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Synthesis and Characterization of Mesoporous Materials SBA-15 Obtained with
Different Synthesis Conditions
Abstract: The mesoporous materials has received much attention due to their promising features in catalysis area,
adsorption and ion exchange. Among these materials highlights the SBA -15 having a hexagonal structure,
unidirectional, high thermal and hydrothermal stability and high average pore diameter. The synthesis of this
material occurs in acidic medium using as organic P123 driver and TEOS as silica source. Despite using only an
organic driver, other materials based on silica, such as KIT-6 using an alcohol such as codirecionador structure,
reducing the aging time to 24 hours compared to SBA-15. This paper aims to synthesize the SBA-15 using Butanol
(C4H10O) in the synthesis process in order to obtain a material in a shorter time and characterize it in order to
evaluate the use of butanol synthesis through the materials obtained. Samples were synthesized according to Zhao
et al. (1998) and using the modifications Butanol and characterized by XRD, TG / DTG, adsorption / desorption of
nitrogen and SEM. The butanol synthesized material showed textural, structural and morphological characteristics
similar to the standard sample, typical materials of SBA-15 type, even with a reduction of 24 hours of its synthesis.
The materials synthesized with the use of alcohol, had thicker walls which gives the material a greater resistance. It
was possible to shorten the synthesis of SBA-15 in 24 hours, yielding high quality materials, using Butanol during its
synthesis.
Keywords: Synthesis; characterization; SBA-15; Butanol.

Resumo
Os materiais mesoporosos tem recebido muita atenção devido as suas características promissoras na área de
catalise, adsorção e troca iônica. Dentre esses materiais se destaca o SBA -15 que possui uma estrutura hexagonal e
unidirecional, grande estabilidade térmica e hidrotérmica e alto diâmetro médio de poros. A síntese desse material
ocorre em meio ácido, utilizando o P123 como direcionador orgânico e o TEOS como fonte de sílica. Apesar de
utilizar somente um direcionador orgânico, outros materiais a base de sílica, como o KIT-6, utilizam um álcool como
codirecionador de estrutura, reduzindo o tempo de envelhecimento em até 24 horas em relação ao SBA-15. O
presente trabalho tem como objetivo sintetizar o SBA-15 utilizando o Butanol (C4H10O) no processo de síntese, a fim
de se obter um material em um menor tempo e caracterizá-lo com o intuito de avaliar a utilização do Butanol na
síntese através dos materiais obtidos. As amostras foram sintetizadas conforme Zhao et al. (1998) e com
modificações utilizando o Butanol e caracterizados por DRX, TG/DTG, adsorção/dessorção de nitrogênio e MEV. O
material sintetizado com o butanol apresentou propriedades texturais, estruturais e morfológicas semelhantes à
amostra padrão, típicas de materiais do tipo SBA-15, mesmo com a redução de 24 horas de sua síntese. Os
materiais sintetizados com o uso do álcool, apresentaram paredes mais espessas o que confere a esse material uma
maior resistência. Foi possível reduzir o tempo de síntese do SBA-15 em 24 horas, obtendo-se materiais de alta
qualidade, utilizando o Butanol durante a sua síntese.
Palavras-chave: SBA-15; Síntese; Caracterização; Butanol.
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1. Introdução
A classe de materiais mesoporos têm se
destacado e recebido muita atenção por
apresentarem elevada área superficial,
grande diâmetro médio de poros e
consideráveis estabilidades térmica e
hidrotérmica.1,2 Devido a essas características
esses materiais têm sido bastante
empregados, sendo relatados na literatura
vários trabalhos em diversas áreas, tais
como: catálise, adsorção, troca iônica,
transporte de fármacos e fabricação de
materiais funcionais avançados.3-6

base de sílica, que foi desenvolvido e
sintetizado pela primeira vez por Zhao et al.
(1998) na Universidade da Califórnia – Santa
Bárbara, EUA. Este material apresenta-se
como um dos materiais mesoporosos mais
investigados e empregados nos últimos
tempos por apresentar uma estrutura
mesoporosa unidirecional, elevado diâmetro
médio de poros e grande estabilidade
térmica e hidrotérmica.7-10 Os seus
mesoporos, ordenados hexagonalmente e
interligados por microporos, possibilitam o
alojamento ou a difusão de grandes
moléculas, o que confere a ele uma vasta
aplicabilidade, se destacando-se na área de
catálise e adsorção. 11-14

