
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Sistema Supramolecular Baseado em MCM-41 com Propriedades de 

Reagregação Espontânea.  

Elder A. de Vasconcelos
1 
(PQ), *Saulo F. Oliveira

1
(IC), Érika P. Marinho

1
(PQ), Yesmin P. Bernal

2
(PG), 

Eronides F. da Silva Jr.
2
 (PQ). *saulo.francaoliveira@ufpe.br  

1. Núcleo de Tecnologia. Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste. Caruaru-PE. 55002-970. 

2. Departamento de Física. Universidade Federal de Pernambuco. Recife-PE. 50670-901. 

Palavras Chave: MCM-41, Sistema Suplamolecular, Auto-agregação. 

Introdução 

Microfissuras induzidas por fadiga mecânica ou 

reações químicas representam um problema 

observado em alguns materiais de construção civil, 

como, por exemplo, os sistemas cimentíceos. Tais 

microfissuras comprometem a integridade de 

estruturas, resultando em falhas de desempenho. 

Assim, grande esforço vem sendo empregado em 

pesquisas para o desenvolvimento de materiais 

cimentícios com propriedades de autorreparo (self-

healing), capazes de reconstituir as regiões 

comprometidas por fissuras. Ahn e Kishi (1) 

observaram evidência de autorreparo em concreto 

incorporando geopolímeros, utilizando argilas 

expansivas como matéria-prima precursora. Neste 

trabalho, foi sintetizado um material com 

características de autorreparo obtido a partir de 

reação de nanotubos de MCM-41 e alumina em 

solução alcalina ativadora utilizada em reações de 

geopolimerização. 

Resultados e Discussão 

Nanotubos de MCM-41 e Al2O3, razão 1:2, em 

massa, foram solubilizados em solução alcalina 

ativadora de geopolimerização (2) (silicato de sódio 

e hidróxido de potássio) e agitados vigorosamente 

até obtenção de um líquido viscoso, que se solidifica 

após algumas horas. O sólido de aspecto vítreo 

translúcido obtido foi caracterizado por MEV, FTIR e 

DRX. A reagregação espontânea do material é 

observada em menos de 1h quando o mesmo é 

pulverizado (Figs. 1 e 2), resultando num sólido 

monolítico que assume a forma do recipiente no 

qual o pó macerado é acondicionado. Nos trabalhos 

encontrados na literatura (1), o fenômeno de 

autorreparo é observado após 28 dias em condições 

de recura em água. Nos experimentos descritos 

aqui, o material se refaz sem que sejam necessários 

tempos longos ou contato com água. 

Em algumas amostras, a reagregação repetiu-se 

por até 3 vezes. Admite-se que a causa desse 

comportamento esteja nas interações fracas 

presentes no sistema, permitindo que o mesmo se 

reconstrua e quebre reversivelmente (3). No 

momento, investigamos como otimizar e melhor 

controlar a propriedade de reagregação e também a 

possível aplicação desse material na construção civil 

como aditivo indutor de autorreparo de estruturas.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro DRX do sistema supramolecular. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. MEV do material sintetizado, após sua maceração.. 

Conclusões 

A reação entre MCM-41, Al2O3 e solução alcalina 

ativadora de reação de geopolimerização resulta na 

produção de um material sólido que após 

maceração apresentou reagregação espontânea, 

abrindo a perspectiva de sua utilização como aditivo 

indutor de autorreparo em alguns materiais de 

construção civil.  
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