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Resumo 

 

A síntese da MCM-22 é realizada por tratamento hidrotérmico sendo 

necessários longos períodos para cristalização, com o crescimento gradual dos 

cristais de 10-14 dias. A MCM-22 é estudada intensamente como catalisador 

promissor, apresentando alta estabilidade térmica. Como parte de uma linha de 

pesquisa voltada para o desenvolvimento de zeólita com custos menos onerosos, o 

presente trabalho teve por objetivo analisar o efeito na diminuição do periodo de 

cristalização na síntese da zeólita MCM-22. Os materiais foram caracterizados por 

difração de Raios X (DRX), Espectroscopia de Raios X por Energia Dispersiva (EDX) 

e Espectroscopia de absorção no infravermelho com transformada de Fourier (FT-

IR). Através do DRX observou-se que o tratamento hidrotérmico utilizado na síntese 

foi efetivo durante os períodos de cristalização e por EDX observou-se, que as 

amostras apresentam alto percentual de sílica e baixo teor de alumina, o que lhes 

confere uma alta razão SiO2 /Al2O3 característico da estrutura MWW. 
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INTRODUÇÃO 
 

A zeólita MCM-22 (código IZA MWW) tem uma estrutura composta de dois 

sistemas de poros independentes. O primeiro sistema é constituído por canais 

senoidais bidimensionais de 10 membros (4,0 Å × 5,0 Å), outro é composto por 

supercavidades cilíndrico de 12 membros (7,1 Å × 18,2 Å) que são acessíveis 

através de aberturas de 10 anéis que são interligadas por anéis duplos de 6 

membros (anéis) (4,0 Å × 5,5 Å). Assim, a zeólita MCM-22 geralmente é utilizada 

como catalisador ou adsorvente com grande porosidade e superfície externa (1). 

Estudos sobre a estrutura da zeólita MCM-22 mostram que este sólido quando 

recém preparado apresenta uma estrutura constituída por camadas lamelares 

(espessura de 2,5 nm) ordenadas perpendicularmente ao eixo central c e 

intercaladas por moléculas do direcionador estrutural orgânico (hexametilenoimina 

(HMI)), originando o material precursor, denominado MCM-22 (P) (2). A superfície 

externa destas lamelas é formada por grupos silanóis (Si-OH) (3). 

Durante a calcinação a matéria orgânica constituinte do direcionador estrutural 

é eliminada dando lugar à condensação dos grupos silanóis presentes entre as 

camadas lamelares, com eliminação da água, formando assim a estrutura 

tridimensional MCM-22 (4), constituída por dois sistemas de poros independentes que 

não se cruzam (5). 

Na síntese da zeólita MCM-22 é utilizado um direcionador de estruturas, onde o 

mecanismo de síntese ocorre através do direcionador seguido da técnica de 

cristalização hidrotérmica do gel. Para a síntese da zeólita MCM-22 são necessários: 

hexametilenoimina (HMI) que é atraído para o sistema poroso durante a cristalização 

tornando-se irrecuperável, cátions inorgânicos como compensadores de carga, 

sílica, aluminato de sódio e água (6).  

De acordo com a literatura (7) o tempo necessário para a cristalização completa 

da zeólita MCM-22, com o crescimento gradual dos cristais, é longo: 10-14 dias (8). 

Se os tempos de reação de cristalização são excessivos: mais de 14 dias, isto 

poderá levar à formação de espécies de zeólita mais estáveis hidrotermicamente, 

devido à característica metaestável da zeólita MCM-22 (7, 9). 

Como parte de uma linha de pesquisa voltada para o desenvolvimento de 

zeólita com custos menos onerosos, o presente trabalho teve por objetivo analisar o 

efeito na diminuição do periodo de cristalização na síntese da zeólita MCM-22. 
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Neste trabalho a zeólita MCM-22 foi sintetizada variando o tempo de cristalização de 

8-10 dias com o objetivo de verificar sua cristalinidade e morfologia. Os materiais 

foram caracterizados por difração de Raios X (DRX), Espectroscopia de Raios X por 

Energia Dispersiva (EDX) e Espectroscopia de absorção no infravermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR).  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Foram utilizados os seguintes reagentes para a síntese da zeólita MCM-22: 

sílica amorfa (SiO2); hidróxido de sódio (NaOH); sulfato de alumínio (Al2(SO4)3); 

hexametilenoimina (HMI) e água. A zeólita MCM-22 foi preparada utilizando o 

método de síntese hidrotérmica. Numa síntese típica, 2,488g de aluminato de sódio 

foi dissolvido em uma solução contendo1,544g hidróxido de sódio em 415g de água 

deionizada, à temperatura ambiente, sob agitação mecânica por 20 minutos, para 

total dissolução do sal. A esta mistura foram adicionados 25,4 g da 

hexametilenoimina (HMI), gota a gota por 40 minutos e em seguida 30,7g de sílica 

amorfa foi adicionada, sob agitação. O gel formado com a seguinte composição 

molar: 0,511 SiO2: 0,039 NaOH: 0,024 Al2O3: 23,06 H2O, foi envelhecido por 30 

minutos sob agitação mecânica, à temperatura ambiente. Em seguida, o gel foi 

transferido para uma autoclave de aço inoxidável e levado para a estufa, onde 

permaneceu por 10 dias a uma temperatura de 150ºC (tratamento hidrotérmico). 

