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Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. 
 

RESUMO 
 
O aproveitamento do glicerol excedente pela conversão catalítica a produtos de 
maior valor agregado vem sendo bastante estudado no sentido de dar um destino 
mais nobre a este coproduto, valorizando a cadeia produtiva do biodiesel. Dentre os 
processos de conversão catalítica do glicerol destaca-se a sua desidratação a 
acroleína, um produto de grande interesse da Química Fina, que pode ser utilizada 
como matéria-prima para a produção de ácido acrílico, polímeros superabsorventes 
produtos farmacêuticos, entre outros. Os zeólitos são catalisadores bastante ativos 
para a desidratação do glicerol a acroleína, devido às suas propriedades ácidas e 
texturais, mas sua principal limitação é a rápida desativação por formação de coque, 
como resultado da acidez excessiva e dos pequenos diâmetros de poros 
encontrados nestes materiais. Uma alternativa promissora é o uso de materiais 
derivados de zeólitos de precursores lamelares, que permitem ajuste das 
propriedades ácidas e texturais através de processos de pilarização e exfoliação. 
Neste trabalho, o precursor lamelar de estrutura MWW foi sintetizado nas razões 
molares SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80, e convertidos ao zeólito MCM-22 por calcinação, 
ao derivado pilarizado com SiO2, conhecido como MCM-36 e ao derivado exfoliado, 
denominado ITQ-2. As amostras foram caracterizadas por DRX, FTIR, TG/DTG, 
análise textural, MEV e TPD-NH3. Os materiais foram avaliados na reação de 
desidratação do glicerol à acroleína em fase gasosa e os parâmetros reacionais 
temperatura, tempo de contato (W/F) e concentração de glicerol foram ajustados 
com o zeólito MCM-22 na razão molar SiO2/Al2O3 = 30. As condições que 
favoreceram maiores conversões e seletividades foram empregadas para avaliar os 
materiais MCM-36 e ITQ-2. Os difratogramas de raios-X comprovaram que a síntese 
dos materiais foi bem sucedida, apresentando os picos característicos da topologia 
MWW. A análise textural mostra uma diminuição do volume de microporos e um 
aumento do volume de mesoporos, consistente com os processos de pilarização e 
exfoliação do precursor lamelar de estrutura MWW. O processo de exfoliação 
aumenta a acessibilidade aos sítios ácidos, enquanto a pilarização provoca o 
bloqueio dos sítios ácidos de natureza zeolítica e criação de novos sítios ácidos 
devidos aos pilares de SiO2. O melhor desempenho do MCM-36 na conversão de 
glicerol pode ser associado a sua dupla porosidade, a qual não permite que os 
canais/sítios ativos sejam obstruídos pela formação de resíduos carbonáceos, e 
consequentemente, permite que este material seja ativo por mais tempo, no entanto 
apresenta baixa seletividade a acroleína e formação de subprodutos gasosos. O 
ITQ-2 mostrou-se altamente seletivo a acroleína, resultado da maior densidade de 
sítios ácidos e maior acessibilidade aos sítios zeolíticos presentes nas 
semicavidades superficiais das lamelas. Em todos os materiais o aumento da razão 
molar SiO2/Al2O3 resulta num decréscimo da conversão do glicerol e da seletividade 
à acroleína. O principal mecanismo de desativação destes materiais é a formação de 
coque, que pode ser eliminado por tratamento em atmosfera oxidante a 500°C. O 
ITQ-2 apresentou uma boa recuperação em três ciclos reacionais. 
 
Palavras Chave: materiais lamelares, estrutura MWW, desidratação do glicerol, 
acroleína. 
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ABSTRACT 
 
The use of glycerol excess by catalytic conversion to higher value-added products 
has been widely studied in order to give a nobler destiny this coproduct, valuing the 
biodiesel production chain. Among the processes of catalytic conversion of glycerol, 
glycerol dehydration to acrolein is attractive because acrolein is a product of great 
interest to Fine Chemistry that can be used as feedstock for the acrylic acid 
production, superabsorbent polymers, and pharmaceuticals, among others. Zeolites 
are very active catalysts for the glycerol dehydration to acrolein due to their acidic 
and textural properties, but the main cause of the rapid deactivation is the coke 
formation as a result of excessive acidity and small pore diameters found in these 
materials. A promising alternative is the use of materials derived from the layered 
precursors zeolites which allow tailor of acid and textural properties through pillaring 
and delamination processes. In this work, the layered precursor MWW-type was 
synthesized in molar ratio SiO2/Al2O3 = 30, 50 and 80, and converted to MCM-22 
zeolite by calcination, to the pillarized derivative, known as MCM-36 and delaminated 
derivative, called ITQ-2. The samples were characterized by XRD, FTIR, TG / DTG, 
textural analysis, SEM and NH3-TPD. The materials were evaluated in the glycerol 
dehydration to acrolein in gas phase and the reaction parameters, like temperature, 
contact time (W / F) and glycerol concentration was adjusted with the zeolite MCM-22 
molar ratio SiO2/Al2O3 = 30. The conditions that favor higher conversions and 
selectivities were used to evaluate the materials MCM-36 and ITQ-2. The X-ray 
diffraction showed that the materials synthesis was successful, showing 
characteristic peaks of the MWW topology. The textural analysis shows a decrease in 
micropore volume and an increase in mesopore volume, which are consistent with 
the process of pillaring and delamination of the layered precursor MWW-type. The 
delamination process increases the accessibility of the acid sites, whereas the 
pillaring causes blocking of acid sites and create new acid sites due to the SiO2 

pillars. The best performance of MCM-36 in the glycerol conversion may be 
associated to its dual porosity, which does not allow the channels / active sites be 
blocked by carbonaceous residues formation and consequently allows this material 
to be active for longer, however has a low selectivity to acrolein and the formation of 
gaseous byproducts. The ITQ-2 was highly selective to acrolein, a result of the higher 
density of acid sites and the increasement of sites accessibility present in zeolitic 
surface cups. In all materials, the increasement of SiO2/Al2O3 molar ratio results in a 
decrease of both glycerol conversion and acrolein selectivity. The main deactivation 
mechanism of this material is the coke formation, which can be removed by oxidate 
treatment at 500°C. The ITQ-2 showed a good recovery in three reaction cycles. 
 
Keywords: layered materials, MWW structure, glycerol dehydration, acrolein. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A busca por combustíveis menos poluentes, mais econômicos e que possam 

ser produzidos localmente, gerando empregos e renda, tem sido cada vez mais 

estimulada tendo em vista a diminuição da emissão de poluentes responsáveis por 

impactos ambientais, como por exemplo, efeito estufa, chuva ácida e derretimento 

das geleiras. Nesse contexto, uma alternativa que se tem destacado é o uso de 

biocombustíveis. Dentre estes, o biodiesel é uma alternativa bastante promissora 

para substituição do diesel de petróleo, uma vez que é um combustível renovável, 

não tóxico, biodegradável e pode ser produzido a partir de materiais orgânicos tais 

como óleos vegetais, gordura animal ou plantas oleaginosas como produto da 

reação de transesterificação dos triglicerídeos em ésteres alquílicos, obtendo glicerol 

como coproduto. 1-4 

A produção do biodiesel e sua utilização na frota veicular nacional continuarão 

a crescer nos próximos anos. No entanto, a viabilidade econômica da utilização do 

biodiesel como aditivo ou substituinte ao diesel depende também do aproveitamento 

do glicerol oriundo da sua produção, uma vez que a cada 90 m3 de biodiesel 

produzido pela transesterificação de óleos vegetais aproximadamente 10 m3 de 

glicerol são formados. 5 

O aproveitamento do glicerol excedente pela conversão catalítica a produtos de 

maior valor agregado vem sendo bastante estudado. Dentre os diversos processos 

de conversão catalítica do glicerol destaca-se a sua desidratação a acroleína, um 

produto de grande interesse da Química Fina, que pode ser utilizada como 

herbicida, matéria-prima para a produção de ácido acrílico, produtos farmacêuticos, 

fibras, polímeros, detergentes e super absorventes. 6 

A reação de desidratação do glicerol à acroleína é realizada na presença de 

catalisadores ácidos, como por exemplo, óxidos, carvões ativados, heteropoliácidos, 

zeólitos, entre outros. Os zeólitos são catalisadores bastante atrativos para esse tipo 

de reação devido à presença de sítios ácidos de Brönsted e de Lewis, além de sua 

porosidade definida, capacidade de distinção de moléculas por suas dimensões e 

geometrias, excelentes propriedades texturais e estabilidade hidrotérmica. 

O zeólito mais investigado na desidratação do glicerol a acroleína é o ZSM-5 

devido à acidez adequada aliada a uma rede sinusoidal de poros, que permite um 
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melhor acesso aos sítios ácidos no interior da cavidade zeolítica. No entanto, ao 

longo da reação observa-se uma rápida desativação por acúmulo de resíduos 

carbonáceos nos poros do zeólito, que obstruem os sítios ativos. 7 

Nesse sentido, os materiais lamelares derivados da topologia MWW são uma 

alternativa promissora para reação de desidratação do glicerol a acroleína por 

possuírem uma grande quantidade de sítios ácidos aliado a uma estrutura zeolítica 

diferenciada. O MCM-22, na sua forma recém sintetizada é um precursor lamelar 

denominado MCM-22 (P), que se condensa em uma estrutura tridimensional por 

calcinação, formando dois sistemas de poros independentes: um com canais 

sinusoidais bidimensionais de 10 membros (4,0 x 5,9 Å), semelhantes aos 

encontrados no zeólito ZSM-5; e o outro com supercavidades com anéis de 12 

membros, cujo diâmetro livre é de 18,2 Å de altura, acessíveis através dos anéis de 

10 membros. 8, 9 O precursor lamelar pode ser utilizado como material de partida 

para síntese de um material pilarizado conhecido como MCM-36, que é constituído 

por uma dupla porosidade: microporos nas lamelas cristalinas e mesoporos no 

espaçamento interlamelar.10 O MCM-22 (P) também é precursor do ITQ-2, o 

derivado exfoliado, cuja estrutura é formada por lamelas desorganizadas 

constituídas por uma rede de canais sinusoidais e com uma superfície externa 

formadas por arranjo hexagonal dos “cups” (ou semicavidades MWW).11 

Neste sentido, o objetivo geral desta dissertação foi avaliar materiais derivados 

do precursor lamelar MWW obtidos através de processos de pilarização e/ou 

exfoliação como catalisadores na desidratação de glicerol a acroleína em fase 

gasosa.  

 



19 
 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Avaliar materiais derivados do precursor lamelar MWW obtidos através de 

processos de exfoliação e/ou pilarização como catalisadores na desidratação de 

glicerol a acroleína em fase gasosa.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sintetizar os materiais derivados do precursor lamelar de estrutura MWW 

MCM-22, ITQ-2 e MCM-36;  

 Estudar parâmetros que influenciam na reação de desidratação do glicerol 

a acroleína;  

 Determinar a razão SiO2/Al2O3 do zeólito de precursor lamelar que 

promova maior atividade catalítica;  

 Investigar como os processos de pilarização e/ou exfoliação afetam o 

desempenho catalítico dos derivados do precursor lamelar MWW;  

 Averiguar os processos de desativação dos catalisadores na reação de 

desidratação do glicerol a acroleína;  

 Estudar processos de regeneração do catalisador com melhor 

desempenho na reação de desidratação do glicerol a acroleína.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 GLICEROL 

 

O glicerol ou 1,2,3-propanotriol foi descoberto em 1783 pelo químico sueco 

Carl Wilhelm Scheele enquanto tratava óleos naturais com materiais alcalinos e 

observou que havia a formação de um líquido com sabor adocicado. O nome glicerol 

só foi dado em 1811 pelo químico Michel Eugene Chevreul, que atribuiu esse nome 

a partir da palavra “glykos”, cujo significado é doce. 12 

A primeira utilização do glicerol foi em 1866 para produção de trinitrato de 

glicerol, ou nitroglicerina. Hoje em dia, o glicerol é utilizado na produção de produtos 

farmacêuticos, cosméticos, sabões e pastas dentais, além do uso direto como 

adoçante em doces e bolos e como um agente umectante no tabaco. 12, 13 

O glicerol é produzido a partir da saponificação de óleos e gorduras com 

hidróxidos, pela fermentação de açúcares, como co-produto da conversão industrial 

de lignocelulose a etanol e também pela reação de transesterificação de 

triglicerídeos (estéres metílicos ou etílicos de ácidos graxos) com álcool metílico ou 

etílico, que produz como produto principal o biodiesel, conforme ilustrado na Figura 

1. 4, 14 

 

 

Figura 1. Reação de transesterificação de óleos vegetais. 
15

 

 

A produção de biodiesel saltou de 69 milhões de litros em 2006 para 2,7 

bilhões de litros em 2011, e em 2012 deverá alcançar os 2,8 bilhões de litros 

segundo dados da Agência Nacional de Petróleo 16. A cada 90 m3 de biodiesel 

produzido pela transesterificação de triglicerídeos, aproximadamente 10 m3 de 

glicerol são formados, e com o aumento na produção de biodiesel, torna-se 

necessário a busca de alternativas para o utilização do glicerol gerado com o intuito 
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de evitar o acúmulo deste co-produto, além de tornar a produção de biodiesel mais 

competitiva. 17 

O glicerol pode ser convertido a diversos produtos por processos de conversão 

catalítica como a esterificação, transesterificação, eterificação, oxidação, 

acetalização, pirólise, desidratação, etc, conforme ilustrado na Figura 3. 5 Dentre 

estes processos, destaca-se a desidratação do glicerol, que forma acroleína e acetol 

como principais produtos de reação. 

A reação de desidratação do glicerol à acroleína ocorre pela dupla 

desidratação do glicerol, genericamente ilustrada na Figura 2. A primeira 

desidratação produz os intermediários 1,3-propenodiol e 3-hidroxipropionaldeído, 

que ao sofrerem uma nova desidratação, produzem acroleína. 

 

Figura 2. Reação de desidratação do glicerol a acroleína. 
18

 

 

A acroleína é um aldeído α,β-instaturado altamente eletrofílico utilizado como 

herbicida, matéria-prima para a produção de ácido acrílico, medicamentos, 

tratamento de fibras, síntese de polímeros super absorventes, detergentes, entre 

outras finalidades. 19, 20 Além disso, é um produto altamente tóxico, inflamável e com 

propriedades lacrimogênicas. A acroleína começou a ser produzida comercialmente 

em 1938 pela condensação de formaldeído e acetaldeído em fase gasosa, porém, 

em 1959, a oxidação do propileno, utilizando como catalisador um óxido misto de 

Bi/Mo passou a ser o processo de produção industrial mais empregado. 20-22 

O processo convencional de produção de acroleína utiliza como matéria prima 

um derivado do petróleo, e assim utilização do glicerol é uma alternativa 

ambientalmente amigável por utilizar uma matéria prima renovável, além da 

motivação principal, que é a valorização do glicerol excedente da produção de 

biodiesel. Esta rota está em expansão e é bastante vantajosa por atribuir um alto 

valor agregado ao processo, no entanto, a produção de acroleína pela desidratação 

do glicerol ainda não tem potencial para suprir a demanda mundial e por esse 

motivo, são necessários estudos mais aprofundados com o intuito de otimizar o 

processo para ser aplicado na indústria. 
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Figura 3. Processos de conversão do glicerol (adaptada). 
23
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3.1.1 Mecanismos de desidratação do glicerol 

 

3.1.1.1 Desidratação térmica do glicerol em fase líquida 

O glicerol é um triol e, a desidratação pode acontecer em duas hidroxilas. A 

primeira proposta mecanística sobre a decomposição do glicerol em fase líquida foi 

proposta por Bühler e colaboradores 24 (Figura 4), na qual duas rotas foram 

mostradas. A primeira é via mecanismo iônico, a partir da protonação de um grupo 

hidroxila ligada ao carbono primário ou ao carbono secundário do glicerol (1), 

seguido da eliminação de uma molécula de água, levando à formação de um 

carbocátion. Caso o carbocátion seja aquele gerado pelo carbono secundário, um 

possível produto reacional será a acroleína (2), após a eliminação do H3O
+. Se o 

carbocátion for o resultante da protonação do carbono primário, é possível produzir 

acroleína (2) ou acetaldeído (3) e formaldeído (4). A segunda rota é a via 

mecanismo radicalar, que começa com a abstração de um átomo de hidrogênio do 

carbono primário através de um radical hidroxila (OH•). A espécie radicalar resultante 

ainda perde um radical hidroxila que leva à formação de acroleína (2). 

 
Figura 4. Passo a passo de desidratação do glicerol em fase líquida proposto por Bühler e 

colaboradores.
24

 

 

3.1.1.2 Desidratação térmica do glicerol em fase gasosa 

Alguns anos depois, em um estudo feito por Nimlos e colaboradores 6, foram 

investigados através de cálculos computacionais, os mecanismos de desidratação 

térmica do glicerol em fase gasosa e os resultados mostraram que a desidratação 
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pode ocorrer por 2 rotas: pelos carbonos 1,2 e pelos carbonos 1,3, conforme 

ilustrado na Figura 5. A desidratação do glicerol pela 1,2 ocorre pela perda do grupo 

hidroxila central ou terminal, produzindo 1,3-dihidroxipropeno (6) e 2,3-

dihidroxipropeno (7). As moléculas desidratadas podem sofrer ainda uma nova 

desidratação pela transferência de um próton do grupo hidroxi vinil para o grupo 

hidroxi metil, levando a formação da acroleína (2) e de alguns alcoóis que ainda 

podem ser taumerizados formando 3-hidroxipropenal ou hidroxiacetona (5). 

A perda de água a partir das hidroxilas 1,3 ocorre quando a molécula de água 

perdida é formada por uma das hidroxilas terminais e um átomo de hidrogênio do 

outro carbono terminal, que resulta na formação de formaldeído (4), álcool vinílico 

(que pode ser taumerizado, formando acetaldeído (3)) e água. 6. 

 
Figura 5. Passo a passo de desidratação em fase gasosa propostos por Nimlos e colaboradores.

6
 

 

3.1.1.3 Desidratação catalítica do glicerol em fase gasosa 

Tsukuda e colaboradores 21 especularam prováveis rotas na reação de 

desidratação do glicerol em fase gasosa sobre heteropoliácidos (Figura 6), com base 

no mecanismo de reação relatado por Nimlos et al. A proposta foi que a protonação 

do glicerol (1) pelo carbono central elimina uma molécula de água e forma o 3-

hidroxipanaldeído (8), e por este ser uma espécie instável, imediatamente se 

desidrata formando a acroleína (2). Por outro lado, a protonação da hidroxila 

terminal do glicerol leva a formação da (5) hidroxiacetona pela desidratação e 

desprotonação acompanhada pelo tautomerismo. Estes pesquisadores também 
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observaram a produção de acetaldeído (3) e formaldeído (4) pela condensação 

retro-aldolica do 3-hidroxipropanal, de ácido acético (9) pela oxidação do acetaldeído 

e de acetona (10) como co-produto da desidrogenação do 1,2-propenodiol a 

hidroxiacetona (5). 

