação de calcário em solos agrícolas e das emissões 
de CH4 e N2O pela queima de biomassa nos solos.  

5. Tratamento de resíduos – emissões pela disposição de resíduos sólidos e pelo 
tratamento de esgotos, doméstico, comercial ou industrial, além das emissões 
por incineração de resíduos e pelo consumo humano de proteínas. 

 
No Brasil, com base na Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), 

aprovada pelo Congresso Nacional (Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009), tem-se 
adotado medidas nacionais voluntárias para redução de emissões de GEE. No II 
Inventário das Estimativas Anuais de Emissões de GEE no Brasil, foi apresentado um 
comparativo em termos da participação de cada setor, no período de 2005 a 2010 
(Figura 01) (BRASIL. MCTI, 2013).  

Os resultados apresentados no inventário evidenciam um aumento das emissões 
antrópicas líquidas de CO2 no período de 2005 a 2010. Ganha destaque a redução das 
emissões que derivam do setor de mudança do uso de terras e florestas, cujas emissões 
liquidas de CO2 diminuíram de 57% para 22% no mesmo período. Contudo, do total de 
1.246.477 Gg CO2eq emitidas em 2010, 32% derivam do setor de fontes de energia e 
35% do setor agropecuário, estes setores ainda apresentam crescimento nas emissões de 
GEE.  
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Figura 01. Emissão de CO2 no Brasil - participação de diferentes setores 
(BRASIL. MCTI, 2013). 

 
As políticas públicas para redução da emissão de CO2, não apenas no Brasil, mas 

em escala mundial, têm apresentado resultados discretos, quando comparadas as 
emissões continuas de GEE.  

De acordo com a Agencia Internacional de Energia (International Energy 
Agency – IEA), estima-se que até 2050, energias renováveis e tecnologias para captura e 
sequestro (ou armazenamento) de CO2 desempenharão um papel importante na redução 
das emissões no setor de energia (Figura 02) (OECD. IEA, 2008).  
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Figura 02. Redução de Emissões de CO2, em 2050, por área de tecnologia 
(OECD. IEA, 2008).  
 
Com base no grande consumo de combustíveis fósseis (cerca de 85% da energia 

comercial utilizada globalmente) e as dificuldades técnicas, econômicas e sociais para 
utilização em larga escala de fontes alternativas de energia, a possibilidade de utilizar as 
fontes energéticas atuais, evitando emissões de gases de efeito estufa é uma alternativa 
promissora. Nesse contexto, o emprego de tecnologias para captura e sequestro 
(armazenamento) de CO2 permite que os combustíveis fósseis continuem a ser 
utilizados sem contribuir significativamente com o efeito estufa (RAO, RUBIN, 2002).  

 
2.2. Métodos para Captura de CO2  

 
A captura de CO2 de fontes de emissões estacionárias (usinas termelétricas, 

refinarias e indústrias químicas) pode ser alcançada por três métodos principais: pós-
combustão (em centrais elétricas convencionais), pré-combustão (em usinas de energia) 
e oxi-combustão (refinarias e indústrias químicas). A seleção do método de captura a ser 
utilizado depende da concentração de CO2 no fluxo de gases, da pressão da corrente de 
gás e do tipo de combustível (sólido ou gás). 

O método de pós-combustão (Figura 03) é geralmente empregado em usinas de 
energia, no entanto é economicamente viável em condições especificas. Nesse método, 
ocorre à captura de CO2 dos gases de combustão produzidos pela queima em ar de 
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combustíveis fosseis e biomassa. O CO2 é separado a partir de produtos de combustão 
contendo oxigênio residual, vapor de água, NOx, SO2 e alto teor de nitrogênio (N2) 
(IPCC, 2005).  

Processos de captura podem ocorrer em qualquer lugar ao longo do fluxo de 
gases de escape, na câmera de combustão, mas de preferência após a remoção de gases 
ácidos tais como SOx e NOx (FERON, HENDRIKS, 2005; ANDERSON, NEWELL, 
2004). A pressão parcial do CO2 na pós-combustão será baixa devido à baixa 
concentração de CO2 na composição do gás de queima, bem como à baixa pressão do 
produto de combustão. Portanto, a separação é basicamente entre CO2 e N2 e deve ser 
feita empregando-se materiais com alta seletividade ao CO2 em baixas pressões. A 
recuperação do material contendo CO2 é feita por aquecimento ou vácuo (IPCC, 2005). 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
Figura 03. Método de Pós-Combustão para Captura de CO2. (Adaptado de 
IPCC, 2005). 
 
A tecnologia necessária para a captura por pré-combustão (Figura 04) é 

amplamente aplicada na fabricação de fertilizantes e na produção de hidrogênio. No 
método de pré-combustão, o combustível é convertido, sobre altas pressões e 
temperaturas, em fluxos de gases que contêm CO, CO2 e H2 (gás de síntese) (FERON, 
HENDRIKS, 2005). Em seguida, o gás de síntese reage com vapor de água formando 
CO2 e H2, de acordo com a reação 1: 

( )  +  ( ) →  ( ) + ( ) (1)    
 
Após a separação do CO2 a partir do produto de conversão, o fluxo é 

essencialmente hidrogênio, que pode ser usada para gerar eletricidade ou como 

Combustão Separação de 
CO2 

Compressão 
CO2 

Energia 
Ar 

Pós - Combustão 
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combustível de transporte. A combustão do H2 leva à formação de vapor de água como 
produto, reação 2: 

2 ( ) +  ( )  → 2 ( ) (2) 
 

 Nesse método, o CO2 é separado em altas pressões e a recuperação do material 
contendo este gás é feita deixando-o em pressão atmosférica, assim, o CO2 é facilmente 
liberado. Além disso, devido à maior diferença de polarizabilidade e momento 
quadrupolar entre as moléculas de CO2 e H2, a separação é mais fácil do que a 
separação CO2/N2 (D’ALESSANDRO, SMIT, LONG, 2010). Apesar das etapas iniciais 
de conversão de combustíveis serem mais elaboradas e dispendiosas, as concentrações 
mais elevadas de CO2 no fluxo e a pressão mais elevada torna a separação de CO2, pelo 
método de pré-combustão, mais fácil do que a separação através do método de pós-
combustão (IPCC, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Método de Pré-Combustão para Captura de CO2. (Adaptado de IPCC, 
2005). 

 
 No método de oxi-combustão (Figura 05), o oxigênio quase puro é usado para a 
queima em vez de ar, o que produz um gás de combustão que é formado principalmente 
por CO2 e H2O. Isto resulta em altas concentrações de CO2 na corrente de gás e, 
portanto, aumenta a facilidade na separação. Contudo, ocasiona o aumento das 
necessidades energéticas na separação O2/ar (MACDOWELL et al., 2010). 
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Figura 05. Método de Oxi-Combustão para Captura de CO2. (Adaptado de 
IPCC, 2005). 
  

2.3. Tecnologias para Separação de CO2 
 
A separação do CO2 obtido pela pós-combustão, pré-combustão ou oxi-

combustão, pode ser feita, em geral, por uma das quatro principais tecnologias: 
absorção de líquidos, adsorção utilizando sólidos, destilação criogênica ou purificação 
com membranas, Figura 06 (RAO, RUBIN, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 06. Opções de Tecnologia para Captura de CO2. (Adaptado de RAO, 
RUBIN, 2002). 
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Das tecnologias para captura de CO2 apresentadas na Figura 06, a mais utilizada 
é absorção química por meio de líquidos. Os meios líquidos são soluções ou outros 
fluidos com caráter básico, como soluções de alcanolaminas, incluindo 
monoetanolamina (MEA) ou misturas de aminas primárias (MEA), secundárias 
(dietanolamina - DEA) e terciárias (metildietanolamina - MDEA). Neste processo 
químico de absorção, uma solução aquosa de MEA é colocada em contato com o gás de 
combustão em um absorvedor e, após a absorção, as aminas primárias e secundárias 
reagem rapidamente com o CO2 formando ácido carbâmico (H2NCO2H). A adição de 
um solvente (por exemplo, água) aumenta a capacidade de absorção de CO2. No 
entanto, processos de captura de CO2 baseados em MEA são dispendiosos e aumenta o 
custo de eletricidade em mais de 80% (FAUTH et al., 2012; ZHOU, CHAN, 
TONTIWACHIWUTHIKUL, 2010). 

Na destilação criogênica os componentes gasosos de uma mistura são separados 
por condensação. Nesse caso, o fluxo de gás contendo produtos de combustão (H2O, 
NOx, SO2 , N2 e CO2) é resfriado em temperaturas inferiores a -73,3º C para que o CO2 
seja condensado e separado. O procedimento consiste em secar e resfriar o gás de 
combustão, a partir de sistemas de compressão e arrefecimento, a uma temperatura 
ligeiramente acima do ponto de congelamento do CO2. Quando os gases são resfriados 
acima do ponto de congelamento, condensam e se separam, pois cada um tem um ponto 
de congelamento especifico. Embora essa tecnologia seja amplamente utilizada para 
separação de outros gases, geralmente não é considerada como um meio prático para 
separar CO2 dos gases de combustão por causa do alto custo para resfriar o fluxo de gás 
(BURT, BAXTER, BAXTER, 2009). 

O processo de purificação com membranas pode ser altamente eficiente para 
separação de fluxo de gás em larga escala. Existem três sistemas principais que podem 
ser considerados como a base dos processos de separação de CO2 por membrana: a) 
contato não dispersivo através de uma membrana microporosa; b) permeação de gás 
utilizando membranas densas e c) membranas líquidas. Essa tecnologia é adequada para 
a captura de pré-combustão, que envolve correntes relativamente concentradas de CO2 a 
elevadas pressões (LUIS, GERVEN, BRUGGEN, 2012). Pesquisadores têm afirmado 
que o processo de separação por membrana é muito mais caro do que a absorção 
química, por isso, ainda tem um longo caminho a percorrer para a comercialização, 
apesar de seu futuro promissor para a captura de CO2 (FAVRE, 2011; LI, CHEN, 
2005). 
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Um método promissor para a captura de CO2 por apresentar potencial para 
reduzir os requisitos de energia, eliminando as soluções aquosas, proporcionando 
captura e taxas de regeneração adequadas é a adsorção.  

Numerosos adsorventes de CO2 como zeólitas (KONDURU, LINDNER, 
ASSAF-ANID, 2007) e carbonos (HIMENO, KOMATSU, FUJITA, 2005) são 
utilizados comercialmente. Além disso, nos últimos anos há um considerável esforço 
das pesquisas na obtenção de novos adsorventes sólidos de CO2, como óxidos básicos 
(FENG, AN, TAN, 2007), estruturas metal-orgânicos (MOFs) (MILLWARD, YAGHI, 
2005), organosilicas e sílicas com superfícies modificadas (BELMABKHOUT, 
GUERRERO-SERNA, SAYARI, 2011). Esses adsorventes capturam o CO2 por meio de 
interações fracas (fisiossorção) ou por interações fortes (quimissorção). Os adsorventes 
sólidos são geralmente empregados em processos cíclicos de adsorção e desorção, com 
desorção induzida por uma oscilação de pressão ou temperatura. 

MANGANO et al. (2013) pela primeira vez, sistematicamente testaram e 
compararam com as mesmas condições e utilizando a mesma técnica, um grupo de 
sólidos porosos promissores para adsorção de CO2. Mais de 120 amostras, pertencentes 
a diferentes classes de adsorventes, foram investigadas: MOFs, zeólitas, PIMs, carbonos 
e sílicas. Todas as amostras foram testadas através do método Coluna de Comprimento 
Zero (Zero Length Column - ZLC). As condições experimentais foram escolhidas para 
ser representante de um fluxo de gás de combustão real, típico de uma usina de energia: 
0,1 bar de CO2 e 35 °C. As amostras de MOF e zeólita apresentaram melhores 
capacidades de adsorção, com capacidade próxima e até maiores do que o atual padrão 
comercial a zeólita 13X. 

A seleção do adsorvente para captura de CO2 em sistemas de gás de combustão 
dependerá do processo utilizado, do desempenho do adsorvente, da capacidade de 
regeneração e os números de ciclos de adsorção-desorção reversíveis para o adsorvente 
e do custo para implementação. Com base na Figura 07, é possível observar que dentre 
os adsorventes porosos citados em trabalhos na literatura, os adsorventes zeolíticos 
apresentam consideráveis capacidades de adsorção sob baixas temperaturas de 
operação, em comparação com outros adsorventes (CHOI, DRESE, JONES, 2009). 
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Figura 07. Capacidade de CO2 de todas as classes de adsorventes sólidos a 
diferentes temperaturas (CHOI, DRESE, JONES, 2009).  
 
A Tabela 01 expõe uma relação entre os métodos de captura e as tecnologias 

para separação de CO2 empregados na atualidade e as propostas emergentes.  
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Tabela 1. Métodos e tecnologias utilizados para captura e separação de CO2 
(RAO, RUBIN, 2002) 

Método de 
Captura 

Pós-Combustão Pré-Combustão Oxi-Combustão 

Separação CO2/N2 O2/N2 CO2/H2 
Tecnologias 
de Captura 

Atual Emergente Atual Emergente Atual Emergente 

Solventes 
(Absorção) 

Solventes 
químicos 

Otimização 
de solventes, 
equipamentos 
de contato e 
processos 

Solventes 
físico 

Solventes 
químicos 

Otimização 
de solventes, 
equipamentos 
de contato e 
processos 

n. a. Solventes 
biomiméticos, 
por exemplo, 
derivados de 
hemoglobina 

Membranas Polimérica Cerâmicas 
Carbono 

Polimérica Cerâmicas 
Paládio 
Reatores 

Polimérica Transporte de 
íons 

Sólidos 
Adsorventes 

Zeólitas 
Carvão 
ativado 

Carbonatos 
Adsorventes 

a base de 
carvão 

Zeólitas 
Carvão 
ativado 

Adsorventes 
para 

separação 
O2/N2 

Perovskita 
 

Zeólitas 
Carvão 
ativado 

Alumina 

Carbonatos 
Hidrocalcitas 

Silicatos 

Criogênico Liquefação Processos 
híbridos 

Liquefação Processos 
híbridos 

Destilação Otimização 
da destilação 

 
2.4. Adsorventes – Peneiras Moleculares 

 
Peneiras moleculares são sólidos com porosidades definidas e com capacidades 

de distinção de moléculas por suas dimensões e geometrias. De acordo com a União 
Internacional de Química Pura e Aplicada – IUPAC (IUPAC, 1972) podem ser 
classificadas com base no diâmetro dos poros (d) em: 

 Microporosas (d < 2 nm); 
 Mesoporosas (2 ≤ d ≥ 50 nm); 
 Macroporosas (d > 50 nm). 
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Pesquisas têm sido desenvolvidas com a finalidade de maximizar a capacidade 
de adsorção dos adsorventes e minimizar a quantidade de material retido após as etapas 
de adsorção.  

Os materiais micro e mesoporosos são potenciais adsorventes para esse tipo de 
processo, já que são interessantes a partir de uma perspectiva fundamental, devido às 
suas estruturas, que permitem o teste de validação de teorias de adsorção e de transporte 
sem complicações oriundas da forma não uniforme de poros e das conectividades das 
redes (SONWANE, BHATIA, 1998). 

Para que um determinado sólido seja considerado um bom adsorvente em 
condições de pré ou pós-combustão, ele deve apresentar elevada resistência térmica, alta 
área superficial e tolerância à umidade (SANTOS, RONCONI, 2014). Nesse contexto, 
as zeólitas têm sido amplamente utilizadas em processos de captura e separação, por 
além de apresentarem propriedades pertinentes de bom adsorvente, têm capacidade de 
promover clivagens moleculares. 

 
2.4.1. Materiais Microporosos – Zeólitas 

 
Zeólitas são constituídas por redes aniônicas formadas por aluminossilicatos 

cristalinos, balanceadas por cátions localizados nas cavidades dos materiais. A estrutura 
base é formada pela combinação tridimensional de tetraedros do tipo TO4 (T = Si ou 
Al), unidos entre si através de átomos de oxigênio. A forma como os tetraedros são 
coordenados gera diferentes unidades secundárias de construção (USC). As USC 
agrupam-se em poliedros, conhecidos como cavidades (MASCARENHAS, OLIVEIRA, 
PASTORE, 2001). Os canais e cavidades conferem às zeólitas estruturas porosas, as 
quais permitem que estes materiais tenham superfícies internas muito grandes 
comparadas às externas. 

A substituição de um átomo de silício por um átomo de alumínio na rede de 
tetraedros coordenados, na mesma posição reticular e com o mesmo tipo de ligação com 
os átomos de oxigênio, gera cargas negativas na estrutura por sítio de substituição – os 
sítios básicos, associados aos ânions oxigênio presentes à rede (Esquema 08). Neste 
caso, por serem intrínsecos (ou estruturais), o número de sítios básicos é igual ao 
número de átomos de alumínio na estrutura. Sendo o alumínio trivalente, os tetraedros 
(AlO4-) induzem cargas negativas na estrutura. Para compensar a carga negativa, são 
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utilizados cátions de compensação de carga (M+) (Figura 08) (MARTINS, CARDOSO, 
2006; JOSHI et al., 2003). 

 

 
Figura 08. Esquema representativo da rede aniônica de materiais zeolíticos 

(MARTINS, CARDOSO, 2006).  
 
As características estruturais de zeólitas lhes permitem adsorver uma grande 

variedade de moléculas gasosas, incluindo-se gases ácidos, tais como o CO2. De acordo 
com a literatura, a fisiossorção de CO2 sobre zeólitas é predominantemente influenciada 
pela interação de moléculas de CO2 com o campo elétrico criado pelos cátions de 
compensação de carga. WALTON et al. (2006) efetuaram a troca de íons em zeólitas do 
tipo NaX e NaY com outros cátions de metais alcalinos e mostraram que as capacidades 
de adsorção de CO2 destes materiais aumentaram quando o raio iônico diminuía, por 
exemplo, na ordem Cs+< Rb+< K+< Na+ < Li+. Como resultado, a 298 K e 1 bar de 
pressão, as capacidades de adsorção de CO2 das zeólitas LiX e LiY atingiram 5,6 e 5,2 
mmol.g-1, respectivamente, enquanto as capacidades correspondentes das zeólitas CsX e 
CsY foram de 3,1 e 2,6 mmol.g-1, respectivamente. 

As cinéticas de adsorção de CO2 para zeólitas são frequentemente ilustradas por 
curvas de adsorção, em que a mudança na quantidade de CO2 adsorvido é apresentada 
em função do tempo. Em geral, as cinéticas de adsorção são rápidas, atingindo seus 
equilíbrios dentro de alguns minutos (CHOI, DRESE, JONES, 2009). 

