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Resumot

Silica pode ser obtida a partir de diferentes pre-
cursores e siétodos. Neste trabalho investigou-se a decomposição
térmica do oxalatossilicato de trietilamônio para obter silica.
Dentre os métodos de síntese de oxalatossilicatos de várias asiinas
citados na Literatura utilizou-se o método de Bessler adaptado sob
nicroondas. O estudo do comportamento térmico deste composto foi
realizado através das curvas TG-DT6 e DTA. A silica obtida e trata,
da em diferentes temperaturas entre 300 e 900*C eu forno tipo «u-
fla foi caracterizada através de espectroscopia vibracional no in-
fravermelho, difraçao de raios-X pelo método de pó e medidas de
superfície específica pelo método de BET. A decomposição do oxala-
tossilicato de trietilamônio ocorre a 300°C obtendo-se silica não
cristalina, mas ainda com impurezas do precursor, que são elimina-
das com tratamento £ 400°C.

SILICA FROM TRIETBYLAMMOHIUM TRIS(OXALATO)SILICATE(IV) THERMAL
DECOMPOSITION

Abstract:

Silica can be obtained from differents precursors by
different* methods. In this paper it has been investigated the
thermal decomposition of triethylammoniun tria(oxalato)silicate(IV)
to render silica. Among the trisoxalato-complexes of silicon
(preparation methods revived it has been used the Bessler's one
pith the reflux adapteded in microwave oven. Thermal decomposition
analysis of the compound has been made by TG-DT6 and DTA curves.
Silica powders obtained and heated beteween 300 to 900°C in a oven
fere characterized by infrared vibrational spectroscopy, X-ray
>ovder difracti&n and nitrogen adsorption isotherm (BET) . The
triethylammonium tris(oxalato)silicatedV) thermal decomposition
takes place at 300*C and the silica powder obtained is non
sristalline with impurities that are eliminated with beating at
iOO'C.
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1. IMT1ODOCAO:

Silica pods ser obtida por diferentes métodos: a
partir d* soluções superssturadaa d* ácido silicico (1); silica
Stober obtida p*la hidróliee da tetreetilortossilicato I B condi-
ções bésicas(2): ptoeciio dt gelificeção da sílicaa piroginicas
(3), • outroa.

••ata trabalho, a silica foi obtida a_ partir da
decomposição térmica do oxalatoesilicsto de trietilsBÔnio.

Oxalatossilicatoa de tetrsalquilamônio foras obti-
doa anteriormente por Dean, et alii (1969)(4), Schott e Lang
(1972X5) segundo a reação:

C2O4 • 2R^MC1—»(E4«)2Si(C2O4)3 • 6AgCl
2 2 4

Beaaler (1986H6) inveatigou a preparação de oxalft
toaailicetoa a partir de silica, ácido oxálico e diversas aminas
em tolueno coi separção continua de água aob refluxos de 10-12
horas segundo s reação:

.nH2O • 3H2C2O4 • 2A-» (AH)2Si(C2O4>3 •
2 2 2 2 4 2 2 4 3 2

(A- trietilaaina, quinoleina, piridina, morfolina ou piperidina).
Na síntese do oxalatossilicato de trietilamCnio

utilizou-se o sé todo de Bess.ler (6) en sistema pare aquecimento
adaptado em microondas e constatou-se que COB esse tipo de aque-
cimento o tempo de refluxo se reduziu a 1 bora (7). Este compos-
to foi caracterizado por expectroscopia vibracional no infraver-
melho, difração de raios-X e microanálise.

A fim de se conhecer a potencialidade do oxal^atos-
silicato de trietilamônio como precursor de silica em reação de
estado sólido fez-se um estudo do comportamento térmico desse ssl
e caracterizou-se o produto final tratado termicamente.
II. EXPERIMENTAL:

1 - DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DO OXALATOSSIL1CATO DE TRIETILAMÔNIO.

A decomposição do oxalatossilicato de trietilamô-
nio foi realizada em forno tipo mufla sob atmosfera ambiente à
temperatura de 360*C. A silica obtida foi tratada em diferentes
temperaturas: 450°, 520°, 630», 720», 810° c 920°C. O tempo fixa-
do para cada temperatura foi de 4 horas.

2 - ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO DO OXALATOSSILICATO DE TRIE-
TILAMONIO

0 comportamento térmico foi acompanbado através de
curvas T6-DT6 (teruobtlança Perkin Elmer modelo TGS-2) e DTA
(RB/2-BP-Engenharia- Campinas).