 
Figura 6. Passo a passo proposto por Tsukuda e colaboradores.

21
 

 

Chai e colaboradores 25, utilizando zeólitos e óxidos como catalisadores, 

complementaram os estudos de Bühler24 e Tsukuda et al. 21, ainda poderiam ocorrer 

reações secundárias como a hidrogenação da acroleína (2), produzindo o álcool 

alílico (11) ou a hidrogenação/decomposição do formaldeído (4), formando o 

metanol (12) ou CO2 e H2 (13), conforme ilustrado na Figura 7. 

 
 Figura 7. Passo a passo proposto por Chai e colaboradores.

25
 

 

Uma proposta de uma rota mecanística da reação de desidratação do glicerol 

sobre o zeólito H-MFI (SiO2/Al2O3 = 27) foi acompanhado por espectroscopia na 

região do infravermelho por um estudo desenvolvido por Yoda e Ootawa.26 
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Observou-se a possibilidade de inferir sobre o mecanismo reacional de desidratação 

do glicerol em fase gasosa sobre zeólitos, conforme mostrado na Figura 8. 

A análise dos mecanismos mostrou que pela rota 1, o grupo OH do carbono 1 

do glicerol interage com as hidroxilas em ponte do zeólito (14). Após a primeira 

desidratação e formação da espécie alcóxi (15). Esta espécie dessorve (16) e se re-

adsorve em outro grupo OH em ponte do zeólito com a hidroxila ligada ao terceiro 

carbono do glicerol e consequentemente outra espécie alcóxi é formada (17) e por 

tautomerismo ceto-enólico, é formado o acetol (5). 

Por outro lado, pelo caminho reacional 2, o grupo OH do carbono 2 do glicerol 

interage com a hidroxila em ponte do zeólito (18) e, por desidratação forma a 

espécie alcóxi (19). Esta espécie dessorve e posterioriormente re-adsorve a hidroxila 

do carbono 3 (h), que interage com o grupo OH em ponte do zeólito seguido pelo 

tautomerismo ceto-enólico (20) e rearranjo estrutural, seguido de uma segunda 

desidratação e formação da espécie alcóxi3 (21). A espécie alcóxi desorve (22) o 

sítio e re-adsorve a hidroxila em ponte do zeólito com a hidroxila do carbono 1 (23), 

formando a acroleína (2). 

 

Figura 8. Passo a passo de desidratação do glicerol sobre zeólito MFI proposto por Yoda e Ootawa.
26
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3.1.2 Estado da arte 

Há muito tempo sabe-se que a decomposição térmica do glicerol produz 

acroleína, água e uma série de outros subprodutos. Porém, para proporcionar um 

bom controle da reação e para obter rendimentos satisfatórios a aldeídos 

insaturados numa temperatura moderada, a utilização de um catalisador ácido é 

necessária. 

A primeira patente sobre a utilização de catalisadores ácidos na reação de 

desidratação do glicerol a acroleína foi publicado pela Schering 27 em 1930 na 

França, utilizando fosfato de lítio suportado como catalisador e obtendo rendimentos 

a acroleína em torno de 75%. Nos anos seguintes, foram propostos processos 

baseados na reação em fase líquida a temperaturas medias (em torno de 190°C por 

este ser o ponto de ebulição do glicerol) utilizando ácido sulfúrico e ácido fosfórico 

suportado em argilas, com rendimentos a acroleína em torno de 73%. No entanto só 

com a produção de biodiesel, o estudo da desidratação do glicerol passou a ser 

mais relevante e o processo tornou-se potencialmente mais barato. Neher et al. 28, 

na década de 90, depositaram uma patente reproduzindo os experimentos com 

fosfato de lítio comparando o desempenho deste catalisador com uma série de 

catalisadores ácidos, variando a acidez de Hammett* entre +3 a -8,2. Os 

experimentos mostraram que soluções aquosas de 10 a 40% de glicerol a 300°C 

utilizando ácido fosforoso suportado em alumina como catalisador, apresentam 

100% de conversão de glicerol e rendimentos a acroleína de 75%. 

A partir destes estudos preliminares sobre acidez de catalisadores para 

desidratação do glicerol a acroleína, Dubois et al. 29 realizaram os primeiros estudos 

quantitativos sobre o efeito da acidez na fase ativa, avaliando catalisadores com 

acidez de Hammett de -18 < Ho < 2. Os resultados mostraram que catalisadores 

com Ho entre -16< Ho <-10 seriam os melhores candidatos para desidratação 

seletiva do glicerol a acroleína, mas a seletividade em conversão total para os 

catalisadores zeolíticos não excedeu 60%. 

Com base nestes primeiros estudos, Chai et al. 25 investigaram a desidratação 

do glicerol em fase gasosa usando diferentes catalisadores ácidos e básicos para 

                                                                 
*
 Acidez de Hammett é um método de medida de acidez criado por Louis Hammett e Alden Deyrup em 1932 e é 

calculado através do grau de protonação de um indicador, que usualmente é uma base fraca. A função de 

acidez de Hammett é definida pela equação , em que pKBH+ é a constante de acidez da 

base protonada, cBH+ é a concentração da base protonada e cB é a concentração da base. 
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compreender a natureza dos sítios ativos para esta reação. Dentre os catalisadores 

estudados, aqueles com acidez de Hammett -8,2 ≤ Ho ≤ -3 resultam em alta 

seletividade à acroleína, devido a uma maior quantidade de sítios ácidos de 

Brönsted em relação aos de Lewis. Também foi observado que catalisadores com 

sítios ácidos muito fortes (Ho ≤ - 8,2) produzem uma quantidade menor de acroleína, 

além de resultarem em uma desativação rápida pela produção de resíduos 

carbonáceos. Os catalisadores básicos não são eficazes na produção de acroleína. 

Um estudo mais aprofundado sobre a acidez de Brönsted foi realizado por 

Alhanash et al. 30, que propuseram que o mecanismo da reação sobre estes sítios é 

iniciado pela protonação da hidroxila secundária do glicerol, seguido da liberação do 

íon hidrônio, do rearranjo ceto-enólico para produção do 3-hidroxipropionaldeído que 

resulta na formação de acroleína após uma segunda desidratação. Por outro lado, o 

glicerol interage por um mecanismo concertado com o grupo hidroxila terminal sobre 

os sítios ácidos de Lewis, o que resulta preferencialmente na formação de 

hidroxiacetona (acetol). 

A partir desta análise da acidez do catalisador, concluiu-se que a desidratação 

do glicerol a acroleína em fase gasosa pode ser realizada por três categorias de 

catalisadores ácidos: 

i) A primeira é o dos ácidos inorgânicos impregnados em suportes óxidos, tais 

como o ácido fosforoso e os heteropoliácidos. Neste grupo, além da acidez, é 

necessário levar em consideração a influência do suporte nas propriedades da fase 

ativa, a dispersão da fase ativa e as propriedades texturais do suporte catalítico.  

ii) A segunda é o de catalisadores de óxidos mistos, fosfatos e pirofosfatos, 

cujas propriedades ácidas podem ser ajustadas por etapas de calcinação, porém 

com menor controle do que os heteropoliácidos e os zeólitos permitem. 

iii) O terceiro grupo é o de catalisadores baseados em peneiras moleculares, 

tais como zeólitos e peneiras moleculares, que serão discutidos mais 

detalhadamente a seguir. 

 

3.1.2.1 Peneiras moleculares na desidratação do glicerol em fase gasosa 

Pela análise dos estudos sobre desidratação do glicerol a acroleína utilizando 

zeólitos como catalisadores, pode-se perceber que o emprego de peneiras 

moleculares nesta reação permite o ajuste da acidez pelo controle da razão molar 

SiO2/Al2O3, e da seletividade de forma, pela propriedade de peneiramento molecular, 
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associada com o tamanho dos poros bem definido, favorecendo maiores conversões 

de glicerol e seletividade a acroleína. A Tabela 1 mostra as condições utilizadas na 

reação de desidratação do glicerol a acroleína em fase gasosa utilizando zeólitos 

segundo dados da literatura, na qual SBET é a área superficial, GHSV é a velocidade 

espacial,  é a conversão de glicerol e Sacroleína é a seletividade a acroleína. Com 

base na análise da Tabela 1, pode-se observar que a quantidade de sítios ácidos, 

velocidade espacial e área superficial são fatores decisivos na conversão de glicerol 

e na seletividade a acroleína. 

A partir da análise de dessorção termoprogramada de amônia (NH3-TPD) e da 

espectroscopia de infravermelho (FTIR) por adsorção de piridina verificou-se que a 

quantidade de sítios ácidos e a força dos sítios ácidos decrescem com o aumento da 

razão molar SiO2/Al2O3. 
7 Observou-se também que sítios ácidos de Brönsted são 

responsáveis por uma maior seletividade a acroleína do que sítios ácidos de Lewis. 

25 

Aliado à quantidade de sítios ácidos, quanto maior a SBET, maior a 

disponibilidade de área superficial para uma melhor distribuição dos sítios ácidos, 

tanto na superfície externa quanto nos canais e/ou cavidades do zeólito, 

favorecendo altos valores de conversão de glicerol e seletividade a acroleína. 31  

O aumento da velocidade espacial (GHSV) diminui a conversão na 

desidratação de glicerol a acroleína, mas ocorre um aumento nas taxas de consumo 

de glicerol e de formação de acroleína, respectivamente. 32  

Além dos estudos de desidratação de glicerol a acroleína em fase gasosa, 

Pathak et al.33 investigaram a conversão de glicerol a produtos líquidos utilizando os 

zeólitos H-ZSM-5 e H-Y. A máxima conversão para o zeólito H-ZSM-5 foi de  = 

78,8% na temperatura de 470°C e de 100% para o zeólito H-Y, mas baixos 

rendimentos a acroleína foram obtidos nessa condição, com valores de 9,8 e 15,4%, 

respectivamente. Outro estudo em fase líquida foi desenvolvido por Oliveira e 

colaboradores34 utilizando as peneiras moleculares Y, , mordenita, SBA-15 e ZSM-

13 e foi observado que as propriedades texturais, ácidas e estruturais influenciam 

diretamente na produção de acroleína, cujos melhor resultado observado foi com a 

mordenita. 
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Tabela 1. Condições utilizadas na reação de desidratação do glicerol a acroleína em fase gasosa utilizando zeólitos conforme a literatura. 

Zeólito 
SBET 

(m2.g-1) 

Sítios Ácidos 
GHSV 

(h-1) 


a 

(%) 

Sacroleína
b 

(%) 
Referência Totais 

(mmol.g-1) 

Fracos 

(mmol.g-1) 

Fortes 

(mmol.g-1) 

SBA-15 N.I. 0,48 0,48 0 80 71 (31) 29 (30) 25 

H-ZSM-5 N.I. 0,64 0,36 0,28 80 80 (23) 36 (52) 25 

SAPO-34 N.I. 0,06 0,05 0,01 80 55 (32) 32 (48) 25 

H-β N.I. 1,06 0,30 0,76 80 95 (60) 34 (43) 25 

SAPO-11 89 0,50 N.I. N.I. 43 88 (65) 62 (55) 13 

SAPO-34 359 1,34 N.I. N.I. 43 59 (42) 72 (65) 13 

Na-ZSM-5 (23) 449 0,92 0,92 0 4 10,1 (3,4) 0,6 (1,1) 32 

H-ZSM-5 (30) 364 0,66 0,25 0,41 4 51,9 (28,2) 41,6 (30,9) 32 

H-ZSM-5 (60) 489 0,32 0,09 0,23 4 49,3 (16,5) 55,8 (37,7) 32 

H-ZSM-5 (150) 462 0,18 0,05 0,13 4 75,8 (26,5) 63,8 (43,6) 32 

H-ZSM-5 (500) 393 0,07 0,04 0,03 4 38,6 (13,9) 43,8 (32,0) 32 

H-ZSM-5 (1000) 292 0,01 0,01 0 4 8,8 (~0) 5,0 (~0) 32 

HZSM-5 (90) N.I. N.I. N.I. N.I. 155 100 (100) 65 (73) 7 

HZSM-5 (90) N.I. N.I. N.I. N.I. 465 100 (97) 73 (74) 7 

HZSM-5 (90) N.I. N.I. N.I. N.I. 719 100 (60) 20 (25) 7 

HZSM-5 (90) N.I. N.I. N.I. N.I. 1438 100 (85) 20 (25) 7 

HZSM-5 (20) N.I. N.I. N.I. N.I. 155 100 (62) 56 (55) 7 
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Continuação da Tabela 1. 

Zeólito 
SBET 

(m2.g-1) 

S. A. totais 

(mmol.g-1) 

S. A. fracos 

(mmol.g-1) 

S. A. fortes 

(mmol.g-1) 

GHSV 

(h-1) 


a 

(%) 

Sacroleína
b 

(%) 
Referência 

HZSM-5 (27) N.I. N.I. N.I. N.I. 155 100 (63) 60 (60) 7 

HZSM-5 (200) N.I. N.I. N.I. N.I. 155 15 (3) 7 (3) 7 

Silicalita N.I. N.I. N.I. N.I. 155 13 (5) 11 (3) 7 

H-ferrierite (20) 390 0,70 0,31 0,39 4 42,0 (19,8) 40,7 (37,5) 31 

H-β (25) 508 0,71 0,24 0,47 4 76,4 (28,9) 45,8 (34,1) 31 

H-ZSM-5 (23) 572 0,69 0,26 0,43 4 36,3 (20,6) 45,8 (41,6) 31 

H-Y (5.1) 631 0,58 0,26 0,32 4 8,8 (13,2) 29,7 (29,6) 31 

H-mordenita (20) 424 0,62 0,18 0,44 4 49,5 (23,7) 40,5 (34,1) 31 

-Al2O3 213 0,37 0,18 0,19 4 71,3 (53,6) 36,3 (36,8) 31 

HZSM-11 151,3 0,187 0,116 0,071 873 89,7* 53,4* 35 

Nano HZSM-5 137,8 0,217 0,136 0,081 873 93,4* 52,4* 35 

HZSM-5 147,2 0,272 0,172 0,100 873 71,8* 42,2* 35 

H-β 175,7 0,322 0,170 0,152 873 69,5* 38,9* 35 

H-Y 238,4 0,350 0,217 0,133 873 46,6* 35,5* 35 

H-ZSM-5  376,9 0,724 0,340 0,384 4500 28 45 36 

H[Bi]-ZSM-5 363,40 0,874 0,404 0,470 4500 58 23 36 

N.I. = não informado 
a 
Conversão de glicerol após 2 h de reação. Os valores entre parênteses correspondem à conversão de glicerol após 10 h de reação. 

b
 Seletividade a acroleína após 2 h de reação. Os valores entre parênteses correspondem à seletividade a acroleína após 10 h de reação. 

* Valores obtidos após 3 horas de reação. 
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O zeólito mais investigado na desidratação do glicerol a acroleína é o ZSM-5 

devido à acidez adequada aliada a uma rede sinusoidal de poros, que permite um 

melhor acesso aos sítios ácidos no interior da cavidade zeolítica. No entanto, ao 

longo da reação observa-se uma rápida desativação por acúmulo de resíduos 

carbonáceos nos poros do zeólito, que obstruem os sítios ativos. 

Uma alternativa para esse problema é a utilização de zeólitos com maior área 

superficial e uma maior quantidade de sítios ácidos, sendo assim os materiais 

derivados do precursor lamelar de estrutura MWW são uma alternativa promissora 

para a reação de desidratação de glicerol a acroleína. 

 

3.2 ZEÓLITOS 

 

O termo zeólito vem do grego  (zein = ferver) e  (lithos = pedra), e foi 

atribuído pelo barão Axel Cronsted em 1756 ao observar que o primeiro zeólito 

descoberto, a estilbita aparentemente fervia quando levemente aquecido. 37, 38 

A primeira síntese de zeólito em laboratório foi a levinita por Saint-Clarie Deville 

em 1862. No entanto, foi só no fim dos anos 40 que a síntese atualmente utilizada 

foi desenvolvida por Richard Barrer, a partir da conversão de minerais de fases 

conhecidas em soluções de sais fortes em temperaturas razoavelmente altas (170 - 

270°C), produzindo o ZK-5. Robert Milton, com a utilização de reagentes solúveis 

em meio altamente básico sob temperaturas amenas (em torno de 100°C), 

descobriu os zeólitos A ou LTA (“Linde Type A”, referente à “Linde Division” da 

organização “Union Carbide”), e X (“Linde Type X”). 39 

Nos anos 50, Milton e colaboradores sintetizaram 20 zeólitos, dentre eles 14 

desconhecidos. Os estudos em síntese também possibilitaram a diminuição no teor 

de alumínio nas peneiras moleculares e favoreceu o aparecimento de diversas 

composições diferentes, como por exemplo, a descoberta dos zeólitos Y e L com 

razão 2 < Si/Al <5 . Nas décadas de 60 e 70, além de sínteses com compostos 

inorgânicos, percebeu-se que cátions alquilamônio quaternários podem apresentar 

esta propriedade de direcionamento, que possibilitou a diminuição no teor de 

alumínio nas peneiras moleculares, abrindo as portas para a síntese de zeólitos em 

escala e processos industriais, como os zeólitos X, Y e ZSM-5. Além disso, essa 

descoberta favoreceu o aparecimento de diversas composições diferentes daquela 

de aluminossilicato, como por exemplo, aluminofosfatos, metaloaluminofosfatos, 
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silicoaluminofosfatos, germanatos, estanatos, metalossilicatos, aluminogermanatos e 

muitas outras composições. A década de 80 desencadeou a descoberta de famílias 

com novas composições estruturais como SAPOs, AlPOs, MeSAPOs e MeAlPOs. 

Na década de 90 começaram a ser estudados zeólitos com tamanhos de poros 

maiores, como M41S e SBA-15. 38, 40 

 

3.2.1 Estrutura dos zeólitos 

Basicamente, a estrutura dos zeólitos é composta por átomos de silício e 

alumínio ligados por átomos de oxigênio formando unidades tetraédricas, 

denominadas TO4 (T = Al ou Si). A fórmula estrutural destes materiais é baseada na 

célula unitária cristalográfica, representada pela Equação 1 41: 

 

Mx/n [(AlO2)x(SiO2) y] .w H2O (1) 

 

em que n é a valência do cátion M, que pode ser qualquer cátion, em especial 

alcalinos ou alcalinos terrosos, w é o número de moléculas de água por célula 

unitária, x e y são o número total de tetraedros por célula unitária, e y/x normalmente 

tem valores de 1 - 5. No caso de zeólitos altamente silícios, o valor de y/x varia de 

10 a 100. Outras espécies também são encontradas na rede zeolítica, como por 

exemplo, cátions alcalinos ou alcalinos terrosos, como o Na+, K+, Ca2+, etc, e cátions 

orgânicos, tais como íons alquilamônio que eletroneutralizam a carga negativa que 

gerada pela substituição isomórfica de átomos de Si4+ por átomos de Al3+. 42 

Estes cátions de balanceamento de carga na estrutura de um zeólito podem 

ser trocados por outros cátions, gerando propriedades de troca iônica. Se esses 

cátions forem íons H+, o zeólito apresentará acidez de Brönsted (Figura 9); caso 

sejam submetidos à desidratação, o próprio alumínio forma sítios ácidos de Lewis. 