As propriedades desses materiais dependem do tipo de ordenação. O arranjo de 
quatro entidades ligadas, TO4 tetraédricos (T - átomo de silício, alumínio ou fósforo) 
não apenas cria as cavidades conhecidas, como também proporciona um conjunto de 
formas e distâncias restritas T-O e T-O-T que identifica cada estrutura.  
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2.4.1.1.  Zeólita – ZSM-12 
 

A ZSM-12 (Zeolite Sonony Mobil-12) é um tipo de zeólita sintética desenvolvida 
pelos pesquisadores da Mobil, em 1974 (ROSINSKI, RUBIN, 1974). Membro da 
família pentasil (MTW), essa zeólita foi a primeira a apresentar anéis de cinco 
tetraedros como unidade básica de formação da sua rede cristalina (Figura 09.b). O 
estudo realizado por TREWELLA, SCHENKER (1985), utilizando espectroscopia de 
RMN de 29Si, revelou que a célula unitária de ZSM-12 é formada por 28 T-átomos (T= 
Si , Al) em sítios tetraédricos (Figura 09.a), cuja fórmula empírica é dada pela Equação 
1: 

 
|Na+n (H2O)8| [AlnSi56-n O112]-MTW , n < 5   (Eq. 1) 

 
A sua estrutura apresenta canais lineares paralelos formados por poros 

unidimensionais de abertura elíptica constituídos por anéis de 12 tetraedros TO4. As 
aberturas dos canais têm valores mínimos e máximos de 0,56 nm e 0,60 nm. Por 
conseguinte, a ZSM-12 é classificada como uma zeólita de poros médios, Tabela 2 
(MEIER, OLSON, 1992). Os cristais são nucleados geralmente a partir do plano (100), 
resultando em uma estrutura monoclínica com grupo espacial C2/c (a = 25.6Å, b = 5.3Å, c 
= 12.1Å, β= 109.3°) (Figura 09.c). 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 09. (a) Fragmento idealizado da ZSM-12, onde T1 é simetricamente 
equivalente a T2 e T3 é simetricamente equivalente a T4 (TREWELLA, 
SCHLENKER, 1985); (b) Unidade secundária de formação da família MTW e 
(c) Representação da abertura dos canais da ZSM-12, anel visto ao longo da 
direção [010] (LA PIERRE et al., 1985; IZA). 
 
 

(c) (a) (b) 
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Tabela 2. Classificação das zeólitas de acordo com o tamanho de microporos. 

Tipo de Microporo dp (nm) 
Pequeno dp ≤ 0,4 
Médio 0,4 < dp ≤ 0,6 
Grande 0,6 < dp ≤ 0,8 

Super grande dp > 0,8 
 

A estrutura do tipo MTW (Figura 10) tem as mesmas unidades básicas de 
formação que a cristobalita e a tridimita, por um lado, e da estrutura do tipo MFI, do 
outro. De forma que, pode ocorrer coexistência da fase cristobalita e ZSM-5, juntamente 
com a fase ZSM-12. Os principais fatores que determinam a formação preferencial da 
fase ZSM-12 são as razões H2O/SiO2 e SiO2/Al2O3 e o fator de segunda ordem, em 
relação a determinação da estrutura, é a razão TEA/SiO2 da composição do gel de 
síntese (TOKTAREV, IONE, 1997).  

 

 
Figura 10. Estrutura vista ao longo da direção [010] (IZA). 

 
A síntese da zeólita do tipo ZSM-12 dar-se pela reação do aluminato de sódio 

com silicato de sódio, soluções aquosas de hidróxido de sódio, para formar géis de 
síntese ou hidrogéis amorfos. Para uma zeólita com alta relação sílica/alumina, sílica gel 
pode ser adicionada a mistura da reação. A zeólita é formada pela cristalização 
controlada desse gel, onde o aluminato e os ânions do silicato são arranjados em uma 
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estrutura cristalina ordenada. Os principais fatores que afetam a estrutura de formação 
das zeólitas são: 

 - temperatura e tempo de cristalização; 
- relação sílica/alumina da mistura da reação; 
- tipo de cátion presente 
A cristalização da ZSM-12 é um processo autocatalítico insensível a semeadura. 

Isso significa que no sistema de reação, não há transferência de massa de espécies 
reativas do gel amorfo sobre a superfície de cristais de sementes, isto é, o mecanismo de 
cristalização em fase líquida para a ZSM-12 é improvável (TOKTAREV, IONE, 1997). 

Compostos do tipo cloreto de tetrametilamônio (TEACl), brometo de 
tetraetilamônio (TEABr), hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH) e brometo de metil-
trietilamônio (MTEABr), têm sido frequentemente utilizados como direcionadores 
orgânicos (MORAES et al., 2010). 

O mecanismo de transformação ocorre quando os núcleos da zeólita são 
formados por rearranjo do gel amorfo em torno das moléculas molde. Quando o espaço 
interno das partículas de sílica gel está saturado o suficiente pelo agente direcionador de 
estrutura, o rearranjo do gel de sílica conduz à formação da fase ZSM-12.  

 
2.4.2. Materiais Mesoporosos – Família M41S 

 
Uma característica que diferencia claramente uma zeólita de uma estrutura 

mesoporosa é a presença de uma maior concentração de grupos silanóis, no último, em 
outras palavras, a rede de tetraedros de um material mesoporoso, a conectividade média, 
é altamente interrompida por átomos tetraédricos, sendo a conectividade média muito 
mais baixa que nas zeólitas (PARIENTE-PÉREZ, DIAZ, AGUNDEZ, 2005). 

Apesar da grande aplicabilidade dos materiais zeolíticos em processos catalíticos 
(PARK et al., 2002; LI et al., 2014; BESSELL, 1995) as pequenas dimensões dos seus 
canais e cavidades impõe uma difusividade limitada.  

Na tentativa de obter materiais com maior difusividade, em 1992, pesquisadores 
da Mobil sintetizaram os membros da família M41S. Estes materiais são caracterizados 
por elevadas áreas superficiais, sistemas de poros ordenados, distribuições de tamanhos 
de poros entre 2 e 10 nm e paredes amorfas (BECK et al, 1992). 



 

A família M41S (Mobil 41: Synthesis) contém silicatos e aluminossilicatos co
diferentes arranjos de poros conhecidos como MCM
(fase cúbica) e MCM-50 (fase lamelar) (Figura 11

 

Figura 11. Estruturas da família M41S a. MCM
cúbica e c. MCM-
2001). 
 
Estes materiais são formados por grupos siloxanos (O

grupos silanóis (Si-OH) na sua superfície. Os grupos silanóis podem ser classificados 
em três grupos (Figura 12) 

1 – Silanóis Isolados: o átomo de silício encontra
oxigênio do interior da estrutura e a um grupo OH externo;

2 – Silanóis Geminais: contêm dois grupos hidroxila ligados ao mesmo átomo de 
silício que, por sua vez, encontra
ligações de oxigênio; 

3 – Silanóis Vicinais: consistem de dois silanóis ligados entre si por ligações de 
hidrogênio.  

 

Figura 12. Representação dos diferentes silanóis presentes na estrutura dos 
materiais da família M41S (

A família M41S (Mobil 41: Synthesis) contém silicatos e aluminossilicatos co
diferentes arranjos de poros conhecidos como MCM-41 (fase hexagonal), MCM

50 (fase lamelar) (Figura 11).  

Estruturas da família M41S a. MCM-41- hexagonal; b. MCM
-50 – lamelar (MASCARENHAS, OLIVEIR

Estes materiais são formados por grupos siloxanos (O-Si-O) no seu interior e por 
OH) na sua superfície. Os grupos silanóis podem ser classificados 

 (SANTOS, RONCONI, 2014): 
Isolados: o átomo de silício encontra-se ligado a três átomos de 

oxigênio do interior da estrutura e a um grupo OH externo; 
Silanóis Geminais: contêm dois grupos hidroxila ligados ao mesmo átomo de 

silício que, por sua vez, encontra-se ligado ao interior da estrutura através de duas 

Silanóis Vicinais: consistem de dois silanóis ligados entre si por ligações de 

Representação dos diferentes silanóis presentes na estrutura dos 
materiais da família M41S (SANTOS, RONCONI, 2014). 
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A família M41S (Mobil 41: Synthesis) contém silicatos e aluminossilicatos com 
41 (fase hexagonal), MCM-48 

 
hexagonal; b. MCM-48 – 

lamelar (MASCARENHAS, OLIVEIRA, PASTORE, 

O) no seu interior e por 
OH) na sua superfície. Os grupos silanóis podem ser classificados 

se ligado a três átomos de 

Silanóis Geminais: contêm dois grupos hidroxila ligados ao mesmo átomo de 
or da estrutura através de duas 

Silanóis Vicinais: consistem de dois silanóis ligados entre si por ligações de 

 
Representação dos diferentes silanóis presentes na estrutura dos 
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Para que a síntese do material da família M41S ocorra é necessário que haja uma 
interação eletrostática atrativa entre o agente direcionador de estrutura e a fonte de 
sílica. De acordo com o pH do meio reacional, as interações podem ocorrer sob duas 
condições (STUCKY, 1998): 

- Básicas (D+S-) – as espécies de sílica atuam como ânions e as espécies do 
direcionador como cátions 

- Ácidas (D+X-S+) – as espécies de sílica atuam como cátions e para promover a 
interação com o direcionador de estrutura catiônico3 é adicionado um íon mediador, 
geralmente um halogênio.  

Os principais fatores que afetam a síntese dos materiais mesoporosos da família 
M41S são a natureza do agente direcionador de estrutura, a fonte de sílica e, as 
interações entre o agente direcionador e a fonte de sílica, temperatura de 
envelhecimento do gel de síntese e o pH do meio reacional.  

Variações na razão agente direcionador/fonte de sílica ou no comprimento das 
cadeias alifáticas do direcionador ocasionam alterações no tamanho dos poros desses 
materiais (HUO, MARGOLESE, STUCKY, 1996). A temperatura de envelhecimento 
do gel de síntese desempenha um papel importante, tanto em termos de organização das 
micelas do agente direcionador como na condensação dos grupos silanóis. Assim sendo, 
uma baixa temperatura e um curto tempo de síntese resultam em um gel de síntese com 
grande quantidade de grupos silanóis que ainda podem sofrer condensação e 
reorganização. 

KRESGE et al. (2004) visando elucidar o mecanismo de formação desses 
materiais, propuseram um mecanismo de modelagem via a formação de um cristal 
líquido, Liquid Crytal Template (LCT), (Figura 13). 

 

                                                           3  Direcionador catiônico (D+) em solução aquosa apresenta um ou vários grupos ionizáveis que produzem íons carregados positivamente na superfície ativa (por exemplo, sais quaternários de amônia, CTMA+Br-). 
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Figura 13. Mecanismos de formação propostos para família M41S (Adaptado de 
WAN, ZHAO, 2007). 
 
De acordo com o mecanismo de modelagem através da formação do cristal 

líquido, estruturas inorgânicas cristalizam-se nas paredes externas da matriz pré-
formada e os ânions de silicato condensam-se em torno das estruturas ordenadas 
(micelas) do direcionador.  

O direcionador de estrutura é um surfactante (tensoativo), uma molécula 
anfifílica, ou seja, é constituída por uma parte hidrofílica (polar) e outra hidrofóbica 
(apolar). A parte hidrofóbica é formada por cadeias alifáticas e diminui a solubilidade 
das moléculas em água. Por outro lado, a parte hidrofílica possui grupos ionizáveis em 
soluções aquosas. Nas condições de formação do cristal líquido liotrópico, as moléculas 
anfifílicas se auto organizam formando superestruturas primárias (micelas) para 
minimizar o contato entre a região apolar da molécula e o solvente polar (BECHTOLD, 
2005). Contudo, o modelo LCT pode ser aplicado à maioria das sínteses da família 
M41S, visto que a concentração do direcionador de estrutura é inferior ao exigido para a 
presença de cristais líquidos liotrópicos (LLC). Além disso, resultados consistentes com 
a presença de uma fase ordenada foram observados somente após a inclusão de sílica 
(MCCULLE, 1995). 

Um segundo mecanismo proposto sugere que a formação da estrutura M41S 
inicia-se através dos ânions silicato (Figura 12). Nesse caso, os silicatos adicionados 
não se acumulam em torno das micelas, ao invés disso, há o desenvolvimento e o 

Solução Líquida Mistura de Solução e Precipitado 

Nucleação cooperativa Agregação cooperativa e 
separação de fase Formação do cristal líquido 

com moléculas inorgânicas Polimerização e 
condensação inorgânica 

Eliminação 
do template 

Formação do Cristal 
Líquido Incorporação 

de precursores 
inorgânicos 

Transformação 
de precursores 

no material 
Eliminação 
do template 



 

crescimento de polímeros de silicato. Conforme esses polímeros crescem, vão se 
ligando a quantidades crescentes de direcionador de uma maneira cooperativa até a 
precipitação do material (VARTULI 

De acordo com VARTULI 
hexagonais, cúbicas e lamelares variando
mantendo a concentração do surfactante constante. Em 2001, LANDRY 
demonstraram que a transformação de fase MCM
com a transição de uma fase para outra sem a dissolução da fase inicial. Em seu 
trabalho, pode confirmar o papel do agente direcionador de estrutura na formação das 
fases, contudo a determinação da transformação de fase é realizada principalmente pela 
polimerização dos silicatos. De maneira geral, a transformação de fase se dá por dois 
mecanismos que ocorrem simultaneamente. O primeiro ocorre mediante a ligação 
longitudinal dos poros hexagonais (fundição dos cilindros). Por fim, o segundo, ocorre 
envolvendo uma ligação transversal (

 

 
Figura 14. Modelo para as mudanças estruturais que ocorrem durante a 
transformação de fase MCM
cilindros (LANDRY 
 

2.4.2.1.  MCM-41 e MCM-
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48 apresenta um arranjo cúbico interconectado com sistema tridimensional de poros. 
Estes materiais mesoporosos podem ser úteis como adsorventes (COSTA et al.,2014), 
suportes (ALBERO-S et al., 2008) e catalisadores (HASSAN et al., 2014). No entanto, 
o campo de aplicação tem sido limitado pela instabilidade térmica e hidrotérmica dos 
materiais mesoporosos MCM-41 e MCM-48. GUSEV et al. (1996), relataram que o 
MCM-41 é mecanicamente instável em comparação com géis de sílica, zeólitas e 
alumina. As estruturas dos membros da família M41S quando submetida à compressão, 
na presença de água, é desestabilizada pela ocorrência de hidrólise entre as ligações Si-
O-Si. 

Além da instabilidade mecânica, a estrutura amorfa das paredes, confere a esses 
materiais menores estabilidades hidrotérmicas que os materiais zeolíticos. A exposição 
prolongada de materiais M41S à água ou vapor de água sob efeito de temperatura leva à 
diminuição da regularidade estrutural, diminuição da uniformidade da forma, tamanho e 
volume dos poros (AL OTHMAN, 2012). 

Os materiais mesoporosos apesar de apresentarem elevada área superficial, 
volume de poros e diâmetros de poro grande, possuem baixas capacidades de adsorção 
de CO2, devido a sua estrutura amorfa e aos poucos sítios básicos de adsorção. Com o 
objetivo de aumentar os sítios básicos destes materiais, encontra-se na literatura vários 
trabalhos que utilizam a impregnação de aminas em MCM para posterior aplicação 
como adsorvente de CO2 (ZELEŇÁK et al., 2008; SAYARI, BELMABKHOUT, 
DA’NA, 2012; HARLICK, SAYARI, 2006; HEYDARI-G., YANG, SAYARI, 2011; 
OLIVEIRA et al., 2014). No entanto, foi observado que a impregnação de aminas induz 
a redução da área de superfície e volume dos poros, afetando de forma significativa a 
cinética de adsorção e desorção desses sólidos (JANG et al., 2009). Sendo assim, 
visando obter um adsorvente seletivo e com considerável capacidade de adsorção de 
CO2, na última década, vários pesquisadores tem dedicado esforços significativos a 
síntese de um material compósito que combine as vantagens dos materiais micro e 
mesoporosos. 

 
2.5. Materiais Compósitos Micro e Mesoporosos 

 
Para um dado material zeolítico, existem duas estratégias para melhorar a 

difusão, encurtar o comprimento dos canais microporosos ou alargar o diâmetro do 
poro. Os materiais da família M41S surgiram como uma alternativa as diferentes 
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abordagens adotadas para obtenção de materiais com propriedades similares aos 
materiais zeolíticos e com difusividade melhorada. No entanto, os membros da família 
M41S, em comparação com os materiais zeolíticos apresentam baixa acidez e pouca 
resistência mecânica e hidrotérmica. Nesse contexto, a síntese de um material 
compósito micro-mesoporoso poderia apresentar dupla distribuição de tamanho de 
poros, promovendo maior difusividade, além de melhorar a estabilidade mecânica e 
hidrotérmica dos materiais mesoporosos. 

Os materiais compósitos não têm uma definição universalmente aceita. De um 
modo geral, um material é chamado compósito quando é constituído por dois ou mais 
constituintes (fases) diferentes (VENTURA, 2009). Estes materiais surgiram no 
mercado para atender as necessidades de diversos segmentos industriais, com o objetivo 
de se obter determinadas vantagens, tais como, facilidade de processamento e 
possibilidade de combinação de propriedades (FREIRE, MONTEIRO, CYRINO, 1994).  

As propriedades dos compósitos dependem de propriedades físicas e fatores 
inerentes às fases constituintes, como as suas quantidades relativas, geometria, 
distribuição e orientação (VENTURA, 2009). Além disso, os componentes de um 
compósito não se dissolvem ou combinam ao entrar em contato, mas atuam em 
conjunto, de forma sincronizada. Cada um dos componentes retém a sua identidade, não 
precisando ser necessariamente constituído por materiais diferentes. (FREIRE, 
MONTEIRO, CYRINO, 1994).  

Segundo pesquisa realizada na Web of Science, apenas em 2003 surgiram as 
primeiras citações sobre materiais compósitos micro-mesoporosos (Figura 15). 
Contudo, KLOETSTRA, ZANDBERGEN, BEKKUM (1995) sintetizaram um material 
mesoporoso MCM-41 com quantidade relativamente grande de alumínio tetraédrico. 
Após tratamento térmico do gel de síntese, contendo grande quantidade de óxido de 
sódio e alumina, obtiveram um material compósito. Este material era constituído da fase 
zeólita Y crescida sobre a fase MCM-41, resultando em uma peneira molecular com 
distribuição de tamanho de poro bimodal, combinando micro e mesoporos. 

 



 

Figura 15. Número de citações por ano relacionadas a materiais compósitos 
micro-mesoporosos 
(Fonte: Web of Science)
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gasóleo de vácuo (VGOS), utilizando as amostras da zeólita do tipo FAU revestidas 
com MCM-41.  
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Número de citações por ano relacionadas a materiais compósitos 
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crescimento excessivo e desordenado da fase MCM-41 provocando uma orientação 
aleatória dos mesoporos e uma boa acessibilidade dos microporos zeolíticos. Os 
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41/FAU foi obtido por mistura de géis, adicionando o gel de síntese do MCM
de síntese da zeólita FAU. Na segunda metodologia, foram adicionados cristais de FAU 
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Na literatura, são encontradas quatro estratégias de síntese para obtenção dos 
materiais compósitos micro-mesoporosos (MINTOVA, ČEJKA, 2007): 

Dupla modelação - síntese de um precursor amorfo mesoporoso seguido 
de um tratamento hidrotérmico adicional, resultando na formação de 
paredes parcialmente cristalinas microporosas na matriz mesoporosa
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relativas de ambas as fases, resultando em compósitos com propriedades 
variáveis. Nesta abordagem, a quantidade do agente direcionador e as 
condições de tratamento hidrotermal são os fatores importantes que 
controlam a preparação de estruturas micro/mesoporosas, evitando a 
presença de material amorfo ou a formação de fases puras zeolíticas 
(KARLSSON, STÖCKER, SCHMIDT, 1999); 
 

 
Figura 16. Síntese do material compósito micro-mesoporoso através de 
dupla modelação (Fonte: MINTOVA, ČEJKA, 2007). 
 

