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RESUMO 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

A síntese de zeólitas a partir de fontes naturais de Silício e Alumínio são rotas 

alternativas promissoras para a obtenção de materiais porosos da família MCM ou 

zeólitas. Tais materiais normalmente são usados em processos catalíticos e/ou 

adsortivos seja para obtenção de novos produtos ou para processos de purificação e 

separação dos mesmos. A legislação ambiental é cada vez mais rigorosa e exige o 

uso de materiais cada vez mais eficientes, com intuito de realizar prevenção de 

poluição, por gases ou a líquidos contaminantes do meio ambiente. 

 Visando a obtenção de um material com características ambientalmente 

corretos, esse estudo teve como objetivo a síntese de zeólita A, a partir de um 

sedimento amorfo, diatomita, o qual é encontrado em abundância na região nordeste 

do Brasil, podendo vir a substituir produtos convencionais para a produção de 

zeólita, envolvendo custos mais altos. A metodologia utilizada para obtenção da 

“zeólita A” usando como fonte de sílica e alumina a diatomita é simples, uma vez 

que esta é uma fonte de silício, não necessitando, portanto de um direcionador 

estrutural, como também de um tratamento térmico, apenas secagem convencional 

para retirada da água. A “zeólita A” foi obtida a partir da diatomita, porém como 

etapa intermediária obteve-se a sodalita.  As caracterizações foram feitas pelas 

seguintes técnicas: EDX, DRX, FT-IR, MEV e determinação de área específica pelo 

método BET e o método BJH para verificação do diâmetro de poros. Através da 

caracterização do material obtido comprovou-se primeiramente a obtenção da 

sodalita e após modificação da mesma, obteve-se a zeólita A. 

Palavras-Chave: Diatomita, zeólita, sodalita, zeólita A 
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ABSTRACT 

__________________________________________________________________________________ 

 

The synthesis of zeolites from natural sources of silicon and aluminum are 

promising alternative routes to obtain porous or zeolite MCM family. Such materials 

are typically used in catalytic processes and / or adsorption is to obtain new products 

or for separation and purification processes thereof. Environmental legislation is 

becoming stricter and requires the use of materials more efficient, aiming to achieve 

pollution prevention, by gas or liquid contaminants in the environment. 

   In order to obtain a material with environmentally friendly features, this study 

aimed at the synthesis of zeolite A, from an amorphous sediment, diatomite, which is 

found in abundance in the northeast region of Brazil, may be substituted for 

conventional products the production of zeolite, involving higher costs. The 

methodology for obtaining the "Zeolite A" using as a source of silica and alumina 

diatomite is simple, since this is a source of silicon, not requiring therefore a 

structural driver, but also by heat treatment, only drying conventional to remove 

water. The "zeolite A" was obtained from diatomite, but as an intermediate step we 

obtained the sodalite. The characterization was made by the following techniques: 

EDX, XRD, FT-IR, SEM and determining a specific area by the BET method and the 

BJH method for checking the diameter of pores. By characterization of the obtained 

material was first demonstrated the achievement of sodalite and after modification of 

the same, there was obtained zeolite A. 

 

Keywords: diatomite, zeolite, sodalite, zeolite A 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A preocupação com o meio ambiente é fundamental no mundo 

moderno, portanto os métodos de preservação ambiental nunca estiveram tão 

presentes no cotidiano. Pesquisas, na área de materiais, vêm sendo desenvolvidas 

para adsorção de poluentes químicos de natureza orgânica ou inorgânica, 

proveniente das indústrias em geral. As zeólitas, por suas propriedades químicas, 

físicas, físico-químicas e estruturais são materiais promissores que podem ser 

usadas para o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes que possam 

colaborar com a manutenção e a sustentabilidade do planeta.  

As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos de larga aplicação 

industrial, podendo ser aplicadas em numerosos processos industriais de refino, 

petroquímica e química fina; bem como podem ser utilizadas como catalisadores 

para craqueamento. As razões de seu êxito em catálise são sua alta área específica, 

capacidade de adsorção, seus centros ativos, o tamanho de seus canais e 

cavidades e sua seletividade de forma. Estas características fazem com que as 

zeólitas sejam materiais interessantes para serem utilizados também como 

trocadores iônicos, peneiras moleculares e adsorventes (XU, PANG et al, 2007 apud 

RIGO et al,  2009). 

