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Introdução 
A incorporação de alumínio indiretamente a rede 

cristalina da magadiita pode ser realizada através do 

método de cristalização induzida por sementes 

(SIC).
1 

A idéia de introduzir elementos de transição 

em aluminossilicatos, gerando um material 

bifuncional, é atraente em diferentes setores da 

Catálise. Os zeólitos lamelares ITQ-6 e ITQ-18, por 

exemplo, contendo vanádio e alumínio estruturais 

tem se mostrado bastante promissores na oxidação 

e desidratação de etanol, devido a arranjos 

estruturais específicos dos átomos de vanádio.
2 

Para melhor compreender a incorporação e o efeito 

de ambos metais, alumínio e vanádio, em estruturas 

lamelares silícicas, a magadiita foi modificada com 

diferentes razões molares Si/V usando diferentes 

composições de sementes de cristalização (método 

SIC). 

Resultados e Discussão 

A [Al]-magadiita e [V]-magadiita utilizadas como 

sementes apresentaram boa cristalinidade como 

indicado pela difração de raios-X (Figura 1) e 

apresentaram os átomos de 
27

Al (56 ppm) e 
51

V (-

570 ppm) majoritariamente em geometrias 

tetraédricas como indicados pela ressonância 

magnética nuclear. 
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Figura 1. Difratogramas de raios-X de magadiita 
contendo vanádio e alumínio, [X, Y]-maga x, y (W), 
onde X e Y são os elementos inseridos nas razões x 
e y, respectivamente, e onde W se refere a 
composição da semente utilizada. 

Quando Al e V são inseridos simultaneamente na 

estrutura da magadiita, independente da 

composição da semente de cristalização (magadiita, 

[Al]-magadiita ou [V]-magadiita), [V, Al]-magadiitas 

com boas cristanilidades foram obtidas apenas 

quando a razão molar Si/V da mistura reacional foi 

33. Em [V,Al]-maga 33,15, quantidades significativas 

de 
27

Al são encontrados em posições octaédricas 

enquanto os núcleos de 
51

V (Figura 2) estão em um 

ambiente químico menos distorcido quando 

comparado com [V]-magadiita livre de Al. Os sítios 

redox V
4+

/V
5+

 das amostras trocadas com NH4
+ 

foram investigados por UV-Vis e apresentam bandas 

na região de 270-280 nm e próximas a 330 nm 

devido a transferência de carga O→V de espécies 

de V em geometria tetraédrica com diferentes graus 

de distorção e sem espécies extra-rede. 
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Figura 2. RMN de 

51
V de magadiita contendo 

vanádio e alumínio, [X, Y]-maga x, y (W), onde X e Y 
são os elementos inseridos nas razões x e y, 
respectivamente, e onde W se refere a composição 
da semente utilizada. 

Conclusões 

A obtenção de [V, Al]-magadiita pelo método SIC 

com diferentes composições de sementes permitiu 

elucidar os primeiros mecanismos de incorporação 

de alumínio e vanádio, simultaneamente, em 

silicatos lamelares. 
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