O SBA- 15 é um material mesoporoso a
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A síntese típica deste material ocorre em
meio fortemente ácido, utilizando o
copolímero
tribloco
Pluronic
P123
(EO20PO70EO20) como o direcionador
orgânico da estrutura e o tetraetilortosilicato
(TEOS) como fonte de sílica. Na síntese do
SBA- 15 utiliza-se somente o P123 como
direcionador da estrutura e o tempo
destinado à síntese geralmente ultrapassa 48
horas, 7,8 o que acarreta um considerável
gasto, principalmente, pelo consumo de
energia
elétrica
proveniente
dos
equipamentos utilizados no processo de
síntese. Porém, outros tipos de materiais a
base de sílica, como o KIT-6 que possui uma
estrutura cúbica em 3D (mais complexa que a
hexagonal em 2D característica do SBA-15)
utiliza- se de um álcool, especificamente o
Butanol (C4H10O), na síntese como um
codirecionador e cosolvente, na qual esse
álcool tem a função de influenciar o
comportamento das micelas e ajudar na
ordenação mais rápida da sua estrutura,15,16
diminuindo o tempo total de síntese em 24
horas, em comparação ao SBA-15.
Tendo em vista as características
promissoras apresentadas por esse material
e devido haver relatos na literatura sobre a
funcionalidade
do
Butanol
como
codirecionador em materiais mesoporosos
similares, o presente trabalho tem como
objetivo sintetizar o SBA-15 utilizando o
Butanol no processo de síntese, a fim de se
obter um material em um menor tempo e
caracterizar os materiais obtidos com o
intuito de avaliar a utilização do Butanol na
síntese do SBA-15.

2. Materiais e Métodos
2.1. Sínteses dos Materiais

A amostra denominada, SBA-15 Padrão,
foi sintetizada pelo método hidrotérmico,
proposto por Zhao et al. (1998), usando o
copolímero tribloco P123 (EO20PO70EO20),
ácido clorídrico 37%, água destilada e o
tetraetilortosilicato (TEOS) como fonte de
Rev. Virtual Quim. |Vol 8| |No. 6| |1855-1864|

sílica, seguindo a seguinte proporção molar:
1,000 TEOS: 0,015 P123: 2,750 HCl: 166,0
H2O. O procedimento consistiu na dissolução
do P123 em água e ácido clorídrico por 2
horas em uma temperatura que variou de 35
a 40 0C, logo após, adicionou- se a fonte de
sílica TEOS e deixou a mistura sob agitação a
mesma temperatura por 24 horas. Em
seguida colocou- se o gel de síntese em uma
autoclave de teflon revestida de aço
inoxidável e colocou- se na estufa por 48
horas a 100 0C. Após esse tempo o material
foi resfriado a temperatura ambiente, filtrado
a vácuo e lavado com uma solução de
etanol/HCl a 2 %. Posteriormente o material
foi calcinado a 550 0C por 6 horas para a
remoção do direcionador orgânico.
Na amostra de SBA- 15 com modificações,
nomeada de SBA-15 (B), utilizou- se o butanol
como co- direcionador e realizou- se a síntese
seguindo a seguinte proporção molar: 1,000
TEOS; 0,017 P123; 1,83 HCl; 195 H2O; 1,31
Butanol. O restante do procedimento foi
igual ao descrito para a amostra padrão,
modificando apenas o tempo do gel de
síntese na estufa, de 48 horas, para 24 horas.

2.2. Caracterizações

Todas as amostras não calcinadas foram
analisadas por termogravimetria (TG/DTG),
com o objetivo de escolher a temperatura
correta
de
calcinação.
As
curvas
termogravimétricas foram realizadas em uma
termobalança a STA 449F3- Júpiter. Nas
análises foram utilizadas aproximadamente 5
mg de material em cadinho de porcelana,
sendo
as
amostras
submetidas
a
aquecimento de uma temperatura de 25 a
900 0C, com uma razão de aquecimento de
10 0C.min-1, sob atmosfera dinâmica de
nitrogênio com fluxo de 25 mL.min-1.
Para verificar se a estrutura típica de
materiais do tipo SBA-15 foi obtida, utilizouse a técnica de difração de raios-X. Foi
empregado o método do pó, sendo a
amostra previamente pesada para então ser
analisada. O equipamento utilizado foi um
1857
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Rigaku modelo Mini Flex II utilizando
radiações de CuKα, e u a voltage de 30
k/V e corrente de tubo de 30 m. A abertura
da fenda foi de 0,150 com passo de 0,0050 e
tempo de 0,4 s, sendo os dados coletados em
aixo â gulo u a faixa de θ de 0,5 a 0.
Utilizou- se a técnica de adsorção e
dessorção de nitrogênio (N2) para obter
informações
importantes
sobre
as
propriedades texturais dos materiais
sintetizados. As isotermas de nitrogênio de
todos os materiais estudados foram
realizadas
em
um
equipamento
Micromeritics ASAP 2020. As amostras foram
previamente desgaseificadas, inicialmente
com fluxo de nitrogênio a 90 0C por 30 min e
depois no mesmo fluxo na temperatura de
200 0C por 8 horas. Após a desgaseificação
foram submetidas à adsorção de nitrogênio a
77 K.
As amostras de SBA- 15 foram
caracterizadas através da análise de MEV
(microcopia eletrônica de varredura). As

imagens foram obtidas com o objetivo de
observar morfologicamente a estrutura dos
materiais sintetizados e a forma das
partículas. Para esse fim, foi utilizado o
equipamento da Shimadzo modelo MIRA3.