A estrutura das zeólitas apresenta canais e cavidades interconectados 

ou não de dimensões moleculares, nas quais se encontram os cátions de 

compensação de carga na estrutura, moléculas de água ou outros adsorvatos e sais. 

O tipo de estrutura das zeólitas confere-lhes uma superfície interna muito grande, 

quando comparada à sua superfície externa. A estrutura da zeólita permite a 

transferência de matéria entre os espaços intracristalinos. No entanto, essa 

transferência é limitada pelo diâmetro dos poros das zeólitas. Dessa forma, só 

podem ingressar ou sair do espaço intracristalino aquelas moléculas cujas 

dimensões são inferiores a certo valor crítico, que varia de uma zeólita a outra 

(GIANNETTO, 2000 apud RIGO et al, 2009). 

A síntese de zeólitas utiliza fontes de sílica e alumina como matéria-

prima, entretanto, novos processos de síntese de zeólitas empregando matérias-
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primas economicamente viáveis vêm sendo objeto de vários estudos. Matérias-

primas naturais, tais como diatomita, perlita, caulim, outros argilominerais e cinzas 

de carvão, vêm sendo empregadas na síntese de zeólitas, tais como A, X, Hidro 

Sodalita, ZSM-5, offretita, Mordenita, entre outras (RIGO et al, 2009). 

Os rendimentos das sínteses das zeólitas utilizando materiais 

alternativos são mais baixos se comparados com aqueles obtidos através da síntese 

tradicional, utilizando materiais precursores de alta pureza. Além disso, nas rotas 

empregando matérias-primas naturais, freqüentemente, mais de uma fase estão 

presente. Isso decorre principalmente porque o procedimento empregado na síntese 

de zeólitas a partir de sedimento é o de fusão alcalina. Apesar desses 

inconvenientes, a síntese de zeólitas a partir de matérias-primas naturais continua 

sendo atraente por sua abundância, evitando o uso de substâncias químicas 

sintéticas, desta forma contribuindo para a preservação do meio ambiente.  

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo buscar uma nova fonte de matéria 

prima regional, contendo silício e alumínio para obtenção da zeólita A.  

 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 

 Sintetizar uma zeólita a partir da utilização de um sedimento amorfo.  

 Modificar uma zeólita de baixa porosidade para uma zeólita de alta 

porosidade com maior poder de adsorção. 

 Comprovar a formação do material através da caracterização físico-química, 

morfológica e estrutural.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 ZEÓLITAS 

 

 

As zeólitas foram descobertas em 1756 por um mineralogista sueco, 

Freiherr Axel Frederick CRONSTEDT, que denominou o grupo de minerais a partir 

das palavras gregas “zeo” (ferver) e “lithos” (pedra), ou seja, “pedras que fervem”, 

devido à sua característica peculiar de liberar bolhas ao serem imersas em água 

(COOMBS et al. 1997 apud  SOARES, 2010). Em 1896, FRIEDEL desenvolveu a 

idéia de que a estrutura das zeólitas consistia num tipo de esponja depois de 

observar que vários líquidos como, álcool, benzeno e clorofórmio ficavam ocluídos 

em zeólitas hidratadas. Em 1909, GRANDJEAN observou que a zeólita chabazita 

adsorvia amônia, ar, hidrogênio e outras moléculas. Em 1925, WEIGEL e 

STEINHOFF reportaram pela primeira vez o termo peneira molecular. Em 1930, 

TAYLOR e PAULING determinam a primeira estrutura cristalográfica de uma zeólita. 

Em 1932, MCBRAIN descreveu que o termo “peneira molecular” aplicava-se a 

sólidos capazes de adsorver seletivamente moléculas cujo tamanho permitiam sua 

entrada nos canais. Na metade dos anos 30 e 40, BARRER se torna o pioneiro em 

trabalhos de adsorção e síntese em zeólitas, e em 1945, BARRER apresenta a 

primeira classificação de zeólitas baseando-se no tamanho dos poros (FLANIGEN, 

2001); até o início da década de 1950, a zeólita com maior diâmetro de poros era a 

Zeólita Y, com limitação de 8 Å. Atualmente, peneiras moleculares podem ser 

preparadas com diâmetros de poros variando de 3 a 100 Å de diâmetro 

(MASCARENHAS, 2001 et al); retomando a história, em 1948 é reportado à primeira 

zeólita sintética, um análogo da zeólita mineral Mordenita (FLANIGEN, 2001). 