Assim, a quantidade de sítios ácidos nos zeólitos está relacionada à razão 

molar SiO2/Al2O3, uma vez que esta relação está diretamente ligada a quantidade de 

alumínio presente na estrutura  uma vez que a substituição isomórfica de ânions de 

cargas diferentes gera um desbalanceamento de cargas. Quanto maior o número de 

átomos de alumínio, menos desbalanceada estará a rede e menor será a força dos 

sítios ácidos. Uma diminuição na razão molar SiO2/Al2O3 do zeólito pode 

comprometer a estrutura, tornando-a menos estável, podendo até mesmo destruir o 

arranjo cristalino. 43 
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Figura 9. (a) Introdução de íon Al
3+

 em um sítio tetraédrico na rede do silicato gerando 
desbalanceamento de carga; (b) a substituição do cátion C

+
 por prótons H

+
, gerando sítios ácidos de 

Brönsted e de Lewis. 
40

 

 

Os tetraedros TO4 se encadeiam tridimensionalmente gerando as unidades 

secundárias de construção (USC), mostradas na Figura 10, e atualmente são 

relatadas 23 USCs.  

A estrutura zeolítica pode ser descrita pela combinação de unidades poliédricas 

e a depender das interações tridimensionais complexas da combinação das USCs e 

dos poliedros, diferentes estruturas cristalinas são geradas, formando desde 

grandes cavidades internas até uma série de canais que atravessam todo o zeólito.  

O número de tetraedros no anel determina o diâmetro de poro destes sólidos 

inorgânicos, que são classificados em poros pequenos, médios ou grandes, 

conforme ilustra a Tabela 2. 

Os zeólitos com 8 tetraedros são considerados de pequenos poros, com 10 

tetraedros são os de poros médios, e aqueles com 12 tetraedros são os de grandes 

poros. Além desses, há também os de poros extragrandes, com 18 e até 20 

tetraedros. 
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Figura 10. Unidades secundárias de construção (USC). 
44

 

 

Por sua porosidade bem definida, os zeólitos são bastante atrativos a um 

amplo campo de aplicações industriais como refino de petróleo, petroquímica, 

síntese orgânica e química fina, por sua seletividade de forma, capacidade de 

distinção de moléculas por suas dimensões e geometrias, que impedem o acesso de 

moléculas maiores que os seus poros, atuando como uma peneira molecular. 40, 45, 46  
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Tabela 2. Diâmetro de poros em zeólitos (adaptada). 
 

Número de TO4 

no anel 

Diâmetro livre 

máximo (Å) 
Exemplos 

8 4,1 Erionita, A 

10 5,6 ZSM-5, ferrierita 

12 7,4 L, Y, mordenita 

18 12,0 VPI-5 

20 13,0 Cloverita 

 

3.2.2 Síntese dos zeólitos 

Alguns fatores que são determinantes na estrutura dos zeólitos podem ser 

controlados na etapa de síntese pela escolha das razões molares dos reagentes de 

partida, conforme mostrado na Tabela 3. Estes sólidos inorgânicos são sintetizados 

pela adição de reagentes amorfos contendo sílica e alumina numa solução com uma 

fonte catiônica, usualmente em meio alcalino (pH > 11). 

 

Tabela 3. Influência da composição na estrutura dos zeólitos. 
 

Composição da mistura 

reacional 
Principal influência 

SiO
2
/Al

2
O

3
 Composição estrutural 

H
2
O/SiO

2
 Velocidade e mecanismo de cristalização 

OH
-

/SiO
2
 Grau de oligomerização do silicato e pH 

M
+

/SiO
2
 Estrutura e distribuição dos sítios 

Bases orgânicas/SiO
2
 Estrutura e conteúdo de alumínio na estrutura 

 

Moléculas orgânicas são adicionadas com intuito de auxiliar na organização da 

estrutura dos zeólitos, e são conhecidos como direcionadores de estrutura ou 

direcionador orgânico. A mistura reacional formada passa por um tratamento 

hidrotérmico, normalmente em temperaturas reacionais acima de 100 °C numa 

autoclave selada. Nesta etapa ocorre a nucleação, processo no qual pequenos 

agregados do precursor originam o núcleo inicial e um material cristalino passa a ser 
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detectado. Gradualmente, praticamente todo material inicialmente amorfo é se 

transforma em cristais zeolíticos, que são recuperados por etapas de filtração, 

lavagem e secagem. 38 

 

3.2.3 O zeólito MCM-22 

O zeólito MCM-22 foi sintetizado pela primeira vez e patenteado por 

pesquisadores da Mobil Oil Corporation em 1990 com a seguinte composição molar: 

 

(0,005 - 0,1) Na2O : (1 – 4) R : X2O3 : nYO2 (2) 

 

em que X é tipicamente alumínio, mas também pode ser boro, ferro ou gálio; Y é 

tipicamente silício ou germânio; R, é a substância orgânica utilizada como 

direcionador orgânico de estrutura, é tipicamente hexametilenoimina, mas também 

pode ser aminas cíclicas como ciclopentilamina, cicloheptilamina e 

heptametilenoimina. 47 

A Comissão de Estrutura da International Zeolite Association (IZA) denominou 

topologia de MWW (Mobil tWenty tWo), na qual o MCM-22 se cristaliza na forma de 

um precursor lamelar, cujos cristais exibem morfologia hexagonal com a célula 

unitária do eixo-c perpendicular ao da superfície. A estrutura é constituída por dois 

sistemas de poros independentes, conforme ilustrado na Figura 11.  

Um dos sistemas porosos é constituído por canais sinusoidais de 10 membros 

e o outro é constituído de supercavidades com anéis de 12 membros cujo diâmetro 

livre é de 7,1 Å e 18,2 Å de altura, cujo acesso é feito por janelas de 10 membros. O 

material precursor obtido após o tratamento hidrotérmico é de natureza lamelar, e 

cada lamela é constituída por uma dupla camada de arranjos da pequena unidade 

de construção, contendo canais senoidais bidimensionais de 10 membros de 

diâmetro (4,0 x 5,9 Å). A superfície de cada dupla camada é formada por 

semicavidades MWW que durante a calcinação, se condensam via a formação de 

uma ponte Si – O – Si, criando um novo e independente sistema de poros, 

constituído de supercavidades acessíveis através dos anéis de 10 membros de 

diâmetro (4,0 x 5,4 Å). 8, 48, 49 

A rede porosa incomum e a acidez adequada da MCM-22, cujos sítios 

protônicos estão localizados na superfície externa, demonstraram um fator 

significante em uma variedade de processos catalíticos como no 
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desproporcionamento de tolueno, aromatização de metano 51, imobilização de 

biomoléculas 52, transformação de benzeno em xileno, alquilação 53, hidratação de 

olefinas, hidroisomerização do n-heptano 54 e como aditivo em catalisadores de FCC 

55, 56, etc. 

 

  

Figura 11. Representação esquemática da estrutura do zeólito MCM-22. Os círculos em azul 
correspondem aos anéis de 10 membros, o tracejado em rosa as semicavidades de 12 membros e 

em verde indicam o direcionador orgânico (hexametilenoimina) (adaptada de Corma e 
colaboradores). 

50
 

 

A síntese do zeólito MCM-22 é bastante estudada na literatura com variações 

dos mais diversos parâmetros reacionais. Observa-se que com pequenas variações 

nos reagentes, nas razões molares dos reagentes na síntese, no tratamento 

hidrotérmico (tempo, temperatura e método com agitação ou estático), resultam na 

co-cristalização ou cristalização de outras fases.  

Dentre as fontes de silício utilizadas na síntese deste aluminosilicato estão a 

sílica Aerosil 200 55, 57-60, silicato de sódio 61-64, Ultrasil 47, 48, 58, 65, 66, ácido silícico 66, 

tetraetilortossilicato 56, borossilicato 47 e sílica–sol 67. O aluminato de sódio é a fonte 

de alumínio mais utilizada, no entanto, também foi relatado o uso de sulfato de 

alumínio, hidróxido de alumínio e nitrato de alumínio. A razão molar usualmente 

utilizada na preparação do MCM-22 é SiO2/Al2O3 = 30, no entanto, são conhecidas 

amostras com razões no intervalo de 25 a 100, cujas razões maiores são obtidas por 

tratamentos de desaluminação pós-síntese. Além disso, para o aumento na razão 

SiO2/Al2O3 são necessários ajustes nas razões molares Na+/SiO2 e OH/SiO2. O 
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tempo e temperatura de tratamento hidrotérmico variam de três a quinze dias e 100 

a 150°C, respectivamente, a depender do método de síntese (estática ou dinâmica). 

 

3.2.3.1 Materiais derivados do MCM-22 (P) 

A estrutura MWW cresce por camadas e por esse motivo é possível obter um 

precursor de zeólito em que as camadas ainda não estão condensadas. O MCM-22 

é obtido a partir de um precursor lamelar, o MCM-22 (P) através da condensação 

topotática em elevadas temperaturas e também pela remoção do direcionador de 

estrutura pela decomposição térmica, conforme ilustrado na Figura 12.  

 

 

Figura 12. Representação esquemática de novos materiais a partir do MCM-22 (P).
50

 Os círculos em 
verde indicam hexametilenoimina, as elipses amarelas representam os cátions CTA

+
 usados no 

intumescimento do MCM-22 e os retângulos em violeta representam os pilares de sílica formados 
após adição de TEOS e subsequente hidrólise (adaptada de Corma e colaboradores). 

 

O precursor lamelar do MCM-22 pode ser intercalado e até exfoliado, gerando 

novos materiais que mostram propriedades catalíticas vantajosas, uma vez que 

esses materiais mantêm a seletividade de forma, e não tem limitações difusionais e 
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em relação ao tamanho do poro, sendo mais fácil o acesso aos centros reativos. 

Além disso, o material exfoliado tem estrutura interna altamente ordenada, 

distribuição homogênea dos poros devido à cristalinidade das lamelas e 

microporosidade bem definida. 59, 68, 69 

O MCM-36 é um exemplo típico de uma peneira molecular. A pilarização é 

conduzida a altos pHs pela desprotonação dos silanóis superficiais associada a 

ruptura de ligações de hidrogênio que mantem as lamelas conectadas umas as 

outras. 

Um material obtido por um método similar ao do MCM-36, mas com a estrutura 

lamelar completamente desordenada foi reportado por Corma et al. 70, no qual 

através de um tratamento ultrasônico, as lamelas do MCM-22(P) dão origem a 

monolamelas desorganizadas. O material resultante é denominado ITQ-2. 

 

3.2.4 Pilarização do zeólito MCM-22: o MCM-36 

Um novo material denominado MCM-36 foi sintetizado por pesquisadores da 

Mobil a partir da intercalação das lamelas do MCM-22 recém sintetizado por um 

cátion alquilamônio volumoso, tal como o íon cetiltrimetilamônio (CTA+) e 

tetrapropilamônio (TPA+), seguido da pilarização com SiO2 derivado da hidrólise do 

tetraetilortossilicato (TEOS) como precursor, conforme mostrado na Figura 13. 

O MCM-36 é um material com a porosidade bastante peculiar uma vez que 

apresenta microporosidade dentro de suas camadas cristalinas e mesoporosidade 

no espaço interlamelar. Os mesoporos são criados por intercalação das camadas 

com espécies de sílica polimérica, resultando na formação de uma estrutura 

semelhante à de argilas pilarizadas. 71-73 

Além da dupla porosidade, o material mostra outra natureza dual: a 

cristalinidade das lamelas zeolíticas junto com uma estrutura amorfa, resultando 

num arranjo irregular dos pilares. Estes mesoporos permitem maior acesso aos 

sítios protônicos presentes no zeólito, fazendo este material atrativo para aplicações 

catalíticas e sorção. 10 

O MCM-36 tem sido empregado em reações catalíticas de alquilação do 

benzeno com propileno 74, alquilação do isobutano com n-buteno 75, conversão de 

hidrocarbonetos aromáticos 76, aromatização não oxidativa do metano 77, redução do 

NO com CO 78, regeneração de catalisadores utilizados na reação de FCC 78, 

conversão de levoglucosano 79, entre outros.  
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Figura 13. Modelo de estrutura do MCM-36 (adaptada de Corma e colaboradores). Os 
círculos em azul correspondem aos anéis de 10 membros, em verde indicam o direcionador 
orgânico (hexametilenoimina), as elipses amarelas representam os cátions CTA+ usados no 

intumescimento do MCM-22 o tracejado em rosa as semicavidades de 12 membros e os 
retângulos em violeta representam os pilares de sílica 50 

 

3.2.5 Exfoliação do zeólito MCM-22: o ITQ-2 

O ITQ-2 foi sintetizado pela primeira vez em 1997 e patenteado por 

pesquisadores do Instituto de Tecnología Química. Esse zeólito apresenta uma 

estrutura formada por folhas muito finas de cerca de 2,5 nm de altura numa 

disposição hexagonal em forma de copos com uma superfície externa extremamente 

alta (700 m2/g). Estes copos tem um diâmetro de 0,7 x 0,7 nm e são constituídos por 

um anel de 12 membros, localizados na superfície da lamela, que se ligam no centro 

da camada por um anel duplo de 6 membros, conforme ilustrado na Figura 14.61, 69, 

80 

Devido a sua alta área superficial e forte acidez, o ITQ-2 tem sido empregado 

em diversas reações catalíticas como por exemplo, na isomerização do α-pineno 81, 

desidratação da xilose a furfural 82, desidroaromatização do metano 83, 

desidrogenação do propano 84, reforma a vapor do bioetanol 85, síntese Fischer–

Tropsch86, hidroxialquilação do 2-metoxinaftaleno e naftaleno com paraformaldeído 

87, alquilação do fenol com t-butanol 88, alquilação da hidroquinona 81, conversão de 

metanol à olefinas89, entre outros. 
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Figura 14. Modelo de estrutura do zeólito ITQ-2. Os círculos em azul correspondem aos anéis de 10 
membros, em verde indicam o direcionador orgânico (hexametilenoimina) e as elipses amarelas 

representam os cátions CTA
+
 usados no intumescimento do MCM-22 o tracejado em rosa as 

semicavidades de 12 membros (adaptada de Corma e colaboradores).
50

 

 



43 
 

4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

4.1 SÍNTESE DOS MATERIAIS 

 

4.1.1 MCM-22 

Para obtenção do MCM-22 precursor (MCM-22(P)) 90, adicionou-se o nitrato de 

alumínio a uma solução de hidróxido de sódio, que foi mantida sob agitação por 20 

minutos. Em seguida, foi adicionada a hexametilenoimina (HMI), gota a gota, 

durante um período de 40 minutos. Logo após a sílica Aerosil 200 em 30 minutos. O 

gel resultante foi envelhecido por 30 minutos sob agitação contínua à temperatura 

ambiente. Mediu-se o pH do gel envelhecido e este foi transferido para um copo de 

Teflon, que foi inserido numa autoclave de aço inox e submetido ao tratamento 

hidrotérmico à 150ºC durante 10, 12 ou 15 dias, a depender da razão SiO2/Al2O3 do 

zeólito a ser sintetizado. Procedeu-se então o resfriamento das autoclaves e o pH da 

água mãe foi medido. As amostras foram filtradas, lavadas até o pH neutro e secas 

à 100ºC por 24 horas. 

Para obtenção do zeólito MCM-22, o sólido seco foi calcinado a 500°C sob 

vazão de nitrogênio numa taxa de 1°C.min-1 por 12 horas. Em seguida a temperatura 

foi aumentada até 550°C, na mesma taxa de aquecimento e então o nitrogênio foi 

substituído por ar sintético, permanecendo nessa temperatura por mais 6 horas. As 

amostras então foram resfriadas sob vazão de oxigênio e armazenadas num 

dessecador contendo sílica gel. 

 

4.1.2 Pilarização do zeólito MCM-22: o MCM-36 

O MCM-36 foi sintetizado a partir do MCM-22 (P)10, que foi intumescendo a 

estrutura com uma solução 29% (em massa) de brometo de cetiltrimetilamônio 

(CTABr) e uma solução 40% (em massa) de hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH) 

por 16 horas à temperatura ambiente e o pH foi ajustado até ~13,8.  As lamelas 

intumescidas foram misturadas com 5 g de tetraetilortosilicato (TEOS) por 25 horas a 

80°C sob atmosfera de nitrogênio, depois filtrado, lavado e seco à temperatura 

ambiente. O sólido resultante foi hidrolisado em água e o pH foi ajustado para 8 com 

auxílio de hidróxido de sódio por 6 horas a 40°C, depois filtrado, seco à temperatura 
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ambiente e calcinado a 450°C sob vazão de nitrogênio numa taxa de 1°C.min-1 por 

12 horas. A calcinação foi feita de maneira similar a do zeólito MCM-22.  

 

4.1.3 Exfoliação do zeólito MCM-22: o ITQ-2 

O ITQ-2 foi sintetizado a partir do MCM-22 (P)11, que foi intumescendo a 

estrutura com uma solução 29% (em massa) de brometo de cetiltrimetilamônio 

(CTABr) e uma solução 40% (em massa) de hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH) 

por 16 horas a 80°C. As lamelas intumescidas foram separadas num banho 

ultrasônico por 1 hora, e nessa etapa foi cuidado para que o pH estivesse na faixa 

de 12,5 e para que a temperatura não excedesse 50°C. A fase sólida foi separada 

adicionando gotas de ácido clorídrico para que o pH fosse ajustado abaixo de 2, e 

então o sólido foi centrifugado. A calcinação foi feita de maneira similar a do zeólito 

MCM-22.  

 

4.1.4 Troca iônica com H+ 

A troca iônica foi conduzida com o zeólito na forma sódica, na qual os íons Na+ 

ligados aos grupos silanóis foram substituídos por íons H+, tendo como finalidade o 

aumento da acidez, como ilustrada na Figura 15. A troca ácida se deu através de 

uma suspensão formada pelo MCM-22 com uma solução 1 mol.L-1de cloreto de 

amônio sob agitação por 16 horas. Após esse período, o material resultante foi 

filtrado, seco em estufa a 100°C e calcinado a 550°C sob vazão de ar sintético numa 

taxa de 1°C.min-1 por 3 horas. 

 

 

Figura 15. Etapas de troca iônica para a geração de acidez de Brönsted e desidratação para geração 
de acidez de Lewis: (a) troca do íon sódio pelo íon amônio; (b) decomposição do íon amônio com 

liberação de amônia e geração do sítio ácido de Brönsted; (c) desidratação de sítio ácido de Brönsted 
para geração de sítio ácido de Lewis. 

91
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

4.2.1 Difratometria de raios-X (DRX) 

Os difratogramas de raios-X foram coletados em um aparelho Shimadzu XRD-

6000, que opera com uma radiação CuKα a 40 kV, 30 mA e monocromador de 

grafite, na região de 1,4 a 50° 2 numa velocidade de varredura de 2°min-1. Utilizou-

se fendas de 0,5° para divergência, 0,5° para espelhamento e 0,3nm para recepção. 

