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Resumo: Este trabalho teve como objetivo a 

modificação da rota de síntese hidrotérmica, 

originalmente conhecida como método de Kim [1], 

visando a obtenção da estrutura mesoporosa MCM-48, 

empregando-se reagentes de baixo custo. Além desta 

substituição, também foram investigados os efeitos da 

temperatura e tempo de síntese do material em duas de 

suas propriedades físicas, a espessura das suas paredes 

internas e o tamanho dos poros, avaliados por técnicas 

de difração de raio-X e fisissorção com nitrogênio. 

1. Introdução 
As chamadas peneiras moleculares são constituídas 

de sólidos porosos que podem adsorver as moléculas de 

um modo seletivo, através do tamanho dos seus poros, 

dimensões e geometrias [2]. Pesquisadores da Mobil 

apresentaram uma nova família de peneiras moleculares 

chamada M41S que apresenta organização em relação 

aos poros, porém suas paredes são amorfas. Entre seus 

componentes destacam-se: MCM-41 (hexagonal); 

MCM-48 (cúbica) e; MCM-50 (lamelar). 

  
Figura 1 - Família M41S [2] 

As diferenças nas estruturas obtidas se deve as 

condições empregadas na síntese, sendo a razão 

surfactante/silício (Surf./Si) a principal responsável [3]. 

Entretanto, para uma mesma estrutura da família M41S, 

outras variáveis do processo de síntese podem afetar 

suas propriedades, sendo as mais importantes a 

temperatura e o tempo de síntese. 

2. Metodologia 
A metodologia de síntese hidrotérmica utilizada foi 

baseada nos experimentos de Kim [3], utilizando uma 

composição molar corrigida, devido a modificação da 

fonte de silício e da substituição do agente modelador 

TMAOH, de custo elevado, pelo etanol, resultando na 

seguinte composição molar: 1,0 Aerosil (SiO2): 0,50 

NaOH: 0,27 CTABr: 100 H2O: 3,57 C2H5OH. 

A síntese hidrotérmica foi conduzida nas 

temperaturas de 100, 120, 140 e 160°C durante 

diferentes tempos: 24, 48, 72, 96 e 120 horas. Após a 

síntese o material foi calcinado a 550°C por 8 horas para 

eliminação do agente surfactante presente nos poros. 

Finalmente, o material calcinado foi submetido a 

análises por difração de raio-X e fisissorção com 

nitrogênio, conforme descrito em literatura [1-4]. 

Finalmente, a espessura da parede foi estimada a 

partir dos resultados combinados difração de raio-X e da 

fisissorção, conforme descrito em literatura [5-6]. 

3. Resultados e Conclusões 
Um efeito generalizado da desestruturação do 

material com o aumento da temperatura e tempo de 

síntese foi constatado.  
Analisando os gráficos de fisissorção, notou-se que 

as amostras que apresentaram bom grau de organização 

através dos difratogramas de raio-X também 

apresentaram características mesoporosas nas isotermas. 

      A relação entre o diâmetro dos poros e a espessura 

da parede é inversa, visto que a diminuição do diâmetro 

é consequência do aumento na espessura, devido ao 

fenômeno de polimerização e recristalização da fase 

inorgânica.  

 
Figura 2 – Diâmetro de poros e espessura de parede em 

função do tempo de tratamento térmico (sem agitação e sem 

envelhecimento da mistura reacional) 

O tempo de tratamento térmico mais aconselhável é 

o de 24h sendo que as temperaturas apropriadas seriam 

as de 120ºC e 140ºC, dependendo das características 

desejáveis. 
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