No final dos anos 50, mais de 2000 ocorrências distintas de zeólitas 

naturais foram descobertas em mais de 40 países, e muitas aplicações industriais 

foram desenvolvidas baseadas em sua gama de propriedades químicas, físicas e 

físico-químicas (CELTA BRASIL, 2008). Zeólitas são aluminossilicatos hidratados 
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formados por estruturas cristalinas tridimensionais de tetraedros de SiO4 e de AlO4, 

ligados entre si pelos quatro vértices de oxigênio. Nessa configuração, as cargas 

negativas dos tetraedros de AlO4 são compensadas por cátions intersticiais (Na+, K+, 

Ca2+ e Ba2+) e formam uma estrutura aberta, com grandes canais, por onde a água e 

outras moléculas podem se alojar e apresentar considerável liberdade de 

movimento, permitindo a troca iônica e uma hidratação reversível (DANA 1981 apud 

SHINZATO 2007). Por isso, quando aquecida, a água nos canais desprende-se fácil 

e continuamente, deixando a estrutura intacta; após a desidratação completa da 

zeólita, os canais podem ser preenchidos novamente com água ou outras 

substâncias (DEER et al. 1966 apud SHINZATO 2007). A estrutura da Zeólita pode 

apresentar uma porosidade regular de dimensões comparável as das moléculas 

orgânicas, com aberturas dos poros variando de 3 a 10 Ǻ, conforme o tipo de 

estrutura (LUZ 1995 apud SHINZATO 2007). Cabe ressaltar que a uniformidade no 

tamanho e na forma dos anéis de oxigênio das zeólitas contrasta, por sua vez, com 

a relativa variedade de tamanho dos poros de outros materiais adsorventes como 

sílica gel, alumina ativada e carvão ativado. As revisões sobre zeólitas naturais 

enfocam principalmente suas propriedades tecnológicas, como de troca iônica 

(PABALAN & BERTETTI 2001apud SHINZATO 2007), e seu uso em tratamentos de 

efluentes municipais e industriais (PANSINI 1996 KALLO 2001 apud SHINZATO 

2007). 

 

 

2.1.1 Estrutura e classificação das zeólitas 

 

 

Quimicamente, as zeólitas são aluminossilicatos cristalinos hidratados 

geralmente contendo metais alcalinos e alcalinos terrosos como compensadores de 

carga. Em geral, sua fórmula química é M2/n O.Al2O3.z SiO2,  onde n é a valência do 

cátion M e z podem variar de dois até infinito segundo a regra de Loewenstein.  

Estruturalmente, as zeólitas possuem um arranjo tridimensional de 

tetraedros TO4 (SiO4  ou AlO4), como mostrado na Figura 2.1(a e b), ligados entre si 
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através dos átomos de oxigênio formando subunidades  e, finalmente, redes 

constituídas por blocos idênticos, as celas unitárias. (GUISNET e RIBEIRO, 2004). 

 

 

Figura 2-1 - a) Esquema da unidade básica da zeólita; b) Esquema ilustrativo mostrando as unidades 

básicas na estrutura de zeólitas e o cátion (M
+
) compensando a carga negativa gerada ao redor do 

átomo de Al  

FONTE: MARTINS e CARDOSO, 2006. 

 

 

A estrutura básica primária tetraédrica pode levar a formação de redes 

tridimensionais bastante diversificadas, que geram sistemas porosos particulares e 

tornam as zeólitas importantes em processos de purificação, adsorção e catálise 

(FLANIGEN, 2001). Nestes processos, a proporção de alumínio é, portanto, uma 

propriedade extremamente importante, afetando a distribuição da densidade de 

carga negativa na rede e, assim, a capacidade de troca iônica, a densidade e força 

dos sítios ácidos de Brønsted, como também a estabilidade térmica, 

hidrofilicidade/hidrofobicidade das superfícies interna e externa e as dimensões da 

célula unitária (BRAGA e MORGON, 2007).  

A estrutura porosa da zeólita com suas redes de canais permite a 

passagem de massa através dos espaços intracristalinos, no entanto essa 

passagem é limitada pelo diâmetro de seus poros, ou seja, só poderão entrar ou sair 

do espaço intracristalino, moléculas cujas dimensões são inferiores a um dado valor 

crítico, variando de uma zeólita a outra (GIANETTO, 1990). 