Os perfis de difração de raios-X das amostras foram comparados aos padrões 

disponíveis na base de dados da IZA 92 – International Zeolite Association e do ICSD 

93 – Inorganic Crystal Structure Database. 

 

4.2.2 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

Os espectros das amostras foram coletados na região do infravermelho com 

transformada de Fourier num espectrofotômetro Spectrum BX da Perkin Elmer, 

utilizando pastilhas de KBr com faixa de varredura de 4000 a 400 cm-1 acumulando 

16 leituras com 4 cm-1 de resolução.  

 

4.2.3 Termogravimetria/Termogravimetria Derivada (TG/DTG) 

As análises térmicas das amostras recém sintetizadas foram conduzidas em 

um equipamento Shimadzu TGA-50 numa faixa de temperatura de 25 a 1000°C com 

taxa de aquecimento de 10°C.min-1 sob vazão de nitrogênio 50 mL.min-1 a fim de se 

verificar as perdas de massa dos materiais com aumento da temperatura. 

 

4.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As análises morfológicas dos materiais lamelares foram feitas em 2 

equipamentos: um Shimadzu SS-550 com uma aceleração de voltagem de 7 a 15 kV 

e outro Thermo Scientific JEOL 6390LV com uma aceleração de voltagem de 0,5 a 

30 kV. As amostras foram previamente metalizadas com vapor de ouro por 12 

minutos, operando numa corrente de 4 mA, a uma tensão de 1 Kv.  

 

4.2.5 Caracterização textural por adsorção de nitrogênio 

As isotermas de adsorção de nitrogênio dos materiais foram obtidas através do 

equipamento da Micromeritics ASAP 2020, a -196°C, utilizando os métodos BJH e t-

plot para obter o volume e diâmetro de microporos. As amostras foram pré-tratadas 
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a 350°C por 3 horas sob vácuo (2 μm de mercúrio), com o objetivo de remover 

qualquer espécie fisissorvida na superfície da amostra. 

 

4.2.6 Determinação de acidez por dessorção termoprogramada de NH3 

(TPD-NH3) 

Os perfis de dessorção termoprogramada de amônia (TPD-NH3) foram obtidos 

através do equipamento Micromeritics Chemsorb 2720. As amostras foram pré-

tratadas a 300°C, por 1 hora sob vazão de hélio a 25 mL.min-1 e em seguida 

resfriadas até a temperatura ambiente com o objetivo de remover qualquer espécie 

fisissorvida na superfície da amostra. Após o pré-tratamento, foi feita a etapa de 

quimissorção passando pela amostra uma vazão de 25 mL.min-1 de amônia em hélio 

(9,9%, mol/mol), à temperatura ambiente por 30 minutos. Após a quimissorção, o 

sistema foi purgado com hélio a temperatura ambiente por 30 min. A fim de eliminar 

as moléculas de amônia fisissorvidas, o material sofreu um tratamento a 150°C, por 

30 minutos sob vazão de hélio (25 mL.min-1) e depois foi resfriado até a temperatura 

ambiente. Após esta etapa, deu-se início a análise de dessorção termoprogramada, 

na qual a amostra foi aquecida da temperatura ambiente até 1000°C, numa taxa de 

10°C.min-1 sob vazão de hélio (25 mL.min-1) e a quantidade de amônia dessorvida foi 

monitorada por um detector de condutividade térmica. 

 

4.3. TESTES CATALÍTICOS 

 

As condições para avaliação dos catalisadores derivados do precursor lamelar 

de estrutura MWW foram estabelecidas mediante o estudo dos seguintes 

parâmetros reacionais: i) Temperatura de reação (280, 300 e 320°C); ii) Tempo de 

contato (W/F = 7,6; 15,3 e 45,8 g s mmol-1); iii) concentração da solução de glicerol 

(10, 20 e 36,6%), sempre empregando o zeólito MCM-22 com razão molar 

SiO2/Al2O3 = 30. Com base nestas condições, foram conduzidos os testes com o 

zeólito MCM-22 nas demais razões SiO2/Al2O3, bem como com os derivados ITQ-2 e 

MCM-36.  

O teste catalítico de desidratação de glicerol a acroleína em fase gasosa foi 

realizado utilizando uma solução de glicerol, bombeada numa vazão de 2,0 mL.h-1 

até um vaporizador à 220°C e com auxílio de uma vazão de nitrogênio numa vazão 

de 15 mL.min-1, foi conduzida até o reator. O reator tubular de fluxo contínuo (Figura 
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16) contendo 0,5 g do catalisador disperso em pérolas de vidro foi aquecido por um 

forno até a temperatura de interesse, no qual a reação foi realizada durante 10 horas 

(Figura 17). 

 

 

Trecho 
Diâmetro externo 

(nm) 

Comprimento 

(cm) 

1 5,65 5,00 

2 8,65 8,00 

3 15,85 10,00 

4 8,65 9,00 

5 5,65 6,00 

Termopoço 5,40 9,00 

   

Figura 16. Esquema experimental do reator tubular de fluxo contínuo usado nos experimentos de 
desidratação do glicerol. 

 

Os produtos foram coletados a cada hora de reação num trap contendo uma 

solução 1% de hidroquinona, que tem como finalidade estabilizar a acroleína 

formada, e foram analisados por cromatografia gasosa (CG, Apêndice A) num 

cromatógrafo Perkin Elmer Clarus 500, operando com detector de ionização de 

chama (FID) na coluna OV-351 (30 m x 0,32 mm). O método cromatográfico utilizado 

foi inicialmente conduzido a 50°C durante 5 minutos, seguido por uma rampa de 

25°C.min-1 até 240°C, temperatura na qual permaneceu por 5 minutos. O volume 

injetado de solução foi de 1 L, no modo splitless, utilizando hélio como gás de 

arraste. 

As conversões de glicerol e seletividades a acroleína foram determinadas pelas 

Equações 3 e 4, respectivamente: 
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(3) 

 
(4) 

em que  é a conversão de glicerol, n é o número de moles e S é a seletividade a 

acroleína. Como a quantificação de glicerol em fase aquosa por cromatografia 

gasosa é pouco utilizada, as conversões de glicerol foram validadas pelo método 

volumétrico de determinação de glicerina.94  

As seletividades a formaldeído, acetaldeído, acetona e propionaldeído foram 

realizadas pela cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, Apêndice A) após 

derivatização com 2,4-dinitrofenilhidrazina. As análises foram feitas num HPLC da 

Agilent modelo 1100 Séries, equipado com uma coluna Bruker C18 (250 mm x 2,1 

mm) utilizando como fase móvel uma mistura gradiente de água:acetonitrila na 

seguinte programação: de 0 à 25 min a composição foi de 60:40, em 25 a 30 

minutos foi de 0:100 e em 30 min retornou a composição 60:40. O vazão total da 

bomba foi de 0,25 mL.min-1 e foram injetados 20 L de amostra. 

 

Figura 17. Esquema experimental do teste catalítico para reação de desidratação do glicerol. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

5.1.1 Difratometria de raios-X (DRX) 

 

5.1.1.1 MCM-22 

Os difratogramas de raios-X do zeólito MCM-22, mostrados na Figura 18, 

confirmam a formação de uma estrutura cristalina e estão em boa concordância com 

dados da literatura referentes ao zeólito MCM-22. 8, 37, 91 Analisando os 

difratogramas das amostras recém-sintetizadas (Figura 18.a) e das calcinadas 

(Figura 18.b) foi possível observar mudanças significativas entre os perfis devido à 

condensação do precursor lamelar do zeólito em sua estrutura tridimensional, com 

consequente aumento na cristalinidade. 
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Figura 18. Difratogramas de raios-X do zeólito MCM-22 com diferentes razões SiO2/Al2O3: (a) recém 
sintetizadas e (b) calcinadas. 

 

Observa-se a presença marcante dos picos referentes aos planos (001) e 

(002), correspondentes aos ângulos 2,6 e 5,3° (3,39 e 1,67 nm), respectivamente, no 

material precursor (Figura 18.a), que se refere ao espaçamento interlamelar 

conferido pela presença do direcionador orgânico entre as camadas. No entanto, 

após a calcinação estes picos desaparecem devido à condensação das lamelas pela 
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formação de uma ponte Si – O – Si para originar a estrutura tridimensional do zeólito 

MCM-22. 

A variação da razão molar SiO2/Al2O3 resulta numa mudança na proporção 

relativa no pico de baixo ângulo, que é deslocado de 3,20° (2,76 nm) na amostra 

com razão molar SiO2/Al2O3 = 30, para 3,22° (2,74 nm)  na razão molar SiO2/Al2O3 = 

50,e para 3,28° (2,69 nm) na amostra com razão molar SiO2/Al2O3 = 80, o que indica 

uma diminuição no espaço basal e também observou-se uma diminuição na 

cristalinidade relativa dos materiais, conforme mostrado na Tabela 4. Estas 

observações sugerem que há uma menor quantidade de hexametilenoimina 

interlamelar, que deve estar parcialmente na forma protonada (H+-HMI), 

compensando o sítio ácido de Brönsted gerado pela presença de alumínio na rede, e 

parcialmente na forma não protonada (HMI). 

 

Tabela 4. Espaçamento basal e cristalinidade relativa das amostras do zeólito MCM-22. 
 

Material Espaçamento basal (Å)a Cristalinidade relativa (%)b 

MCM-22 (30) 27,60 100,0 

MCM-22 (50) 27,43 92,7 

MCM-22 (80) 26,90 81,0 

a
 Calculado com base em d001 da amostra precursora. 

b
 Calculado por integração dos picos entre 25,50 e 31,18°2 nas amostras calcinadas. 

 

Observa-se também uma maior intensidade nos picos 3,2 e 6,5º (2,76 e 1,36 

nm) com aumento da razão molar SiO2/Al2O3, além de uma inversão na intensidade 

dos picos em 6,5 e 7,2° (1,36 e 1,23 nm), que podem indicar um maior domínio de 

material lamelar. Além disso, há o surgimento de um pico em 20,8° (0,43 nm) na 

amostra com razão molar SiO2/Al2O3 = 80 e uma diminuição na intensidade dos 

picos entre 26,5 e 30° (0,36 e 0,30 nm) e com aumento da razão molar SiO2/Al2O3. 

Estas mudanças também são observadas no isomorfo ITQ-1, que é o análogo 

silícico do zeólito MCM-22, indicando que essas mudanças se devem à menor 

incorporação de átomos de alumínio na estrutura do aluminossilicato.95 

Os perfis dos difratogramas são equivalentes nas amostras calcinadas, Figura 

18.b, nos quais observam-se picos na região entre 26,5 e 30° (0,36 e 0,30 nm) tem 

suas intensidades alteradas em função do aumento da razão SiO2/Al2O3, cujo pico 

28,1° (0,32 nm) aumenta de intensidade, tornando-se maior que seus vizinhos. 
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5.1.1.2 MCM-36 

A síntese do material pilarizado derivado do precursor lamelar do MCM-22 foi 

realizada em uma nova batelada e as etapas foram acompanhadas pela difração de 

raios-X, cujos resultados são mostrados na Figura 19. 
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Figura 19. Difratograma de raios-X do MCM-36 nas razões SiO2/Al2O3 = (a) 30, (b) 50.e (c) 80. 

 

A análise dos difratogramas mostra algumas modificações estruturais durante a 

síntese do MCM-36, como o desaparecimento do pico em 6,5° 2 (1,36 nm), 

correspondente ao plano (002) da célula unitária c nas etapas de intumescimento e 

de pilarização e o aparecimento de um pico em baixo ângulo, em 1,7º 2 (5,19 nm) 

devido à introdução do íon CTA+ no material intumescido e dos pilares de sílica no 

material pilarizado. A posição do pico na região de baixo ângulo reflete o aumento 

no espaçamento basal entre a amostra precursora e as amostras intumescida e 
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pilarizada, respectivamente, conforme mostrado na Tabela 5. Além disso, os picos 

em torno de 8 e 9° 2(1,10 e 0,98 nm), correspondente aos planos (101) e (102), 

que aparece como dois picos bem definidos no MCM-22 (P), nos materiais 

intumescido e pilarizado aparecem como picos largos, sugerindo a perda de 

resolução em relação ao eixo-c, provavelmente devido à introdução dos pilares de 

sílica.55, 72, 75 

Observou-se que o pico em aproximadamente 2° 2 (4,41 nm), referente ao 

espaçamento interlamelar, não está com uma boa definição no MCM-36 (30), 

sugerindo que não houve uma pilarização efetiva, e que pode ter havido exfoliação 

do material durante a etapa de inserção dos pilares. 

Os picos em 3,48° (2,54 nm), 17,12° (0,52 nm), 20,58° (0,43 nm), 21,52° (0,41 

nm), 24,06° (0,37 nm), 27,48° (0,32 nm) e 38,1° (0,24 nm) 2 presentes nas 

amostras com razão molar SiO2/Al2O3 = 30 e 80 indicam que apesar das exaustivas 

e consecutivas etapas de lavagem, o excesso do CTABr não foi efetivamente 

removido destas amostras. 96 

 

Tabela 5. Espaçamento basal durante as etapas de síntese e cristalinidade relativa das amostras do 
material MCM-36. 

 

Material Espaçamento basal (Å)a Cristalinidade relativa (%)b 

MCM-36 (30) 27,2 / 48,5 /  50 29,1 

MCM-36 (50) 27,4 / 50,1 /  44 33,6 

MCM-36 (80) 27,0 / 47,5 / 46,5 27,1 

a
 Calculados com base em d001 das amostras precursora, intumescida e calcinada, 

respectivamente 
b
 Calculado por integração dos picos entre 25,50 e 31,18°2 nas amostras calcinadas. 

 

Com base nos valores de espaçamento basal dos materiais, pode-se observar 

que na amostra MCM-36 (30) houve um aumento na distância interlamelar entre a 

etapa de intumescimento e pilarização, enquanto que nos materiais com razão molar 

SiO2/Al2O3 = 50 e 80, foi observado uma diminuição no espaçamento basal durante 

essas etapas, possivelmente pela pilarização mais efetiva destes materiais. O 

alargamento do pico em baixo ângulo com a diminuição da razão molar SiO2/Al2O3 

insinua uma distribuição heterogênea no tamanho dos pilares de sílica. Não foi 

observada uma tendência entre os valores de cristalinidade relativa com o aumento 

da razão molar SiO2/Al2O3 dos materiais pilarizados. 
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Na amostra MCM-22 (P) com razão SiO2/Al2O3 = 80 observou-se a presença 

de um pico em 4,1° 2 (2,15 nm), indicando a contaminação por queniaíta. No 

entanto, este pico desapareceu deste silicato lamelar, provavelmente devido à 

exfoliação nas etapas de intumescimento e pilarização.  

 

5.1.1.3 ITQ-2 

A síntese do ITQ-2 foi acompanhada pelos difratogramas de raios-X e os 

materiais obtidos durante o procedimento são mostrados na Figura 20. 
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Figura 20. Difratograma de raios-X do ITQ-2 nas razões SiO2/Al2O3 = (a) 30, (b) 50.e (c) 80. 

 

Os difratogramas de raios-X do ITQ-2 e dos materiais lamelares intermediários 

na sua síntese estão de acordo com os dados da literatura.80, 97, 98 Observa-se a 

destruição parcial da estrutura de zeólito causadas pela exfoliação do MCM-22 (P) 
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pela intercalação do agente surfactante na estrutura lamelar seguido do processo de 

sonicação, promovendo uma variação significativa na cristalinidade do precursor. 

Por essa razão, a pequena espessura e a desordem da camada refletem numa 

baixa intensidade dos picos nos difratogramas, o que indica esses materiais são 

quase amorfos. 80 

A principal diferença entre os difratogramas durante as etapas da síntese do 

ITQ-2 é em relação ao pico em 2 = 1,4 - 7° (6,3 e 1,26 nm), referente ao 

espaçamento interlamelar. No MCM-22 (P) um pico nesta região é observado devido 

à presença do direcionador orgânico interlamelar, no material intumescido este pico 

está deslocado para menores valores de 2 e apresenta-se bastante intenso pela 

presença dos volumosos cátions CTA+ e após a exfoliação desaparece devido ao 

arranjo irregular das lamelas no ITQ-2.99 Observa-se também que os picos de alto 

ângulo são mais largos no ITQ-2 quando comparado com seu precursor, que é um 

indicativo de uma redução no tamanho do cristal (eixo c) ou da não homogeneidade 

dos materiais.97 

Com base nos valores da Tabela 6, percebeu-se uma maior dificuldade de 

exfoliação nos materiais com razão molar SiO2/Al2O3 maiores que 30, o que sugere 

que houve uma exfoliação irregular, caracterizada pelos picos em baixo ângulo nas 

amostras do ITQ-2 nas razões molares SiO2/Al2O3 = 50 e 80. 100 Assim como na 

amostra pilarizada, não há uma tendência clara nos valores de cristalinidade relativa 

do ITQ-2 com aumento da razão molar SiO2/Al2O3, sugerindo uma heterogeneidade 

dos materiais e uma diferença na intercalação das lâminas. 

 

Tabela 6. Espaçamento basal e cristalinidade do ITQ-2. 
 

Material Espaçamento basal (Å)a Cristalinidade relativa (%) 

ITQ-2 (30) 28,50 / 32,97 / - 29,6 

ITQ-2 (50) 27,78 / 45,07 / 54,53c 39,8 

ITQ-2 (80) 27,27 / 35,62 / 55,21c 24,0 

a
 Calculados com base em d001 das amostras precursora, intumescida e calcinada, 

respectivamente. 
b
 Calculado por integração dos picos entre 25,50 e 31,18°2 nas amostras calcinadas. 

c
 Espaçamento basal resultante da pilarização por lâminas de MCM-22 (P). 

 

Os picos em 3,48° (2,54 nm), 17,12° (0,52 nm), 20,58° (0,43 nm), 21,52° (0,41 

nm), 24,06° (0,37 nm), 27,48° (0,32 nm) e 38,1° (0,24 nm) 2 presentes na amostra 
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com razão molar SiO2/Al2O3 = 80 indicam que apesar das exaustivas e consecutivas 

etapas de lavagem, o excesso do CTABr não foi efetivamente removido da amostra. 

96 

 

5.1.2 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

 

5.1.2.1 MCM-22 

Os espectros na região do infravermelho dos zeólitos MCM-22 recém 

sintetizados e calcinados são mostrados na Figura 21.  
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Figura 21. Espectros na região do infravermelho do MCM-22 nas razões SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80 das 
amostras (a) recém sintetizadas e (b) calcinadas. 

