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 Sílica Mesoporosa, MCM-41, Captura de CO2   

Introdução 

 Soluções aquosas de alcanolaminas são 
utilizadas em usinas termelétricas para amenizar o 
problema da emissão de CO2 na atmosfera.

1
 Porém, 

esse método apresenta algumas complicações, 
como corrosão dos tanques de captura e 
degradação das aminas. Além disso, é necessário 
empregar uma grande quantidade de energia para 
recuperar as aminas para o seu re-uso.

2
 O 

ancoramento de aminas em MCM-41 tem sido 
estudado como alternativa às bases líquidas para 
captura de CO2. 

Sílicas mesoporosas do tipo MCM-41 
apresentam alta área superficial e volume de poros. 
Recentemente, nosso grupo de pesquisa publicou 
um trabalho modificando este tipo de sílica com 
aminopropil para captura de CO2, onde se observou 
um aumento significante na capacidade de adsorção 
deste gás em baixas pressões.

3
 No presente 

trabalho, foram sintetizados materiais 
funcionalizados com aminas de diferentes 
basicidades como, alifáticas, aromáticas e cíclicas 
para avaliar o desempenho destes na captura de 
CO2. 

Resultados e Discussão 

Os materiais sintetizados estão 
apresentados na Figura 1. 

 
Figura 1: Representação esquemática dos materiais 
sintetizados. Os materiais foram sintetizados a partir da MCM-
41(esfera verde) e, (a) N-(3- trimetoxisilil)propil]etilenediamina, 
(b) N1-(3- Trimetoxisililpropildietilenetriamina, (c) 4-aminopiridina, 
(d) N-metil-4-piridinamina, (e) 1,3,4,6,7,8-hexaidro-2H-
pirimido[1,2-a]piridina. 

 
A análise elementar mostra 2,75; 3,51; 2,05; 

0,48 e 1,69 mmol de nitrogênio nos materiais (a), 
(b), (c), (d) e (e) respectivamente. A funcionalização 
foi investigada por espectroscopia IV-DRIFT. Todos 
os compostos apresentaram bandas em ~1085 e 

804 cm
-1

 referentes ao νs(Si-O-Si) e νas(Si-O-Si),  

respectivamente; em  2945 cm
-1

 devido ao ν(C-H) 

de carbono alifático e duas absorções em ~ 3309 e 

3370 cm
-1 

  referentes ao ν(N-H) dos grupos amino.  
Nos espectros de 

29
Si CPMAS da MCM-41 

observaram-se  sítios Q
2 

 em -86 ppm;  Q
3
 em -96 

ppm e  Q
4
 em -110 ppm. Todas as amostras 

funcionalizadas apresentaram sítios T
3 

entre -58 e -
68 ppm e T

2 
entre  -48 e -64 ppm, juntamente com 

sítios Q
3
 e Q

4
. Os espectros de 

13
C CPMAS NMR 

(Figura 2) dos materiais sintetizados apresentaram 
todos os carbonos referentes às partes alifática, 
aromática e cíclica dos compostos. 

 
Figura 2: Espectro de RMN 

13
C CPMAS dos materiais (a), (b), 

(c), (d) e (e). 

 As isotermas de Brunauer-Emmett-Teller 
(BET) para os materiais (a), (b), (c) e (d) mostraram 
isotermas do tipo IV, o que caracterizam materiais 
mesoporosos. Nestes materiais houve uma redução 
de volume e de diâmetro médio de poros em relação 
à MCM-41, indicando que a funcionalização deve ter 
ocorrido na superfície. Os materiais (d) e (e) 
apresentaram isoterma do tipo II, revelando uma 
mudança em suas estruturas. 

Conclusões 

Os materiais sintetizados neste trabalho 

foram caracterizados por diversas técnicas. Estas 

mostraram que os grupos sililantes estão ligados 

covalentemente à superfície da MCM-41. A captura 

de CO2 para estes materiais será realizada por meio 

de microcalorimetria. 
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