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Introdução 

Atualmente, o uso de materiais zeolíticos (alumino-silicatos) tem sido explorado em 

vários setores da sociedade, principalmente por suas aplicações em adsorção e catálise, 

podendo ter aplicações em um número significativo de processos industriais de refino, 

química fina, petroquímica e na formulação de detergentes. Além disso, o uso das zeólitas na 

catálise é praticada devido a sua capacidade de reunir as principais características necessárias 

para um catalisador eficiente, como atividade, seletividade e estabilidade.  

As principais propriedades das estruturas das zeólitas incluem ainda alto grau de 

hidratação, alta estabilidade da estrutura cristalina, adsorção seletiva de gases e vapores, 

grande volume poroso quando desidratada e atividade catalítica. A indústria de petróleo 

depende basicamente de catalisadores contendo zeólitas, para realizar a separação de variados 

componentes do petróleo na produção de produtos como gasolina, querosene, e nafta [1]. 

As zeólitas representam um grupo de aluminossilicatos hidratados e cristalinos de 

metais alcalinos ou metais alcalino terrosos, constituída por uma rede de poliedros com 

tetraedros de SiO4 e AlO4 ligados entre si por átomos de oxigênio, cada um deles comum a 

dois tetraedros gerando uma estrutura microporosa. As cargas negativas de AlO4 são 

compensadas por cátions intersticiais ligados fracamente à estrutura. Como consequência, 

possuem uma superfície interna grande em comparação com sua superfície externa devido ao 

tipo de estrutura deste material, possibilitando a transferência de matéria entre os espaços 

intercristalinos. As moléculas que conseguem transitar em tais espaços variam com o tipo de 

zeólita. A estrutura da zeólita LTA pode ser visualizado na figura 1 [2]. 

 

Figura 1 – Estrutura da zeólita LTA. Fonte: Baerlocher & McCuske. 

O desequilíbrio de cargas que atrai o cátion mais próximo, com o objetivo de manter a 

neutralidade resulta na grande capacidade de troca catiônica das zeólitas. A eficiência das 

zeólitas é devido ao fato de que os fortes potenciais eletrostáticos no interior dos canais 

provocam uma aproximação forçada entre as moléculas reagentes gerando o abaixamento da 

energia de ativação necessária [3]. Diferentes tipos de zeólitas, como LTA, MFI, FAU e 

SAPO-34 têm sido preparadas com sucesso em laboratórios. No entanto, a otimização da 

síntese de zeólitas continua sendo um desafio na área.  

A zeólita A é de grande importância industrial devido as suas propriedades de 

peneiramento molecular, troca iônica e adsorção de água. Além disso, tem aplicação em 

diferentes áreas, tanto como adsorvente, aditivo em detergente, ou para agricultura e ração 



Departamento de Engenharia Química e de Materiais 

 

animal. Com razão molar Si/Al de aproximadamente um, é normalmente sintetizada sob a 

fórma sódica. 

Geralmente as zeólitas são sintetizadas a partir do procedimento hidrotérmico 

convencional. No entanto, alguns estudos têm descrito o uso da radiação de micro-ondas na 

síntese de diferentes materiais, uma vez que esse método de aquecimento oferece inúmeras 

vantagens quando comparado com o aquecimento convencional (forno elétrico). A introdução 

da energia de micro-ondas em uma reação química resulta em uma taxa de aquecimento muito 

maior, resultando em um menor tempo de cristalização. A técnica de aquecimento por forno 

de micro-ondas tem sido largamente utilizada nos últimos 50 anos para síntese de materiais 

[4].  

As micro-ondas são ondas eletromagnéticas não ionizantes com comprimentos de onda 

de 1mm a 1m e frequências desde 300 MHz a 30 GHz, situando-se entre as regiões de 

infravermelho e ondas de rádio do espectro eletromagnético. A onda eletromagnética resulta 

em uma rotação do dipolo da água, gerando na provável ativação de moléculas de água por 

quebra das ligações de hidrogênio [5].  13:15 

Objetivos 

• Sintetizar zeólita A em escala de laboratório utilizando o método hidrotérmico a partir de 

forno convencional.  