 

Os espectros na região do infravermelho indicam bandas características da 

estrutura do zeólito MCM-22 9, 101. As bandas observadas em 1242 e 800 cm-1 são 

atribuídas às vibrações simétricas e estiramentos anti-simétricos das vibrações 

externas no tetraedro TO4 (vibrações intertetraedros). As bandas em 1202 cm-1, 

1090 e 734 cm-1 correspondem aos estiramentos simétricos e anti-simétricos nas 

vibrações internas do tetraedro TO4. A banda entre 1050 e 1000 cm-1 corresponde a 

vibração dos tetraedros TO4 onde pelo menos um oxigênio está ligado ao hidrogênio. 

A banda em 450 cm-1 é atribuída à deformação angular dos tetraedros. Além disso, 

são observadas bandas em 650, 550 e 500 cm-1, referentes às vibrações externas 

dos anéis duplos. 

A região entre 4000 e 1600 cm-1 não foi mostrada porque apresenta bandas 

largas devido ao grau de hidratação das amostras, uma vez que os materiais são 
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bastante higroscópicos. São observadas bandas fracas e amplas entre 3700 e 2500 

cm-1, que correspondem ao estiramento OH dos grupos silanóis e em 3000 cm-1, 

atribuída ao direcionador orgânico hexametilenoimina, observada apenas nos 

espectros das amostras recém-sintetizadas. Bandas em maiores número de onda 

como em 1630 cm-1 se referem aos modos vibracionais da molécula de água. 

 

5.1.2.2 MCM-36 

A análise espectroscópica na região do infravermelho do MCM-36 e dos 

materiais precursores de sua síntese é apresentada na Figura 22. 
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Figura 22. Espectros na região do infravermelho do MCM-36 nas razões molares SiO2/Al2O3: (a) 30, 

(b) 50 e (c) 80. 
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Os espectros do MCM-36 e dos intermediários de sua síntese estão de acordo 

com os dados da literatura. Observa-se, porém, no derivado pilarizado da topologia 

MWW um alargamento das bandas na região entre 1300 e 1000 cm-1, devido à 

introdução dos pilares de sílica. Observou-se a presença de bandas entre 3000 e 

2800 cm-1 e 1400 e 1350 cm-1 nas amostras intumescidas, que correspondem ao 

CTABr utilizando para o intumescimento dos materiais. 

 

5.1.2.3 ITQ-2 

Os espectros na região do infravermelho do ITQ-2 e dos materiais 

intermediários da sua síntese são mostrados na Figura 23.  
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Figura 23. Espectros na região do infravermelho do ITQ-2 nas razões SiO2/Al2O3 = (a) 30, (b) 50 e (c) 

80. 
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Os espectros na região do infravermelho do ITQ-2 e dos materiais 

intermediários em sua síntese apresentam as bandas características da topologia 

MWW e são muito semelhantes. A banda entre 1050 e 950 cm-1, correspondente 

aos grupos silanóis, aumenta a intensidade e tende a se alargar ou se tornar um 

ombro em maiores comprimentos de onda no ITQ-2 devido à exfoliação, sugerindo 

que este material contém um maior número de silanóis terminais do que o seu 

material precursor. 70, 99, 102  

Observou-se a presença de bandas referentes ao CTABr entre 1400 e 1350 

cm-1 na amostra intumescida do ITQ-2 (80), mostrando a presença de íons CTA+ 

mesmo após lavagens consecutivas das amostras. Esta banda não aparecem nos 

materiais intumescidos com razão molar SiO2/Al2O3 = 30 e 50 pois estes materiais 

passaram por muitas etapas de lavagem. 

 

5.1.3 Termogravimetria/Termogravimetria Derivada (TG/DTG) 

 

5.1.3.1 MCM-22 

Os dados da análise termogravimetrica são mostrados na Figura 24. 
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Figura 24. Termogravimetria (a) e termogravimetria derivada (b) do MCM-22 (P) em diferentes razões 
molares SiO2/Al2O3 

 

Com base na termogravimetria derivada (DTG), pode-se observar três eventos 

de perda de massa principais, conforme ilustrado na Tabela 7: i) perda de água 

abaixo de 130ºC; ii) perda de direcionador orgânico protonado (H+-HMI) e não 

protonado (HMI) entre 130 e 510°C; e iii) a partir de 510°C, a dessorção dos 

resíduos de fragmentação da hexametilenoimina.  
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Na área de perda de direcionador orgânico (evento ii), pode-se observar um 

deslocamento nas curvas do DTG para menores temperaturas em materiais com 

razão molar SiO2/Al2O3 menores. Isto indica que o material orgânico ocluído também 

deve estar presente no volume vazio do zeólito, sendo assim razoável associar este 

deslocamento e as quantidades de massa perdidas às diferentes forças de 

interações do direcionador orgânico com os sítios ácidos do zeólito. 9, 58 

 

Tabela 7. Distribuição de perda de massa relativa no MCM-22 (P) por região de temperatura.  
 

Amostra 
Perda de massa relativa (%) 

i) 35 - 130°C ii) 130 - 550°C iii) 550 - 1000°C Total 

MCM-22 (P) (30) 1,48 14,86 4,40 20,74 

MCM-22 (P) (50) 3,10 10,87 3,56 15,53 

MCM-22 (P) (80) 2,91 11,76 3,29 17,95 

 

Na região i não é observado uma tendência linear, pois os materiais são 

higroscópicos, influenciando assim na quantidade de água fisissorvida nas amostras. 

Nas regiões ii e iii observa-se uma diminuição na perda de massa à medida que 

aumenta-se a razão molar SiO2/Al2O3 uma vez que materiais com maior teor de 

sílica, conforme mostrado na Figura 24, possuem menor quantidade de direcionador 

orgânico. 

 

5.1.3.2 MCM-36 

A análise termogravimétrica dos materiais precursores da síntese do MCM-36 

está apresentada na Figura 25. Apesar do material precursor ter sido feito em uma 

outra batelada, os perfis das curvas TG e DTG e na distribuição da perda de massa 

são muito semelhantes aos do material precursor do MCM-22, mostrados na Figura 

24 e na Tabela 7.  

No material intumescido, observam-se três regiões de perda de massa: i) de 

35 a 130°C, correspondente à perda de água fisissorvida, do direcionador orgânico e 

dos agentes pilarizantes, que por interagirem fracamente com as lamelas do material 

são removidas a baixas temperaturas; ii) de 130 a 330°C; indicativa da 

decomposição do CTABr livre, utilizado na etapa de intumescimento das amostras; e 

iii) acima de 350°C, correspondente aos resíduos de fragmentação do direcionador 
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orgânico e do CTABr. 75 Observa-se que a região ii apresenta uma maior intensidade 

nos materiais com razão molar SiO2/Al2O3 = 30 e 80, indicando a presença de uma 

grande quantidade de CTABr, conforme observado nos resultados da difração de 

raios-X.  
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Figura 25. Termogravimetria (a) e termogravimetria derivada (b) dos materiais intumescidos da 
síntese do MCM-36 nas razões molares SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80. 

 

A análise das curvas termogravimétricas das amostras hidrolisadas mostra 

apenas um evento de perda de massa em baixas temperaturas (entre 35 a 130°C), 

que corresponde à perda de água fisissorvida nestes materiais.  

 

Tabela 8. Distribuição de perda de massa relativa nas etapas de síntese do MCM-36 por região de 
temperatura. 

 

Amostra 
Perda de massa relativa (%) 

i) 35 - 130°C ii) 130 - 330°C iii) 350 - 1000°C Total 

CTA+-MCM-22 (30) 8,88 70,38 10,21 89,47 

CTA+-MCM-22 (50) 5,33 18,62 8,91 32,86 

CTA+-MCM-22 (80) 1,66 33,56 5,45 40,67 

Hidrolisado (30) 17,84 - - 17,84 

Hidrolisado (50) 16,83 - - 16,83 

Hidrolisado (80) 15,82 - - 15,82 

 

A análise da tabela de distribuição de perda de massa para os materiais 

intumescidos mostra que a menor perda de massa é observada para a amostra 
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CTA+-MCM-22 (50), devido a menor quantidade de íons CTA+ incorporada neste 

material (região ii). Observa-se uma diminuição na região i com o aumento da razão 

molar SiO2/Al2O3, indicando que os materiais intumescidos com maiores conteúdo 

de silício são menos higroscópicos. Observa-se uma variação na perda de massa da 

região ii, que pode ser justificada pela dificuldade de controlar a remoção do CTA 

durante a etapa de lavagem, e consequentemente, diferentes quantidades de CTA+ 

nestes materiais. A região iii diminui com o aumento da razão molar SiO2/Al2O3 uma 

vez que materiais com maior teor de sílica, possuem menor quantidade de 

direcionador orgânico e, consequentemente, deixam menos resíduos após sua 

decomposição.  

Os materiais hidrolisados apresentam apenas um evento na região i, referente 

à perda de água interlamelar, cuja quantificação pode ser vista na Tabela 8. 

 

5.1.3.3 ITQ-2 

A termogravimetria e a termogravimetria derivada dos materiais precursores 

(MCM-22 (P)) foram bastante semelhantes aos resultados obtidos com os demais 

materiais derivados da estrutura MWW. As curvas da análise termogravimétrica dos 

materiais intumescidos são mostradas na Figura 26. 
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Figura 26. Termogravimetria (a) e termogravimetria derivada (b) dos materiais intumescidos da 
síntese do ITQ-2 nas razões molares SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80. 

 

Observou-se que os perfis de termogravimetria derivada dos materiais 

intumescidos apresentam três regiões de perda de massa: i) entre 35 e 70°C, 

referente a perda de água fisissorvida; ii) de 70 a 300°C, corresponde à perda do 
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cátion CTA+ fisissorvido; e iii) de 350 a 1000°C, correspondente a resíduos de 

fragmentação do direcionador orgânico e do agente de intumescimento.  

No entanto, para o material intumescido com razão molar SiO2/Al2O3 = 80 é 

percebido um outro evento que corresponde ao CTABr em temperaturas maiores (de 

120 a 550°C) do que as observadas nos demais materiais (de 70 a 300°C). Neste 

material, observou-se a formação de CTABr segregado por difratometria de raios-X, 

portanto este evento pode ser atribuído à decomposição do CTABr segregado neste 

material. 

As curvas da termogravimetria derivada mostram que esta região possui uma 

maior perda de massa relativa, o que pode ser explicado por uma maior quantidade 

de cátions CTA+ na amostra e uma maior interação destes com a rede zeolítica. 

A distribuição de perda de massa (Tabela 9) mostra que não há uma tendência 

linear entre os valores da região i, uma vez que os materiais são higroscópicos, 

influenciando assim na quantidade de água fisissorvida nas amostras. Na região ii 

observa-se diferentes interações do CTA+ com a os materiais, conforme discutido 

anteriormente.  

 

Tabela 9. Distribuição de perda de massa relativa nas etapas de síntese do ITQ-2 por região de 
temperatura. 

 

Amostra 
Perda de massa relativa (%) 

i) 35 - 70°C ii) 70 - 300°C iii) 350 - 1000°C Total 

CTA+-MCM-22 (30) 3,15 1,81 2,02 6,98 

CTA+-MCM-22 (50) 11,89 11,03 2,88 25,80 

 i) 35 - 70°C 
ii) 70 - 120 -

400°C 
iii) 400 - 1000°C Total 

CTA+-MCM-22 (80) 2,17 0,57 / 51,43 2,78 56,95 

 

Na região iii há um aumento da perda de massa relativa do material 

intumescido com razão molar SiO2/Al2O3 = 30 para o com razão molar SiO2/Al2O3 = 

50, que pode ser explicado pela maior quantidade de CTA+ nesta última amostra. No 

entanto, há uma diminuição da perda de massa relativa CTA+-MCM-22 (50) para o 

CTA+-MCM-22 (80), possivelmente devido à menor quantidade de direcionador 

orgânico em materiais com menor teor de alumínio, conforme já observado 



63 
 

anteriormente. Observou-se que a perda de massa total está relacionado com a 

quantidade de CTABr nestes materiais. 

 

5.1.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

5.1.4.1 MCM-22 

As imagens do zeólito MCM-22 são mostradas na Figura 27.  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 27. Micrografia eletrônica de varredura para amostra do zeólito MCM-22 nas razões SiO2/Al2O3 
= (a) e (b) 30, (c) e (d) 50 e (e) e (f) 80. 
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Os cristalitos têm forma de placas com morfologias diversas, resultante da 

aglomeração das placas em partículas toroidais, semelhantes a “rosquinhas”, cujo 

diâmetro varia de 10 – 13 μm. 58, 62, 67  

Observou-se que com o aumento da razão SiO2/Al2O3 a aglomeração dessas 

placas torna-se mais intensa, resultando em partículas esféricas, semelhantes a um 

“novelo de lã”. Este comportamento sugere que há uma influência da quantidade do 

direcionador orgânico, uma vez que à medida que aumenta a razão SiO2/Al2O3, 

observa-se uma diminuição da quantidade de HMI (conforme percebido nos 

resultados de análise termogravimétrica) e desta forma, as partículas tornam-se 

cada vez mais aglomeradas. 

As imagens estão de acordo os resultados apresentados na literatura para o 

zeólito MCM-22 sintetizado por síntese estática,63, 81 que mostram a formação de 

partículas esféricas de tamanho uniforme, que varia de 6 a 10 μm. 

 

5.1.4.2 MCM-36 

As imagens obtidas do MCM-36 são mostradas na Figura 28. A morfologia do 

MCM-36 é constituída de aglomerados de placas, resultante da desagregação das 

partículas toroidais do MCM-22, sugerindo que também há exfoliação das amostras 

durante o processo de pilarização.79  

Com o aumento da razão molar SiO2/Al2O3 observa-se um aumento na 

aglomeração das placas com aspecto de rosquinhas quebradas, sugerindo que com 

a diminuição do conteúdo de alumínio há uma maior dificuldade na pilarização. 

Devido a esta dificuldade de pilarização, observa-se que alguns materiais sofrem 

exfoliação, caracterizada pelo desfolhamento das lâminas.  

Assim como observado nas micrografias do zeólito MCM-22, o aumento da 

razão molar SiO2/Al2O3 aumenta a aglomeração das lâminas devido a influência da 

quantidade do direcionador orgânico, que diminui a medida que é diminuído o 

conteúdo de alumínio. Por este motivo, o material com razão molar SiO2/Al2O3 = 80 

apresenta morfologia semelhante a do derivado calcinado do precursor de estrutura 

MWW devido a dificuldade de pilarização e parcial exfoliação do material. 

As imagens obtidas pela microscopia eletrônica de varredura estão de acordo 

com os resultados apresentados na literatura para materiais pilarizados derivados do 

precursor lamelar de estrutura MWW 103-105 que mostram que o MCM-36 é formado 

por partículas irregulares formadas por aglomerados de lâminas. 
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(c) (d) 
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Figura 28. Micrografia eletrônica de varredura para amostra do zeólito MCM-36 nas razões SiO2/Al2O3 
= (a) e (b) 30, (c) e (d) 50 e (e) e (f) 80. 

 

5.1.4.3 ITQ-2 

A análise morfológica do material exfoliado mostrou que os cristalitos do ITQ-2 

se constituem de uma estrutura em camadas, com agregados de partículas 

parcialmente destruídos pelas etapas de intumescimento e exfoliação. Por esse 

motivo, o material tem forma e tamanho irregular, conforme ilustrado na Figura 29. 

100 

O aumento da razão molar SiO2/Al2O3 faz com que as partículas se tornem 

mais aglomeradas, comportamento semelhante ao observado no MCM-22 e sugere 
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que quanto maior a razão molar SiO2/Al2O3, mais difícil a desagregação das 

partículas. Estes resultados estão em boa concordância com as micrografias 

apresentadas nos artigos,81 que mostram que o processo de exfoliação fragmenta a 

estrutura esférica, porém mantendo uma estrutura lamelar. 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 29. Micrografia eletrônica de varredura para amostra do zeólito ITQ-2 nas razões SiO2/Al2O3 = 
(a) e (b) 30, (c) e (d) 50 e (e) e (f) 80. 
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5.1.5 Caracterização textural por adsorção de nitrogênio  

 

5.1.5.1 MCM-22 

As isotermas de adsorção de nitrogênio do zeólito MCM-22 nas razões 

SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80 são mostradas na Figura 30.  
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Figura 30. Isotermas de adsorção do zeólito MCM-22 nas razões molares SiO2/Al2O3 = () 30 , () 
50 e () 80. 

 

Esses materiais apresentam perfis característicos das isotermas do Tipo I-b, 

característica de materiais microporosos, evidenciados pela inflexão em baixas 

pressões relativas (P/Po < 0,4) com um platô quase ou completamente paralelo ao 

eixo da abcissa (que indica o preenchimento da monocamada) e com um loop de 

histerese (condensação capilar) na região de altas pressões relativas devido a 

formação de mesoporos secundários. O loop de histerese é do tipo H3, que se 

refere a agregados não rígidos de partículas em forma de placa. 106, 107 

À medida que aumenta a razão molar SiO2/Al2O3 do MCM-22 observa-se uma 

mudança no perfil das isotermas no ramo da dessorção, que pode ser atribuído 

maior interação adsorvente/adsorbato e/ou pela aglomeração mais intensa das 

partículas, conforme observado nas micrografias, podendo causar uma dessorção 

mais lenta. 

As isotermas de adsorção de nitrogênio foram tratadas matematicamente pelos 

métodos BET, t-plot e BJH e os valores calculados são mostrados na Tabela 10 para 

obtenção de maiores informações sobre a porosidade do material.  
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Com base nos valores da análise textural pode-se concluir que um aumento na 

razão SiO2/Al2O3 ocasiona uma diminuição na área externa e uma diminuição no 

volume de mesoporos, uma vez que as partículas se tornam mais agregadas, 

diminuindo assim a área externa e minimizando os mesoporos. Também observou-

se uma diminuição no volume de microporos, efeito ocasionado pela menor 

quantidade de direcionador orgânico em materiais com maior conteúdo de silício, 

conforme observado na análise termogravimétrica. 

 

Tabela 10. Análise textural do zeólito MCM-22. 
 

Amostra 
SBET 

(m2.g-1) 

Smicroporos 

(m2.g-1)a 

Sexterna 

(m2.g-1)a 

Vmicroporos 

(cm3.g-1)a 

Vmesoporos 

(cm3.g-1)b 

dmesoporos 

(Å)b 

MCM-22 (30) 525 381 144 0,177 0,285 99,2 

MCM-22 (50) 464 381 83 0,177 0,113 86,4 

MCM-22 (80) 282 235 47 0,110 0,074 108,7 
a
 Métodos BET e t-plot 

b 
Método BJH 

 

No entanto, o método BET é apenas um guia, pois é baseado na adsorção 

monocamada-multicamada e como em materiais microporos os diâmetros de poro 

são da mesma ordem de grandeza do tamanho das moléculas de nitrogênio, o 

preenchimento monocamada-multicamada é impedido.  

 

5.1.5.2 MCM-36 

A análise textural do MCM-36 na razão molar SiO2/Al2O3 = 50 é expressa na 

Figura 31 e na Tabela 11, na qual foi feito o tratamento matemático das isotermas de 

adsorção de nitrogênio pelos métodos BET, t-plot e BJH.  