(b) Utilização de sementes de zeólitas como unidades de construção da 
estrutura (Figura 17) – as nanopartículas são preparadas em um tempo 
menor que o necessário para a preparação de uma zeólita altamente 
cristalina. As sementes de zeólita são utilizadas como blocos de 
construção para a auto-organização das matrizes mesoporosas. A 
principal vantagem da utilização de sementes de zeólita para a criação do 
compósito micro/mesoporoso é o aumento substancial da sua 
estabilidade hidrotérmica, devido ao aumento da espessura da parede do 
poro e grau de zeolitização na parede do poro (XIAO, 2005); 
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Figura 17. Síntese do material compósito micro-mesoporoso utilizando 
sementes de zeólita como unidades básicas de construção da estrutura 
(Fonte: MINTOVA, ČEJKA, 2007). 
 

(c) Tratamento com templates (Figura 18)- cristalização da zeólita utilizando 
agentes direcionadores (templates) que promovem a formação de um 
material mesoporoso intercristalino. O percurso da síntese baseia-se em 
dois passos. No primeiro passo, a zeólita é sintetizada sob condições 
hidrotermais. No segundo passo, ocorre a montagem dos fragmentos 
zeolíticos, juntamente com uma nova fonte de sílica e micelas do agente 
tensoativo (CTA+), para promover a síntese do produto mesoporoso com 
estrutura sextavada (ZHAO et al.,2014); 

 

                          
Figura 18. Síntese de material compósito micro-mesoporoso através do 
tratamento com templates (Fonte: Adaptado de TANG et al., 2012). 
 

(d) Modelagem por substrato (Figura 19) - utilização de moldes com 
características especificas que controlam tanto a forma quanto o tamanho 



45  

dos sólidos, resultando em materiais mesoestruturados auto agrupados 
(LEE et al., 2001). 
 

 
Figura 19. Síntese do material compósito micro-mesoporoso através de 
modelagem utilizando substrato (Fonte: MINTOVA, ČEJKA, 2007). 
 

Os materiais compósitos micro e mesoporosos também são denominados de 
zeólitas hierarquicamente ordenadas. Com base nessa denominação, estes materiais 
podem ser classificados em seis grupos (IVANOVA, KNYAZEVA, 2013): 

 
a) Zeólitas nanocristalinas (Figura 20) - envolve cristais de zeólita 

nanométricos com tamanhos abaixo de 100 nm. Estes materiais 
apresentam mesoporosidade intercristalina resultante dos vazios formados 
entre os minúsculos cristais zeolíticos, o tamanho e a forma dos mesoporos 
são controlados pelo tamanho e forma dos cristais nanométricos. Podem 
ser obtidos via síntese direta ou por direcionamento sólido. 
 

 
Figura 20. Representação esquemática da síntese utilizando templetes 
sólidos (NA, CHOI, RYOO, 2013). 
 

b) Zeólitas mesoporosas (Figura 21) – inclui cristais únicos de zeólitas 
ordenadas perfuradas por mesoporos irregulares. A introdução de 
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mesoporos em cristais de zeólita pode ser efetuada pelo tratamento pós-
síntese, tais como desaluminação ou dessilicalização, ou ainda, por 
direcionamento sólido supramolecular. 

 

                      
Figura 21. Micrografia eletrônica de transmissão de zeólita Y com 
mesoporos formados por direcionamento sólido molecular (NA, CHOI, 
RYOO, 2013).  
 

c) Materiais compósitos (Figura 22) – inclui cristais de zeólita apoiadas em 
diferentes suportes (cerâmicas, monólitos, fibras), bem como zeólitas co-
cristalizadas e compósitos mesoporosos ordenados. Estes materiais podem 
ser preparados por revestimento in situ e ex situ ou por recristalização de 
materiais mesoporosos e zeolitas ordenadas. 

 

                   
Figura 22. Micrografias eletrônicas de transmissão de zeólita do tipo MFI 
com mesoporos formados pela co-cristalização da zeólita com nano grãos 
de carbono (NA, CHOI, RYOO, 2013). 
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d) Materiais mesoporosos com paredes revestidas por fragmentos de zeólita 

(Figura 23) – podem ser obtidos por dupla modelação, automontagem de 
sementes de zeólita, recristalização ou revestimento de materiais 
mesoporosos. 
 

 
Figura 23. Micrografia eletrônica de varredura do material MFI/MCM-41 
obtido utilizando dois templetes no gel de síntese (C6H13(CH3)3NBr e 
C14H29(CH3)3NBr) (KARLSSON, STÖCKER, SCHMIDT, 1999). 
 

e) Zeólitas 2D (Figura 24) – envolve nanoplacas de laminas de zeólitas, que 
podem ser obtidas por esfoliação de precursores de zeólita ou por síntese 
direta utilizando um surfactante amônia biquaternária. 
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Figura 24. Micrografias eletrônicas de transmissão de nanofolhas de 
zeólita do tipo MFI multilamelar (NA, CHOI, RYOO, 2013). 
 

f) Materiais mesoporosos com paredes zeolíticas (Figura 25) – envolve a 
síntese de materiais mesoporosos com as paredes formadas por zeólitas 
cristalinas. 
 

 
Figura 25. Representação esquemática de material mesoporoso com 
paredes zeolíticas (MOKRZYCKI, SULIKOWSKI, OLEJNICZAK, 
2009). 

 
Uma variedade de zeólitas hierarquicamente ordenadas pode ser obtida por 

dissolução e re-montagem de zeólitas. A dissolução de zeólitas consiste na destruição 
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parcial de uma zeólita e extração de fragmentos zeolíticos, ocasionando a formação de 
mesoporos pela perfuração dos cristais da zeólita. A variação do nível de dissolução é o 
mais importante parâmetro. Este ajusta as características estruturais e texturais dos 
materiais recristalizados. Dependendo do grau de recristalização da zeólita diferentes 
tipos de materiais micro-mesoporosos podem ser obtidos. 

Por sua vez, a re-montagem consiste na ordenação das espécies dispersas na fase 
mesoporosa, a qual, dependendo do grau de dissolução das zeólitas, pode resultar em 
cristais de zeólita revestidos com filmes finos de materiais mesoporosos, na formação 
de compósito com fase zeólita/mesoporosa, ou ainda, em materiais mesoporosos 
contendo pequenos fragmentos zeolíticos nas paredes (Figura 26) (IVANOVA, 
KNYAZEVA, 2013): 

 

 
Figura 26. Representação esquemática do processo de recristalização que conduz a 
diferentes tipos de materiais: a) cristais de zeólita revestidos com filmes finos de 
materiais mesoporosos; b) materiais compósitos que formados pela co-cristalização das 
fases micro e mesoporosa; c) materiais mesoporosos contendo pequenos fragmentos 
zeolíticos nas paredes. 

(Adaptado de IVANOVA, KNYAZEVA, 2013) 
 

O processo de diluição da fase zeolítica pode ocorrer por dois processos, por 
despolimerização com glicerol (PÉREZ-ROMO et al., 2010) ou por dessilicalização 

a) b) c) 

dissolução 

recristalização 
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com soluções alcalinas. A dessilicalização ocorre por tratamento da zeólita em solução 
alcalina e foi inicialmente aplicada a zeólita ZSM-5 no trabalho realizado por DESSAU, 
VALTOCSIK, GOEKE (1992). Os autores observaram que o tratamento alcalino 
resultou na dissolução parcial da amostra de ZSM-5 com remoção preferencial de sílica. 
Além disso, as micrografias eletrônicas de varredura revelaram que a dissolução ocorre 
de forma seletiva no interior dos cristais, deixando as paredes exteriores relativamente 
intactas. 

Todavia em estudos realizados por OGURA et al. (2001), foi observada uma 
alteração morfológica nas partículas de ZSM-5, após o tratamento alcalino. Os autores 
observaram muitas fissuras e falhas na superfície externa dos grãos da zeólita. Ainda 
mais, foi observado que o tratamento alcalino conduziu o aumento do número de sítios 
de adsorção e da difusividade do benzeno através do microporos. 

GROEN et al. (2004a) mostraram a formação de mesoporos intercristalinos 
através do processo de dessilicalização. O tamanho e o volume dos mesoporos podem 
ser controlados através da variação de tempo e temperatura de tratamento e que, 
dependendo das condições, as propriedades (acidez, tamanho de microporo e ordenação 
de longo alcance) da zeólita original são preservadas. Ainda no mesmo ano, GROEN et 
al. (2004b) publicaram, o resultado do tratamento da zeólita comercial ZSM-5 (Si/Al = 
37) em solução de NaOH a 338 K durante 30 minutos. Com isso, abriram uma nova 
abordagem para o desenvolvimento de materiais compósitos com fases micro e 
mesoporosas, já que, constataram que o tratamento alcalino resulta no aumento 
considerável da área superficial dos mesoporosos e na preservação da microporosidade. 

Em estudos posteriores, GROEN et al. (2004c e 2005), revelaram que a razão 
Si/Al direciona a formação dos mesoporos intercristalinos. Dessa forma, uma zeólita 
com teor Si/Al ≤ 15 a extração de Si é inibida e quase nenhum mesoporo é formado. Por 
outro lado, a razão Si/Al ~ 25-50 é a condição ótima para formação de mesoporosidade. 
Por fim, a razão Si/Al ≥ 200 ocasiona a extração excessiva de Si e a formação de poros 
grandes (Figura 27). 
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Figura 27. Razão Si/Al para a formação material zeolítico com mesoporos 
intercristalinos (GROEN et al., 2004c). 

 
A análise das fases sólidas e líquidas durante o processo de dissolução de 

amostras de ZSM-5 com diferentes razões Si/Al mostraram que o processo de 
dissolução é controlado por duas reações fundamentais e consecutivas: 

a) Reação Direta - quebra das ligações Si-O-Si e ou Si-O-Al devido a ação de 
íons OH- presentes na solução e formação de silicatos solúveis, aluminato 
e aluminossilicato, extraídos da superfície da zeólita; 

b) Reação Inversa - formação de uma fase sólida causada pela reação entre as 
espécies solúveis, a partir da fase líquida ou pela reação com a superfície 
da zeólita. 

A velocidade da primeira reação é diretamente proporcional à área superficial 
total. No entanto, a constante de velocidade da reação direta diminui com o aumento da 
concentração de Al presente na zeólita, devido à inércia relativa dos centros tetraédricos 
de alumínio para o ataque por hidróxido. Por outro lado, a velocidade inicial da reação 
inversa (precipitação de SiO2 amorfo) é diretamente proporcional à concentração de 
silício na fase líquida. Por fim, o processo de dissolução nas etapas posteriores é 
seguido pela precipitação sucessiva de SiO2 amorfo e cristalização da cristobalita e a 
sua dissolução (ČIŽMEK et al, 1997).  
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O número de pesquisas envolvendo a obtenção de materiais compósitos micro e 
mesoporosos através da dissolução por dessilicalização e re-montagem de zeólitas tem 
crescido nos últimos anos. TANG et al. (2012) sintetizaram compósitos micro-
mesoporosos do tipo HZSM-5/MCM-41 utilizando a dessilicalização da HZSM-5 em 
solução de NaOH (com variação de concentração de 0,5mol/L a 3,5 mol/L). O material 
compósito sintetizado apresentou dupla distribuição de tamanho de poros, na faixa 
micro e mesoporosa, além de maior área superficial BET e volume de poros, quando 
comparado a HZSM-5 pura. Desta forma, os canais microporosos da fase zeólita foram 
eficazmente encurtados e a acessibilidade molecular foi amplamente melhorada.  

LI et al. (2012) prepararam materiais compósitos do tipo ZSM-5/MCM-41, com 
micro e mesoporosos bem ordenados, por dessilicalização por solução alcalina da 
zeólita H-ZSM-5 e utilizando o método hidrotérmico. Além disso, investigaram o efeito 
da razão SiO2/Al2O3 na superfície da estrutura H-ZSM-5, acidez e desempenho 
catalítico de H-ZSM-5/MCM-41 para desidratação de metanol éter dimetílico. 

YU et al. (2015), obtiveram um material compósito hierarquicamente poroso do 
tipo diatomita/MFI através do método de transporte em fase de vapor, seguido por um 
tratamento de dessilicalização para aumentar a porosidade do material. Os resultados 
provaram que a otimização do tratamento de dessilicalização conduziu a um aumento da 
mesoporosidade e preservação da macro e microporosidade das fases iniciais. Assim, a 
combinação do revestimento da superfície da diatomita por cristais de zeólita, com um 
tratamento de dessilicalização controlado permitiu uma nova abordagem na preparação 
de adsorventes de benzeno. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Método Hidrotérmico (MH) 
 

3.1.1. Síntese da Zeólita ZSM-12 
 

Os materiais de partida para a síntese da zeólita AlZSM-12 com composição 
molar de 20MTEACl:10Na2O:100SiO2:2000H2O:0,5Al2O3 foram: sílica gel (Merck, 
99%) como fonte de silício, peseudobohemita (Vista Chemical, 70%) como fonte de 
alumínio, cloreto de metiltrietilamônio (MTEACl, Sigma-Aldrich, 97%) como 
direcionador orgânico, hidróxido de sódio (NaOH, Vetec 99%) como fonte alcalina e 
água destilada (CHU, KUHL, 1983; ERNST et al., 1987). A cristalização foi conduzida 
em vasos de teflon e autoclaves de aço inox sob tratamento hidrotérmico a 140 °C por 
um período de 24 a 144 horas. Em seguida, as amostras foram submetidas à filtração, 
lavagem com água destilada e secagem a 100 °C por 2 horas. Todas as amostras foram 
calcinadas a 450 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C min-1 por 2 horas. A Figura 28 
apresenta as principais etapas para a síntese deste material. 
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Figura 28. Fluxograma das principais etapas para síntese da zeólita ZSM-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2. Síntese do MCM-41 
 

Os materiais de partida para síntese da peneira molecular mesoporosa MCM-41 
com composição molar de 1,0CTMABr:0,437Na2O:4,580SiO2:200H2O foram: sílica gel 
60 (Carvalhaes, 98%) e silicato de sódio (Vetec, Na2O: 20-30%, SiO2:20-30%) como 
fontes de silício, brometo de cetiltrimetilamônio (CTMABr, Neon, 98%), como 
direcionador de estrutura e água destilada (BECK et al., 1992; SOUZA et al., 2004). O 
envelhecimento do gel foi conduzido em vasos de teflon e autoclaves de aço inox sob 
tratamento hidrotérmico a 100 °C ou 140 °C por um período de 24 a 144 horas. Em 
seguida, as amostras foram lavadas com água destilada e secas a 100 °C por 2 horas e 
calcinadas a 450 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C min-1 por 2 horas. A Figura 29 
apresenta as principais etapas para síntese deste material. 

 

Agitação 70°C/40min. 

NaOH 2/3 H2O Al2O3.  x H2O 

Solução 1 

MTEACl 1/3 H2O 

Solução 2 

Solução 3 Sílica gel 

Autoclaves a 140°C/ 
24 a 144 horas 

Filtragem e lavagem 
com água destilada 

Secagem a 100°C/2h Calcinação a 
450°C/2h 

Pó branco 
(ZSM-12) 

Agitação por 2 horas 

Agitação por 20 min. 

pH = 7,0 
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Figura 29. Fluxograma das principais etapas para síntese do material mesoporoso 
MCM-41  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. Síntese do MCM-48 
 
As amostras foram sintetizadas de acordo com o procedimento experimental 

adaptado da síntese de trabalhos da literatura (DOYLE, HODNETT, 2003; JUN, et al., 
2000; BOOTE, SUBRAMANIAN, RANJUT, 2007). Os materiais de partida para a 
síntese da peneira molecular MCM-48 com composição molar de 
0,55CTMABr:0,25Na2O:1,0SiO2:101,4H2O foram: tetraetilortosilicato (TEOS, Sigma-
Aldrich 98%) como fonte de silício, hidróxido de sódio (NaOH, Vetec 99%) como 
agente mineralizante, CTMABr como direcionador de estrutura e água destilada. O 
envelhecimento do gel foi conduzido em vasos de teflon e autoclaves de aço inox sob 

Sílica gel 1/2 H2O Na2O3Si 

Solução 1 

CTMABr 1/2 H2O 

Solução 2 

Agitação 60°C/ 2h 

Gel de síntese 

Autoclaves 100 e 
140°C/ 24 e 48h  

Filtragem e lavagem 
com água destilada 

Secagem a 100°C/2h Calcinação a 
450°C/2h 

Pó branco 
(MCM-41) 

Agitação 25°C/30 min. 

Agitação 25°C/30 min. 
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tratamento hidrotérmico a 120 °C por um período de 24 horas. Em seguida, as amostras 
foram lavadas com água destilada e secas a 100°C por 2 horas e calcinadas a 450°C, 
com taxa de aquecimento de 10 °C min-1por 2 horas. A Figura 30 apresenta as 
principais etapas para síntese deste material. 

 
Figura 30. Fluxograma das principais etapas de síntese para o material mesoporoso 
MCM-48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4. Síntese dos Materiais Compósitos 
 
 Com base nas estratégias de síntese apresentadas na literatura para obtenção de 
materiais micro-mesoporosos foram selecionadas três rotas de síntese para obtenção dos 
materiais compósitos do tipo ZSM-12/MCM-41 e ZSM-12/MCM-48. A estratégia da 
primeira rota de síntese consiste na pré-cristalização da fase ZSM-12 para posterior 
mistura dos géis de síntese das fases micro e mesoporosas visando obter o material 

TEOS 

CTMABr H2O NaOH 

Solução 1 

Agitação 40°C/ 30 min. 

Gel de síntese 

Autoclaves  120°C/ 24 h 

Filtragem e lavagem 
com água destilada 

Secagem a 100°C/2h Calcinação a 
450°C/2h 

Pó branco 
(MCM-48) 

Agitação 40°C/30 min. 
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compósito formado pelo recobrimento da fase microporosa (ZSM-12) pela fase 
mesoporosa (MCM-41 ou MCM-48). Por outro lado, na segunda rota de síntese adotou-
se a mistura de géis para proporcionar a co-cristalização das fases micro e mesoporosas. 
Por fim, na terceira rota de síntese a zeólita ZSM-12 foi submetida a tratamento alcalino 
para destruição parcial da zeólita e remoção de fragmentos zeolíticos, em seguida a 
zeólita foi recristalizada utilizando o direcionador mesoestrutural com o objetivo de 
obter um material mesoporoso contendo pequenos fragmentos zeolíticos. 
 