Em se tratando de zeólitas, os processos de adsorção, bem como os 

processos catalíticos requerem a difusão das moléculas nos microporos das 

zeólitas. Sendo assim, é possível se usar zeólitas nesses processos desde que a 
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abertura de seus poros tenha, pelo menos, oito átomos T (T = Si ou Al) e oxigênio, 

definidos pelo número de átomos T (8, 10, 12 e 14 átomos) presentes nas aberturas 

dos poros (GUISNET e RIBEIRO, 2004), como demonstrado na Figura 2.2. Desta 

forma, os microporos das peneiras moleculares podem ser classificados como: 

 - pequenos: aberturas com 8 átomos T, com diâmetro  livre de 3 a 4,5 Ǻ. 

- médios: aberturas com 10 átomos T, com diâmetro livre de 4,5 a 6 Ǻ. 

- grandes: aberturas com 12 átomos T, com diâmetro livre de 6 a 8 Ǻ. 

- super grandes: aberturas com 14 átomos T, com diâmetro livre de 7 a 10 Ǻ. 

Peneiras moleculares com poros maiores que 20 são classificadas 

como materiais mesoporosos (LUNA e SCHUCHARDT, 2001). 

 

 

Figura 2-2 - Estruturas e celas unitárias das zeólitas: Zeólita A (LTA), MFI, Faujasita FAU e DON, e 

seus anéis com 8, 10, 12 e 14 átomos T respectivamente.  

FONTE: BAERLOCHER et al., 2001 
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A unidade primária de construção das zeólitas tem a configuração de 

um átomo central, normalmente de Si ou Al. As unidades de construção secundária 

(Secondary Building Unit-SBU) contêm até 16T- átomos, tendo-se a formação de 

anéis simples ou duplos de quatro, seis ou oito tetraedros (S4R, D4R,S6R, D6R, 

S8R, D8R), de acordo com a Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 - Unidades de construção secundária  

FONTE: MEIER, OLSON, 1992 

 

 

A classificação de BRECK (1974) é definida em termos de unidades 

fundamentais de construção secundárias (SBU’s). As SBU’s correspondem a 

estruturas geradas pelas ligações dos tetraedros (unidades primárias) como anéis, 

cadeias, folhas e estruturas tridimensionais; são classificadas em 7 grupos, conforme 

tabela 2.1, abaixo: 
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Tabela 2-1 – Grupos estruturais das zeólitas 

Grupo Unidade de Construção Secundária Zeólita 

1 Anel simples de 4 tetraedros (S4R) Analcima, phillipsita 

2 Anel simples de 6 tetraedros (S6R) Sodalita, offretita 

3 Anel duplo de 6 tetraedros (D4R) Zeólita A e P 

4 Anel Duplo de 6 tetraedros (D6R) Faujasita, chabazita 

5 Complexa  4 – 1 T5O10 Natrolita, thomsonita 

6 Complexa 5 – 1 T8O16 Mordenita, epistilbita 

7 Complexa 4 – 4 – 1 T10O20 Heulandíta, stilbita 

Fonte: US Bureau of mines IC – 91 40p.5 apud LUZ 1995  

 

 

A estrutura das zeólitas pode também ser apresentada através de 

formas poliédricas (Figura 2.4): 

Figura 2-4 – (a) Estrutura das zeólita A; (b) Estrutura da Zeólita X ou Y 

FONTE: AGUIAR, et al. 2002
 

 

 

É usual se referir às zeólitas em função do seu teor de silício e alumínio 

na rede, em bases atômicas, Si/Al ou como razão molar dos óxidos, SiO2/Al2O3 

conhecido como Sílica Alumina Ratio (SAR). Quanto à proporção Si/Al na estrutura, 

utilizar-se os termos: baixa, média e alta sílica, como mostra a Tabela 2.2. As 
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zeólitas naturais são geralmente de baixa sílica, havendo em algumas ocorrências 

minerais de sílica intermediária (MEIER, OLSON, 1992) As zeólitas de alta sílica são 

obtidas sinteticamente, seja por síntese direta ou por modificação termoquímica da 

estrutura de zeólitas de menor relação Silício/ Alumínio. 

 

Tabela 2-2 – Classificação quanto ao teor de sílica na rede 

Quanto ao teor de sílica Si/ Al Exemplo 

Baixa sílica 1 a 1,5 A e X natural e sintética 

Intermediária sílica ~2 a 8 Y sintética, Mordenita Natural 

Alta sílica ~10 ZSM – 5 sintética 

 

 

Zeólita tipo A é normalmente sintetizada na forma sódica e apresenta 

uma relação Si/Al igual a 1. Pertence ao sistema cúbico e, quando está 

completamente hidratada e na forma sódica, tem um parâmetro de célula unitária 

igual a 24,6 Å. As zeólitas X e Y, apesar do nome diferente, apresentam a mesma 

estrutura cristalina. As diferenças residem na relação Si/Al intra-reticular 

(GIANNETO,1989 apud LUZ, 1995). 

