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RESUMO 

 

Atualmente têm-se buscado métodos mais diligentes para a síntese da 

zeólita MCM-22, onde a mesma é considerada promissora quando utilizada 

como catalisadores e adsorventes para a proteção ambiental. O referido 

trabalho objetiva sintetizar a zeólita MCM-22 através da substituição da fonte 

de sílica convencionalmente utilizada, por tetraetilortosilicato, propiciando 

assim uma redução na duração da síntese. Este material foi caracterizado por 

difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. As difrações da 

zeólita MCM-22 apresentaram picos típicos da topologia composta pelas 

camadas lamelares intercaladas com moléculas orgânicas que são 

constituintes do direcionador (HMI). A micrografia eletrônica de varredura 

apresenta estrutura em forma de laminas de espessura muito fina que crescem 

na forma de estruturas esféricas resultantes da aglomeração dessas partículas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1990 pesquisadores da Mobil Oil Corporation desenvolveram e 

patentearam um novo material zeolítico (1), (2), (3), denominada zeólita MCM-22 

(MWW, código IZA) (4), (5). 

De acordo com (1) e (6)Lai & Kay, (2007) o material foi preparado por 

tratamento hidrotérmico dos géis de síntese com composição molar geral: 

 

(0,005-0,1)Na2O: (1-4)R: X2O3: nYO2     (A) 
 

onde X é tipicamente Al, podendo ser também B, Fe ou Ga; Y é tipicamente Si 

ou ainda Ge; R é a hexametilenoimina, substancia utilizada como direcionador 

estrutural, ainda que outras aminas cíclicas e heterocíclicas também pareçam 

capazes de orientar a formação da MCM-22. 

Os primeiros estudos feitos sobre a estrutura da MCM-22 foram 

realizados por Leonowicz e colaboradores, em 1994 (7). A zeólita MCM-22 

quando recém preparada 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), A estrutura da zeólita MCM-22 (código IZA, MWW) é constituído por 

dois sistemas independentes de poros (4). Um deles é definido por canais 

sinusoidais de 10 membros (0,40 x 0,59 nm). O segundo sistema de poros 

consiste em supercavidades com um diâmetro interno livre de 0,71 nm, que é 

circunscrita por aberturas de 12 membros denominadas “cups”. Estes vazios 

intracristalinos são acessíveis através de aberturas de apenas 10 membros 

(0,40 x 0,54 nm) (3,5). 

Esses “cups” são formados pelas semicavidades, e encontram-se 

localizados na superfície externa cristalina (001) ao longo de cada canal 

sinusoidal da zeólita MCM-22 (P). Após a calcinação (> 270 ºC) ocorre à 

condensação das camadas lamelares criando o terceiro sistema de poros 

constituído pelas supercavidades (8). 

Na síntese hidrotérmica da zeólita MCM-22, as fontes de silício, tais 

como sílica, silicato de sódio e assim por diante, hidrolisa geralmente em 
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circunstâncias básicas fortes. Certamente, as fontes orgânicas de silício como 

o tetraethylorthosilicate (TEOS) podem hidrolisar em meio ácidos (9). 

Este trabalho teve como objetivos produzir a zeólita do tipo MCM-22 

fazendo-se uso do tetraetilortosilicato como uma fonte silício alternativa e 

caracterizar através das técnicas de difração de raios X e microscopia 

eletrônica de varredura. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

MATERIAIS 

 

• Hidróxido de sódio (97%, Merck); 

• Água deionizada; 

• Aluminato de sódio (50-56% Al2O3,máximo 0,05% Fe2O3, 40-45% 

Na2O, Riedel-deHaën); 

• Ácido Clorídrico;  

• Hexametilenoimina (HMI) (99%, Aldrich); 

• Tetraetilortosilicato (TEOS – 99,99%, Aldrich); 

 

MÉTODOS 

 

Seguiu-se o procedimento descrito em (10). 

Hidrolisou-se inicialmente o tetraetilortosilicato em solução aquosa de 

ácido clorídrico sob aquecimento para obtenção do gel de síntese. 

Posteriormente preparou-se uma solução aquosa composta por: aluminato de 

sódio, hidróxido de sódio, hexametilenoimina e semente, a esta solução foi 

adicionado o gel de síntese anteriormente hidrolisado, onde a mesma foi 

mantida sob agitação constante à temperatura ambiente por 20h. Finalmente a 

emulsão obtida foi transferida para cadinhos de teflon onde estes foram 

inseridos em autoclaves constituídas de aço inoxidável e submetidos a 

aquecimento em estufa (158ºC/4) dias para se obter a cristalização. 
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CARACTERIZAÇÕES 

 