3.1.4.1. Primeira Rota de Síntese (R1) 
 
As condições de síntese selecionadas reproduzem o procedimento descrito no 

item 3.1.1 em porção dobrada para obtenção de dois géis do material ZSM-12. Os géis 
de síntese do material ZSM-12 foram transferidos para duas autoclaves e aquecidos a 
140 ºC por 96 h. Após o arrefecimento até a temperatura ambiente, adicionou-se o gel 
de síntese do material MCM-41 (preparado conforme procedimento descrito no item 
1.1.2), na autoclave 1, de forma que fosse obtida a amostra ZM-41/R1-MH (Z = ZSM-
12; M-41 = MCM-41; R1 = primeira rota; MH = método hidrotérmico) na razão de 1:1 
em massa dos materiais ZSM-12 e MCM-41. Por outro lado, na autoclave 2, foi 
adicionado o gel de síntese do material MCM-48 (preparado conforme procedimento 
descrito no item 1.1.3), de maneira que fosse obtida a amostra ZM-48/R1-MH (Z = 
ZSM-12; M-48 = MCM-48; R1 = primeira rota; MH = método hidrotérmico) na razão 
1:1 em massas dos materiais ZSM-12 e MCM-48. As misturas dos géis foram 
continuamente agitadas durante 30 minutos a temperatura ambiente, e em seguida, 
foram colocadas em vasos de teflon e autoclaves de aço inox e aquecidas a 140 °C por 
48 h (DI et al., 2013). Os sólidos resultantes foram filtrados, lavados com água destilada 
e secos em estufa a 100 °C por 2 horas. A Figura 31 apresenta as principais etapas para 
síntese das amostras obtidas via primeira rota de síntese. 

 
 
 
 
 
 

 



 

59  

Figura 31. Fluxograma das. principais etapas de síntese das amostras obtidas via 
primeira rota. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4.2. Segunda Rota de Síntese (R2) 
 
As condições de síntese selecionadas reproduzem o procedimento descrito no 

item 3.1.1, em porção dobrada para obtenção de dois géis do material ZSM-12. 
Simultaneamente também foram preparados os géis dos materiais MCM-41 (conforme 
procedimento descrito no item 3.1.2.) e do MCM-48 (conforme procedimento descrito 
no item 3.1.3.). 

+ + 

Autoclave( 1) 140°C/96h 

Gel de síntese do ZSM-12 

Agitação por 30 min. 

Gel de síntese do MCM-41 

Filtragem e lavagem 
com água destilada 

Secagem a 100°C/2h 

Amostra ZM-41/R1-MH 

Autoclave (2) 140°C/96h 

ZSM-12 (1) ZSM-12 (2) Gel de síntese do MCM-48 

Mistura de géis Mistura de géis 

Autoclave ( 1) 140°C/48h Autoclave (2) 140°C/48h 

Amostra ZM-48/R1-MH 
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Decorridos os tempos necessários para obtenção de ambos os géis, adicionou-se 
o gel do MCM-41 a uma porção do gel do material ZSM-12, de forma que fosse obtida 
a amostra ZM-41/R2-MH (Z = ZSM-12; M-41 = MCM-41; R2 = segunda rota; MH = 
método hidrotérmico) na razão de 1:1 em massa dos materiais ZSM-12 e MCM-41. Em 
seguida, adicionou-se o gel do MCM-48 a outra porção do gel do material ZSM-12, de 
forma que fosse obtida a amostra ZM-48/R2-MH (Z = ZSM-12; M-48 = MCM-48; R2 
= segunda rota; MH = método hidrotérmico) na razão de 1:1 em massa dos materiais 
ZSM-12 e MCM-48. As misturas foram mantidas sob agitação a temperatura de 70°C 
por 1hora. Os materiais resultantes foram colocados em vasos de teflon e autoclaves de 
aço inox e submetidos a tratamento hidrotérmico a temperatura de 140 °C por um 
período de 144 horas. Em seguida os materiais foram filtrados sob vácuo, lavados com 
água destilada e secos em estufa a 100 ºC por 2 horas. A Figura 32 apresenta as 
principais etapas para síntese das amostras obtidas via segunda rota (KARLSSON, 
STÖCKER, SCHMIDT, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61  

Figura 32. Fluxograma das principais etapas de síntese das amostras obtidas via 
segunda rota. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.4.3. Terceira Rota de Síntese (R3) 

 
Para síntese do compósito formado pelos materiais ZSM-12 e MCM-41 foram 

adicionadas 2g da zeólita ZSM-12 calcinada, obtida por síntese hidrotérmica a 140 °C 
por 120 horas, em soluções aquosas de NaOH com diferentes concentrações (1,5 mol/L, 
2,0 mol/L e 2,5 mol/L) sob agitação a 40°C por 60 minutos. Posteriormente, foi 
adicionada uma solução 10% em título do direcionador (CTMABr) e o sistema foi 
agitado por 60 minutos. A solução resultante foi transferida para um recipiente de teflon 
revestido com autoclave de aço inoxidável para envelhecimento em tratamento 
hidrotérmico a 100 °C por 24 horas (TANG et al., 2012). Após o arrefecimento até a 
temperatura ambiente, o pH dos sistemas foi ajustado para 10 utilizando uma solução de 
ácido acético 30% (v/v) e os sistemas foram deixados em repouso por 24 horas a 

Gel de síntese do ZSM-12 Gel de síntese do MCM-41 

Autoclave (1) 140°C/144h 

Filtragem e lavagem 
com água destilada 

Secagem a 100°C/2h 

Amostra ZM-41/R2-MH 

Agitação 70°C/1h 

Gel de síntese do MCM-48 

Mistura dos géis ZSM-12/MCM-41 Mistura dos géis ZSM-12/MCM-48 

Autoclave (2) 140°C/144h 

Amostra ZM-48/R2-MH 
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temperatura ambiente.  Os sólidos resultantes foram filtrados, lavados com água 
destilada e secos em estufa a 100°C por 2 horas. 

Para síntese do compósito formado pelos materiais ZSM-12 e MCM-48 foi adotado 
um procedimento similar ao descrito acima. Contudo, foi utilizada uma solução 20% em 
título do direcionador (CTMABr) e a solução resultante foi envelhecida a 120ºC por 24 
horas. A Figura 33 apresenta as principais etapas para síntese das amostras obtidas via 
terceira rota. 

 
Figura 33. Fluxograma das principais etapas de síntese para obtenção das amostras 
obtidas via terceira rota. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 g de ZSM-12 calcinada 

Secagem a 100°C/2h 

Autoclaves  100 e 120 °C/24 h 

Pó bege  (ZM-B/R3-MH) 

Solução de NaOH 1,5 mol/L Solução de NaOH 2,0 mol/L 

Solução de NaOH 2,5 mol/L 

Sistema A Sistema B Sistema C 
Agitação 40°C/60 min 

Adição da solução de CTMABr Agitação 60 min 

Filtração e lavagem com água destilada 

Ajuste do pH Repouso por 24 h 

Calcinação 
450°C/2 h 

Pó bege  (ZM-A/R3-MH) 

Pó bege  (ZM-C/R3-MH) 
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3.2. Calcinação das amostras 

 
Para remoção do direcionador de estrutura utilizado na síntese dos materiais 

micro e mesoporosos, as amostras foram submetidas a processo de calcinação. Para 
isso, as amostras foram colocadas em cadinhos, e submetidos a aquecimento em forno 
tipo mufla a 450 ºC por 2 horas, em atmosfera de ar sintético, com taxa de aquecimento 
de 10 °C min-1. 

 
3.3. Método Mecanosíntese (MM) 

 
Para obtenção dos materiais compósitos ZSM-12/MCM-41 e ZSM-12/MCM-48 

via mecanosíntese proporções em massa pré-estabelecidas, após considerar o teor de 
umidade dos componentes microporoso ZSM-12 e mesoporosos MCM-41 e MCM-48, 
foram misturados através da moagem num almofariz durante 20 minutos até 
homogeneização, respectivamente. A moagem foi realizada em quatro etapas: uma 
quantidade equivalente a ¼ da massa do material microporoso e ¼ do material 
mesoporoso (previamente pesados na proporção estabelecida) foram espalhados no 
almofariz e submetidos à moagem manual continua durante 5 minutos. Este 
procedimento foi repetido por mais de três vezes, sendo que a cada etapa a massa dos 
materiais microporo e mesoporoso era adicionada sobre o material já moído contido no 
almofariz. Os materiais obtidos via mecanosíntese foram sintetizados obedecendo as 
seguintes proporções em massa pré-estabelecidas: 25% de ZSM-12 e 75% do material 
mesoporoso (amostras ZM41-25 e ZM48-25), 50% de ZSM-12 e 50% do material 
mesoporoso (amostras ZM41-50 e ZM48-50) e 75% de ZSM-12 e 25% do material 
mesoporoso (amostras ZM41-75 e ZM48-75). 

 
3.4. Testes de Adsorção de CO2 

 
Os testes de adsorção de CO2 foram realizados na temperatura de 25 °C, sob 

pressão atmosférica e utilizando-se um sistema de leito fixo. Antes dos testes de 
adsorção, as amostras de adsorventes foram previamente secas a 120 ° C por 4 horas. Os 
ensaios foram conduzidos durante 60 minutos e utilizando-se um fluxo continuo de CO2 
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(conforme representação esquemática da Figura 34). Todos os testes de adsorção foram 
realizados em triplicata e valores médios são apresentados. A quantificação do CO2 
adsorvido foi realizada utilizando-se o método gravimétrico (NAKASHIMA, 
SHIMADA, INAGAKI, 1995). Este método é baseado na determinação direta para 
quantificação de dióxido de carbono adsorvido, a qual consiste na adsorção do gás sobre 
o adsorvente limpo seguido da determinação de sua massa a partir da massa ganha pelo 
adsorvente. A capacidade de adsorção de cada adsorvente foi determinada em massa de 
dióxido de carbono adsorvido por massa de adsorvente. 

 
 
 
 
 
Figura 34. Representação do sistema para teste de adsorção de CO2 (1 – fonte de 
dióxido de carbono; 2 – leito contendo o agente secante; 3 – leito contendo o 
adsorvente). 
 
3.5. Caracterização dos materiais 

 
3.5.1. Difratometria de raios-X (DRX) 

 
As propriedades estruturais dos adsorventes foram caracterizadas por 

difratometria de raios-X através de método do pó utilizando-se um equipamento da 
Rigaku modelo (Miniflex II). As medidas foram realizadas usando radiação CuK  com 
uma voltagem de 30kV e 15 mA na faixa de 1,5 a 55° com uma velocidade de 2°.min-1 
e passo de 0,02. 

A partir dos difratogramas de raios-X também se calculou para as amostras de 
ZSM-12 sintetizadas a 140 ºC por um período de 1 a 6 dias a cristalinidade percentual 
relativa (%CR), em relação à amostra mais cristalina, considerando-se esta com 
cristalinidade de 100%. Os valores de cristalinidade para ZSM-12 foram determinados 
dividindo-se a soma das intensidades dos picos mais intensos da amostra, 
correspondentes aos ângulos 2θ = 7,5, 8,9, 20,9, 23 e 23,4º, pela soma das intensidades 
dos picos da amostra padrão, ou seja, a amostra mais cristalina (Equação 2). 

3) 2) 1) 
SECANTE 
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Para as amostras de MCM-41 sintetizadas foi calculado o percentual de 
ordenamento relativo, ou seja, em relação a amostra mais ordenada. Os valores de 
ordenamento para o MCM-41 foram determinados dividindo-se a soma das intensidades 
dos três picos mais intensos das amostras, correspondentes aos ângulos 2θ = 2,1, 3,7 e 
4,2º, pela soma das intensidades dos picos da amostra padrão, ou seja, a amostra mais 
ordenada (Equação 2). 

 
 (%) =  ∑     

∑      ã   100   ( . 2) 
 
Ainda, com base nos resultados de difratometria de raios-X, foram calculados os 

parâmetros de mesoporos (a0) das amostras de MCM-41, MCM-48 e dos materiais 
compósitos que apresentaram uma das fases mesoporosas. Nesse caso, para as amostras 
que apresentaram a fase MCM-41 os cálculos foram realizados utilizando-se a Equação 
3, sendo que d100 corresponde a distância interplanar (100) e apresenta relação com o 
diâmetro do poro e a espessura da parede dos poros (BECK et al., 1992).  

 
=  2

√3        ( . 3) 
 

Por outro lado, para as amostras que apresentaram a fase MCM-48 o parâmetro 
de mesoporo (a0) pode ser obtido através do valor da distância interplanar referente ao 
plano (211) através da Equação 4 (SCHUMACHER et al., 2000). 

 
=   √6     ( . 4) 

 
3.5.2. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada 

de Fourier 
 
Para identificação dos grupos funcionais dos adsorventes ante e depois da 

calcinação foi usada a espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV). As 
analises foram feitas em espectrofotômetro com transformada de Fourier em um 
equipamento da Jasco, modelo FT/IR-4200 com leitura na faixa de 400 a 4000 cm-1. As 
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amostras foram preparadas utilizando o KBr como agente dispersante, para isto as 
amostras foram prensadas com o KBr sobre pressão de 10 ton.cm-2. 
 
3.5.3. Análise térmica 

 
A análise térmica através de TG foi empregada visando realizar estudos para 

determinação das melhores condições de calcinação para eliminação do CTMABr e 
MTEACl dos poros dos materiais mesoporosos, microporosos e dos compósitos. As 
análises termogravimétricas dos materiais lavados e secos foram obtidas em uma 
termobalança da Shimadzu modelo TGA-50, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio de 
40 ml/min na faixa de temperatura de 25º a 900ºC, com razão de aquecimento de 
10ºC/min em um porta amostra de platina. 
 
3.5.4. Adsorção-desorção de N2 a 77 K 

 
A adsorção e desorção de N2 a 77 K foi utilizada para identificar algumas 

propriedades texturais dos materiais, tais como, área superficial (SBET – usando o 
método de Brunauer-Emmett-Teller para faixa de pressão relativa de 0,05-0,3). As 
isotermas de adsorção e desorção de N2 foram obtidas utilizando um equipamento da 
Quantachrome modelo ASIQM0000-4, na faixa de pressão relativa de 0,05 a 0,99. As 
amostras foram previamente secas a 300 ºC durante 1 hora sobre vácuo, sendo em 
seguida submetidas a adsorção de nitrogênio a 77 K. Para a zeólita ZSM-12 a massa 
utilizada foi 0,2 g, enquanto que para o MCM-41 e para os materiais compósitos foi de 
0,3 g. 
 
3.5.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
A Microscopia Eletrônica de Varredura foi utilizada com a finalidade de 

examinar a topografia da superfície dos materiais. As micrografias foram obtidas em um 
equipamento HITACHI modelo TM 3000, operado a 15 kV com faixa de ampliação de 
300 a 1000. As amostras foram aderidas ao porta amostra por meio de uma fita de 
carbono. 
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3.5.6. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
 

A análise da ordenação estrutural dos poros e um estudo mais detalhado da 
morfologia foram realizados através da Microscopia Eletrônica de Transmissão, 
utilizando um equipamento modelo Philips CM-120, com uma tensão de aceleração do 
feixe de elétrons de 120 kV, do Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE) da 
UFSCar. As amostras sólidas foram dispersas ultrasonicamente em 2-propanol e uma 
gota de suspensão foi colocada numa grelha de cobre com uma película de carbono. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1.  Difratometria de Raios-X (DRX) 
 

Materiais Obtidos via Método Hidrotérmico (MH) 
 
4.1.1.  Material Microporoso ZSM-12 
 

As análises de DRX pelo método do pó foram realizadas dos materiais lavados e 
secos, com o objetivo de verificar se houve a formação da estrutura do material 
microporoso ZSM-12. 

O ZSM-12 é formado por cristalização controlada do gel de síntese. Conforme o 
difratograma de raios-X apresentado no site da International Zeolite Association (IZA), os 
principais picos característicos do material ZSM- 12 são dois picos de difração em 2θ = 7,5 
e 8,9º referentes aos planos (200) e (-202) e os picos de difração em 2θ = 20,9 e 23,3º 
relacionados aos planos (310) e (-406) (Figura 35) (PEDROSA et al., 2006). 

 
 

Figura 35. Difratograma de raios-X padrão da zeólita ZSM-12 calcinada 
(Database of Zeolite Structure. IZA). 

 
Com a variação do tempo síntese pode-se observar, na Figura 36, a evolução da 

formação da estrutura cristalina da zeólita ZSM-12. O tempo de síntese de 1 e 2 dias são 
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insuficientes para a ordenação estrutural típica da ZSM-12, resultando em uma estrutura 
amorfa. A partir de 3 dias de síntese é possível observar reflexões de intensidade 
relativamente baixas da estrutura ZSM-12. Com o aumento do tempo de síntese para 4, 
5 e 6 dias os difratogramas apresentaram os picos característicos da zeólita ZSM-12. 

 
Figura 36. Difratograma de raios-X das zeólitas ZSM-12 não calcinadas, síntese 
de 1 a 6 dias. 

 
A curva de cristalização (Figura 37) foi obtida considerando os cinco picos mais 

intensos da ZSM-12. 
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Figura 37. Curva de cristalização da zeólita ZSM-12 em função do tempo de 
cristalização. 
 
Os difratogramas mostrados na Figura 36 indicam que com 1 e 2 dias de síntese 

obtêm-se um material completamente amorfo. Com 3 dias de síntese obteve-se uma 
zeólita com 76% de cristalinidade. Com 4 e 5 dias foi possível obter um material com 
elevada cristalinidade, sendo que a amostra com 5 dias de síntese, foi considerada a 
referência, atribuindo-se à mesma 100% de cristalinidade relativa. A amostra obtida 
com 6 dias de síntese apresentou 79% de cristalinidade relativa (Figura 37). De acordo 
com as Figuras 36 e 37, pode-se observar que com o aumento do tempo de síntese, 
ocorre o aumento do grau de cristalização das amostras, até um ponto limite (5 dias), em 
seguida ocorre um decréscimo na ordenação do material. 

O tempo requerido para o início da cristalização da zeólita ZSM-12, obtido no 
trabalho, está de acordo com os resultados apresentados na literatura. GOPAL, YOO, 
SMIRNIOTIS, 2001, realizaram o estudo da cristalização versus o tempo de síntese 
para zeólita do tipo ZSM-12 e observaram que a cristalização ocorre rapidamente após 
2,5 dias e aumenta cerca de 85% em 3 dias. ERNEST et al., (1987) também observaram 
o início da cristalização com 3 dias de síntese, além disso identificaram a formação da 
fase cristobalita para amostra obtida com 8,5 dias de síntese. A comparação do 
difratograma da zeólita ZSM-12 obtido com padrões disponíveis na literatura 
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demonstrou que o material obtido não continha fases de impurezas, sendo assim, 
considerado altamente cristalino. 

Com base na análise dos resultados apresentados nas Figuras 36 e 37, a amostra 
de ZSM-12 sintetizada a 140 ºC por 5 dias foi escolhida como padrão para síntese dos 
materiais compósitos. 

A Figura 38 apresenta o difratograma da amostra de ZSM-12 cristalizada a 140 
ºC por 5 dias não calcinada e calcinada. Pode-se observar que o processo de calcinação 
proporcionou o aumento da intensidade dos picos de difração atribuídos aos planos 
(200) e (202) (2θ = 7,5 e 8,9º), o que pode estar relacionado com a saída do 
direcionador de estrutura que estava ocluído no interior dos poros. Além disso, com o 
processo de calcinação ocorreu a diminuição dos picos de difração atribuídos aos planos 
(310) e (406) (2θ = 20,9 e 23,3º), evidenciando uma pequena desestabilização da 
estrutura com o processo de calcinação e a saída do direcionador de estrutura. (KINSKI 
et al., 2002). 