Existem várias classificações de zeólitas e muitas são, na realidade, 

derivadas de outras – por exemplo, ARMBRUSTER&GUNTER (2001) apresentam 

em seu trabalho uma classificação que se baseia na de GOTTARDI&GALLI (1985) 

que, por sua vez, já é uma modificação da classificação de BRECK (1974) 

(SHINZATO, 2007). 

Uma classificação similar a de BRECK(1974), adotada por GOTTARDI 

& GALLI (1985) subdivide a família de zeólitas em: 
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Tabela 2-3 – Grupos estruturais das zeólitas 

Grupo  Unidade de Construção Secundária  Zeólita  

1  Anel simples de 4 tetraedros (S4R)  Analcima, phillipsita  

2  Anel simples de 6 tetraedros (S6R)  Sodalita, offretita  

3  Anel duplo de 6 tetraedros (D4R)  Zeólita A e P  

4  Anel Duplo de 6 tetraedros (D6R)  Faujasita, chabazita  

5  Complexa  4 – 1 T5O10  Natrolita, thomsonita  

6  Complexa 5 – 1 T8O16  Mordenita, epistilbita  

7  Complexa 4 – 4 – 1 T10O20  Heulandíta, stilbita  

 

 

Há ainda a classificação que se baseia na configuração geométrica da 

estrutura cristalina da zeólita, identificada por um código de três letras, por exemplo: 

CHA (chabazita, willhendersonita), ERI (erionita), FAU (faujasita), HEU (clinoptilolita, 

heulandita), MOR (mordenita) etc. (BAERLOCHER et al. 2001). 

Apesar de úteis, a enorme quantidade de classificações, em grande 

parte derivadas, pode causar confusão para muitos pesquisadores. Por isso o 

critério na escolha de uma deve ser definido pela natureza do trabalho 

(cristalográfico, mineralógico, etc.)    

Para o trabalho e estudo aqui realizado, utilizou-se apenas dois tipos 

de zeólitas, a zeólita sodalita e a zeólita A. 

 

 

2.1.2 Sodalita 

 

 

O mineral sodalita, com a composição química Na8[AlSiO4]6Cl2, foi 

descoberto por Thomson, e teve sua estrutura descrita primeiramente por Pauling. 

Com o desenvolvimento de diferentes métodos de síntese, tem-se chegado a 

sodalita com uma vasta variedade na composição; sodalita sintetizadas sobre 
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condições diferentes daquelas encontradas no ambiente natural apresentam outras 

composições, como é o caso da família hidroxissodalita “HS”, também designada 

sodalita básica “BS” ou sodalita hidratada “ZH”. Estas já contêm moléculas de água 

nas cavidades e canais, o que caracteriza água zeolítica, favorecendo sua 

classificação no grupo das zeólitas, como se tem feito. Além disso, é importante 

considerar a topoquímica dos materiais da classe sodalita (SOD), uma vez que a 

subunidade sodalita, também conhecida como β - cavidade pode se “fundir” de 

diferentes maneiras para formar estruturas zeolíticas em comum: zeólita A (LTA), 

zeólitas X/Y (FAU) e EMT (PAZ et al, 2010 ). 

 

 
Figura 2-5- β - cavidade sodalita à direita e estrutura da sodalita à esquerda. 

FONTE: KHAJAVI, 2007 

 

 

A zeólita tipo sodalita apresenta poros de comunicação com abertura 

muito pequena, embora a densidade da estrutura seja de 17 átomos -T por 1000 Å, 

valor compatível às das zeólitas. 

A sodalita sintética pode ser descrita pela fórmula geral 

Mm[TO4]tXx.qH2O, onde M= Na+, Ca2+, K+...; X= OH-, CO3
2-, Cl-, SO4

2-...; 0 < q < 2 e T 

átomos que ocupam os sítios tetraédricos (Si, Al, Ge, Ga e B). Sua rede estrutural 

está baseada na “fusão” de subunidades sodalita, que formam cavidades e canais 

interconectados, em que as entradas e saídas são controladas por anéis formados a 

partir de seis membros tetraédricos, com diâmetro cinético de abertura 2,65 Å (PAZ, 

2009 et al). 
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A zeólita tipo sodalita é encontrada na natureza e também 

estruturalmente sintetizada com apresentações diferentes, como mostrados na 

Figura 2.6: 

 
 
 

 

Figura 2-6 - Sodalita: mineral bruto, à esquerda; no centro, sodalita polida e à direita uma amostra de 

sodalita sintética.  