Após este tempo, o sólido foi recuperado por centrifugação, lavagem e secagem a 

60ºC por um período de 24 horas. Após esse processo a amostra foi triturada em um 

almofariz e peneirada (malha 200mesh) para posterior caracterização.  

 
CARACTERIZAÇÕES DAS AMOSTRAS 

  

Difração de Raios X (DRX)  

 

Os dados foram coletados utilizando o método do pó empregando-se um 

difratômetro Shimadzu XRD-6000 com radiação CuKα, tensão de 40 KV, corrente de 

30 mA, tamanho do passo de 0,020 2θ e tempo por passo de 1,000s, com 

velocidade de varredura de 2º(2θ)/min, com ângulo 2θ percorrido de 0º a 40º. A 

cristalinidade das amostras foi calculada com auxilio do XRD - 6000/7000 vers. 5.21: 

main. 
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Espectroscopia de Raios X por Energia Dispersiva (EDX)  

 

As composições das amostras foram analisadas em um espectrômetro EDX-

700 Shimadzu. 

 

Espectroscopia de absorção no infravermelho com transformada de Fourier 

(FT-IR)  

 

As amostras foram analisadas em comprimentos de onda na faixa de 4000 a 

400 cm-1, utilizando um espectrofotômetro de infravermelho (IR) da marca AVATAR 

TM 360 FT-IR E.S.P. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios X (DRX) das zeólitas MCM-22, 

sintetizadas usando diferentes tempos de cristalização: 8, 9 e 10 dias, 

respectivamente.  
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Figura 1. Difratogramas de raios X das amostras de MCM-22 sintetizadas por 

diferentes períodos de cristalização: (a) 8; (b) 9; (c) 10 dias. 
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Utilizando a difração de raios X, método do pó, foi possível observar que as 

amostras obtidas são características de materiais do tipo MCM-22, sem a presença 

de impurezas (1). 

Através dos padrões de DRX das amostras obtidas com diferentes períodos de 

cristalização, mostrados na Figura 1, observou-se que cristais da zeólita MCM-22 

altamente cristalinos podem ser obtidos sem a detecção de eventuais impurezas. Os 

picos na região 2θ = 6,5 e 7,28 correspondem aos índices de Miller (002) e (100), 

respectivamente, são claramente percebidos. Este DRX característico das amostra 

confirma que a construção das estruturas em forma de anel são realmente zeólita 

MCM-22 (1).  

As difrações mostram que as amostras obtidas com 9 e 10 dias de cristalização 

apresentaram uma maior intensidade dos picos em comparação às amostras com 8 

dias de cristalização, fato que provavelmente conduz a uma estrutura hexagonal 

mais ordenada.  

De acordo com a literatura (2), o pico indexado (002) é característica da 

topologia MWW. Os padrões de difração das três amostras da zeólita MCM-22 são 

consistentes com os relatados na literatura (1).  

A Tabela 1 apresenta o efeito do tempo de cristalização na cristalinidade e 

propriedades texturais da zeólita MCM-22. 

 

Tabela 1. Propriedades das amostras sintetizadas com diferentes tempos de 

cristalização. 

Tempo de Cristalização 8 dias 9 dias 10 dias 

Cristalinidade (%) 67 90 99 

Área Superficial (m2/g) 130 300 397 

Volume de Microporos (cm3/g) 0,03 0,10 0,14 

Fase MCM-22 MCM-22 MCM-22 

 

Na Tabela 1, os dados das cristalinidades medidos por Difração de raios x, das 

propriedades texturais e as fases das amostras com diferentes tempos de 

cristalização (8, 9 e 10 dias) são sumarizadas.  

Os resultados de cristalinidade com valores de 67, 90 e 99 % para tempos de 

cristalização de 8, 9 e 10 dias respectivamente revelaram modificações. O valor de 
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cristalinidade de 67 % para 8 dias de cristalização pode ser explicado por parte do 

material amorfo, conforme mostrado no difratograma de raios X (Figura 1a).  

Pode ser visto (Tabela 1) que a área superficial específica e volume de 

microporos aumentam com o tempo de cristalização e uma boa relação entre o 

volume de microporo e percentagem de cristalinidade pode ser observado.  

A zeólita MCM-22 com 10 dias de cristalização apresentou um valor de área 

superficial específica de 397 m2/g que se encontra de acordo com a literatura (10; 8 e 

11). É possível observar que a zeólita MCM-22 com 10 dias de cristalização, cujo 

valor de microporos é de 0,14 cm3/g está de acordo com o valor de 0,14 cm3/g 

encontrado na literatura (8).  