3 - CARACTERIZAÇÃO

A silica obtida pela decomposição térmica do oxoli
tossiliesto de trietilamônio foi caracterizada pelas técnicas de
difrsção ds raios-X, método de pó, espsetroscopis vibrscionsl no
infrsvcrmelho, em pastilhas de KBr, s superfície específica, pelo
método ds BET.

III.EK8DLTAPO8 % DI8CDSSÃOI

A sílies obtids a psrtir do tratamento térmico do
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oxalatossilicato da trietilamônio à 36O*C por 4 boraa apresentou
una coloração amarela-eacura.an conseqüência das impurezas origi-
nadas na decomposição do praçuraor. A coloração daaaparaca quando
a sxlica é tratada à temperatura da 450*C por 4 boraa. As impure-
*•• resultantes da decomposição do conpoato que originaram esta
coloraçio devem «atar adaorvidas na superfície da aílica e com o
aumento da temperatura se decompõem ou sofram dessorçio a a silica
torna-se branca. Eaaas impurezas podam ser atribuídaa à praaança
da carbono xaaidual ou provavelmente à formação de oxamida que ae
decompõe à 410*C, no entanto não evidenciada no espectro vibraci£
nal infravermelho.

A Figura 1 moatra a parda de maaaa do oxalatossi-
licato da trietilamônio através das curvaa TG-DTG. Nessas curvas
observa-se que o composto sofre decomposição em duaa etapas, a
primeira entre 140° - 225°C e a segunda entre 255° - 310°C. A pax
tir destes dados a decomposição do composto foi realizada em for-
no tipo mufla à 36O°C a fim de garantir que ao final do tratamen-
to tércico se obtivesse somente silica.

A curva DTA mostrada na Figura 2 foi obtida até
a temperatura de 1000°C. Essa curva apresentou somente um pico
endotérmico à aproximadamente 300°C, referente à decomposição do
oxalatossilicato de trietilamônio. Nenhum pico de transformação
de fase da aílica foi observado.

A silica obtida a partir da decomposição térmica
do composto e tratada à diferentes temperaturas, não apresentou
nenhum pico nos difratogramas de raios-X mostrados na Figura 3, o
que permite concluir que a silica é não cristalina. Ainda na Fi-
gura 3 observa-se o difratograma do oxalatossilicato de trieti-
lamônio sem tratamento térmico (Figura 3-(A)), cristalino.

Os espectros vibracionais no infravermelho do oxjg.
latossilicato de trietilamônio e da silica obtida em diversos tra.
tamentos são mostrados na Figura 4. Ma Figura 4 -(A) observa-
se bandas características de estiramento e deformação de N-H,
0-H, C-0, O-OO e Si-O. Nas Figuras 4-(B), (C) e CD) nota-se so-
mente es bandas de estiramento Si-0 (1200-1000 cm ) e deformação
(800cm ), confirmando a perda da parte orgânica do composto. A
banda de estiramento 0-H desaparece quando a silica é tratada à
temperatura próxima de 900°C.

2 A superfície específica da silica tratada à 560°C
foi de 333 m /g, enquanto que após o tratamento térmico de 910° -
96O°C por 4 horas foi de aproximadamente Am /g. Em silicas piros£
nicas (3) a superfície específica encontra-se entre 120 e 200 m /g

Estudos sobre a hidrólise de oxalatossilicato de
trietilamônio estão sendo realizados e existe perspectivas de se
conseguir silica com elevada superfície específica.

IV. COMCLDSOeS;

- A decomposição do oxalatossilicato de trietila-
mônio ocorra em duas etapas.

- Em 360eC ocorra decomposição restando uma colora-
ção amarela-escura que desaparece com aquecimento à 450°C por 4
horas.

- A silica obtida a partir da decomposição do oxalá,
tossilicato de trietilamônio c não cristalina.

- A superfície especifica da silica diminui com o
aumento da temperatura da tratamento térmico davido provavelmente
i proceasos de sinterizaçao.

* Os valores da superfície específica da silica o&
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tida por eate método são maioraa que para aqutlaa de aílicaa a
partir d* aílicaa pirogSnicaa.
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Mpvn 3 - Dlfratograaat d« nlos-X d* ox*Utoi*Ulc«to d« trlttlliaonlo.
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