3. Resultados e Discussão
3.1.
Análises
(TG/DTG)

Termogravimétricas

A Figura 1 e a Tabela 1 mostram os dados
obtidos
a
partir
das
análises
termogravimétricas realizadas nas amostras
padrão e SBA-15 (B) não calcinadas. Essa
técnica foi realizada com o intuito de
encontrar as condições ideais para a
calcinação dos materiais, de forma que todo
direcionador fosse removido da estrutura do
material.

Figura 1. Curvas termogravimétricas das amostras a) SBA- 15 e b) SBA-15 (B)
1858

Rev. Virtual Quim. |Vol 8| |No. 6| |1855-1864|

Fernandes, F. R. D. et al.

Tabela 1. Dados Termogravimétricos das amostras de SBA-15 e SBA-15 (B)
Amostras

Faixa de Temperatura (ºC)

Perda de Massa (%)

I

II

III

I

II

III

SBQ-15

25-123

123-288

288-550

19,4

15,9

4,1

SBA-15 (B)

25-120

120-291

291-550

2,5

37,4

16,8

Pode- se observar na Figura 1, que as
curvas tanto para a amostra de SBA-15
padrão quanto para a SBA-15 (B)
apresentaram três faixas de temperatura
onde ocorrem perdas de massa. As três
perdas correspondem a saída de água
fisissorvida do material, a decomposição do
direcionador orgânico e a condensação de
grupos silanóis restantes, respectivamente.17
Pode- se observar que as perdas
ocorreram em faixas de temperatura
semelhantes, o que demonstra que a
modificação realizada na síntese padrão não
alterou a temperatura de saída do
direcionador orgânico. Entretanto, percebese
uma
diferença
na
análise
termogravimétrica e a mesma pode ser vista
com maior clareza na Tabela 1, onde a
amostra SBA-15 (B) apresentou a segunda e a
terceira perda de massa consideravelmente
superior à perda observada na amostra
padrão. Essa diferença está relacionada com
a formação e posterior condensação de
grupos silanóis (Si-OH) presentes na amostra.
A amostra sintetizada com um menor tempo

de tratamento hidrotérmico apresentou, com
base na TG, uma quantidade maior de grupos
silanóis presentes em seja na sua superfície
ou nos poros, essa característica pode ser
vantajosa em aplicações que se possam
utilizar de interações com os grupos OH.
Outra informação importante obtida
através da TG/DTG é a temperatura de
calcinação dos materiais. Com base nas faixas
de perdas de massa pode- se observar que
após a temperatura de 550 0C, já não ocorre
nenhuma perda de massa nas duas amostras,
determinando- se assim essa a temperatura
de calcinação ideal para materiais.

3.2. Difração de Raio-X (DRX)

Na Figura 2, pode- se observar os
difratogramas de raios-X, em baixo ângulo de
0,5 a 30 para as amostras SBA-15 Padrão e
SBA-15 (B), ambas calcinadas.

Figura 2. DRX das amostras a) SBA- 15 padrão e b) SBA-15 (B)
Rev. Virtual Quim. |Vol 8| |No. 6| |1855-1864|
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Pode-se observar que as duas amostras
apresentaram três reflexões referentes aos
planos de difração (100), (110) e (200),
característicos da estrutura mesoporosa
bidimensional com simetria P6mm, que
representam a estrutura hexagonal de
materiais do tipo SBA-15 bem ordenados.7,8,18
Indicando que o método utilizado, com a
utilização do álcool e a redução de 24 horas
na síntese padrão, não destruiu e nem
deformou as características estruturais do
SBA-15, apresentando intensidades altas e
semelhantes entre os materiais, para a
primeira reflexão (100), o que é um indicativo
de uma boa organização estrutural.
A principal diferença encontrada em
termos estruturais nos materiais foi o valor
encontrado para o parâmetro mesoporoso
(a0), onde os seus valores podem ser vistos
na Tabela 2. Esse parâmetro demonstra

basicamente a distância entre um centro de
um poro a outro, na organização hexagonal, e
essa diferença encontrada nesse parâmetro
pode estar relacionada com a presença do
butanol no mecanismo de síntese. O butanol
adicionado antes da fonte de sílica, no
processo de síntese, se liga aos bastões
micelares previamente formados, através de
pontes
de
hidrogênio,
causando
impedimentos estéricos (Figura 3), sendo
assim, ao se adicionar a fonte de sílica para a
formação da estrutura inorgânica, as
moléculas de Butanol promovem um
afastamento entre esses bastões micelares
(futuros poros), o que explica a diferença no
parâmetro mesoporo e também a diferença
na espessura da parede dos materiais,
corroborando com os resultados obtidos na
técnica de adsorção e dessorção de N2.