• Sintetizar zeólita A em escala de laboratório utilizando o método hidrotérmico por meio 

de forno de micro-ondas.  

• Realizar a caracterização físico-química da zeólita A sintetizada.  

Metodologia 

1. Síntese da zeólita LTA 

A síntese hidrotérmica foi realizada utilizando aluminato de sódio (NaAlO2) como fonte 

de alumínio, metassilicato de sódio (Na2SiO3) como fonte de silício, hidróxido de sódio 

(NaOH) como agente mineralizante e água deionizada.  

Preparou-se uma primeira solução de NaOH e água deionizada em agitação até que 

solubilizasse completamente. A solução foi, em seguida, dividida em duas. Na primeira 

metade foi adicionado aluminato de sódio e na outra metade, metasilicato de sódio. Ambas 

misturas foram homogeneizadas até que ficassem límpidas.  

Posteriormente, a solução com aluminato de sódio foi inserida na solução com 

metassilicato de sódio e agitou-se a mistura até a homogeneidade. A mistura foi posta no 

forno convencional por 4 horas a 100°C. Posteriormente, foi lavada e centrifugada até que 

atingisse pH abaixo de 9 e então foi deixada na estufa de um dia para o outro. Foram 

realizadas três amostras no forno convencional. 

Uma mistura similarmente preparada foi posta no forno de micro-ondas, mostrado na 

figura 2, durante 1 hora a 100°C. Também foi realizado um estudo da influência do tempo na 

obtenção da zeólita utilizando forno de micro-ondas nos tempos 30 e 60 minutos. 
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Figura 2 – Equipamento de micro-ondas. 

2. Caracterização da zeólita A 

2.1. Difração de Raios X (DRX) 

As análises de difração de Raios X (DRX) foram realizadas nas amostras de zeólita A 

feitas por ambos os métodos para constatar a formação de estrutura cristalina. Para isso, foi 

usado o equipamento Bruker modelo D8 Discover. Para comprovar a estrutura cristalina, fez-

se uso do banco de dados internacional de zeólitas (IZA- International Zeolite Association), o 

padrão DRX da zeólita LTA pode ser visualizado na figura 3 [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -DRX padrão do espectro da zeólita A. Fonte: International Zeolite Association. 
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2.2.  Adsorção de N2  

As isotermas de adsorção/dessorção de N2 foram obtidas por meio do aparelho 

Micromeritics modelo ASAP 2010 com objetivo de descrever a adsorção física de moléculas 

de gás sobre a superfície sólida da zeólita A. 

2.3. Fluorescência de Raios X (FRX) 

 A técnica não destrutiva de espectroscopia de fluorescência de Raios X foi utilizada 

para determinação da razão entre o silício e o alumínio, com o uso do aparelho Shimadzu 

modelo EDX 700. 

2.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A análise de microscopia eletrônica de varredura foi feita na amostra que apresentou 

difratograma mais semelhante à zeólita A, utilizando o aparelho Zeiss DSM-960. 

2.5. Espectroscopia de infravermelho (IR) 

A amostra previamente tratada por duas horas a 250°C foi analisada no 

espectrofotômetro por meio do aparelho Nicolet modelo IR 200. 

Resultados 

1. Difração de Raios X (DRX) 

Através das análises de DRX nas amostras de zeólita A pôde-se confirmar a formação 

de estrutura cristalina para ambos métodos de aquecimento por forno elétrico e de micro-

ondas. Nas figuras 4 e 5 são mostradas as curvas de intensidade relativa em relação ao ângulo 

2θ das amostras em que foram realizadas o aquecimento por forno de micro-ondas para 30 

minutos (MO30) e 60 minutos (MO60) de aquecimento, respectivamente.  

 

Figura 4 - Análise de DRX da amostra MO30 
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Figura 5 - Análise de DRX da amostra MO60 

A amostra aquecida por 60 minutos apresentou maior similaridade à zeólita A. Nas 

figuras 6, 7 e 8 são apresentadas as análises de DRX das amostras FC1, FC2 e FC3, as quais 

foram realizadas no forno convencional. 