O MCM-36 na razão molar SiO2/Al2O3 = 50 apresenta uma isoterma do Tipo IV, 

com um aumento do volume adsorvido até P/P0 = 0,3, indicando a presença de 

mesoporos. O loop de histerese tipo H4, característica de materiais com poros em 

forma de fenda. 105 

A análise das isotermas de adsorção e do tratamento matemáticos das 

mesmas sugere que as propriedades texturais estão diretamente relacionadas com 

a qualidade do processo de pilarização dos materiais. 
                                                                 
 A análise textural do MCM-36 a razão molar SiO2/Al2O3= 80 não foi realizada devido a problemas técnicos do 
equipamento. 
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Figura 31. Isotermas de adsorção do MCM-36 nas razões molares SiO2/Al2O3 = () 30 e () 50. 

 

Comparando a análise textural do MCM-36 com do MCM-22 pode-se observar 

um aumento na área externa, no volume de mesoporos e no diâmetro de 

mesoporos. Este incremento pode ser explicado pela criação dos mesoporos devido 

a inserção dos pilares de sílica. Pode-se observar também uma diminuição na área 

de microporos e no volume de microporos, que pode ser atribuído ao bloqueio 

parcial dos poros com entrada pelos anéis de 10 membros pela sílica no processo 

de pilarização. 

 

Tabela 11. Análise textural do MCM-36. 
 

Amostra 
SBET 

(m2.g-1) 

Smicroporos 

(m2.g-1)a 

Sexterna 

(m2.g-1)a 

Vmicroporos 

(cm3.g-1)a 

Vmesoporos 

(cm3.g-1)b 

dmesoporos 

(Å)b 

MCM-36 (30) 595 166 429 0,074 0,310 93,5 

MCM-36 (50) 499 193 306 0,088 0,206 42,8 

a
 Métodos BET e t-plot 

b 
Método BJH 

 

5.1.5.3 ITQ-2 

As isotermas de adsorção de nitrogênio do ITQ-2 das razões molares 

SiO2/Al2O3 = 30 e 80 são do Tipo I-b, semelhante ao zeólito MCM-22, e da razão 

molar SiO2/Al2O3 = 50 (Figura 32) é do Tipo IV, correspondendo a materiais que 

possuem microporos, evidenciados por um ponto de inflexão em baixos valores de 

pressão relativa, além de mesoporosos, percebido pela presença do loop de 
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histerese e também pela isoterma de adsorção-dessorção exibir um loop de 

histerese de P/Po > 0,5. O loop de histerese, devido a presença do fenômeno de 

condensação capilar, é do tipo H3 (B) 108, que caracteriza materiais com partículas 

em forma de placa. 81, 82 

Com base no perfil das isotermas, pode-se sugerir que para o ITQ-2 com 

razões molares SiO2/Al2O3 = 30 e 80, houve uma exfoliação parcial dos materiais 

uma vez que o perfil é semelhante ao do material precursor. Já o ITQ-2 (50) foi 

percebida uma mudança no perfil da isoterma, o que indica uma exfoliação mais 

efetiva neste material. 
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Figura 32. Isotermas de adsorção do ITQ-2 nas razões molares SiO2/Al2O3 = () 30, () 50 e () 80. 

 

As propriedades texturais dos materiais são mostradas na Tabela 12 obtidas 

através do tratamento matemático das isotermas de adsorção de nitrogênio pelos 

métodos BET, t-plot e BJH. 

Analisando os dados da Tabela 12 pode-se perceber que o ITQ-2 apresenta 

um comportamento semelhante ao do MCM-22. À medida que aumenta a razão 

molar SiO2/Al2O3, observa-se uma diminuição na área e volume de microporos, 

devido a menor quantidade de direcionador orgânico em materiais com maior 

conteúdo de silício, conforme observado na análise termogravimétrica. Observa-se 

uma diminuição no volume de mesoporos, uma vez que o aumento do conteúdo de 

silício ocasiona uma maior aglomeração das partículas, conforme mostrado na 

microscopia eletrônica de varredura. 
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Com base nos resultados das isotermas de adsorção e do tratamento 

matemáticos destas, pode-se perceber que as propriedades texturais estão 

diretamente relacionadas com a qualidade do processo de exfoliação dos materiais. 

 
Tabela 12. Análise textural do ITQ-2. 

 

Amostra 
SBET 

(m2.g-1) 

Smicroporos 

(m2.g-1)a 

Sexterna 

(m2.g-1)a 

Vmicroporos 

(cm3.g-1)a 

Vmesoporos 

(cm3.g-1)b 

dmesoporos 

(Å) 

ITQ-2 (30) 526 350 175 0,162 0,347 90,6 

ITQ-2 (50) 607 279 329 0,127 0,281 58,1 

ITQ-2 (80) 485 302 183 0,138 0,191 91,2 

a
 Métodos BET e t-plot 

b 
Método BJH 

 

Comparando os resultados obtidos pela análise textural do ITQ-2 com o MCM-

22, pode-se perceber uma diminuição no volume de microporos, causada pelo 

desaparecimento das supercavidades com anéis de 12 membros devido à expansão 

das lamelas para formação do ITQ-2. Além disso, pode-se perceber uma maior área 

de superfície externa e maior volume de mesoporos, que pode ser inferida pela 

exfoliação e consequente formação das semicavidades na superfície externa do 

ITQ-2. 100, 109 

 

5.1.6 Determinação de acidez por dessorção termoprogramada de NH3 

(TPD-NH3) 

Os resultados da dessorção termoprogramada com NH3 dos zeólitos de 

precursores lamelares são mostrados nas Figuras 32, 33 e 34. Os perfis de 

dessorção foram deconvoluídos (com coeficiente de correlação r > 0,998) e, em 

seguida, quantificados para determinar a densidade de sítios ácidos. Os resultados 

são mostrados nas Tabelas 13, 14 e 15. 

 

5.1.6.1 MCM-22 

Os perfis de TPD-NH3 (Figura 33) para os zeólitos MCM-22 nas razões molares 

SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80 mostram duas áreas de máximos: entre 100 e 350 e entre 

350 e 600°C, correspondentes aos sítios ácidos fracos e fortes, respectivamente. Os 

dados da quantificação destes sítios ácidos são mostrados na Tabela 13. 
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Figura 33. Perfis de dessorção termoprogramada de NH3 para o zeólito MCM-22 nas razões molares 
SiO2/Al2O3: (a) 30, (b) 50 e (c) 80. 

 

Observa-se que a medida que aumenta a razão molar SiO2/Al2O3 há uma 

diminuição da densidade de sítios ácidos. A amostra com razão SiO2/Al2O3 = 30 

apresenta relativamente na mesma proporção sítios ácidos moderados e fortes.  

Com o aumento da razão para SiO2/Al2O3 = 50 percebe-se um aumento na 

força ácida deste material. Além disso, ocorre um deslocamento dos picos de 

dessorção para temperaturas menores, sugerindo uma tendência à formação de 

sítios ácidos mais fracos, o que é confirmado pelos dados da Tabela 13. 

Na amostra com SiO2/Al2O3 = 30, há presença de sítios moderados e fortes, na 

mesma proporção relativa. No MCM-22 (50), observa-se uma maior fração de sítios 

ácidos fortes, correspondente a 66% do número total de sítios ácidos neste material. 

Para o zeólito MCM-22 com razão molar SiO2/Al2O3 = 80 observa-se um aumento no 



73 
 

número de sítios ácidos fracos, provavelmente devido ao aumento do número de 

defeitos silanóis, Si(OH), conforme observado pela espectroscopia na região do 

infravermelho, a qual observa-se um aumento na intensidade das bandas na referida 

região com aumento da razão molar SiO2/Al2O3. 

 

Tabela 13. Quantificação dos sítios ácidos por TPD-NH3 do MCM-22. 
 

Amostra 
Tipo de 

sítio 
T (C) 

Sítios ácidos 

(mmol.g-1)* 

Nº total de sítios 

(mmol.g-1) 

MCM-22 (30) 
Moderado 253 0,61 (51,48) 

1,19 
Forte 421 0,58 (48,52) 

MCM-22 (50) 
Fraco 237 0,37 (48,88) 

0,76 
Forte 416 0,39 (51,11) 

MCM-22 (80) 

Fraco 151 0,08 (11,54) 

0,70 Fraco 217 0,30 (42,92) 

Forte 396 0,32 (45,54) 

* Os valores entre parênteses representam o valor em porcentagem. 

 

5.1.6.2 MCM-36 

Os perfis de TPD-NH3 do MCM-36 são mostrados na Figura 34, nos quais são 

percebidos dois máximos, no entanto, com aumento da razão molar SiO2/Al2O3 

observa-se um deslocamento destas regiões e uma mudança na natureza dos sítios 

ácidos. 

A quantificação dos sítios ácidos, representada na Tabela 14, mostra que com 

o aumento da razão molar SiO2/Al2O3 há um aumento na fração de sítios ácidos 

fracos. O MCM-36 com razão molar SiO2/Al2O3 = 30 apresentou sítios ácidos: 2 

sítios de natureza ácida moderada e 2 tipos de sítios ácidos fortes. Este material 

possui a maior fração de sítios ácidos fortes quando comparado com os demais 

materiais pilarizados. O perfil de dessorção de amônia deste material também foi 

bastante diferente dos outros materiais pilarizados, além de haver um deslocamento 

para maiores temperaturas, o que pode ser sugerido pela sua pilarização não efetiva 

e consequente exfoliação, conforme percebido nos resultados de difratometria de 

raios-X.  
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Figura 34. Perfis de dessorção termoprogramada de NH3 para o MCM-36 nas razões molares 
SiO2/Al2O3: (a) 30, (b) 50 e (c) 80. 

 

O MCM-36 (50) apresentou sítios ácidos de natureza fraca e forte, e com uma 

densidade de sítios ácidos intermediária quando comparado com os materiais 

pilarizados com razão molar SiO2/Al2O3 = 30 e 80.  

O MCM-36 (80) apresentou um perfil de dessorção de amônia semelhante ao 

de razão molar SiO2/Al2O3 = 50, e a maior densidade de sítios ácidos totais, 

mostrando que o aumento da razão molar ocasiona um aumento na densidade de 

sítios ácidos. Foram percebidos sítios ácidos fracos e fortes, com natureza 

majoritariamente forte. A partir da análise da densidade de sítios ácidos destes 

materiais, pode-se perceber que a acidez está diretamente relacionado com a 

qualidade do processo de pilarização. Desta forma, com base nestes resultados, 
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pode-se inferir que a acidez dos materiais está diretamente relacionada com a 

qualidade do processo de pilarização. 

 

Tabela 14. Quantificação dos sítios ácidos por TPD-NH3 do MCM-36. 

 

Amostra 
Tipo de 

sítio 
T (C) 

Sítios ácidos 

(mmol.g-1)* 

Nº total de sítios 

(mmol.g-1) 

MCM-36 (30) 

Moderado 250 0,02 (6,21) 

0,34 
Moderado 332 0,01 (1,36) 

Forte 462 0,28 (84,80) 

Forte 580 0,03 (7,62) 

MCM-36 (50) 

Fraco 228 0,18 (39,28) 

0,46 Forte 396 0,13 (29,19) 

Forte 452 0,14 (31,53) 

MCM-36 (80) 

Fraco 190 0,06 (11,63) 

0,51 
Fraco 238 0,17 (33,26) 

Forte 426 0,25 (48,75) 

Forte 534 0,03 (6,35) 

* Os valores entre parênteses representam o valor em porcentagem. 

 

A pequena quantidade de sítios ácidos totais no MCM-36 pode ser explicada 

pelo mecanismo de hidrólise e polimerização do TEOS para formação dos pilares de 

sílica, que podem iniciar usando grupos Si-OH-Al da superfície das lamelas, 

diminuindo o número de sítios ácidos totais. 

 

5.1.6.3 ITQ-2 

Os perfis de TPD-NH3 do ITQ-2, mostrados na Figura 35, mostram-se similares 

àqueles observados no MCM-22 e no MCM-36, no entanto, os picos são deslocados 

para temperaturas menores. Este fato sugere que a força de interação da amônia 

com os sítios nas semicavidades é menor devido à natureza deslaminada do 

material.110, 111  

Observou-se também um aumento significativo na quantidade dos sítios ácidos 

e no tipo dos sítios ácidos, principalmente no material exfoliado com menor teor de 

alumínio. 
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Figura 35. Perfis de dessorção termoprogramada de NH3 para o ITQ-2 nas razões molares 
SiO2/Al2O3: (a) 30, (b) 50 e (c) 80. 

 

Os perfis de dessorção de amônia mostram que o ITQ-2 com razão molar 

SiO2/Al2O3 = 30 apresentou a maior densidade de sítios ácidos, majoritariamente de 

natureza forte, porém com uma quantidade significativa de sítios ácidos fracos. Os 

materiais exfoliados nas razões molares SiO2/Al2O3 = 50 e 80 apresentam um perfil 

de dessorção de amônia e quantidades relativas destes sítios bastante semelhantes.  

A quantificação dos sítios ácidos do ITQ-2 é mostrada na Tabela 15. Observou-

se que a força e a densidade de sítios ácidos diminuiu com o aumento do teor de 

silício. Além disso, percebeu-se que os derivados exfoliados do precursor de 

estrutura MWW apresentaram majoritariamente sítios ácidos fortes. Os resultados 

dos materiais com nas razões molares SiO2/Al2O3 = 50 e 80 são bastante parecidos, 

apresentando uma distribuição semelhante da fração de sítios ácidos de natureza 
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fraca, moderada, forte e sítios ácidos totais. O ITQ-2 (30) apresentou o maior valor 

de sítios ácidos fracos e fortes e, consequentemente, maior número total de sítios 

ácidos. 

 

Tabela 15. Quantificação dos sítios ácidos por TPD-NH3 do ITQ-2. 

 

Amostra 
Tipo de 

sítio 
T (C) 

Sítios ácidos 

(mmol.g-1)* 

Nº total de sítios 

(mmol.g-1) 

ITQ-2 (30) 
Fraco 202 0,59 (46,49) 

1,26 
Forte 373 0,68 (53,51) 

ITQ-2 (50) 

Moderado 252 0,10 (26,40) 

0,38 Forte 367 0,18 (46,56) 

Forte 531 0,10 (27,04) 

ITQ-2 (80) 

Fraco 216 0,04 (11,50) 

0,38 Moderado 253 0,10 (25,49) 

Forte 389 0,24 (63,01) 

* Os valores entre parênteses representam o valor em porcentagem. 

 

5.2 AVALIAÇÃO CATALÍTICA 

 

A influência da temperatura de reação, tempo de contato (W/F), concentração 

da solução de glicerol, da razão molar SiO2/Al2O3 na conversão de glicerol e 

seletividade a acroleína em função do tempo de reação foi avaliada utilizando o 

zeólito MCM-22 (30). Os melhores parâmetros observados foram utilizados para 

testar a atividade catalítica dos materiais derivados de precursor lamelar de estrutura 

MWW na referida reação com diferentes conteúdos de alumínio.  

 

5.2.1 Influência da temperatura de reação 

O efeito da temperatura reacional sobre a conversão de glicerol e seletividade 

a acroleína em função do tempo foi estudado nas temperaturas de 280, 300 e 320°C 

utilizando o catalisador MCM-22 (30) utilizando uma solução aquosa 36,6% de 

glicerol, 0,1 g de catalisador e os resultados são mostrados na Figura 36.  

O aumento da temperatura de reação de 280 para 320°C provoca o aumento 

da conversão inicial de glicerol, com consequente aumento da seletividade a 



78 
 

acroleína. Com o decorrer do tempo, observa-se uma diminuição significativa da 

conversão de glicerol, sugerindo que os sítios ácidos do catalisador estão sendo 

progressivamente bloqueados pela formação de coque. Após 10 h de reação, 

observa-se que a conversão de glicerol é maior a 280°C do que a 320°C, porque 

houve um coqueamento menos acentuado naquela temperatura. A seletividade a 

acroleína decresce ao longo do tempo, de forma que após 10 h de reação a máxima 

seletividade observada foi de aproximadamente 34%. 
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Figura 36. Efeito da temperatura na (a) conversão de glicerol e (b) seletividade a acroleína utilizando 
o MCM-22 (30) como catalisador. 

 

Estes resultados estão em boa concordância com os dados da literatura para 

peneiras moleculares 7, 31, nos quais se observa que os maiores valores de 

conversão são aqueles obtidos a maiores temperaturas. O mesmo comportamento é 

observado em relação à seletividade a acroleína. 

A distribuição de produtos na desidratação do glicerol é mostrada na Tabela 16 

para os condensados obtidos após 2 e 10 horas de reação, respectivamente. Os 

resultados da Tabela 16 mostram que a acroleína é o principal produto de reação, 

mas quantidades crescentes de acetol, formaldeído e acetaldeído também são 

observadas. A formação do acetol está de acordo com o mecanismo de 

desidratação do glicerol via interação dos sítios ácidos do zeólito com a hidroxila do 

carbono 1 (ver item 2.1.1.3). A formação de formaldeído e acetaldeído deve-se 

principalmente à decomposição térmica da acroleína formada. 

Outros subprodutos minoritários observados foram acetona, álcool alílico, ácido 

propiônico e propionaldeído. Subprodutos menos abundantes, tais como ácido 
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acrílico e ácido acético não foram formados em quantidades apreciáveis, pois são 

produtos da oxidação da acroleína, e foram possivelmente formados na etapa de 

coleta das alíquiotas. O aumento na produção de subprodutos pode ser explicado 

pela contribuição de dois fatores: i) o aumento da temperatura favorece a ocorrência 

de reações que não ocorreriam em temperaturas mais baixas; e ii) a formação de 

coque, que é favorecida a maiores temperaturas, modifica a natureza dos sítios 

ativos e favorece reações secundárias.112 

 

Tabela 16. Influência da temperatura na reação de desidratação do glicerol a acroleína utilizando o 
MCM-22 (30) como catalisador. 

 

Catalisador MCM-22 (30) 

Temperatura (°C) 280 300 320 

Conversão (%) 57,14 (33,45) 69,76 (8,69) 99,75 (20,20) 

Rendimento a acroleína (%) 12,13 (2,82) 26,04 (2,48) 49,92 (4,30) 

    

Seletividade (%)    

Acroleína 21,22 (8,44) 37,33 (28,59) 50,05 (21,28) 

Acetol 0,99 (0,52) 2,35 (1,84) 2,04 (0) 

Formaldeído 1,12 (0,86) 1,76 (6,07) 4,60 (13,57) 

Acetaldeído 7,86 (6,12) 3,63 (23,84) 5,53 (15,28) 

Acetona 0,46 (0,14) 0,30 (0,51) 0,15 (0,39) 

Álcool alílico 0,53 (0) 0,62 (0,33) 0,27 (0) 

Ácido propiônico 1,05 (0,54) 1,65 (1,58) 4,21 (0) 

Propionaldeído 0,21 (0,35) 0,23 (1,29) 0,11 (0,74) 

Outros 66,56 (83,03) 52,13 (35,95) 33,04 (48,74) 

    

Coque a (%) 18,78 22,08 24,61 

Parâmetros: Concentração da solução de glicerol = 36,6%, vazão molar de glicerol = 0,72 
mmol.mL

-1
,massa de catalisador = 0,1 g, vazão de nitrogênio = 30 mL.min

-1
. 