Figura 38. Difratogramas de raios-X da zeólita ZSM-12 cristalizada a 140 ºC 
por 5 dias (NC – não calcinada e C – calcinada). 
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4.1.2. Material Mesoporoso do Tipo MCM-41 
 

As análises de DRX pelo método do pó foram realizadas dos materiais lavados e 
secos, com o objetivo de verificar se houve a formação da estrutura do material mesoporoso 
MCM-41. 

Nas Figuras 39 e 40, têm-se os difratogramas das amostras de MCM-41 
sintetizadas a 100 ºC e 140 ºC por 1 e 2 dias. Os difratogramas das amostras são típicos 
da mesofase MCM-41 hexagonal e apresentam os picos de difração referentes aos 
planos (100), (110), (200) e (210), localizados em valores de 2θ próximos a 2,1, 3,7, 4,2 
e 5,5º, respectivamente. Contudo, o gráfico da ordenação estrutural (obtido a partir dos 
três picos mais intensos do MCM-41) mostrados na Figura 41 indicou que a amostra 
sintetizada a 100 ºC por 2 dias apresentou a maior ordenação, quando comparado com 
as demais. Por outro lado, a amostra sintetizada a 140 ºC por 2 dias apresentou o menor 
grau de ordenação. Isto indica que o aumento da temperatura e do tempo de síntese 
favorece a diminuição do ordenamento da estrutura. 

Com o processo de calcinação foi possível observar o aumento da intensidade 
dos picos de difração referentes aos planos (100), (110), (200) e (210), o que ocorre 
devido à eliminação do agente direcionador de estrutura e de moléculas de água 
adsorvidas nos poros. Consequentemente, as amostras de MCM-41 calcinadas 
apresentaram uma maior ordenação da estrutura do material, quando comparado ao não 
calcinado. 
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Figura 39. Difratogramas de raios-X dos materiais MCM-41 sintetizados a 100 ºC por 1 
e 2 dias (NC- não calcinado e C – calcinado). 
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Figura 41. Ordenamento das amostras de MCM-41 sintetizadas em diferentes 
tempos e temperaturas. 
 

4.1.3. Material Mesoporoso do Tipo MCM-48 
 

A Figura 42 apresenta os difratogramas de raios-X da amostra de MCM-48 
calcinada e não calcinada. Nos difratogramas é possível observar picos de difração 
atribuídos aos planos (211), (220) e (322), localizados em 2θ = 2,6, 3,2 e 4,9º, 
respectivamente. Através destes picos constata-se a formação da fase cúbica do MCM-
48. Além disso, o processo de calcinação resultou no aumento da intensidade dos picos 
atribuídos à fase MCM-48, isto se deve à eliminação do agente direcionador de estrutura 
e de moléculas de água adsorvidas nos poros. Logo, o material calcinado apresenta 
maior ordenação que o material não calcinado. 
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Figura 42. Difratograma de raios-X do material MCM-48 sintetizado a 120 ºC 
por 1 dia (NC – não calcinado e C – calcinado). 

 
A Figura 43 apresenta os difratogramas de raios-X das amostras de MCM-48 

não calcinadas, sintetizadas a 140 ºC por 1 e 2 dias. Nos difratogramas é possível 
observar picos de difração atribuídos aos planos (211), (220) e (322), localizados em 2θ 
= 2,5, 3,0 e 4,6º, respectivamente, para a amostra sintetizada a 140 ºC por 1 dia. Através 
destes picos constata-se a formação da fase cúbica do MCM-48. Por outro lado, o 
difratograma de raios-X da amostra obtida a 140 ºC por 2 dia, observa-se a ausência dos 
picos característicos da fase cúbica. O difratograma apresentado para essa amostra 
sugere a formação do material mesoporoso com estrutura lamelar (MCM-50) (BECK et 
al., 1992). 
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Figura 43. Difratogramas de raios-X dos materiais MCM-48 não calcinados 
sintetizados a 140 ºC por 1 e 2 dias. 

 
4.1.4. Material Compósito ZSM-12/MCM-41 

 
4.1.4.1. Material ZM-41/R1-MH  

 
De acordo com o procedimento de síntese adotado na Rota 1, (para síntese da 

amostra ZM-41/R1-MH), ao gel de síntese da zeólita ZSM-12 tratado 
hidrotermicamente a 140 ºC por 4 dias foi adicionado o gel de síntese do MCM-41 e 
deu-se continuidade ao tratamento hidrotérmico por mais 2 dias. Desta forma, o 
procedimento de síntese da fase zeolítica no total foi de 6 dias e da fase mesoporosa foi 
de 2 dias (ZSM-12: 140 ºC/6 dias; MCM-41: 140 ºC/2 dias). 

A Figura 44 apresenta os difratogramas de raios-X para a amostra ZM-41/R1-MH 
não calcinada e calcinada. Para a amostra não calcinada, o difratograma apresenta picos 
de difração que sugerem a estrutura do material mesoporoso tipo MCM-50 (lamelar). 
Contudo, com o processo de calcinação é possível observar a perda dos picos de 
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reflexão referentes à fase mesoporosa do tipo MCM-50. Por outro lado, nos 
difratogramas das amostras não calcinada e calcinada é possível observar picos na faixa 
de 7,5 a 35º, característicos da fase microporosa ZSM-12. Ainda na Figura 44, é 
possível observar que o processo de calcinação resultou na diminuição na intensidade 
dos picos de reflexão atribuídos a fase ZSM-12, o que indica uma pequena 
desestruturação do material ao ser submetido ao processo de calcinação (KINSKI et al., 
2002). 

Figura 44. Difratogramas de raios-X do material ZM-41/R1-MH obtido através da 
primeira rota de síntese (NC – não calcinado e C – calcinado). 
 

Na Figura 45 é possível observar a comparação entre a amostra obtida via 
primeira rota de síntese e a amostra de ZSM-12 sintetizada a 140 ºC por 5 dias. Além 
disso, na inserção é possível observar a comparação da amostra ZM-41/R1-MH com a 
amostra de MCM-41 sintetizada a 140 ºC por 2 dias. Comparando-se os difratogramas 
de raios-X da fase MCM-41 e da amostra ZM-41/R1-MH fica evidente a não formação 
da estrutura mesoporosa do tipo MCM-41 com o procedimento de síntese adotado.  
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A adição do gel de síntese da fase MCM-41 ao gel de síntese da fase ZSM-12 
sintetizada por 4 dias, não causou a destruição da fase zeolítica. No entanto, a estrutura 
microporosa formada apresenta menor grau de cristalinidade que a amostra de ZSM-12 
obtida com o mesmo período de síntese.  

Figura 45. Difratograma de raios-X do material ZM-41/R1-MH obtido através 
da primeira rota de síntese e da ZSM-12. Inserção: Difratograma de raios-X na 
região de baixo ângulo: a) ZM-41/R1-MH e b) MCM-41. 

 
4.1.4.2 Material ZM-41/R2-MH 

 
De acordo com o procedimento de síntese adotado na Rota 2, (para síntese da 

amostra ZM-41/R2-MH), ao gel de síntese da zeólita ZSM-12 foi adicionado o gel de 
síntese do MCM-41 e a mistura de géis foi submetida a tratamento hidrotérmico a 140 
ºC por 6 dias. 

A Figura 46 apresenta os difratogramas de raios-X para o material ZM-41/R2-MH 
não calcinado e calcinado. Para a amostra não calcinada o difratograma apresenta picos 
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de difração que sugerem a estrutura do material mesoporoso tipo MCM-50 (lamelar). 
Contudo, com o processo de calcinação é possível observar a perda dos picos de 
reflexão referentes a fase mesoporosa. Por outro lado, nos difratogramas das amostras 
não calcinada e calcinada também é possível observar picos na faixa de 7,5 a 35º 
característicos da fase microporosa ZSM-12. Ainda na Figura 46, é possível observar 
que o processo de calcinação resultou no aumento na intensidade dos picos de reflexão 
atribuídos a fase ZSM-12, o que indica um aumento na cristalinidade do material. 
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Figura 46. Difratograma de raios-X do material ZM-41/R2-MH obtido através 
da segunda rota de síntese. 

 
Na Figura 47 é possível observar a comparação entre a amostra obtida via 

segunda rota de síntese e a amostra de ZSM-12 sintetizada a 140 ºC por 5 dias. Além 
disso, na inserção é possível observar a comparação da amostra ZM-41/R2-MH com a 
amostra de MCM-41 sintetizada a 140 ºC por 2 dias. Observando-se a comparação entre 
o difratograma de raios-X da fase MCM-41 e da amostra ZM-41/R2-MH fica evidente a 
não formação da estrutura mesoporosa do tipo MCM-41 com o procedimento de síntese 
adotado. 
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A adição do gel de síntese da fase MCM-41 ao gel de síntese da fase ZSM-12 
não implicou na não formação da fase zeolítica. No entanto, a estrutura zeolítica 
formada apresenta menor cristalinidade que a amostra de ZSM-12 obtida com o mesmo 
período de síntese. 

Comparando-se os difratogramas das amostras do material compósito ZSM-
12/MCM-41, sintetizadas via Rotas 1 e 2 (R1 e R2), é notória a similaridade entre os 
resultados. Logo, pode-se afirmar que a pré cristalização da fase ZSM-12 (proposta da 
Rota 1), bem como a cristalização desta simultaneamente ao ordenamento da fase 
mesoporosa não favoreceu a formação do material compósito pretendido. 

Figura 47. Difratograma de raios-X do material ZM-41/R2-MH obtido através 
da segunda rota de síntese e da ZSM-12. Inserção: DRX na região de baixo 
ângulo: a) ZM-41/R2-MH e b) MCM-41. 
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4.1.4.3. Material ZM41/R3-MH 
 
A Rota 3, foi iniciada com o processo de extração seletiva do silício 

(dessilicalização) da amostra de ZSM-12 sintetizada a 140 ºC por 5 dias e calcinada, 
através de um tratamento alcalino com variação da alcalinidade do meio, seguida da 
adição do direcionador de estrutura da fase mesoporosa.  

Os difratogramas de raios-X das amostras ZM41-A/R3-MH, ZM41-B/R3-MH e 
ZM41-C/R3-MH (Figura 48) apresentam picos de difração característicos da estrutura 
mesoporosa do tipo MCM-41 com picos de difração que aparecem em valores de 2θ ≈ 
2,3, 4,0 e 4,6°, os quais são atribuídos aos planos (100), (110) e (200), respectivamente. 
Simultaneamente a fase ZSM-12 é caracterizada por diversos picos na faixa de 2θ ≈ 7,5 
a 36°. Para as amostras calcinadas pode-se observar que com o processo de calcinação a 
estrutura compósita manteve as fases micro e mesoporosa (Figura 48).  

A diminuição da intensidade do pico referente ao plano (100) do MCM-41, 
apresentada em todas as amostras, é o indicativo que o processo de calcinação trouxe 
melhorias na resolução estrutural do compósito. Sendo assim, é sugerido que no 
material formado os cristais da ZSM-12 estão dispersos ou suportados no sistema de 
poros do MCM-41. Neste caso, o sólido resultante é constituído pelo sistema de 
microporos da zeólita, sistema de mesoporos do MCM-41 e um sistema de mesoporos 
intercristalino. Com o processo de calcinação, temos a eliminação dos poros 
intracristalinos, resultando na diminuição da intensidade do plano (100). 
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Figura 48. Difratograma de raios-X dos materiais obtidos via processo de 
dessilicalização: a) ZM41-A/R3-MH; b) ZM41-B/R3-MH e c) ZM41-C/R3-MH. 

 
Nas Figuras 49, 50 e 51 são apresentados os difratogramas de raios-X das 

amostras ZM41-A/R3-MH, ZM41-B/R3-MH e ZM41-C/R3-MH calcinadas. Em geral, 
as intensidades dos picos do material compósito são menores que os observados para as 
amostras padrões de ZSM-12 e MCM-41. Estes resultados podem, provavelmente, ser 
atribuídos ao efeito interfacial entre a ZSM-12 e a fase mesoporosa MCM-41 (Si-O-
Al/estrutura) (HE et al., 2010). Assim, pode-se sugerir que uma estrutura com 
ordenação hexagonal do tipo MCM-41 foi crescida sobre a fase ZSM-12 para formar 
biporos com uma fase hexagonal ZSM-12 (micro) e outra hexagonal MCM-41 (meso) 
(HE et al., 2010).  

De acordo com os resultados apresentados nas Figuras 49, 50 e 51, com o 
aumento da alcalinidade empregada no processo de dessilicalização, é possível observar 
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a diminuição na intensidade dos picos característicos da ZSM-12. Estes resultados 
corroboram com resultados apresentados na literatura. WEI, SMIRNIOTIS (2006), 
avaliaram o efeito de diferentes parâmetros, tais como a concentração de uma solução 
aquosa de NaOH, temperatura de tratamento, tempo, razão Si/Al, proporção de zeólita 
padrão e a existência de agente direcionador nos poros da zeólita padrão na extensão da 
dessilicalização sobre a ZSM-12. Os difratogramas de raios-X apresentados em seu 
trabalho demonstraram a existência da estrutura do tipo MTW, nas amostras após o 
tratamento alcalino. No entanto, o tratamento alcalino ocasionou uma pronunciada 
diminuição na intensidade dos picos de difração, o que foi atribuído a remoção seletiva 
de Si da estrutura do material zeolítico. 

Figura 49. Difratograma de raios-X do material ZM41-A/R3-MH calcinado. 
Inserção: Difratograma de raios-X na região de baixo ângulo do material ZM41-
A/R3-MH. 
 

10 20 30 40 50 60
0

500

1000

1500

2000

2 4 6 8 10
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

(20
0)(11

0)

(-4
06)

(31
0)

(-2
02)

Inte
nsi

dad
e (

cps
)

2 (graus)

(10
0)

(20
0)

Inte
nsi

dad
e (

cps
)

2 (graus)

Baixo ângulo



85  

Figura 50. Difratograma de raios-X do material ZM41-B/R3-MH calcinado. 
Inserção: Difratograma de raios-X na região de baixo ângulo do material ZM41-
B/R3-MH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Difratograma de raios-X do material ZM41-C/R3-MH calcinado. 
Inserção: Difratograma de raios-X na região de baixo ângulo do material ZM41-
C/R3-MH. 
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Na Tabela 03 são apresentados os resultados para o parâmetro de mesoporo (a0) 
calculado a partir da distância interplanar d100 para o pico de difração correspondente ao 
plano (100) do MCM-41 e para o MCM-41 nos materiais compósitos. A Tabela 03 
ainda apresenta os valores de 2 e da distância interplanar do plano (100) do MCM-41. 

O parâmetro de mesoporo (a0) pode ser definido como o centro de dois poros 
vizinhos, que forma a fase hexagonal. Este é diretamente proporcional a espessura da 
parede dos poros. Dessa forma, quanto maior for o parâmetro, maior será a espessura da 
parede dos poros. As amostras ZM41-B/R3-MH e ZM41-C/R3-MH apresentam o 
mesmo valor do parâmetro de mesoporo que a amostra de MCM-41, sintetizada a 100 
ºC por 1 dia. Por outro lado, a amostra ZM41-A/R3-MH apresenta menor parâmetro de 
mesoporo, indicando que nas condições de síntese, o material apresentou contração da 
cela unitária e diminuição da espessura da parede dos poros (Tabela 03). 

Tabela 03. Principais parâmetros estruturais das amostras do material compósito ZSM-
12/MCM-41 obtidas via Rota 3. 

Amostra   2θ 
(0) 

d100 (nm) 
a0 (nm) 

CR 
(%) 

ZSM-12 --- --- --- 100 
MCM-41 2,2 4,0 4,6 --- 

ZM41-A/R3-MH 2,4 3,7 4,2 97 
ZM41-B/R3-MH 2,2 4,0 4,6 89 
ZM41-C/R3-MH 2,2 4,0 4,6 82 

CR (%) = cristalinidade percentual relativa da fase zeolítica. 
 

Para a amostra ZM41-C/R3-MH, o recobrimento da fase ZSM-12 pela fase 
MCM-41, não ocasionou alterações nas características estruturais da fase mesoporosa. 
Dessa forma, com a maior alcalinidade do meio (utilizada no processo de 
dessilicalização) obteve-se menor quantidade de partículas da fase ZSM-12 no material 
compósito.   

Em geral, a concentração da solução do NaOH, utilizada no processo de 
dessilicalização, foi um fator determinante, para o tamanho das partículas da fase ZSM-
12, como também, na formação da estrutura da fase MCM-41 e na forma como as fases 
interagiram. Segundo, TANG et al. (2012) o aumento da concentração da solução de 
NaOH, proporciona a desintegração da matriz zeolítica em nanopartículas de Si-Al. 



87  

Essas nanopartículas, na presença do agente direcionador de estrutura do MCM-41, 
formam a estrutura mesoporosa do tipo MCM-41. 
 
4.1.5.  Material Compósito do tipo ZSM-12/MCM-48 

 
4.1.5.1. Material ZM-48/R1-MH  

 
No procedimento de síntese adotado na Rota 1, (para síntese da amostra ZM-

48/R1-MH), foi adicionado o gel de síntese do MCM-48 ao gel de síntese da zeólita 
ZSM-12 tratado hidrotermicamente a 140 ºC por 4 dias e deu-se continuidade ao 
tratamento hidrotérmico por mais 2 dias. De maneira que o procedimento de síntese da 
fase zeolítica no total foi de 6 dias e da fase mesoporosa foi de 2 dias (ZSM-12: 140 
ºC/6 dias; MCM-48: 140 ºC/2 dias). 

No difratograma de raios-X da amostra ZM-48/R1-MH não calcinada, 
apresentado na Figura 52, é possível observar a ausência de picos de difração 
característicos da fase ZSM-12. Dessa forma, pode-se sugerir que a adição do gel de 
síntese do material MCM-48 provocou a completa desestruturação da fase zeolítica, 
resultando em um material amorfo. Por outro lado, ao analisar-se a região de baixo 
ângulo, apresentada na Figura 52 o difratograma apresenta picos de difração 
característicos da mesofase lamelar. Por fim, com base na análise do DRX da amostra 
ZM-48/R1-MH, fica evidente que o método de síntese empregado não é adequado para 
obtenção do material compósito micro e mesoporoso do tipo ZSM-12/MCM-48. 
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Figura 52. Difratograma de raios-X do material ZM-48/R1-MH não calcinado. 
Inserção: Difratograma de raios-X na região de baixo ângulo do material 
ZM48/R1-MH. 

 
4.1.5.2. Material ZM-48/R2 -MH  

 
De acordo com o procedimento de síntese adotado na Rota 2, para síntese da 

amostra ZM-48/R2-MH, ao gel de síntese da zeólita ZSM-12 foi adicionado o gel de 
síntese do MCM-41, a mistura de géis foi submetida a tratamento hidrotérmico a 140 ºC 
por 6 dias. 

No difratograma de raios-X da amostra ZM-48/R2-MH não calcinada, 
apresentado na Figura 53, é possível observar a presença de três picos de difração 
característicos da estrutura ZSM-12, localizados a 2θ = 7,5, 8,9 e 20,9º, que podem ser 
atribuídos aos planos (200), (-202) e (310), respectivamente. No entanto, a fase zeolítica 
formada apresenta baixa cristalinidade, visto que o difratograma apresenta uma 
considerável faixa com padrão de estrutura amorfa. Por outro lado, ao analisar-se a 
região de baixo ângulo, apresentada na Figura 53, o difratograma apresenta picos de 
difração característicos da mesofase lamelar. Por fim, com base na análise do DRX da 
amostra ZM-48/R2-MH, fica evidente que o método de síntese empregado não é 
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adequado para obtenção do material compósito micro e mesoporoso do tipo ZSM-
12/MCM-48. 