FONTE: Mascarenhas, 2001 

 

 

2.1.3 Zeólita A 

 

Como já citado, a zeólita A pertence ao sistema cúbico e quando está 

totalmente hidratada e na forma sódica tem um parâmetro de célula unitária igual a 

24,60 Å, com relação de Si/Al igual a 1. Essa célula unitária tem fórmula química 

expressa em Na96Al96Si96O384. 27H2O. 

Estruturalmente, a zeólita A pertence ao grupo C4-C4. Sua estrutura 

cristalina pode ser descrita através da união de dois tipos de poliedros: um cubo 

simples (4-4) formado pela união de dois anéis de quatro tetraedros e, um octaedro 

truncado formado pela combinação de 24 tetraedros, mais conhecido como cavidade 

β ou cavidade sodalita. A união das cavidades sodalita, por quatro de suas faces 

quadradas, com os anéis duplos de quatro tetraedros conduz a um poliedro, o qual 

encerra uma grande cavidade conhecida como “supercavidade α” de diâmetro 

interno igual a 11,4 Å, acessível através de poros delimitados por 8 átomos de 
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oxigênio de abertura livre igual a 4,2 Å (XU, PANG et al 2007 apud RIGO, 

PERGHER, 2009). 

A combinação destas supercavidades “α” entre si e com as cavidades 

“β” origina a estrutura final da zeólita (Figura 2.7), a qual apresenta dois sistemas de 

canais tridimensionais interconectados entre si: um sistema formado pela união de 

supercavidades α, que conforme anteriormente mencionado apresenta um diâmetro 

interno de 11,4 Å, acessível através de aberturas circulares formadas por anéis de 8 

átomos de oxigênio, de diâmetro igual a 4,2 Å; e, um sistema de canais formado 

pela conexão alternada de cavidades sodalita e supercavidades α, acessível por 

aberturas formadas por 6 átomos de oxigênio de diâmetro igual a 2,2 Å (XU, PANG 

et al 2007 apud RIGO, PERGHER, 2009). 

Devido a seu diâmetro tão reduzido, esse segundo sistema de canais é 

inacessível a moléculas orgânicas e inorgânicas, já que as mesmas apresentam 

diâmetro cinético superiores a 2,5 Å. Por razões similares, o acesso ao primeiro 

sistema de canais (formado por anéis de 8 átomos de oxigênio) está limitado a 

moléculas com diâmetro cinético inferiores a 4,5 Å, tais como alcanos lineares, água, 

CO2, por exemplo. Cabe salientar que é devido a esse segundo sistema de canais 

que as zeólitas possuem grande aplicação em processos industriais, graças ao 

grande poder de peneiramento molecular (XU, PANG et al 2007 apud RIGO, 

PERGHER, 2009). 

 

 

Figura 2-7 - Estrutura da zeólita A 

Fonte: http://alkimia.tripod.com/ 
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2.1.4 Principais aplicações das zeólitas 

 

 

As zeólitas são consideradas as peneiras moleculares mais conhecidas 

e de maior importância comercial. A produção mundial de zeólita sintética é 

estimada em 1,5 x 10
6 

t/ano, sendo que dois terços se destinam à manufatura de 

detergentes, e o terço restante basicamente aos processos de catálise. 

As reações catalíticas ocorrem no interior das cavidades dos minerais 

do grupo das zeólitas, bem como a adsorção. As zeólitas de melhor desempenho 

possuem poros grandes, como a Faujasita, encontradas na natureza em 

quantidades não tão significativas o que não justifica sua exploração comercial. 

Diante disso a utilização de zeólitas sintéticas predomina nos processos industriais. 

Assim sendo, as zeólitas são materiais promissores tanto como catalisadores, 

adsorventes, encapsuladores de metais pesados, suportes catalíticos e como 

estabilizadores para produtos como: tintas, bronzeadores solares, aditivos 

poliméricos, entre outros (HARBEN & KUZVART 1996).  