Figura 3. Interação do Butanol com os bastões micelares no mecanismo de síntese do SBA-15
(B)

3.3. Adsorção e Dessorção de N2
A Figura 3 apresenta as isotermas de
adsorção/dessorção de nitrogênio bem como

1860

a distribuição dos diâmetros de poro e a
Tabela 2 apresenta as propriedades texturais
para as amostras de SBA-15 Padrão e SBA-15
(B).
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Figura 4. Isotermas de adsorção/dessorção de N2 referentes às amostras: a) SBA-15 Padrão e
b) SBA-15 (B)

Tabela 2. Dados das propriedades texturais das amostras SBA- 15 Padrão e SBA- 15 (B)
Materiais
Mesoporos

Dp (nm)

Vp
(cm3.g-1)

VMicro
(cm3.g-1)

SBET
(m2.g-1)

SMicro
(m2.g-1)

a0 (nm)

w (nm)

SBQ-15

6,19

0,75

0,098

705

148,3

10,50

4,31

SBA-15 (B)

6,50

0,76

0,088

566

110,3

11,58

5,08

w = a0 – Dp
Os resultados de adsorção/dessorção
mostraram que as amostras apresentaram
isotermas do tipo IV com loop de histerese
H1 em uma pressão entre 0,6 – 0,76 que é
típico para materiais mesoporosos altamente
organizados e com sistema de poros
cilíndricos e com tamanho de poro uniforme,
referentes a esse tipo de material,19-21 o que
corrobora com os resultados de DRX.
Rev. Virtual Quim. |Vol 8| |No. 6| |1855-1864|

Pode- se observar que apesar da redução
do tempo de envelhecimento em 24 horas, a
amostra apresentou propriedades texturais,
como diâmetro e volume de poros,
semelhante a padrão, apresentando apenas
uma redução, na área específica, onde essa
redução pode ser explicada pela diferença
encontrada na espessura das paredes dos
materiais. Assim como foi discutido nos
1861
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resultados de DRX, o butanol promove uma
maior distância entre os bastões micelares e
após a adição do TEOS, uma quantidade
maior de sílica pode ter sido direcionada na
formação das paredes do SBA-15 (B), o que
gerou uma redução da área específica e uma
maior espessura da sua parede, sendo

considerado um bom resultado, pois, paredes
mais espessas promovem uma maior
resistência térmica e mecânica ao material, o
que é uma característica bastante
interessante para aplicações na área de
catálise.

Figura 5. Principais diferenças nas propriedades texturais entre os materiais sintetizados

3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV)

A Figura 6 mostra as imagens de MEV para
as amostras de SBA-15 padrão e SBA-15 (B)
respectivamente.
Pode-se observar com base nas imagens,
que tanto a amostra padrão quanto a
amostra com modificações, apresentaram
partículas com tamanhos em escala
micrométrica, não uniformes e com um
formato
alongado,
semelhantes
a
bastonetes, na qual essas partículas se

1862

aglomeram de tal forma que o seu aspecto se
asse elha
a
olares
de
o tas
e trelaçados , o de essas estruturas
condizem com as encontradas na literatura,2224
indicando que essa fase provavelmente
correspondente a SBA-15. Pode- se observar
que mesmo com as modificações na síntese o
material sintetizado apresentou morfologia
semelhante ao padrão, tal resultado
corrobora com os resultados encontrados na
técnica de Adsorção e Dessorção de N2 e
DRX, demonstrando que o Butanol, no
processo de síntese adotado, não interfere
na morfologia do material obtido.
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Figura 6. Imagens de MEV das amostras a) SBA-15 padrão e b) SBA-15

4. Considerações Finais
É possível diminuir o tempo de síntese do
SBA-15 em 24 horas utilizando o Butanol no
procedimento de síntese. O Butanol,
possivelmente, modifica o mecanismo de
síntese do SBA-15 se ligando aos bastões
micelares, através de pontes de hidrogênio,
aumentando a distância entre eles, dando
origem a um material com paredes mais
espessas e consequentemente, mais
resistentes. O uso do Butanol proporcionou a
grande redução de 24 horas no processo de
síntese, representando um resultado muito
importante do ponto de vista ambiental
(diminuição da energia elétrica durante o
processo) e industrial (tempo de obtenção
desses materiais), sem alterar de forma
negativa
as
propriedades
texturais,
estruturais e morfológicas do SBA-15.
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