Figura 53. Difratograma de raios-X do material ZM-48/R2-MH não calcinado. 
Inserção: Difratograma de raios-X na região de baixo ângulo do material ZM-
48/R2-MH. 

 
4.1.5.3. Material ZM4 /R3-MH 

 
De forma similar ao proposto para síntese do compósito contendo o MCM-41, 

para a síntese do compósito contendo o MCM-48 via Rota 3 também é iniciado com o 
processo de extração seletiva do silício (dessilicalização) de uma amostra de ZSM-12 
através de um tratamento alcalino com variação da alcalinidade do meio, seguida da 
adição do direcionador de estrutura da fase mesoporosa. 

Na Figura 54 são apresentados os difratogramas de raios-X para a amostra 
ZM48-A/R3-MH calcinada e não calcinada. Pode-se observar que os difratogramas 
apresentaram picos de difração na região de materiais mesoporosos da família M41S a 
baixo ângulo e de materiais zeolíticos do tipo ZSM-12 a altos ângulos. Os picos 
mostrados em 2θ = 7,5, 8,9, 20,9 e 23,3° são referentes aos planos (200), (-202) (310) e 
(-406) do material ZSM-12. O processo de calcinação ocasionou a eliminação do agente 

10 20 30 40 50 60
200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2 4 6 8 10
0

1000

2000

3000

4000

Inte
nsi

dad
e (c

ps)

2 (graus)

Baixo ângulo

Inte
nsi

dad
e (

cps
)

2 (graus)



90  

direcionador de estrutura que estava ocluído no interior dos poros e consequentemente 
provocou um aumento na intensidade dos picos de difração referentes aos planos (200) 
e (-202) do material microporoso do tipo ZSM-12. 

 

Figura 54. Difratograma de raios-X do material ZM48-A/R3-MH calcinado e 
não calcinado. 

  
No entanto, ao realizar-se uma análise mais detalhada no difratograma de raios-

X da amostra ZM-48-A/R3-MH calcinada, especificamente na região de baixo ângulo 
(Figura 55), foi possível observar que as condições de síntese não favoreceram a 
formação da fase MCM-48. Em vez disso, observa-se na região de baixo ângulo uma 
estrutura amorfa.  
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Figura 55. Difratograma de raios-X do material ZM48-A/R3-MH calcinada com 
detalhe a baixo ângulo. 
O difratograma de raios-X da amostra ZM48-B/R3-MH (Figura 56) apresenta os 

picos característicos da estrutura ZSM-12. Os dois picos de difração em 2θ = 7,5 e 8,9°, 
referente aos planos (200) e (-202) e os picos de difração entre 2θ = 20,9 e 23,3°, 
referente aos planos (310) e (406) são os picos característicos do material ZSM-12. A 
intensidade dos picos mostrados em 2θ = 2,6 e 3,1° foram maiores quando comparadas 
com o material ZM48-A/R3-MH e os picos estão mais bem resolvidos. Estes picos são 
relativos a um material mesoporoso da família M41S como o MCM-48. A etapa de 
calcinação provocou melhorias na ordenação da fase micro e mesoporosa. 
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Figura 56. Difratograma de raios-X do material ZM48-B/R3-MH calcinado e 
não calcinado. 

 
Conforme difratograma de raios-X, apresentado na Figura 57, para a amostra 

ZM48-B/R3-MH, apesar do processo de calcinação trazer melhorias a ordenação da fase 
mesoporosa, ainda assim, o material mesoporoso formado apresenta ordenação muito 
inferior a amostra de MCM-48 adotada neste trabalho como padrão.  
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Figura 57. Difratograma de raios-X do material ZM48-B/R3-MH calcinado. 
Inserção: Difratograma de raios-X na região de baixo ângulo do material ZM48-
B/R3-MH. 

 
Na Figura 58 observa-se os difratogramas de raios-X para as amostras ZM48-

C/R3-MH não calcinada e calcinada. Para a amostra não calcinada a presença do pico 
em 2θ = 21,6° relativo ao plano (111) pode ser atribuído a fase cristobalita. Além disso, 
com o processo de calcinação ocorreu a formação de um material que apresenta em seu 
difratograma picos de difração em 2θ = 20,4 e 25,9° (planos (100) e (011)), 
respectivamente, os quais são característicos de β-quartzo. Este material ainda mostrou 
picos em 2θ = 30 e 45,3° (os planos (011) e (102)), respectivamente, os quais são 
atribuídos a fase quartzo (GRECCO, RANGEL, GONZÁLEZ-URQUIETA, 2013; 
JCPDS-ICDD). Picos relativos a zeólita ZSM-12 ainda foram identificados no material 
não calcinado, e nenhum pico relativo a materiais da família M41S foram observados. 
Quando calcinado o material foi convertido as fases quartzo e cristobalita. 
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Figura 58. Difratograma de raios-X do material ZM48-C/R3-MH calcinado e 
não calcinado. 

 
A Tabela 04 apresenta os valores de 2, da distância interplanar do plano (211) 

do MCM-48, e do parâmetro de mesoporo calculado a partir da distância interplanar d211 
para o pico de difração correspondente ao plano (211) do MCM-48 determinados para 
as amostras de MCM-48 e ZM48-B/R3-MH. 

A amostra do material compósito apresentou maior parâmetro de mesoporo que 
a amostra de MCM-48. Sabe-se que o parâmetro de mesoporo é diretamente 
proporcional a espessura da parede dos poros. Dessa forma, é possível sugerir que 
ocorreu o aumento da cela unitária da fase MCM-48 e o consequente aumento da 
espessura da parede dos poros. Os parâmetros estruturais apresentados pela fase MCM-
48 no material compósito, confirmam a formação de uma fase com ordenação inferior a 
apresentada na amostra de MCM-48 padrão. 
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Tabela 04. Parâmetros estruturais das amostras MCM-48 e ZM48-B/R3-MH. 
Amostra   2θ 

(0) 
d211 (nm) 

a0 (nm) 
MCM-48 2,6 3,4 8,4 

ZM48-B/R3-MH 2,2 3,9 9,7 
 

A obtenção do material compósito ZSM-12/MCM-48, através do processo de 
dessilicalização da fase zeolítica ZSM-12 apresentou resultados inferiores aos obtidos 
para síntese do material compósito ZSM-12/MCM-48. Dado que a amostra ZM48-
A/R3-MH (dessilicalização com solução de NaOH a 1,5 mol/L) apresentou apenas a 
fase zeolítica. Além disso, a amostra ZM48-C/R3-MH (dessilicalização com solução de 
NaOH a 2,5 mol/L) não apresentou a formação da fase mesoporosa e nem da fase 
microporosa. Por fim, a amostra ZM48-B/R3-MH (dessilicalização com solução de 
NaOH a 2,0 mol/L) foi a única que apresentou em sua estrutura a coexistência das fases 
micro e mesoporosa. 

 

Materiais Obtidos via Método Mecanosíntese (MM) 
 

Um dos pontos de estudo da obtenção do material compósito é a influência do 
método de síntese na estrutura do material obtido. Sendo assim, a discussão que se 
segue tem por objetivo avaliar se a formação do compósito via síntese mecânica causou 
alterações nas propriedades dos materiais precursores. 

 

4.1.6.  Material Compósito do Tipo ZSM-12/MCM-41 
 

Os difratogramas de raios-X das amostras ZM41-25, ZM41-50 e ZM41-75 
(Figura 59) apresentam os principais picos característicos de materiais de estrutura 
ZSM-12 e do MCM-41 (BECK et al., 1992; Database of Zeolite Structure. IZA). Os 
dois picos de difração em 2θ = 7,5 e 8,9°, referente aos planos (200) e (-202) e os picos 
de difração entre 2θ = 20,9 e 23,3°, referente aos planos (310) e (-406) são os picos 
característicos do material ZSM-12. Os picos a 2θ = 2,1, 3,7 e 4,2° são os picos 
característicos da peneira molecular MCM-41, correspondente aos planos (100), (110) e 
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(200), respectivamente. Para o material compósito com baixa quantidade de zeólita 
(25%) os picos de difração em 2θ = 7,5, 8,9, 20,9 e 23,3° são devidos às faces 
cristalinas da zeólita que se manteve, embora sejam menos intensa. Para as amostras 
com teor elevado de ZSM-12 (50 e 75%), a identificação da estrutura da zeólita é 
possível devido a um grande número de picos presentes. O material mesoporoso MCM-
41 foi identificado em todas as amostras do compósito através dos três picos principais 
(2θ = 2,1, 3,7 e 4,2º). 
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Figura 59. Difratograma de raios-X dos compósitos ZM41-25, ZM41-25 e 
ZM41-75 obtidos via mecanosíntese: a) faixa de baixo ângulo de difração e b) 
faixa de alto ângulo de difração. 
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Na Tabela 05 são apresentados o parâmetro de mesoporo (a0) e a cristalinidade 
percentual relativa das amostras de MCM-41, ZM41-25, ZM41-50 e ZM41-75. 
Comparando-se os valores do parâmetro de mesoporo dos materiais compósitos em 
relação a amostra de MCM-41, é possível observar a diminuição do parâmetro, para as 
amostras ZM41-50 e ZM41-75. A diminuição do parâmetro de mesoporos é um indicio 
da contração da cela unitária e da diminuição da espessura da parede dos poros. As 
alterações observadas na estrutura da fase MCM-41 podem ter sido ocasinadas pela 
compressão do material durante a formação do material compósito. Além disso, podem 
ser um indicativo que o material apresenta partículas da fase ZSM-12 no interior dos 
poros da fase MCM-41. 

Na Tabela 05 também é possível observar a cristalinidade percentual relativa 
(CR%) das amostras. Este parâmetro foi calculado tomando-se como referência a 
amostra de ZSM-12 sintetizada a 140 ºC por 5 dias. Observa-se que com a diminuição 
do teor mássico da fase ZSM-12 utilizado na síntese do material compósito, ocorreu a 
diminuição da cristalinidade. Dessa forma, a amostra ZM41-25 apresentou a menor 
cristalinidade da fase ZSM-12, em comparação com as outras amostras do tipo ZSM-
12/MCM-41 obtidas via mecanosíntese. 

 
Tabela 05. Principais parâmetros estruturais do material compósito ZSM-12/MCM-41 
(ZM41-25, ZM41-50 e ZM41-75) obtidas via método mecanosíntese. 

 

CR(%) – cristalinidade percentual relativa da fase zeolítica. 
 

4.1.7. Material Compósito do Tipo ZSM-12/MCM-48 
 

Os difratogramas de raios-X das amostras ZM48-25, ZM48-50 e ZM48-75 
(Figura 60) apresentam os principais picos característicos de materiais de estrutura 
ZSM-12 e do MCM-48 (BECK et al., 1992; Database of Zeolite Structure. IZA). Os 
dois picos de difração em 2θ = 7,5 e 8,9°, referente aos planos (200) e (202) e os picos 

Amostra 2θ 
 (0) 

d100 (nm) 
a0 (nm) 

CR 
(%) 

ZSM-12 --- --- --- 100 
MCM-41 2,2 4,0 4,6 --- 
ZM41-25 2,2 4,0 4,6 79 
ZM41-50 2,2 4,0 4,6 89 
ZM41-75 2,2 4,0 4,6 93 



99  

de difração entre 2θ = 20,9 e 23,3°, referente aos planos (310) e (406) são os picos 
característicos do material ZSM-12. Os picos de difração a 2θ = 2,6, 3,0 e 4,9° são os 
picos característicos da peneira molecular MCM-48, correspondente aos planos (211), 
(220) e (322), respectivamente. Para o material compósito com baixa quantidade de 
zeólita (25%) os picos de difração em 2θ = 7,5, 8,9, 20,9 e 23,3° são devidos às fases 
cristalinas da zeólita que se manteve, embora sejam menos intensa. Os outros picos 
devido a estrutura da zeólita praticamente desaparecem. Para as amostras com teor 
elevado de ZSM-12 (50 e 75%), a identificação da estrutura da zeólita é possível devido 
a um grande número de picos presentes. A MCM-48 foi identificada em todas as 
amostras do compósito através dos três picos principais (2θ = 2,6, 3,0 e 4,9°). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



100  

2 3 4 5

(22
0)

MZ48-75

MZ48-50

Inte
nsi

dad
e (

u.a
.)

2 (graus)

MZ48-25

a)

(21
1)

 

10 20 30 40 50

ZM48-75

ZM48-50

(-4
06)

(31
0)

(-2
02)(20

0)

 Int
ens

ida
de 

(u.
a.)

2 (graus)

ZM48-25

b)

 
Figura 60. Difratogramas de raios-X dos compósitos ZM48-25, ZM48-25 e 
ZM48-75 obtidos via mecanosíntese: a) faixa de baixo ângulo de difração e b) 
faixa de alto ângulo de difração. 
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Na Tabela 06, são apresentados os parâmetros estruturais das amostra de MCM-

48, ZM48-25, ZM48-50 e ZM48-75. Comparando-se os valores do parâmetro de 
mesoporo dos materiais compósitos em relação a amostra de MCM-48, é possível 
observar a diminuição do parâmetro. A diminuição do parâmetro de mesoporos é um 
indicio da contração da cela unitária e da diminuição da espessura da parede dos poros. 
As alterações observadas na estrutura da fase MCM-48 podem ter sido ocasinadas pela 
compressão do material durante a formação do material compósito. Além disso, podem 
ser um indicativo que o material apresenta partículas da fase ZSM-12 no interior dos 
poros da fase MCM-48.  

Na Tabela 06 também é possível observar a cristalinidade percentual relativa 
(CR%) das amostras. Este parâmetro foi calculado tomando-se como referência a 
amostra de ZSM-12 sintetizada a 140 ºC por 5 dias. Observa-se que com a diminuição 
do teor mássico da fase ZSM-12 utilizado na síntese do material compósito, ocorreu a 
diminuição da cristalinidade. Dessa forma, a amostra ZM41-25 apresentou a menor 
cristalinidade da fase ZSM-12, em comparação com as outras amostras do tipo ZSM-
12/MCM-41 obtidas via mecanosíntese. 

 
Tabela 06. Principais parâmetros estruturais do material compósito ZSM-12/MCM-48 
(ZM48-25, ZM48-25 e ZM48-25) obtidas via método mecanosíntese. 

Amostra   2θ 
(0) 

d211 (nm) 
a0 (nm) 

CR 
(%) 

ZSM-12 --- --- --- 100 
MCM-48 2,6 3,4 8,4 --- 
ZM48-25 2,7 3,3 8,0 47 
ZM48-50 2,8 3,2 7,8 73 
ZM48-75 2,8 3,2 7,8 83 

CR (%) – cristalinidade percentual relativa da fase zeolítica. 
 

4.2.  Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho 
 

Nos materiais micro e mesoporos do tipo ZSM-12, MCM-41 e MCM-48 são 
identificados dois tipos de absorção na região do infravermelho. O primeiro, devido as 
vibrações internas dos tetraedros TO4 (T = Si ou Al), os quais não são sensíveis ao tipo 
de estrutura. O segundo devido as vibrações externas dos tetraedros, que são sensíveis 
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ao tipo de estrutura cristalina. Nesse caso, para os materiais zeolíticos podem ser 
utilizados como indicativo da cristalinidade do material (ZHANG et al., 2000). 

Na Tabela 07 são apresentadas as principais atribuições das bandas de absorção 
da região do infravermelho para as amostras ZSM-12 (Figura 61), MCM-41 (Figura 
62), MCM-48 (Figura 63) e dos materiais compósitos obtidos pelo método hidrotérmico 
e pela mecanosíntese (Anexo I). 

 
Tabela 07. Atribuições das bandas de absorção na região do infravermelho para os 
materiais sintetizados. 

Amostra Atribuições/Número de Onda (cm-1) 
ν (OH) ν (OH) ν(Si-O-Si) ν (Si-OH) ν (Si-O-Si) ν (Si-O) 

ZSM-12 3480 1640 1083 966 800 456 
MCM-41 3582 1547 1083 961 803 467 
ZM41-A/R3 3618 1512 1083 961 803 467 
ZM41-B/R3 3628 1521 1083 951 803 467 
ZM41-C/R3 3628 1521 1083 951 801 457 
ZM41-25 3621 1531 1083 --- 804 458 
ZM41-50 3628 1521 1083 --- 803 457 
ZM41-75 3610 1528 1083 --- 792 467 
MCM-48 3480 1646 1080 968 802 450 
ZM48-B/R3 3498 1531 1083 963 795 469 
ZM48-25 3451 1636 1078 --- 798 458 
ZM48-50 3418 1636 1082 --- 796 466 
ZM48-75 3450 1638 1086 --- 790 470 

 
Todas as amostras apresentaram uma banda na faixa de 3480 a 3628 cm-1 

referentes aos grupos hidroxila internos e externos da estrutura. Também foram 
observadas, em todos os espectros bandas típicas, devido as vibrações internas dos 
tetraedros (estiramento assimétrico Si-O-Si a 1083 cm-1 e estiramento assimétrico T-O 
na faixa de 456 a 467 cm-1).  

As vibrações externas dos tetraedros foram identificadas pelo estiramento 
simétrico Si-O-Si na faixa de 792 a 804 cm-1. Além disso foi observada a vibração dos 
grupos Si-OH na faixa de 951 a 966 cm-1 e das vibrações atribuídas a água fisissorvida 
na superfície do material, na faixa de 1521 a 1640 cm-1 (MOZGAWA, 2001). 
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O espectro de absorção na região do infravermelho da amostra ZSM-12 (Figura 
61) ainda apresentou uma banda em 582 cm-1 atribuída as vibrações duplas dos anéis de 
5 membros (ISERNIA, 2013). No entanto, essa banda não foi identificada nos espectros 
dos materiais compósitos ZSM-12/MCM-41 e ZSM-12/MCM-48. 

 
Figura 61. Espectro de infravermelho do material ZSM-12 calcinado. 

 
Nos espectros dos materiais MCM-41 e MCM-48 (Figuras 62 e 63) se observa a 

presença de bandas de absorção atribuídas à presença do direcionador de estrutura 
CTMA+ na faixa de 2846 a 2920 cm-1 devido a estiramentos entre a ligação C-H dos 
grupos CH2 e CH3 do CTMA+ e de 1484 a 1456 referente às deformações do íon 
CTMA+ (CALABRO, VALYOCSIK, RYAN, 1996). 
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Figura 62. Espectro de infravermelho do material MCM-41 não calcinado. 
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Figura 63. Espectro de infravermelho do material MCM-48 não calcinado. 
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As amostras ZM-B/R3-MH e ZM-C/R3-MH apresentaram as atribuições das 
bandas ν (OH) (grupo hidroxila), ν (OH) (água fisissorvida), ν (Si-O-Si) (estiramento 
assimétrico) e ν (Si-OH) nas mesmas posições. Corroborando com os resultados de 
DRX para estas amostras, os quais indicam que tais amostras apresentam estrutura 
mesoporosa similar (segundo dados apresentados na Tabela 03). 