Devido à grande uniformidade na composição e ao elevado teor de 

pureza, as espécies de zeólitas sintéticas são comumente utilizadas como 

catalisadores, enquanto as naturais, no tratamento de efluentes. Cabe ressaltar que 

o custo baixo das zeólitas naturais tem proporcionado e estimulado o 

desenvolvimento de sistemas de tratamento de águas mais baratos. As principais 

aplicações das zeólitas estão relacionadas às propriedades de troca iônica, catalítica 

e de adsorção seletiva de gases e vapores; propriedades estas decorrentes do (1) 

alto grau de hidratação, (2) baixa densidade e grande volume de espaços vazios 

(quando desidratada); (3) alta estabilidade da estrutura cristalina e (4) presença de 

canais de dimensões uniformes nos cristais desidratados. Devido a capacidade de 

troca iônica das zeólitas, esses minerais têm sido amplamente utilizados no 

tratamento de efluentes industriais, domésticos, água de abastecimento, água 

subterrânea, drenagem ácida de minerações e solos contaminados. Cabe ressaltar 

também a importância do uso de zeólitas na recuperação de calor e energia solar , 

na indústria de construção civil, como fertilizante na agricultura, na remoção de 

radionuclídeos liberados acidentalmente no meio ambiente como césio e rádio, na 
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recuperação de metais como prata e na retenção de mercúrio e de arsênio 

(SHINZATO, 2007). 

 

Tabela 2.4 – Características e usos comerciais das zeólitas naturais e sintéticas 

Zeólita Tamanho 
Poro (Å) 

Composição  Principais 
Usos Si/ Al Cátion 

Poros grandes (Max. 7,5 Å) 

 

Poros médios (máx. 6,3 Å) 

Ferrierita 5,5x4, 8 5-10 H+ Desengraxante 

L type 6 3-3,5 K+ Catalisador corretivo. 

Silicalita 6 Infinito H+ Remoção de SOx,NOx, traços org. 

da água 

ZSM-5 6 10-500 H+ Desengraxante, Craqueamento 

catalítico. 

Poros pequenos (máx. 4,3 Å) 

Cabazita 4 4 *N* Tratamento de resíduo radioativo. 

Clinoptilolita 4x5 5 *N* Tratamento de esgoto, resíduo 

nuclear 

Erionita 4 4 *N* Craqueamento catalítico, remoção 

de metais 

Phillipsita 3 2 *N* Remoção de metais em solução 

A 3 1 K+, Na+ Concentração de álcools. 

A 4 1 Na+ Construtor de detergente; remoção 

de CO2. 

A 5 1 Ca+, Na+ Separação de iso/n-parafina; 

produção de O2 

Fonte: modificado de HARBEN & KUZVART 1996 
 

X 7,4 1-1,5 Na+ Craqueamento e redução catalítico 
seletivo de NO, NO2; remoção de 
CO2; separação de frutose-glucose; 
separação de N2 atmosférico. 

Y 7,4 1,5-3 Na+ 

USY 7,4 >3 H+ 

Mordenita 6x7 5,5 *N* Hidroisomerização; desengraxante 
 

Mordenita 6x7 5-6 Na+ Tratamento de rejeito nuclear 

Mordenita 6x7 5-10 H+ Tratamento de esgoto urbano 
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Além disso a acidez da zeólita se encontra no interior dos seus poros, 

portanto pode ser manuseada muito mais facilmente do que, por exemplo, o ácido 

sulfúrico, um líquido altamente corrosivo. Como ilustração, tem-se que um 

derramamento de uma carga de zeólitas numa rodovia, traria conseqüências 

inócuas comparado a um acidente equivalente com ácido sulfúrico (MENDONÇA, 

2005).  

De acordo com as pesquisas realizadas, percebeu-se que a indústria 

utiliza diversos meios para obtenção de zeólitas sintéticas; um desses meios seria a 

utilização de um sedimento amorfo como fonte de aluminossilicato, tal sedimento 

seria a diatomita, como também, existem inúmeros trabalhos nacionais publicados 

relativos à obtenção de zeólitas e MCM-41, a partir de fontes de caulim nacional, de 

várias regiões brasileiras (MELO et al. 2010). 

 

 

2.2 DIATOMITA 

 

 

A diatomita ou terra diatomácea é um sedimento amorfo, originado a 

partir de frústulas ou carapaças de organismos unicelulares vegetais tais como algas 

microscópicas aquáticas, marinhas e lacustres. Por apresentarem natureza silicosa, 

as frústulas desenvolvem-se indefinidamente nas camadas geológicas. No Brasil, as 

carapaças de algas diatomáceas microscópicas formaram-se em épocas recentes e, 

principalmente, em água doce. A estrutura em carapaças das diatomitas é um 

resultado de um processo conhecido como pseudomorfismo onde a matriz orgânica, 

constituída pelas algas diatomáceas, sofre um processo de substituição por sílica, 

originando uma matriz mineral (ABREU, 1973 apud BRAGA, 2008). 