 
Figura 6 - Análise de DRX da amostra FC1 
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Figura 7 - Análise de DRX da amostra FC2 

 

    
Figura 8 - Análise de DRX da amostra FC3 

As amostras sintetizadas com uso do forno convencional apresentaram características 

mais semelhantes com o espectro padrão da zeólita A, o que pode ter ocorrido pela presença 

de impurezas possivelmente presentes nos potes de polipropileno utilizados para aquecimento 

no forno de micro-ondas ou pelo tempo usado (até 60 minutos), não suficiente para a 

cristalização da zeólita NaA.   

 



Departamento de Engenharia Química e de Materiais 

 

2. Adsorção de Nitrogênio 

A isoterma de adsorção de N2 da amostra FC1 é mostrada na figura 9. 

 
Figura 9 – Isoterma de N2 da amostra FC1 

A isoterma de adsorção de N2 da amostra FC3 é mostrada na figura 10. 

 

Figura 10 – Isoterma de N2 da amostra FC3 

 

A isoterma da amostra FC1 não apresentou um bom volume adsorvido, demonstrando 

que a síntese não foi totalmente eficaz. Já a amostra FC3 apresenta uma curva semelhante à 

isoterma de langmuir, o que demonstra que a amostra é microporosa, como esperado.   

 

Fluorescência de Raios X (FRX) 
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A partir da identificação da composição química por meio da Fluorescência de Raios X 

de cada elemento foi possível calcular a razão molar Si/Al e comparar com o valor teórico 

planejado. Uma zeólita A possui uma razão de silício/alumínio de 1. Os valores encontrados 

são mostrados na tabela 1. A amostra FC3 apresentou a razão Si/Al mais próximo do valor 

teórico, mostrando que o método de síntese foi eficaz para incorporar o alumínio na estrutura 

da zeólita. 

Tabela 1 - Razão Si/Al para diferentes amostas 

Amostra   Razão Si/Al  

MO60 0,796 

FC1 0,799 

FC2 0,769 

FC3 0,950 

3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) da amostra de zeólita A 

realizada por meio de forno convencional é mostrada nas figuras 6, 7 e 8. Pela análise da 

referida ilustração, ocorreu a cristalização da fase zeólita A no processo de síntese, sendo 

caracterizada pela morfologia cúbica, a qual é típica deste tipo de zeólita. Os cubos formados 

apresentaram dimensões em torno de 2,668 µm.  

 

Figura 9 - Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura com aumento de 3000 

vezes. 

 
Figura 10 - Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura com aumento de 4300 

vezes. 
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Figura 11 - Micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura com aumento de 5000 

vezes. 

4. Espectroscopia do infravermelho (IR) 

 Na figura 12 é apresentado o espectro de infravermelho da amostra FC3. Quando 

comparado com resultados encontrados na literatura para zeólita comercial e zeólita sintética 

[7,8], confirma-se que a amostra obtida é uma zeólita do tipo A. 

 
Figura 12 - IR da amostra FC3 

Conclusões 

A zeólita A foi sintetizada com sucesso a partir do método sugerido pela International 

Zeolite Association (IZA) [6] com pequenas adaptações. A zeólita A sintetizada por micro-

ondas foi obtida com sucesso no tempo de 60 minutos, gerando uma redução no tempo de 

síntese quando comparado com o aquecimento convencional, onde esse tempo é de 4 horas, 

no entanto, esta amostra não foi obtida com alta pureza, detectando-se a presença de alguma 

outra fase. Desse modo, recomenda-se aumentar a temperatura ou o tempo de reação.  

A difração de raio X mostrou que as amostras possuem alta cristalinidade. A razão 

silício/alumínio encontrada da melhor amostra foi em torno de 0,95. A análise morfológica 

provou uma morfologia cúbica com dimensões em torno de 2,668 µm. Além disso, o 

infravermelho apresentou espectro semelhante ao encontrado na literatura para zeólita A.  
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