Os espectros de absorção na região do infravermelho das amostras obtidas via 
mecanosíntese não apresentaram as bandas atribuídas as vibrações ν (Si-OH). De 
acordo com TATSUMI et al. (1999), a compressão mecânica pode ocasionar perda 
estrutural das peneiras moleculares do tipo MCM-41 e MCM-48. Isto ocorre em virtude 
da hidrólise de ligações Si-O-Si.  

 
 
4.3. Análise Térmica 

 
Na Figura 64 é apresentada a curva termogravimétrica da amostra de MCM-41 

sintetizada a 100 ºC por 1 dia e não calcinada.  A curva da amostra apresenta uma perda 
de massa em torno de 6% na faixa de 30 a 122 ºC que é referente à perda de água 
fisiossorvida na superfície do material. Em seguida, a curva apresenta perdas de massa 
em torno de 34,3%, na faixa de 122 a 340 ºC, atribuídas a remoção dos íons 
direcionadores (CTMA+) da estrutura do material; a partir de 340 ºC é possível 
identificar pequenas perdas atribuídas à remoção residual do CTMA+ (ARAUJO, 
JARONIEC, 2000). 
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Figura 64. Curva termogravimétrica do MCM-41 não calcinado. 
 

Na Figura 65 é apresentada a curva termogravimétrica para a amostra de MCM-48 
sintetizada a 120 ºC por 1 dia e não calcinada. Nesta curva pode-se observar eventos de 
perda de massa. O primeiro na faixa de 30-124 ºC atribuído a perda de água adsorvida 
na superfície do material, e outros na faixa de 124-354 ºC atribuído a remoção de íons 
do direcionador CTMA+; a partir de 354 ºC é possível identificar pequenas perdas 
atribuídas a remoção residual do CTMA+ (ARAUJO, JARONIEC, 2000). 
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Figura 65. Curva termogravimétrica do MCM-48 não calcinado. 

 
Na Figura 66 é apresentada a curva termogravimétrica para a amostra de ZSM-

12 sintetizada a 140 ºC por 5 dias e não calcinada. Nesta curva pode-se observar dois 
eventos de perda de massa. O primeiro na faixa de 30-155 ºC atribuído a desorção de 
água intercristalina, e o segundo de 200-594 ºC atribuído a remoção de íons do 
direcionador MTEA+ presentes nos canais da ZSM-12 (MORAES et al., 2010).  
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Figura 66. Curva termogravimétrica da ZSM-12 não calcinada. 
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Na Figura 67 são apresentas as curvas termogravimétricas das amostras não 
calcinadas do material compósito do tipo ZSM-12/MCM-41 obtidas pela Rota 3. As 
curvas das amostras exibem três regiões de perda de massa (de acordo com os 
resultados de DTG presentes no Anexo II): (I) na faixa de 30-143 ºC atribuída a 
desorção de água intercristalina da fase ZSM-12; (II) na faixa de 145-355 ºC que é 
referente à remoção dos íons do direcionador (CTMA+) do interior dos poros da fase 
MCM-41 e (III) na faixa de 360-500 ºC atribuída a remoção de íons CTMA+ residual e 
liberação de água proveniente da condensação secundária dos grupos silanóis 
(ARAUJO, JARONIEC, 2000). 

Pode-se observar também na Figura 67 que a amostra obtida com concentração 
da solução de NaOH de 1,5 mol/L, apresentou menor perda de massa. Por outro lado, a 
amostra obtida com concentração da solução de NaOH de 2,5 mol/L apresentou menor 
perda de massa que a amostra obtida com solução de NaOH a 2,0 mol/L. No entanto, 
quando o processo de dessilicalização torna-se mais severo é esperado que mais 
mesoporos sejam formados e consequentemente mais moléculas do direcionador 
estejam presentes (SANTANA, 2015). 
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Figura 67. Curvas termogravimétricas das amostras não calcinadas do material 
compósito ZSM-12/MCM-41 obtidas pela Rota 3. 
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Na Figura 68 são apresentadas as curvas termogravimétricas das amostras ZSM-
12/MCM-41 obtidas pelo método mecânico. Todas as curvas apresentam uma perda na 
faixa de 30 ºC a 100 ºC referente a desorção de água fisissorvida no interior dos poros. 
Após este evento de perda de massa percebe-se que as curvas exibem estabilidade 
térmica, indicando a eficiência do processo de calcinação para as amostras de ZSM-12 e 
MCM-41 precursoras. A pequena variação de massa observada na faixa de 100 ºC a 750 
ºC é atribuída à condensação secundária dos grupos silanóis remanescentes. 

Pode-se observar também na Figura 68 que a amostra ZM41-25 apresentou 
maior perda de massa referente a desorção de água fisissorvida no interior dos poros. 
Este resultado é consistente com a metodologia empregada, visto que esta amostra 
apresentou maior teor da fase MCM-41. Dessa forma, esperava-se que a mesma, 
apresenta-se maior quantidade de água fisissorvida. 
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Figura 68. Curvas termogravimétricas das amostras não calcinadas do material 
compósito ZSM-12/MCM-41 obtidas via mecanosíntese. 

 
Na Figura 69 são apresentadas as curvas termogravimétricas das amostras ZSM-

12/MCM-48 obtidas pelo método mecânico. Todas as curvas apresentam uma perda na 
faixa de 30 ºC a 106 ºC referente à desorção de água fisissorvida no interior dos poros. 
Após este evento de perda de massa percebe-se que as curvas exibem estabilidade 
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térmica, indicando a eficiência do processo de calcinação para as amostras de ZSM-12 e 
MCM-41 precursoras. A pequena variação de massa observada na faixa de 106 ºC a 700 
ºC é atribuída à condensação secundária dos grupos silanóis remanescentes. 

Pode-se observar também na Figura 69 que a amostra ZM48-25 apresentou 
maior perda de massa referente à desorção de água fisissorvida no interior dos poros. 
Este resultado é consistente com a metodologia empregada, visto que esta amostra 
apresentou maior teor da fase MCM-41. Dessa forma, esperava-se que a mesma, 
apresenta-se maior quantidade de água fisissorvida. 
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Figura 69. Curva termogravimétrica das amostras não calcinadas do material 
compósito ZSM-12/MCM-48 obtidas via mecanosíntese. 

 
A Tabela 08 apresenta as perdas percentuais de massa com as respectivas faixas 

de temperatura de decomposição para as amostras dos materiais MCM-41, MCM-48, 
ZSM-12, ZM41-A/R3-MH, ZM41-B/R3-MH, ZM41-C/R3-MH, ZM41-25, ZM41-50, 
ZM41-75, ZM48-25, ZM48-50 e ZM48-75. 
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Tabela 08. Eventos de perda de massa dos materiais adsorventes. 

Amostras 
Faixa de Temperatura (0C) Perda de Massa (%) 

Ʃ (I) (II) (III) (I) (II) (III) 
MCM-41 30-122 122-340 --- 6,0 34,3 --- 40,3 
MCM-48 30-124 124-354 --- 4,2 42,1 --- 46,3 
ZSM-12 30-155 200-594 --- 0,6 9,14 --- 9,74 

ZM41-A/R3-MH 22-111 146-350 350-483 2,3 17,5 3,7 23,5 
ZM41-B/R3-MH 29-126 134-328 328-478 2,0 21,4 4,6 28,0 
ZM41-C/R3-MH 20-127 127-358 358-526 3,1 20,1 4,1 27,3 

ZM41-25 21-76 --- --- 5,0 --- --- 5,0 
ZM41-50 33-105 --- --- 2,6 --- --- 2,6 
ZM41-75 32-110 --- --- 2,5 --- --- 2,5 
ZM48-25 50-117 --- --- 15,0 --- --- 15,0 
ZM48-50 50-116 --- --- 11,0 --- --- 11,0 
ZM48-75 53- 112 --- --- 7,0 --- --- 7,0 
 

4.4.  Adsorção-desorção de nitrogênio a 77 K 
 

4.4.1. Material Microporoso ZSM-12 
 

Na Figura 70 observa-se que a isoterma de adsorção de N2 para a amostra de 
ZSM-12 (sintetizada a 140 ºC por 5 dias e calcinada) é do tipo I, o que é típico para 
zeólitas microporosas. No intervalo de pressão de (0,05 < P/P0< 0,89), a quantidade de 
N2 adsorvido aumenta linearmente com o aumento da pressão. O perfil da isoterma de 
adsorção para esta amostra sugere que houve adsorção de N2 na superfície e dentro dos 
poros da ZSM-12 (SING, 2001). 
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Figura 70. Isoterma de adsorção-desorção de N2 a 77 K do material de ZSM-12. 
 

 
4.4.2. Material Mesoporoso do Tipo MCM-41 

 
Na Figura 71 pode-se observar que a isoterma de adsorção de N2 para as 

amostras de MCM-41 (sintetizada a 100 ºC por 1 dia e calcinada) é do tipo IV (de 
acordo com a classificação da IUPAC), o que é típico para materiais mesoporosos. No 
baixo intervalo de pressão (P/P0< 0,3), a quantidade adsorvida de N2 aumentou 
linearmente com o aumento da pressão. A adsorção aparente tende a uma saturação, 
devido à formação de uma monocamada, resultante da adsorção de N2 sobre as paredes 
dos poros. Na faixa de 0,3 < P/P0< 0,4, observa-se uma inflexão, o que pode ser 
atribuído à formação de multicamadas de adsorção, resultante do preenchimento dos 
mesoporosos do material (SING, 2001). 

A isoterma, ainda apresenta uma histerese do tipo H3, caracterizada por dois 
ramos assintóticos relativamente verticais. A presença de histerese está associada com a 
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condensação capilar, e nesse caso, ocorre no interior dos mesoporosos. A histerese do 
tipo H3 é típica para materiais mesoporosos com poros de tamanho e formato não 
uniforme (SING et al. 1985). 

 

 
Figura 71. Isoterma de adsorção-desorção de N2 a 77 K do material de MCM-
41. 

 
4.4.3. Material Mesoporoso do Tipo MCM-48 

 
Na Figura 72 pode-se observar que a isoterma de adsorção de N2 para as 

amostras de MCM-48 (sintetizada a 120 ºC por 1 dia e calcinada) é do tipo IV (de 
acordo com a classificação da IUPAC), o que é típico para materiais mesoporosos. A 
presença de histerese está associada com a condensação capilar e é função do formato 
do poro e do menisco do líquido. Uma isoterma sem histerese é o indicativo de que o 
material pode ser formado por poros de formato cilíndricos fechados em uma das 
extremidades. Neste caso, a condensação capilar começa no fundo do poro, formando 
um menisco hemisférico e a evaporação inicia-se a partir desse menisco na mesma 
pressão que a condensação ocorreu (TEIXEIRA, COUTINHO, GOMES, 2001). 
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De acordo com LEOFANTI et al., 1998, quando o processo de adsorção é 
similar ao processo de desorção, as isotermas não apresentam histerese e são típicas de 
materiais que apresentam poros com formato cônico ou cilíndrico. 

 

 
Figura 72. Isoterma de adsorção-desorção de N2 a 77 K do material MCM-48. 

 
4.4.4. Material Compósito do Tipo ZSM-12/MCM-41 
 

Na Figura 73 são apresentadas as isotermas de adsorção-desorção de N2 a 77 K 
para as amostras dos materiais compósitos ZM41-A/R3-MH, ZM41-B/R3-MH e ZM41-
C/R3-MH. As isotermas podem ser classificadas, de acordo com a IUPAC, como do 
tipo IV.  

Na faixa de 0,3 < P/P0<0,4 há um aumento na quantidade de N2 adsorvido, que 
pode ser atribuído a formação de multicamadas de adsorção, devido ao preenchimento 
dos mesoporosos do material (SING, 2001). As isotermas também apresentaram um 
perfil de histerese, classificados de acordo com a IUPAC como do tipo H4. Este tipo de 
histerese é comumente encontrado em sólidos, que consistem de agregados ou 
aglomerados de partículas, formado por fendas na forma de poros, de tamanho e forma 
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uniforme. A histerese do tipo H4 também pode ocorrer no material de isotermas 
zeolítica (LEOFANTI et al., 1998). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 73. Isotermas de adsorção-desorção de N2 a 77 K do material compósito: 
a) ZM41-A/R3-MH, b) ZM41-B/R3-MH e c) ZM41-C/R3-MH. 

 
 A Tabela 09 mostra os resultados de área total (SBET) dos materiais adsorventes 

obtidos. Os valores das áreas totais para as amostras MCM-41, MCM-48 e ZSM-12 
(809, 1010 e 254 m2 g-1, respectivamente) estão de acordo com os dados relatados na 
literatura para estes materiais.  Para os materiais compósitos obtidos via mecanosíntese 
(ZSM-12/MCM-41 e ZSM-12/MCM-48) pode-se observar que com o aumento da 
porcentagem do material microporoso ZSM-12 ocorre a diminuição dos valores de área 
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total. Por outro lado, para os materiais sintetizados via síntese hidrotérmica com o 
aumento da alcalinidade do meio (aumento da concentração de NaOH), utilizada no 
processo de dessilicalização da zeólita, ocorre o aumento da área total (Tabela 09). 
 

Tabela 09. Área total (SBET) dos materiais adsorventes. 
Síntese Amostra SBET 

(m2 g-1) 
Síntese Amostra SBET 

 (m2 g-1) 
Materiais micro e mesoporosos 

SH MCM-41 809    
MCM-48 1010    
ZSM-12 254    

Material compósito ZSM-12/MCM-48 
SH ZM48-A/R3-MH 784 SM ZM48-25 808 

ZM48-B/R3-MH 933 ZM48-50 632 
ZM48-C/R3-MH --- ZM48-75 416 

Material compósito ZSM-12/MCM-41 
SH ZM41-A/R3-MH 746 SM ZM41-25 735 

ZM41-B/R3-MH 828 ZM41-50 428 
ZM41-C/R3-MH 927 ZM41-75 400 

 SH = Síntese hidrotérmica; SM = Síntese mecanosíntese. 
 

A Tabela 10 apresenta os valores calculados da espessura da parede dos poros 
para as amostras MCM-41, ZM41-A/R3-MH, ZM41-B/R3-MH e ZSM41-C/R3-MH, 
obtidos através da Equação 05 (MONTES et al., 1998): 

 
= [ −  ]     Eq. 05 

 
Na Equação 05, o diâmetro do poro (Dp) foi determinado através do método 

Barrett-Joyner-Halenda (BJH).  
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Tabela 10. Diâmetro de poro e espessura da parede dos poros dos materiais compósitos 
do tipo ZSM-12/MCM-41. 

Amostra   Dp 
(nm) 

Wt (nm) 
 

MCM-41 3,1 1,5 
ZM41-A/R3-MH 3,1 1,1 
ZM41-B/R3-MH 3,0 1,7 
ZM41-C/R3-MH 3,1 1,5 

 
Comparando as características estruturais do MCM-41 (100 ºC por 1 dia) e da 

amostra ZM41-B/R3-MH, é possível ver que o parâmetro de mesoporo não foi alterado. 
No entanto, a redução do diâmetro do poro e o aumento na espessura da parede, para 
ZM-B/R3-MH, indicam o preenchimento parcial dos poros da fase MCM-41 e a 
possível agregação de partículas da fase ZSM-12 nas paredes dos mesoporos. 

A variação dos valores de diâmetro de poro, para os materiais compósitos, do 
tipo ZSM-12/MCM-41, em relação a amostra de MCM-41, é muito pequena. Logo, 
pode-se sugerir que a formação do material compósito ocorreu pelo recobrimento das 
partículas da fase microporosa, pela fase mesoporosa durante o processo de ordenação. 
 
4.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 
4.5.1. Método Hidrotérmico 

  
A micrografia da amostra de MCM-41 sintetizada a 100 ºC por 1 dia, apresentou 

um material homogêneo, formado por um aglomerado de partículas (Figura 74A). Por 
outro lado, na Figura 74B, a micrografia eletrônica de varredura, para a amostra de 
ZSM-12 sintetizada a 140 ºC por 5 dias, revelou a forma de arroz típica dos cristais de 
ZSM-12 (ČEJKA et al., 2002). 
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Figura 74. Micrografias das amostras: A) MCM-41 e B) ZSM-12. 
 

A) 

B) 
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A micrografia da amostra de MCM-48 sintetizada a 120 ºC por 1 dia, apresentou 
um aglomerado de partículas uniformes com formato esférico, típico da fase MCM-48 
(Figura 75). 
 

 
Figura 75. Micrografia da amostra de MCM-48 calcinada. 

 
As Figuras 76 A, B e C, apresentam respectivamente as micrografias obtidas 

para o material compósito ZSM-12/MCM-41 obtidos via rota 3 a diferentes 
alcalinidades do meio, onde aparentemente a fase MCM-41 parece ser formada em 
torno dos cristais de ZSM-12. Com o aumento da concentração da solução de NaOH 
utilizada é possível observar o aumento no recobrimento dos cristais de ZSM-12 pela 
fase MCM-41. 
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Figura 76. Micrografias dos materiais compósitos: A) ZM41-A/R3-MH, 
B)ZM41-B/R3-MH e C)ZM41-C/R3-MH. 

  
4.5.2. Método Mecanosíntese 
  

Na Figura 77 A, B e C são apresentadas as micrografias eletrônicas de varredura 
do compósito ZSM-12/MCM-41 obtidas via método mecânico. A análise da 
microscopia eletrônica de varredura revelou que, de fato, os materiais obtidos via 
método mecânico, são uma mistura de suas fases (com aglomerados de partículas 
grandes – correspondente a fase MCM-41 e partículas menores de cristais de ZSM-12). 
Dessa forma, possivelmente não há ZSM-12 incluído nos poros do material MCM-41. 
Além disso, com o aumento do teor mássico da fase ZSM-12 observa-se um aumento do 
domínio da fase microporosa sobre a fase mesoporosa. 

 
 

C) 
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Figura 77. Micrografias dos materiais compósitos: A) ZM41-25, B)ZM41-50 e C) 
ZM41-75. 

 
As Figuras 78 A, B e C apresentam respectivamente as micrografias obtidas para 

as amostras ZM48-25, ZM48-50 e ZM48,75. Observando-se as micrografias dos 
materiais compósitos nota-se que a compressão empregada no método mecânico, 
ocasionou o colapso de algumas esferas da fase MCM-48. Entretanto, em todas as 
amostras do material compósito é possível observar a mistura entre as fases micro e 
mesoporosa tipo ZSM-12 e MCM-48. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

C) 
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Figura 78. Micrografias das amostras A) ZM48-25; B) ZM48-50 e C) ZM48-75. 
 

4.6.  Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
 
 A Microscopia Eletrônica de Transmissão foi utilizada para sondar a ordem 
estrutural e morfologia dos poros de alguns dos materiais. 

A Figura 79 apresenta a imagem de MET para o MCM-41sintetizado a 100 C por 
1 dia e calcinado. Nesta figura pode-se observar a presença de poros cilíndricos ou 
hexagonais ao longo da direção dos poros (região a), enquanto na direção perpendicular 
à dos poros, linhas unidimensionais podem ser vistas, numa disposição regular (região 
b), o que é característico dos poros de MCM-41 (TANG et al., 2012). 

 

C) 
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Figura 79. Microscopia eletronica de transmissão do material mesoporoso 
MCM-41: a) poros cilindricos ou hexagonais da direção dos poros e b) direção 
perpendicular a dos poros com linhas unidimensionais. 