A conversão, o rendimento e a seletividade mostrados são referentes aos produtos obtidos após 2 
h de reação. Os dados entre parênteses correspondem aos produtos obtidos após 10 h de reação. 
a
 Analisado por análise termogravimétrica após 10 horas de reação. 

 

O balanço de massa, que é relacionado com a quantidade dos outros produtos, 

melhora à medida que a temperatura de reação aumenta. Isto se deve ao aumento 

na seletividade ao produto principal, que é a acroleína e ao aumento na formação de 
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subprodutos condensáveis. As diferenças observadas podem ser devidas à 

formação de subprodutos gasosos que não foram quantificados e ao aumento da 

extensão de formação de coque, conforme pode ser visto na Tabela 16. 

 

5.2.2. Influência do tempo de contato 

A influência do tempo de contato, dado por W/F em que: W é a massa de 

catalisador (em g) F é a vazão do glicerol (em cm3 h-1), foi investigada e os 

resultados são mostrados na Figura 37.  
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Figura 37. Efeito do tempo de contato na (a) conversão de glicerol e (b) seletividade a acroleína 
utilizando o MCM-22 (30) como catalisador. Condições: temperatura = 320°C, concentração do 

glicerol 36,6%. 

 

Com o aumento no tempo de contato de 7,6 para 45,8 g.s.mmol-1 houve um 

aumento na conversão de glicerol. Observou-se não houve uma desativação 

significativa com o decorrer da reação, ao contrário do perfil observado para 

menores valores de W/F, que desativaram a partir da terceira hora reacional. A 

seletividade a acroleína apresentou um comportamento semelhante ao da 

conversão de glicerol, no qual observou-se que o maior tempo de contato favorece 

uma maior seletividade a acroleína. 

Estes resultados observados estão de acordo com os estudos de Park e 

colaboradores 31, 113 utilizando diversos zeólitos, nos quais foi observado que a 

conversão de glicerol e a seletividade a acroleína são diretamente proporcionais ao 

tempo de contato.  

A quantificação da conversão de glicerol e a seletividade aos produtos da 

reação são mostradas na Tabela 17. Observou-se que o maior tempo de contato 
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favorece também a formação de uma maior quantidade de subprodutos de reação, 

além da acroleína. Isto ocorre devido a disponibilidade de sítios ativos com o 

aumento da massa de catalisador, mantendo-se uma vazão constante. Além disso, 

também pode ser relacionado com a quantidade de coque formado, que modifica a 

natureza dos sítios ácidos com o decorrer da reação, favorecendo reações 

secundárias. 113 

 

Tabela 17. Influência do tempo de contato na reação de desidratação do glicerol a acroleína 
utilizando o MCM-22 (30) como catalisador. 

 

Catalisador MCM-22 (30) 

W/F(g.s.mmol-1) 7,6 15,3 45,8 

Conversão (%)  99,46 (15,45) 99,75 (20,20) 95,23 (64,88) 

Rendimento a acroleína (%) 35,52 (2,33) 49,92 (4,30) 49,64 (25,00) 

    

Seletividade (%)    

Acroleína 35,71 (15,07) 50,05 (21,28) 52,13 (38,54) 

Acetol 1,58 (4,73) 2,04 (0) 3,66 (2,38) 

Formaldeído 1,61 (12,59) 4,60 (13,57) 4,98 (5,59) 

Acetaldeído 2,58 (17,32) 5,53 (15,28) 5,72 (7,30) 

Acetona 0,23 (0,37) 0,15 (0,39) 0,25 (0,35) 

Álcool alílico 0,34 (0,40) 0,27 (0) 0,36 (0,05) 

Ácido propiônico  3,78 (6,93) 4,21 (0) 1,41 (0,53) 

Propionaldeído 0,18 (0,99) 0,11 (0,74) 0,06 (0,07) 

Outros 51,99 (41,60) 33,04 (48,74) 31,43 (45,19) 

    

Coque a (%) 20,78 24,61 27,24 

Parâmetros: Concentração da solução de glicerol = 36,6%, vazão molar de glicerol = 0,72 
mmol.mL

-1
, T = 320°C, vazão de nitrogênio = 30 mL.min

-1
. 

A conversão, o rendimento e a seletividade mostrados são referentes aos produtos obtidos após 2 
h de reação. Os dados entre parênteses correspondem aos produtos obtidos após 10 h de reação. 
a
 Analisado por análise termogravimétrica após 10 horas de reação. 

 

À medida que o tempo de contato aumenta, o balanço de massa é melhorado, 

o que pode ser explicado pela maior conversão de glicerol a acroleína e a 

subprodutos condensáveis, com menor formação de subprodutos gasosos. 
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5.2.3. Influência da concentração da solução aquosa de glicerol 

O efeito da concentração da solução de glicerol na desidratação de glicerol a 

acroleína utilizando o catalisador MCM-22 (30) foi avaliada nas concentrações 10, 

20 e 36,6 %, cujos resultados são ilustrados na Figura 38. 
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Figura 38. Efeito da concentração de glicerol na (a) conversão de glicerol e (b) seletividade a 
acroleína utilizando o MCM-22 (30) como catalisador. 

 

Com a diminuição na concentração da solução de glicerol, não se observaram 

mudanças acentuadas na conversão de glicerol nas primeiras horas de reação, que 

permanece em torno de 100%. A desativação do catalisador com o tempo de reação 

é mais pronunciada no teste realizado com maior concentração de glicerol, que 

promove reações de transferência de hidrogênio e produz mais coque114, conforme 

mostrado na Tabela 18. Ao final da reação, o MCM-22 apresentou em torno de 50% 

de conversão nas soluções de 10 e 20% de glicerol e de aproximadamente 20% na 

solução de contendo 36,6% de glicerol.  

A seletividade a acroleína aumentou à medida que a concentração de glicerol 

aumenta, comportamento em boa concordância com os estudos de Corma e 

colaboradores114, que afirmaram que soluções mais concentradas de glicerol 

favorecem a formação de aldeídos. 

A distribuição dos produtos da reação de desidratação de glicerol é 

apresentada na Figura 18, na qual percebe-se que a medida que aumenta a 

concentração de glicerol, também aumenta-se a produção da maioria dos 

subprodutos, provavelmente devido a maior quantidade de coque formado. 
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Observou-se que o balanço de massa melhora à medida que a concentração 

de glicerol é aumentada, o que pode ser explicado pela maior formação de produtos 

condensáveis quando se emprega a solução 36,6% de glicerol. 

 

Tabela 18. Influência da concentração de glicerol na reação de desidratação do glicerol a 
acroleína utilizando o MCM-22 (30) como catalisador. 

 

Catalisador MCM-22 (30) 

Concentração de glicerol (%) 10 20 36,6 

Conversão (%) 99,67 (52,77) 95,91 (50,65) 99,75 (20,20) 

Rendimento a acroleína (%) 15,39 (3,83) 23,94 (15,87) 49,92 (4,30) 

    

Seletividade (%)    

Acroleína 15,44 (7,26) 24,96 (31,34) 50,05 (21,28) 

Acetol 0,86 (0,48) 1,60 (1,57) 2,04 (0) 

Formaldeído 2,99 (1,26) 4,16 (6,16) 4,60 (13,57) 

Acetaldeído 3,45 (1,93) 4,72 (7,15) 5,53 (15,28) 

Acetona 0,17 (0,07) 0,23 (0,27) 0,15 (0,39) 

Álcool alílico 0,04 (0) 0,15 (0,02) 0,27 (0) 

Ácido propiônico 0,22 (0,27) 0,44 (0,33) 4,21 (0) 

Propionaldeído 0,14 (0,24) 0,04 (0,10) 0,11 (0,74) 

Outros 76,69 (88,49) 63,70 (53,06) 33,04 (48,74) 

    

Coque a (%) 16,29 20,38 24,61 

Parâmetros: Vazão molar de glicerol = 0,72 mmol.mL
-1

, T = 320°C, massa de catalisador = 0,1 g, 
vazão de nitrogênio = 30 mL.min

-1
. 

A conversão, o rendimento e a seletividade mostrados são referentes aos produtos obtidos após 2 
h de reação. Os dados entre parênteses correspondem aos produtos obtidos após 10 h de reação. 
a
 Analisado por análise termogravimétrica após 10 horas de reação. 

 

5.2.4. Influência da razão molar SiO2/Al2O3  utilizando o MCM-22 

A influência do teor de alumínio utilizando o MCM-22 na desidratação de 

glicerol a acroleína foi investigada nas razões molares SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80, e os 

resultados são ilustrados na Figura 39. 

Para o zeólito MCM-22 (30), a conversão do glicerol atinge 100% na primeira 

hora da reação, e a medida que a reação procede, há um decréscimo nos valores de 

conversão, até que após 10 horas de reação, observa-se 20% de conversão. O 
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MCM-22 na razão SiO2/Al2O3 = 50 inicialmente apresentou 71% de conversão de 

glicerol e após 10 horas de reação foi gradativamente decrescendo até cerca de 

24% no fim deste teste catalítico, obtendo uma conversão pouco maior do que 

àquela com o MCM-22 (30). O material com razão molar SiO2/Al2O3 = 80 apresentou 

um comportamento semelhante, com valores de conversão de 60 e 12% na primeira 

e última hora, respectivamente. Maiores conversões de glicerol são favorecidas por 

sítios ácidos moderados e fortes35, justificando assim o melhor desempenho do 

MCM-22 (30). Aliado a este fator, este catalisador também possui uma maior 

densidade de sítios ácidos totais do que os materiais com razão molar SiO2/Al2O3 = 

50 e 80, e maior área externa, sugerindo assim uma maior disponibilidade de sítios 

ativos.31 No entanto, este material desativa mais rapidamente do que aqueles com 

menores valores de acidez devido ao bloqueio por resíduos carbonáceos causado 

pela sua forte acidez, conforme observado na Tabela 19. 
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Figura 39. Efeito da razão molar SiO2/Al2O3 na (a) conversão de glicerol e (b) seletividade a acroleína 
utilizando o MCM-22 como catalisador. 

 
O MCM-22 na razão molar SiO2/Al2O3 = 30 também apresenta as melhores 

seletividades a acroleína; iniciando com 54% e decrescendo até cerca de 20% nas 

últimas horas de reação. O zeólito com razão molar SiO2/Al2O3 = 50 apresentou um 

comportamento semelhante, apresentando 34% de seletividade a acroleína na 

primeira hora de reação e em torno de 8% nas últimas horas. O MCM-22 (80) obteve 

os menores valores, com seletividades menores que 18% durante toda reação. O 

MCM-22 (30) apresentou o melhor resultado por uma maior densidade de sítios 

ácidos totais e maior quantidade de sítios ácidos fracos, além da maior área 
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superficial, permitindo o melhor acesso aos sítios ativos. 31  

 
Tabela 19. Influência da razão molar SiO2/Al2O3 na reação de desidratação do glicerol a 

acroleína utilizando o MCM-22 como catalisador. 
 

Catalisador MCM-22 

Razão molar SiO2/Al2O3 30 50 80 

Conversão (%) 99,75 (20,20) 45,48 (23,46) 51,41 (11,88) 

Rendimento a acroleína (%) 49,92 (4,30) 11,29 (2,33) 8,24 (0,64) 

    

Seletividade (%)    

Acroleína 50,05 (21,28) 24,83 (9,93) 16,02 (5,37) 

Acetol 2,04 (0) 1,19 (1,17) 1,22 (2,24) 

Formaldeído 4,60 (13,57) 3,29 (2,62) 3,84 (8,80) 

Acetaldeído 5,53 (15,28) 4,38 (4,53) 4,49 (8,61) 

Acetona 0,15 (0,39) 0,18 (0,11) 2,08 (0,74) 

Álcool alílico 0,27 (0) 0,09 (0) 0 (0) 

Ácido propiônico 4,21 (0) 2,04 (2,08) 0,52 (0,82) 

Propionaldeído 0,11 (0,74) 0,26 (0,44) 0,35 (0,40) 

Outros  33,04 (48,74) 63,74 (79,12) 71,48 (73,02) 

    

Coque a (%) 24,61 25,60 12,87 

Parâmetros: Concentração da solução de glicerol = 36,6%, vazão molar de glicerol = 0,72 mmol.mL
-

1
, T = 320°C, massa de catalisador = 0,1 g, vazão de nitrogênio = 30 mL.min

-1
. 

A conversão, o rendimento e a seletividade mostrados são referentes aos produtos obtidos após 2 
h de reação. Os dados entre parênteses correspondem aos produtos obtidos após 10 h de reação. 
a
 Analisado por análise termogravimétrica após 10 horas de reação. 

 

Observa-se que os catalisadores com acidez mais forte formaram maior 

quantidade de resíduos carbonáceos do que aqueles com acidez mais fraca e, além 

disso, percebeu-se que as moléculas de acroleína são facilmente sujeitas a reações 

secundárias devido à presença de coque, e conforme observado na Tabela 19. 25  

O balanço de massa não foi satisfatório nos materiais com razão molar 

SiO2/Al2O3 = 50 e 80, o que sugere a produção de subprodutos não condensáveis 

que não foram quantificados. 
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5.2.5 Influência da razão molar SiO2/Al2O3  utilizando o MCM-36 

A influência da razão molar SiO2/Al2O3 utilizando o MCM-36 na desidratação de 

glicerol a acroleína foi investigada nas razões molares SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80, os 

resultados são apresentados na Figura 40 e a quantificação dos produtos de reação 

são mostradas na Tabela 20. Por este material ser menos denso que o MCM-22, a 

massa de catalisador utilizada foi de 0,05 g para manter a altura do leito catalítico 

constante, e o tempo de contato foi conservado através do ajuste da vazão de 

nitrogênio. 
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Figura 40. Efeito da razão molar SiO2/Al2O3 na (a) conversão de glicerol e (b) seletividade a acroleína 
utilizando o MCM-36 como catalisador. 

 

A conversão de glicerol apresentada pelo MCM-36 na razão molar SiO2/Al2O3 = 

30 foi de 90% na primeira hora de reação e só foi observada uma desativação 

significativa na sexta hora reacional, na qual a conversão decresceu a 

aproximadamente metade do valor, até que na última hora de reação, observou-se 

apenas 10% de conversão. Para o MCM-36 (50), a conversão foi diminuindo 

gradativamente com o decorrer da reação, inicialmente com 99% e findando com 7% 

de conversão de glicerol. O material pilarizado com razão molar SiO2/Al2O3 = 80 

mostrou um comportamento muito semelhante àquele com razão molar SiO2/Al2O3 = 

30, o qual na primeira hora de reação apresentou 88% de reação, e após 6 horas 

apresentou um decréscimo de aproximadamente metade do valor, até na décima 

hora de reação, observou-se 7% de conversão.  
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A melhor conversão foi observada com o material pilarizado de razão molar 

SiO2/Al2O3 = 30, que possui a maior fração de sítios ácidos fortes, representando 

90% de seus sítios ácidos, já os demais, possuem sítios ácidos fortes em menor 

quantidade e em menor proporção relativa. 

 

Tabela 20. Influência da razão molar SiO2/Al2O3 na reação de desidratação do glicerol a 
acroleína utilizando o MCM-36. 

 

Catalisador MCM-36 

Razão molar SiO2/Al2O3 30 50 80 

Conversão (%) 89,04 (10,47) 81,43 (3,89) 86,68 (7,30) 

Rendimento a acroleína (%) 6,70 (0,14) 8,00 (0,15) 9,67 (0,22) 

    

Seletividade molar (%)    

Acroleína 7,52 (1,33) 9,83 (3,89) 11,16 (3,04) 

Acetol 1,63 (0,22) 0,75 (0) 0,56 (0,37) 

Formaldeído 0,70 (5,56) 1,85 (6,07) 2,46 (14,67) 

Acetaldeído 0,81 (5,64) 2,15 (54,97) 2,40 (13,97) 

Acetona 0,04 (0,14) 0,67 (0,20) 0,04 (0,25) 

Álcool alílico 0 (0) 0,02 (0) 0,05 (0) 

Ácido propiônico 1,13 (0,20) 0,54 (0,24) 0,75 (0,32) 

Propionaldeído 0,12 (0,39) 0,17 (0,37) 0,12 (0,63) 

Outros 88,05 (86,52) 84,02 (34,26) 82,46 (66,75) 

    

Coque a (%) 20,41 30,81  

Parâmetros: Vazão molar de glicerol = 0,72 mmol.mL
-1

, T = 320°C, massa de catalisador = 0,05 g, 
vazão de nitrogênio = 15 mL.min

-1
. 

A conversão, o rendimento e a seletividade mostrados são referentes aos produtos obtidos após 2 
h de reação. Os dados entre parênteses correspondem aos produtos obtidos após 10 h de reação. 
a
 Analisado por análise termogravimétrica após 10 horas de reação. 

 

A seletividade a acroleína de todos os materiais pilarizados apresentou um 

comportamento muito semelhante, no qual na primeira hora de reação, foi 

observado 27, 21 e 28% de seletividade, para o MCM-36 com razões molares molar 

SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80, respectivamente. Na segunda hora reacional houve uma 

brusca diminuição até cerca de 10%, que com o decorrer da reação foi diminuindo 
                                                                 
 A análise não foi realizada devido quantidade não suficiente de amostra. 
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gradativamente até que na última hora de reação os MCM-36 (30), (50) e (80) 

apresentaram 1, 4 e 3% de seletividade, respectivamente. 

Os valores de seletividade podem ser explicados pelas propriedades ácidas 

destes materiais: o MCM-36 (50) possui uma grande densidade de sítios ácidos, 

apresentando a maior seletividade quando comparado com os demais; o MCM-36 

(80) possui densidade de sítios ácidos semelhante a do material com razão molar  

SiO2/Al2O3 = 50; e o MCM-36 (30), que obteve as menores seletividades a acroleína, 

possui a menor densidade de sítios ácidos e não possui sítios ácidos fracos, apenas 

uma pequena fração de sítios moderados. 

Com base nos valores dos subprodutos da reação de desidratação do glicerol, 

observados na Tabela 20, pode-se sugerir que o MCM-36 produz uma grande 

quantidade de produtos gasosos, uma vez que o balanço de massa não foi 

satisfatório e, no entanto foram observados altos valores de conversão do glicerol. 

 

5.2.6 Influência da razão molar SiO2/Al2O3  utilizando o ITQ-2 

A influência da razão molar SiO2/Al2O3 utilizando o ITQ-2 na desidratação de 

glicerol a acroleína foi investigada nas razões molares SiO2/Al2O3 = 30, 50 e 80, e os 

resultados são ilustrados na Figura 41 e a distribuição dos produtos da reação são 

mostradas na Tabela 21.  