Os dados apresentados na Tabela 1, enfatizam uma redução nos valores 

referentes à análise textural das zeólitas MCM-22, que apresentaram as seguintes 

reduções: 397, 300 e 130 m2/g para (SBET) e 0,14, 0,10 e 0,03 cm3/g para (Vmicro).  

A zeólita MCM-22 com 8 dias de cristalização apresentou um valor de área 

superficial de 130 m2/g. A razão para este fato é a presença de material amorfo, 

conforme valor de 67 % de cristalinidade e resultados do difratograma (Figura 1a) 

A Tabela 2 apresenta as composições químicas, na forma de óxidos, da zeólita 

MCM-22 com tempos de tratamento hidrotérmico de 8, 9 e 10 dias. 

 

Tabela 2. Composição química das amostras da zeólita MCM-22 com tempos de 

tratamento hidrotérmico de 8, 9 e 10 dias na forma de óxidos. 

Componentes 

 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Na2O 

(%) 

Impurezas 

(%) 

SiO2/Al2O3 

(%) 

MCM-22/8 dias 91,47 7,02 1,46 0,04 13,03 

MCM-22/9 dias 92,01 6,94 0,98 0,07 13,27 

MCM-22/10 dias 94,02 5,88 - - 0,09 15,98 

 

É possível observar a partir dos resultados da Tabela 2, que as amostras em 

estudo apresentaram alto percentual de sílica (SiO2) e baixo teor de alumina (Al2O3) 

na estrutura zeolítica, o que lhes confere uma alta razão SiO2 /Al2O3 característico da 

estrutura MWW (4).  

Observa-se que a razão SiO2/Al2O3 aumenta a medida que o tempo de 

tratamento hidrotérmico aumenta, evidenciando uma melhor cristalização. 
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 A Figura 2 ilustra os espectros de Infravermelho da zeólita MCM-22 com 

diferentes tempos de cristalização: 8, 9 e 10 dias, respectivamente. 

As bandas próximas a: ~ 666 ~ 790, ~ 810 ~ 1090 e 1240 cm-1 apareceram 

em todas as amostras devido à formação da fase de MCM-22, sem a presença de 

impurezas, o que é consistente com YAJING et al.,2008 (12). 
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Figura 2. Espectros de Infravermelho das amostras de MCM-22 sintetizadas por 

diferentes períodos de cristalização: (a) 8; (b) 9; (c) 10 dias. 

 

As bandas próximas a 1217 e 790 cm-1 podem ser atribuídas à vibração de 

estiramento Si-O-Si. As bandas na região de 500 - 600 cm-1 são atribuídas à 

vibração dos anéis de cinco membros TOT (T = Si ou Al), resultados em 

concordância com a literatura (13). 

As bandas em ~ 1070, ~ 790 cm-1 são classificadas como bandas "interna". Na 

região de ~ 1627 cm-1 as bandas são atribuídas à deformação angular da ligação NH 

e água. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os efeitos dos tempos de cristalização da zeólita MCM-22 sobre os parâmetros 

estruturais foram investigados. Os tempos de cristalização empregados (8, 9 e 10 

dias) na síntese, foram efetivos na obtenção da zeólita MCM-22. 

Com o tempo de 8 dias obteve-se bastante material amorfo. Estes fatos foram 

observados com o auxílio da difração de raios X. 

Pode ser visto a partir de EDX, que a estrutura das zeólitas estudadas 

apresentam um alto percentual de sílica (SiO2) e baixo percentual de alumina 

(Al2O3), que lhes dá uma alta proporção SiO2/Al2O3 característica da estrutura 

MWW. 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

731



 Os espectros de infravermelho das zeólitas MCM-22 com diferentes tempos 

de cristalização apresentaram bandas confirmando à formação da fase MCM-22, 

sem a presença de impurezas.  
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ABSTRACT 

 

The synthesis of MCM-22 is accomplished by hydrothermal treatment and long 

periods needed for crystallization, with the gradual growth of crystals of 10-14 days. 

MCM-22 catalyst is studied intensively as promising, with high thermal stability. As 

part of a line of research focused on the development of zeolite with lowest cost, this 

study aimed to examine the effect in decreasing the period of crystallization in the 

synthesis of zeolite MCM-22. The materials were characterized by X-ray diffraction 

(XRD) spectroscopy, X-ray Energy Dispersive (EDX) and Fourier transform infrared 
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spectroscopy and Fourier transform (FT-IR). By XRD it was observed that the 

hydrothermal treatment used in the synthesis was effective during periods of 

crystallization and EDX was observed that the samples have a high percentage of 

silica and low alumina content, which gives them a high ratio SiO2/Al2O3 

characteristic of the MWW structure. 

 
 
 
Keywords: MCM-22 zeolite, crystallization, synthesis. 
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