  
A Figura 80 apresenta a imagem de MET para o MCM-48 sintetizado a 120 C 

por 1 dia e calcinado. Nesta figura pode-se observar a presença de partículas esféricas 
típicas de material mesoporoso do tipo MCM-48. Nota-se que a estrutura de poros é 
regular ao longo de toda partícula (SCHUMACHER et al., 2000). 
 

 
 
 
 
 

a 

b 
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Figura 80. Microscopia eletronica de transmissão do material mesoporoso 
MCM-48. 

 
A Figura 81 apresenta imagem de MET para a ZSM-12 sintetizada a 140 ºC por 

5 dias e calcinada. Esta zeólita ZSM-12 tem uma estrutura de poros uniforme e 
facilmente agregados para formar partículas com formato definido (GRECCO, 
RANGEL, GONZÁLEZ-URQUIETA, 2013). 

 
 
 
 
 
 

100nm 
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Figura 81. Microscopia eletronica de transmissão do material ZSM-12. 

  
Os dados descritos na literatura sugerem que a ZSM-12 cristaliza-se em uma 

estrutura monoclínica com grupo espacial C2/c conforme relatado pelo IZA 
(International Zeolite Association Structure Comission). Contudo, pode-se observar na 
Figura 82, que as propostas estruturais sugerem que a estrutura está propensa a fazer 
geminação com planos (100) individuais (Polimorfo B) ou através do empilhamento de 
camadas formadas por planos (200) adjacentes (Polimorfo A). Enquanto a estrutura 
proposta para a ZSM-12 representa o polimorfo monoclínico B, a geminação em cada 
folha de empilhamento resulta no polimorfo ortorrômbica A, que define um novo tipo 
de estrutura (com grupo espacial Pmcn) (RITSCH et al., 1998; LA PIERRE et al., 
1985). 
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Figura 82. Representação da estrutura dos dois membros polimorfos da família 
pentasil (MTW), visto ao longo dos 12 membros de anéis (RITSCH et al., 1998). 
 
Na literatura sobre zeólitas com estrutura MTW, é afirmado que uma quantidade 

indeterminada de geminações estava presente nas amostras examinadas. Sendo assim, 
pode-se sugerir que a micrografia apresentada na Figura 83 pode representar o perfil 
estrutural da ZSM-12 formada a partir de diferentes geminações (LA PIERRE et al., 
1985). 
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Figura 83. Microscopia eletronica de transmissão do material microporoso 
ZSM-12. 
 
Na Figura 84 pode-se observar a micrografia eletrônica de transmissão da 

amostra ZM41-A/R3-MH. Na região à é possível observar a presença de poros 
cilíndricos ou hexagonais ao longo da direção dos poros, típicos da estrutura do material 
mesoporoso MCM-41. Na região b, pode-se observar a presença de linhas 
unidimensionais, características da direção perpendicular à dos poros do MCM-41.  
Nota-se, a priori, que a estrutura do material compósito é formada pelo recobrimento da 
fase zeolítica pela fase mesoporosa, visto que, em ambas as regiões destacadas é 
possível observar a presença de partículas com formato definido.  
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F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 84. Microscopia eletrônica de transmissão da amostra ZM41-A/R3-MH. 

 
Na Figura 85 são apresentadas duas micrografias eletrônicas de transmissão para 

a amostra ZM48-50. Conforme discutido anteriormente a amostra é formada pela 
mistura das fases micro e mesoporosa. Neste caso, na micrografia é possível observar 
uma região de fronteira entre partículas. Na região A, observa-se uma imagem de 
microscopia eletrônica de transmissão típica da fase ZSM-12 e na região B, uma 
imagem de microscopia eletrônica de transmissão característica da fase MCM-48. 

a b 
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Figura 85. Microscopia eletrônica de transmissão da amostra ZM48-50: A) fase 
ZSM-12 e B) fase MCM-48.  

 
4.7.  Adsorção de CO2 

 
Na Figura 86 são apresentados os resultados de adsorção de CO2 para os 

materiais adsorventes microporosos, mesoporosos e micro-mesoporosos. De acordo, 
com trabalhos apresentados na literatura, sabe-se que a capacidade de adsorção de um 
material adsorvente em particular pode estar relacionada com diversos fatores, e dentre 
eles com sua área superficial e volume de poros. Contudo, com base nos resultados 
obtidos pode-se observar que a amostra ZSM-12 (com área superficial de 254 m2.g-1), 
apresentou maior capacidade de adsorção quando comparada o material MCM-41 (com 
área superficial de 809 m2.g-1). 

A adsorção do CO2 em materiais microporosos zeolíticos e em materiais 
mesoporosos tais como o MCM-41 ocorre principalmente devido às interações 
eletrostáticas entre o CO2 e o adsorvente. Para os adsorventes micro e mesoporosos 
estudados neste trabalho é esperado que a captura do CO2 ocorra principalmente via 

A) 

B) 
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adsorção física. Essa adsorção física ocorre devido à interação eletrostática entre o 
dióxido de carbono e a superfície do adsorvente, que por sua vez se deve ao 
significativo momento quadrupolo das moléculas de CO2 e à variação no campo elétrico 
da superfície do adsorvente (HEDIN, CHEN, LAAKSONEN, 2010). 

A elevada capacidade de adsorção do material ZSM-12 (37,7 mg/g) em relação 
ao material MCM-41 (11,7 mg/g) tem sido explicada pela maior interação eletrostática, 
entre a superfície microporosa e o adsorvato, além da contribuição de íons sódio 
presentes na superfície do material. Portanto, é possível que o mecanismo de adsorção 
de CO2 em materiais micro e mesoporosos, esteja relacionado tanto a interações 
eletrostáticas quanto as propriedades ácido-base dos materiais. 

Comparando-se a capacidade de adsorção entre os materiais compósitos ZSM-
12/MCM-41 obtidos via síntese hidrotérmica, é possível observar que a amostra ZM-
A/R3-MH apresentou maior capacidade de adsorção (41,4 mg/g) que as outras amostras 
do material compósito (ZM-B/R3-MH: 26,9 mg/g; ZM-C/R3-MH: 25,2 mg/g). Com 
base nos dados apresentados nas Tabelas 03 e os resultados de DRX para os materiais, é 
possível observar que a amostra ZM-A/R3-MH apresentou menor valor do parâmetro 
mesoporoso, o que indica uma maior ordenação do sistema poroso, e maior 
porcentagem de cristalinidade em relação a fase zeolítica (97%). As amostras ZM-
B/R3-MH e ZM-C/R3-MH apresentaram o mesmo parâmetro estrutural atribuído a 
estrutura hexagonal da fase mesoporosa. Entretanto, a amostra ZM-C/R3-MH 
apresentou menor porcentagem de cristalinidade da fase microporosa (82%). 

A adsorção de CO2 no material compósito do tipo ZSM-12/MCM-41 obtido via 
método hidrotérmico é associada aos fatores anteriormente discutidos para adsorção em 
material zeolítico. Além disso, sabe-se que a estrutura dos poros e as propriedades 
texturais dos materiais podem influenciar na capacidade de adsorção. Sendo assim, as 
diferenças apresentadas nas capacidades de adsorção dos materiais compósitos são 
resultado das diferentes sinergias entre as estruturas micro e mesoporosa. 
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Figura 86. Capacidade de adsorção de CO2 dos materiais adsorventes ZSM-12, 
MCM-41 e ZM41-A/R3-MH, ZM41-B/R3-MH e ZM41-C/R3-MH. 

 
Comparando-se a capacidade de adsorção entre os materiais compósitos ZSM-

12/MCM-41 obtidos via método mecânico (Figura 87), é possível observar que a 
capacidade de adsorção de CO2 seguiu a ordem ZM41-50 > ZM41-75 > ZM41-25, com 
valores de adsorção de 40,9 mg/g, 35,5 mg/g e 28,5 mg/g, respectivamente. 

Com base nos dados apresentados na Tabela 05, é possível observar que as 
amostras ZM41-50 e ZM41-75 apresentaram o mesmo valor do parâmetro mesoporoso, 
sendo este inferior ao parâmetro apresentado pela amostra ZM41-25. Nesse caso as 
amostras ZM41-50 e ZM41-75, apresentaram maior ordenação da fase mesoporosa. No 
entanto, a amostra ZM41-75 apresentou maior porcentagem de cristalinidade da fase 
ZSM-12.  

Os valores de SBET, apresentados na Tabela 07, indicam que com o aumento da 
fase zeolítica na amostra do material compósito ocorre a diminuição do valor da área 
superficial (ZM41-25 SBET = 735 m2.g-1; ZM41-50 SBET = 428 m2.g-1; ZM41-75 SBET = 
400 m2.g-1). Correlacionando os valores de SBET apresentados pelas amostras do 
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material compósito com as capacidades de adsorção apresentadas, é possível afirmar 
que a adsorção de CO2, a pressão atmosférica, independe da área superficial do material 
adsorvente. 

Após análise das propriedades textural e estruturais dos materiais compósitos 
obtidos via síntese mecânica. Os resultados indicam que a maior capacidade de 
adsorção da amostra ZM41-50 é consequência da interação entre as fases micro e 
mesoporosa. Dessa forma, o mecanismo de adsorção foi favorecido pela contribuição 
igualitária de ambas as fases. Logo, a mistura das fases apresentou maior capacidade de 
adsorção que as fases isoladas.  
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Figura 87. Capacidade de adsorção de CO2 dos materiais ZSM-12, MCM-41 e 
materiais compósitos do tipo ZSM-12/MCM-41 obtidos via método mecânico. 
 

Comparando-se a capacidade de adsorção entre os materiais compósitos do tipo 
ZSM-12/MCM-48 obtidos via método mecânico (Figura 88), é possível observar que a 
capacidade de adsorção de CO2 seguiu a ordem ZM48-75 > ZM41-50 > ZM41-25, com 
valores de adsorção de 43,6 mg/g, 35 mg/g e 33,3 mg/g, respectivamente. Dessa forma, 
a capacidade de adsorção aumentou com o aumento do teor da fase ZSM-12.  
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Os resultados apresentados na Figura 73 indicam que a combinação das fases, 
ainda que em uma mistura, apresenta melhores resultados de adsorção de CO2 que as 
fases individuais.  
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Figura 88. Capacidade de adsorção de CO2 dos materiais ZSM-12, MCM-48 e 
materiais compósitos do tipo ZSM-12/MCM-48 obtidos via método mecânico. 

 
Na literatura, vários trabalhos demonstram que a adsorção de CO2 ocorre 

mediante a interação entre o adsorvente e o adsorvato. Estas interações de curto alcance 
são de natureza eletrostática e podem ser de indução, dispersão ou repulsivas 
(ALESSANDRO, SMIT, LONG, 2010; YANG, 2003). Os resultados mostraram a 
existência de interações eletrostáticas entre o dipolo ou quadrupolo das moléculas 
adsorvidas e o campo elétrico permanente do adsorvente. De maneira que, as interações 
desempenham um papel importante na capacidade de adsorção de CO2. 

Entre os vários materiais porosos, as zeólitas apresentam um fator adicional para 
aumentar a eficiência da capacidade de adsorção. A presença de átomos de alumínio 
introduz cargas negativas na estrutura, que são compensadas por cátions (geralmente 
cátions alcalinos), no interior dos poros. É esta característica estrutural da zeólita que 
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lhe permite adsorver moléculas de gases ácidos, tais como o CO2. Sendo assim, 
adsorção física é influenciada pelo campo elétrico criado pelo balanceamento de carga 
dos cátions nos poros e por ligações de hidrogênio com grupos silanóis presentes na 
superfície do material (BERTSCH, HABGOOD, 1963; WARD, HABGOOD, 1966; 
GALLEI, STUMPF, 1976).   

As propriedades de adsorção de CO2 de materiais zeolíticos são também 
influenciadas pelas características porosas da estrutura. GOJ et al., 2002, propuseram 
que diferentes estruturas de poros conduzem a diferentes campos elétricos 
característicos para cada tipo de material zeolítico, o que resulta numa diferença nas 
capacidades de adsorção. Todos estes resultados sugerem que tanto a composição 
química, quanto as estruturas dos poros devem ser consideradas na avaliação das 
capacidades de adsorção de zeólitas. 

As diferentes capacidades de adsorção de CO2 dos compostos estudados podem 
ser correlacionadas com as diferentes interações eletrostáticas entre as moléculas do 
adsorvato com os adsorventes. Moléculas de CO2 podem interagir com a zeólita ZSM-
12 através dos cátions presentes nos poros e com os átomos de alumínio presentes na 
estrutura. Para os materiais mesoporosos MCM-41 e MCM-48, a interação dar-se com 
os grupos hidroxilas presentes na superfície dos materiais. Além disso, vários autores 
têm relatado que tanto o grande momento de quadrupolo de CO2, e as suas moléculas de 
natureza ácida são os aspectos que melhoram a afinidade para a estrutura da zeólita em 
relação a estrutura mesoporosa (HEDIN et al., 2013; SONGOLZADEH, RAVANCHI, 
SOLEIMANI, 2012; JANG et al., 2009).  

O estudo comparativo da capacidade de adsorção dos materiais compósitos 
sugere uma contribuição significativa do tipo de interação entre as fases micro e 
mesoporosas. Contudo, para os materiais compósitos, a adsorção é principalmente 
dependente da interação eletrostática entre as moléculas de CO2 e os cátions presentes 
no interior dos poros. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Os materiais microporosos do tipo ZSM-12 e mesoporosos do tipo MCM-41 e 
MCM-48 foram obtidos com sucesso pelas rotas e condições de síntese utilizadas. Os 
resultados apresentados mostraram que materiais micro e mesoporosos com 
características estruturais e texturais otimizadas podem ser obtidos a 140 C por 120 
horas (para ZSM-12) e a 100C e 120 C por 24 horas para os materiais mesoporosos 
MCM-41 e MCM-48, respectivamente. 

Com base nos resultados de difratometria de raios-X das amostras obtidas via 
Rotas 1 e 2, pode-se concluir que os materiais obtidos são provavelmente compostos de 
uma matriz de sílica amorfa contendo domínios zeolíticos na superfície. Portanto, não 
foi possível obter os materiais compósitos do tipo ZSM-12/MCM-41 e ZSM-12/MCM-
48 adotando-se a Rota 1 ou a Rota 2.  

Os resultados de difratometria de raios-X para os compósitos ZSM-12/MCM-41 
obtidos via Rota 3 evidenciaram a obtenção das fases micro e mesoporosas integradas. 
Contudo, com o aumento da concentração da solução alcalina, utilizada no processo de 
dessilicalização, ocorreu a diminuição dos picos característicos dos planos da fase ZSM-
12. Por outro lado, as isotermas de adsorção-desorção de N2 a 77 K dos materiais 
compósitos, confirmaram o aumento dos mesoporos, através do aumento gradual na 
área total. Da mesma forma, os resultados de MEV e MET, confirmaram a formação do 
material compósito mediante o recobrimento da fase ZSM-12 pela fase MCM-41.  

Os materiais compósitos ZSM-12/MCM-48 (ZM48-A e ZM48-B) obtidos via 
Rota 3 apresentaram área total elevada e compatíveis com materiais micro-
mesoporosos, porém, os picos relativos a fase MCM-48 não ficaram bem definidos, 
embora os picos relativos a ZSM-12 tenham sido apresentados. 

Os compósitos ZSM-12/MCM-41 e ZSM-12/MCM-48 obtidos via mecanosíntese 
apresentaram picos característicos da ZSM-12 e do MCM-41 ou MCM-48. Além disso, 
conforme os resultados de MEV e MET foi possível confirmar que estes materiais são 
formados pela mistura entre as fases micro e mesoporosas. 

As áreas totais apresentadas para as amostras dos compósitos ZSM-12/MCM-41 e 
ZSM-12/MCM-48 evidenciam a importância das condições de síntese para a obtenção 
do material compósito. Para as amostras obtidas via método mecânico, com o aumento 
da proporção da fase zeolítica ocorre a diminuição da área total. Por outro lado, para as 
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amostras obtidas via método hidrotérmico, o aumento da alcalinidade do meio utilizada 
no processo de dessilicalização resulta no aumento dos valores de área total. 

A adsorção de CO2 nos materiais compósitos do tipo ZSM-12/MCM-41 
sintetizados via Rota 3 foi inversamente proporcional a alcalinidade adotada no 
processo de dessilicalização. Conforme os resultados apresentados, a ordem da 
capacidade de adsorção foi ZM41-A/R3-MH > ZM41-B/R3-MH > ZM41-C/R3-MH. 
Sendo assim, é possível afirmar que a capacidade de adsorção para esses materiais é 
determinada pela cristalinidade da fase ZSM-12. 

Dentre as amostras dos materiais compósitos do tipo ZSM-12/MCM-41 obtidos 
via método mecânico, a amostra ZM41-50 apresentou a maior capacidade de adsorção. 
Por outro lado, a capacidade de adsorção das amostras dos materiais compósitos do tipo 
ZSM-12/MCM-48, segui a ordem ZM75> ZM50> ZM25. Nesse caso, mostraram uma 
correlação direta com o conteúdo da fase ZSM-12. 
 Com base nos resultados apresentados para todos os materiais adsorventes 
sintetizados nesse trabalho, pode-se concluir, de maneira geral, que a adsorção do 
material zeolítico é maior que das fases mesoporosas. Por outro lado, as amostras 
ZM48-75, ZM41-A/R3-MH e ZM41-50 apresentaram maior capacidade de adsorção de 
CO2 que a ZSM-12, respectivamente. Sendo assim, os materiais compósitos micro e 
mesoporosos do tipo ZSM-12/MCM-41 e ZSM-12/MCM-48 são promissores 
adsorventes para captura e separação de CO2. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Dentre os principais estudos para dar sequência a este trabalho podemos 
destacar: 

 Otimizar a metodologia de síntese do material compósito ZSM-12/MCM-41; 
 Realizar analise de isotermas de adsorção de CO2 para todas as amostras dos 

materiais adsorventes sintetizados neste trabalho; 
 Estudar a interação das fases micro e mesoporosa através da técnica de RMN de 

29Si e RMN de 27Al para as amostras obtidas via método hidrotérmico; 
 Propor um mecanismo de formação para os materiais compósitos do tipo ZSM-

12/MCM-41 via estudo da formação e crescimento da fase mesoporosa 
utilizando a técnica de microscopia eletrônica de transmissão; 

 Estudar as condições de regeneração dos materiais adsorventes; 
 Estudar a cinética de adsorção e desorção de CO2 para os materiais sintetizados; 
 Realizar a troca iônica dos materiais com metais alcalinos e metais alcalinos 

terrosos para aumentar a capacidade de adsorção de CO2. 
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Figura 89. Curva termogravimetrica da amostra ZM41-A/R3-MH. 
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Figura 90. Curva termogravimetrica da amostra ZM41-B/R3-MH. 
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Figura 91. Curva termogravimetrica da amostra ZM41-C/R3-MH. 
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Figura 92. Espectros de infravermelho do material compósito ZSM-12/MCM-41: A) 
ZM41-A/R3-MH; B) ZM41-B/R3-MH e C) ZM41-C/R3-MH. 
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Figura 93. Espectros de infravermelho do material compósito ZSM-12/MCM-41: A) 
ZM41-25; B) ZM41-50 e C) ZM41-75. 