Assim como no MCM-36, por possuir uma menor densidade, a massa de ITQ-2 

utilizada foi de 0,05 g, porém o W/F utilizado nos testes do MCM-22 foi conservado 

através do ajuste da vazão de nitrogênio. 
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Figura 41. Efeito da razão molar SiO2/Al2O3 na (a) conversão de glicerol e (b) seletividade a acroleína 
utilizando o ITQ-2 como catalisador. 
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O ITQ-2 com razão molar SiO2/Al2O3 = 50 obteve os maiores valores de 

conversão de glicerol durante todo o teste, iniciando com 99% e decrescendo até 

cerca de 26% nas últimas horas de reação. O ITQ (30) apresentou 97% de 

conversão na primeira hora reacional e após 10 horas, decresceu até 18%. O ITQ-2 

com razão molar SiO2/Al2O3 = 80 foi o catalisador que apresentou menores 

conversões de glicerol, obtendo valores de 72 e 9% de conversão na primeira e 

última hora de reação, respectivamente.  

 

Tabela 21. Influência da razão molar SiO2/Al2O3 na reação de desidratação do glicerol a 
acroleína utilizando o ITQ-2. 

 

Catalisador ITQ-2 

Razão molar SiO2/Al2O3 30 50 80 

Conversão (%) 58,07 (17,62) 98,74 (26,24) 51,96 (9,21) 

Rendimento a acroleína (%) 44,39 (7,17) 40,40 (4,70) 24,69 (1,51) 

    

Seletividade molar (%)    

Acroleína 76,45 (40,07) 40,92 (17,92) 47,51 (16,35) 

Acetol 7,31 (1,37) 4,50 (1,37) 3,09 (2,75) 

Formaldeído 3,99 (17,29) 4,43 (5,02) 4,93 (11,78)  

Acetaldeído 4,77 (20,73) 4,54 (34,36) 8,66 (12,54) 

Acetona 0,33 (1,23) 0,19 (0,39) 0,20 (0,40) 

Álcool alílico 0,38 (0,17) 0,25 (0) 0,16 (0,08) 

Ácido propiônico 5,27 (0,33) 3,87 (1,51) 3,86 (0,95) 

Propionaldeído 0,26 (2,76) 0,06 (1,85) 0,22 (1,13) 

Outros  1,24 (16,05) 41,24 (37,58) 31,37 (54,02) 

    

Coque a (%) 38,73 33,84 19,95 

Parâmetros: Vazão molar de glicerol = 0,72 mmol.mL
-1

, T = 320°C, massa de catalisador = 0,05 g, 
vazão de nitrogênio = 15 mL.min

-1
. 

A conversão, o rendimento e a seletividade mostrados são referentes aos produtos obtidos após 2 
h de reação. Os dados entre parênteses correspondem aos produtos obtidos após 10 h de reação. 
a
 Analisado por análise termogravimétrica após 10 horas de reação. 

 

A seletividade a acroleína utilizando o ITQ-2 (30) foi de 77% na primeira hora 

de reação, não havendo uma diminuição significativa da seletividade durante as 10 

horas de reação, finalizando o teste com 40%. Para o ITQ-2 com razão molar 
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SiO2/Al2O3 = 50, observou-se inicialmente 47% de seletividade na primeira hora de 

reação, decrescendo gradativamente até 18% na última hora reacional. O material 

exfoliado razão molar SiO2/Al2O3 = 80 apresentou um comportamento em relação a 

seletividade semelhante àquele com razão molar SiO2/Al2O3 = 50, porém com 

valores um pouco maiores, com 51 e 16% na primeira e última hora, 

respectivamente.  

Observou-se que as melhores seletividades a acroleína podem ser 

relacionadas com a maior densidade de sitos ácidos e pela maior fração de sítios 

ácidos fracos, condições bastante favoráveis a altas seletividades. Por esta razão, 

os materiais esfoliados apresentaram seguinte ordem de seletividade a acroleína: 

ITQ-2 (30) > ITQ-2 (80) > ITQ-2 (50). 

A distribuição dos produtos da reação de desidratação do glicerol é mostrada 

na Tabela 21, na qual se observa uma maior quantidade de produtos com o 

aumento da razão molar SiO2/Al2O3, tendência semelhante àquela observada para 

os MCM-22, com exceção do formaldeído e acetaldeído.  

O balanço de massa seguiu a mesma ordem da produção de acroleína, no qual 

se pode quantificar a maioria dos subprodutos obtidos na reação. 

 

5.2.7 Comparação entre os materiais derivados do precursor lamelar  

Os resultados de conversão do glicerol dos testes catalíticos utilizando os 

catalisadores MCM-22, ITQ-2 e MCM-36 na razão molar SiO2/Al2O3 = 30, são 

mostrados na Figura 42 e os produtos de reação da desidratação do glicerol são 

listados na Tabela 22. 

As curvas de conversão de glicerol utilizando o MCM-22, o MCM-36 e o ITQ-2 

mostram que os materiais são ativos, com valores iniciais de 90 a 100% nas 

primeiras horas de reação. Na segunda hora reacional, o ITQ-2 desativa 

significativamente, diminuindo sua conversão a 60%. Na terceira hora de reação, o 

MCM-22 tem uma brusca diminuição, obtendo a conversão em torno de 50%. O 

MCM-36 tem uma desativação significativa apenas após 6 horas de reação, a qual 

diminui até cerca de 45%. Todos os materiais decresceram gradativamente a 

conversão, e após 10 horas de reação, estes apresentaram em torno de 10 a 20%. 
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Figura 42. Efeito do material derivado do precursor lamelar MWW na (a) conversão de glicerol e (b) 
seletividade a acroleína. 

 

O melhor desempenho do MCM-36 na conversão de glicerol pode ser 

associado a sua dupla porosidade, e conforme o estudo de Tsukuda e 

colaboradores, 21 sugere-se que a mesoporosidade diminui a obstrução dos 

canais/sítios ativos pela formação de resíduos carbonáceos, e consequentemente, 

permite que este material seja ativo por mais tempo. 

A seletividade a acroleína utilizando materiais derivados do precursor lamelar 

MWW apresentaram perfis bastante distintos. O material calcinado obteve 

inicialmente 54% de seletividade a acroleína, que gradativamente diminuiu até cerca 

de 20% na última hora reacional. Segundo dados da literatura, o MCM-22 possui os 

sítios ácidos fortes localizados nas supercavidades e sítios ácidos moderados e 

fracos localizados nos canais sinusoidais da topologia MWW, e desta forma, à 

medida que esses canais são bloqueados por deposição de coque, o catalisador 

torna-se menos seletivo.115 O material pilarizado apresentou-se pouco seletivo. O 

maior valor de seletividade durante todo o teste foi de 26% na primeira hora de 

reação.  

Este comportamento pode ser explicado pela pequena quantidade de sítios 

ácidos e pelo bloqueio desses sítios por resíduos carbonáceos durante a reação, 

favorecendo reações secundárias. Já o material exfoliado (ITQ-2) apresentou 

excelentes seletividades, iniciando o teste com 77% e gradativamente decrescendo 

até 40% após 10 horas de reação. O melhor desempenho deste catalisador é 

sugerido pela combinação de grande densidade de sítios ácidos, a sua maior fração 
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de sítios ácidos fracos, além da grande área superficial, incrementada pela 

exfoliação das lamelas, favorecendo assim a acessibilidade aos sítios ácidos ativos 

presentes nas semicavidades. 

 
Tabela 22. Influência do material derivado do precursor MWW na reação de desidratação do 

glicerol a acroleína. 
 

Catalisador Derivados do precursor lamelar MWW 

Material MCM-22 MCM-36 ITQ-2 

Conversão (%) 99,75 (20,20) 89,04 (10,47) 58,07 (17,62) 

Rendimento a acroleína (%) 49,92 (4,30) 6,70 (0,14) 44,39 (7,17) 

    

Seletividade molar (%)    

Acroleína 50,05 (21,28) 7,52 (1,33) 76,45 (40,07) 

Acetol 2,04 (0) 1,63 (0,22) 7,31 (1,37) 

Formaldeído 4,60 (13,57) 0,70 (5,56) 3,99 (17,29) 

Acetaldeído 5,53 (15,28) 0,81 (5,64) 4,77 (20,73) 

Acetona 0,15 (0,39) 0,04 (0,14) 0,33 (1,23) 

Álcool alílico 0,27 (0) 0 (0) 0,38 (0,17) 

Ácido propiônico 4,21 (0) 1,13 (0,20) 5,27 (0,33) 

Propionaldeído 0,11 (0,74) 0,12 (0,39) 0,26 (2,76) 

Outros  33,04 (48,74) 88,05 (86,52) 1,24 (16,05) 

    

Coque a (%) 24,61 20,41 38,73 

Parâmetros: Vazão molar de glicerol = 0,72 mmol.mL
-1

, T = 320°C, massa de catalisador = 0,05 g, 
vazão de nitrogênio = 15 mL.min

-1
. 

A conversão, o rendimento e a seletividade mostrados são referentes aos produtos obtidos após 2 
h de reação. Os dados entre parênteses correspondem aos produtos obtidos após 10 h de reação. 
a
 Analisado por análise termogravimétrica após 10 horas de reação. 

 

A maior quantidade de subprodutos de reação da desidratação do glicerol é 

observada no catalisador com maior densidade de sítios ácidos, principalmente de 

sítios ácidos fortes, pois conforme já discutido nos tópicos anteriores, a formação de 

resíduos carbonáceos nos sítios ativos favorece formação de reações secundárias, 

e consequentemente, a formação de subprodutos de reação. 
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5.2.8 Caracterização dos catalisadores pós-teste 

A diminuição nos valores de conversão a glicerol e seletividade a acroleína em 

função do tempo observada em todos os materiais durante a reação sugere que há 

formação de coque nos canais e cavidades do catalisador. Visando investigar a 

formação destes resíduos carbonáceos foram feitas análises de difração de raios-X 

e termogravimetria dos materiais derivados do precursor lamelar de estrutura MWW. 

A análise de difração de raios-X dos materiais derivados do precursor lamelar 

de estrutura MWW após 10 horas de teste catalítico mostra que há um aumento do 

halo amorfo, sugerindo perda de cristalinidade dos materiais. No entanto, os picos 

característicos da estrutura MWW permaneceram inalterados, logo a amorfização foi 

parcial. O MCM-36 não foi caracterizado por DRX devido à pequena quantidade 

recuperada, que não foi suficiente para realização da medida. 
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Figura 43. Difração de raios-X dos catalisadores (a) antes e (b) após o teste catalítico. 

 

A análise termogravimétrica dos materiais após 10 horas de reação foi 

realizada em atmosfera oxidante a fim de caracterizar a natureza e a quantidade de 

coque formado na reação. Os resultados quantificados foram mostrados nas 

Tabelas de 17 a 23. A comparação da termogravimetria dos materiais derivados do 

precursor de estrutura MWW mostra que o material com maior formação de resíduos 

carbonáceos é o ITQ-2, conforme apresentado na Figura 44.  

Três eventos de perda de massa são mostrados provenientes da queima do 

coque116 nestes materiais: i) a 550°C, correspondente ao coque menos 

termoestável, localizado na superfície externa dos catalisadores; ii) a 640°C, devido 
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aos resíduos carbonáceos localizados nos canais de 12 membros; e iii) a 680°C, 

possivelmente relativo ao coque localizados nas cavidades de 10 membros. 

Observa-se que esse último evento é maior no MCM-22, devido a maior dificuldade 

de acesso a essas cavidades neste catalisador, quase inexistente no MCM-36, uma 

vez que essas cavidades são bloqueadas pelos pilares de sílica, e apresentáveis no 

ITQ-2. Além destes eventos, também foi observado uma perda de massa relativa em 

torno de 130°C, correspondente a água fisissorvida nos microporos dos 

catalisadores. 
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Figura 44. .Termogravimetria (a) e termogravimetria derivada (b) dos materiais derivados do precursor 

lamelar de estrutura MWW após o teste catalítico. 

 

5.2.9 Teste de estabilidade e reciclagem 

Os experimentos de longa duração foram conduzidos a fim de avaliar a 

estabilidade do catalisador que apresentou melhores valores de conversão do 

glicerol e seletividade a acroleína. Os resultados para três ciclos catalíticos utilizando 

o ITQ-2 durante 10 h de reação foram intercalados por etapas de queima do coque 

em atmosfera oxidante durante 1 hora a 350°C (Figura 45 e Tabela 23). 

Os perfis de conversão do glicerol permaneceram praticamente constantes nos 

três ciclos, apresentando valores em torno de 90% nas primeiras horas de reação e 

decrescendo para aproximadamente 15% nas últimas horas de reação. O primeiro 

ciclo obteve os melhores resultados de conversão do glicerol, o que sugere que o 

coque não foi completamente removido na etapa de queima. A escolha da 

temperatura do tratamento térmico para regeneração do catalisador foi feita com 

base em um estudo anterior, realizado com o zeólito ZSM-5, 36 para o qual a 
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temperatura de 350°C foi suficiente para remoção do conteúdo de resíduos 

carbonáceos no material. 
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Figura 45. Teste de estabilidade e reciclagem utilizando o ITQ-2 (30) na (a) conversão de glicerol e 
(b) seletividade a acroleína. 

 

Já os perfis de seletividades a acroleína foram distintos durante os três ciclos. 

No primeiro ciclo, observou-se a seletividade decrescer de 77% para 40%, na 

primeira e última hora de reação, respectivamente. No segundo ciclo, o teste foi 

iniciado com 63% de seletividade a acroleína e terminou com 20%. No terceiro ciclo 

foi observado um comportamento semelhante ao do segundo, com 61 e 21% de 

seletividade na primeira e última hora, respectivamente. 

Os resultados dos testes de estabilidade e reciclagem sugerem o ITQ-2 como 

um catalisador promissor na reação de desidratação do glicerol a acroleína em fase 

gasosa, sendo necessário apenas tratamento deste em atmosfera oxidante para 

remoção dos depósitos carbonáceos formados durante a reação. 

A partir dos dados da Tabela 23, a qual mostra a distribuição dos produtos da 

reação da desidratação do glicerol, pode-se perceber uma diminuição na quantidade 

dos subprodutos com os ciclos, porém, no terceiro ciclo observa-se uma produção 

muito grande de formaldeído e acetaldeído, o que sugere a degradação da 

acroleína. 
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Tabela 23. Teste de estabilidade e reciclagem utilizando o ITQ-2 na reação de desidratação do 
glicerol a acroleína. 

 

Catalisador ITQ-2 (30) 

Ciclos 1° 2° 3° 

Conversão (%) 58,07 (17,62) 67,70 (15,93) 96,80 (10,61) 

Rendimento a acroleína (%) 44,39 (7,17) 40,99 (3,17) 57,57 (2,27) 

    

Seletividade molar (%)    

Acroleína 76,45 (40,07) 60,55 (19,88) 59,47 (21,38) 

Acetol 7,31 (1,37) 3,74 (0,45) 4,03(0,05) 

Formaldeído 3,99 (17,29) 1,93 (8,18) 0,42 (37,67) 

Acetaldeído 4,77 (20,73) 1,99 (9,47) 4,48 (40,26) 

Acetona 0,33 (1,23) 0,12 (0,53) 0,25 (2,32) 

Álcool alílico 0,38 (0,17) 0,12 (0) 0,30 (0) 

Ácido propiônico 5,27 (0,33) 2,13 (0,21) 2,39 (0,01) 

Propionaldeído 0,26 (2,76) 0,13 (0,48) 0,33 (0,55) 

Outros  1,24 (16,05) 29,29 (60,80) 28,33 (1,84) 

    

Coque a (%) 38,73 

Parâmetros: Vazão molar de glicerol = 0,72 mmol.mL
-1

, T = 320°C, massa de catalisador = 0,05 g, 
vazão de nitrogênio = 15 mL.min

-1
. 

A conversão, o rendimento e a seletividade mostrados são referentes aos produtos obtidos após 2 
h de reação. Os dados entre parênteses correspondem aos produtos obtidos após 10 h de reação. 
a
 Analisado por análise termogravimétrica após 10 horas de reação. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Os materiais derivados do precursor lamelar de estrutura MWW mostraram-se 

ativos na reação de desidratação do glicerol a acroleína. Os processos de 

pilarização e exfoliação provocam um incremento nas propriedades texturais e na 

acidez em relação ao zeólito MCM-22, propriedades bastante favoráveis para a 

reação de estudo. 

O estudo dos parâmetros reacionais mostrou que as melhores condições de 

transformação de glicerol a acroleína foram: temperatura = 320°C; tempo de contato 

= 46,8 g.s.mmol-1 e solução de glicerol = 36,6%. 

O zeólito MCM-22 apresentou bons resultados de conversão de glicerol e 

seletividade a acroleína, nos quais foi percebido que o aumento da razão molar 

SiO2/Al2O3 não favorece uma melhora resultados devido a diminuição na densidade 

de sítios ácidos e na área superficial. 

O material pilarizado MCM-36 (30) apresentou os melhores valores de 

conversão de glicerol, devido a sua mesoporosidade, que não permite que os 

canais/sítios ativos sejam obstruídos pela formação de resíduos carbonáceos, e 

consequentemente, tornando o material ativo por mais tempo. No entanto, este 

material foi pouco seletivo a acroleína, produzindo uma grande quantidade de 

subprodutos gasosos. 

O material exfoliado ITQ-2 (30) apresentou as maiores seletividades a 

acroleína, resultado da combinação de sua grande quantidade de sítios ácidos e 

área externa, incrementada pela exfoliação das lamelas, favorecendo assim a 

acessibilidade aos sítios ácidos ativos presentes nas semicavidades superficiais. 

O principal mecanismo de desativação é a formação de coque, porém os 

catalisadores podem ser regenerados queimando os resíduos carbonáceos através 

do tratamento do catalisador na temperatura de 500°C durante 1 hora sob atmosfera 

oxidante.  

O ITQ-2 (30) mostrou uma boa capacidade de reciclagem, porém foi observado 

que o tratamento térmico para queima do coque a 350°C não foi suficiente para 

remoção destas espécies do catalisador. No entanto, não foi observada uma perda 

significativa na conversão de glicerol e seletividade a acroleína entre os três ciclos. 
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PERSPECTIVAS  

 

 Quantificar os produtos não condensáveis da reação de desidratação do 

glicerol. 

 

 Realizar a determinação de acidez por adsorção de piridina (FTIR – 

piridina) dos catalisadores para identificação dos sítios de Brönsted e 

Lewis.  

 

 Analisar os materiais por Ressonância Magnética Nuclear de 29Si e 27Al 

dos catalisadores pré e pós-teste a fim de identificar os diferentes 

ambientes químicos do alumínio, avaliando a influência da desaluminação 

dos catalisadores. 

 

 Testar os materiais com o glicerol residual da produção de biodiesel.  

 

 Realizar o teste de estabilidade e reciclagem com o MCM-22 e MCM-36 

 

 Propor um mecanismo reacional com base nos estudos realizados 
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APÊNDICE A - Cromatogramas obtidos por CG e HPLC 
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Figura 46. Cromatograma obtido na análise de cromatografia a gás. 
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Figura 47. Cromatograma obtido na análise de cromatografia líquida de alta definição. 