Difração de Raios X (DRX) - Foi utilizado 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 1,000 

s, com velocidade de varredura de 2º(2θ)/min, com ângulo 2θ percorrido de 2 a 

50º. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) - A análise microestrutural 

realizada através de MEV é utilizada para verificar a morfologia e o tamanho 

dos cristais. O aparelho utilizado foi um microscópio eletrônico de varredura 

FEI, Quanta 200 FEG.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 apresenta o difratograma de raios X referente à amostra da 

zeólita MCM-22 (P) sintetizado com tetraetilortosilicato. 
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Figura 1. Difratograma da zeólita MCM-22 (P) sintetizado com tetraetilortosilicato 
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Desde a química sol-gel de TEOS (11), (12), a condensação da taxa do 

precursor sílica é muito menor do que a hidrólise do TEOS em pH valor de 2, 

onde a reação de condensação quase não ocorre. Na primeira etapa, TEOS é 

hidrolisado na água deionizada, com um valor de pH controlado em menos de 

2 para preparar a solução do precursor sílica. Na segunda etapa, o resultado 

solução precursora hidrolisada de sílica foi misturada com o modelo e uma 

fonte de alumina, com um valor de pH elevado de 12/11 seguiu com o 

cristalização hidrotermal (10). 

De acordo com a Figura 1 pode-se observar todos os picos relacionados 

da zeólita MCM-22 (P), confirmando assim a formação da fase referente a este 

material. 

Na Tabela 1 são apresentados os parâmetros cristalográficos 

(parâmetros de rede e volume de cela unitária), obtidos via difração de raios X, 

da zeólita MCM-22 (P) em comparação com a literatura (13).  

 

Tabela 1. Resultado dos parâmetros cristalográficos obtidos via difração de 

raios X da zeólita MCM-22 (P) e os obtidos através da literatura.  

 

A zeólita MCM-22 (P) possui simetria hexagonal caracterizada pelos 

parâmetros de cela unitária a = b ≠ c.  

Comparando os valores dos parâmetros a = b, apresentados neste 

trabalho e os apresentados por (13), foi obtido um erro percentual de 1,49%. Em 

relação ao parâmetro c, a zeólita MCM-22 (P) apresenta uma diferença de 

7,44%. Em relação ao volume de célula unitária o erro encontrado foi de 

5,34%. As diferenças encontradas nos percentuais podem ser atribuídas à 

diferença de metodologia utilizada entre os trabalhos. 

Precursores Parâmetros de rede (nm) Volume da cela 

unitária (nm)3 a b c 

MCM-22 (P) 

Lawton et al., (1996) (13) 

1,4260 1,4260 2,6800 4,7194 

Zeólita MCM-22 (P) 

 

1,4421 1,4421 2,4804 4,4671 
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Os valores dos volumes da cela unitária apresentados da Tabela 1 foram 

calculados através da equação (A) dada abaixo, que é especifica para 

materiais com simetria hexagonal: 

 

V = 0,866* a2* c                       (B) 

 

A micrografia, obtida a partir da microscopia eletrônica de varredura, 

referente à zeólita MCM-22 (P), está apresentada na Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Micrografia da zeólita MCM-22 (P) sintetizado com 

tetraetilortosilicato. 

 

 A partir da análise da Figura 2, pode-se inferir que a amostra apresenta 

uma estrutura em forma de lamina de espessura muito fina como relata (14). 

Fica evidente pela Figura acima descrita que a formação das esferas bem 

definidas não foi completa, podendo ser atribuída a esta não formação a 

mudança na sua fonte de sílica convencional (sílica aerosil degussa) para a 

fonte alternativa (tetraetilortosilicato), bem como a diminuição do tempo de 

cristalização, que passou de 10 para 4 dias. 
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CONCLUSÕES 

 

 A utilização de tetraetilortosilicato como fonte de silício para a síntese da 

zeólita MCM-22 se mostrou eficaz, haja vista que, ocorreu à formação da 

zeólita MCM-22 (P). Este zeólita foi identificada através dos difratograma de 

raios X, onde se verificou os picos (001) e (002), representantes de uma 

estrutura lamelar. 

 De acordo com a micrografia eletrônica de varredura observou-se que a 

estrutura apresenta uma estrutura em forma de lamina de espessura muito fina, 

que é característico da zeólita MCM-22 (P).  
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SYNTHESIS OF ZEOLITE MCM-22 TETRAETHYLORTHOSILICATE USING 

ALTERNATIVE AS SOURCE OF SILICA 
 

ABSTRACT 
 

Currently methods are being sought are more diligent in the synthesis of 

zeolite MCM-22, where it is considered promising when used as catalysts and 
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adsorbents for environmental protection. This work aims to synthesize the 

zeolite MCM-22 by replacing the conventionally used silica source, tetraethyl 

by, thereby providing a reduction in the duration of synthesis. This material 

was characterized by X ray diffraction and scanning electron microscopy. XRD 

of zeolite MCM-22 showed peaks typical topology composed of the lamellar 

layers intercalated with organic molecules that are components of the director 

(HMI). A micrografia eletrônica de varredura apresenta estrutura em forma de 

laminas de espessura muito fina que crescem na forma de estruturas esféricas 

resultantes da aglomeração dessas partículas. 

 
 
 

Key-words: MCM-22, tetraethylorthosilicate, alternative source 
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