A diatomita é um material leve e de baixa massa específica aparente, 

cuja coloração varia do branco ao cinza escura, dependendo do teor de matéria 

orgânica e óxido de ferro existente, conforme pode ser visto na Figura 2.8. É 

altamente porosa, com sua estrutura contendo até 80-90% de poros. Além disso, 

este material é constituído principalmente por sílica opalina (58 até 91%) e 
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impurezas tais como argilominerais, matéria orgânica, hidróxidos, areia, quartzos e 

carbonatos de cálcio e magnésio. A maioria das diatomáceas apresenta tamanho 

entre 4 e 500 μm, bem como existem em mais de 12.000 espécies diferentes 

(SOUZA, 2003 apud BRAGA, 2008). 

 

 

Figura 2-8 - Diatomita em forma de pó com granulometria de 300 MESH 

Fonte: LABTAM, 2007 

 

 

2.2.1 Aplicações da diatomita 

 

 

A diatomita é considerada como um material industrial, sendo 

classificada como um mineral não-metálico. Devido a sua morfologia e a não 

reatividade com a maioria dos ácidos e bases, a diatomita pode ser aplicada em 

produtos e processos, como matéria-prima, insumo, aditivo, carga, isolante e auxiliar 

de filtração, sendo que esta última representa, em geral, 53% das aplicações. Por 

exemplo, como auxiliar de filtração, seus usos mais comuns são: filtração de bebidas 

(água, vinhos, sucos de frutas, cerveja, óleos etc.), como adsorvente para remoção 

de resíduos e óleo em derrames, sejam eles acidentais ou de outra natureza e como 

cargas em tintas e compósitos à base polimérica. A diatomita pode ainda ser útil em 

diversos segmentos industriais, tais como: indústria cerâmica, agricultura e 
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alimentação (SOUZA, 2003 apud BRAGA, 2008). Embora a diatomita tenha uma 

combinação única de propriedades físicas e químicas, seu uso como adsorvente em 

tratamento de efluentes foi investigado principalmente como agente de adsorção de 

corantes (JIANFENG E LIZHONG, 2007). 

 

 

2.2.2 Propriedades da diatomita 

 

 

As propriedades físico-químicas estão relacionadas de forma intrínseca 

com a morfologia das carapaças, textura, empacotamento, natureza da superfície de 

sílica e impurezas sólidas (SOUZA, 2003 apud BRAGA, 2008) apresentando as 

seguintes características físicas e químicas: dureza (escala Mohr) – 1,0 a 1,5; 

densidade aparente: 0,12 a 0,5 g/cm3 quando calcinada; sistema cristalino: amorfo; 

ponto de fusão: 1400ºC a 1650ºC; solubilidade: insolúvel em ácidos, exceto em 

ácido fluorídrico (HF), solúvel em álcalis fortes; absorção na água: 100% a 225%; 

densidade absoluta: 2,1 a 2,3 g/cm3. Quimicamente a diatomita apresenta alto teor 

de sílica e baixos teores de Al2O3, Fe2O3, CaO e MgO.  

Muitos dos estudos com diatomitas no Brasil (SOUZA, 2003 apud 

BRAGA, 2008) envolvem pesquisas físicas, químicas, localização de jazidas, 

extração, beneficiamento, comercialização e aplicações. Estudos atuais de 

microscopia eletrônica de varredura, descrevendo a morfologia de carapaças de 

diatomáceas brasileiras têm sido realizados. Com relação ao emprego da diatomita 

como adsorvente na remoção de metais pesados, não foi encontrado na literatura. 

Ensaios físicos e químicos tais como análise química, difração de 

Raios X, alvura, teor de sílica da diatomácea, análise térmica diferencial, 

microscopias óptica e eletrônica foram realizados nos trabalhos de MORO (1977) 

para diatomitas de diferentes estados brasileiros, tendo observado a existência de 

impurezas de argilominerais do grupo caulinita (SOUZA, 1973). 

A presença de sílica, argila e matéria orgânica é utilizada como critério 

básico para a classificação da qualidade dos depósitos de diatomita em classes A, B 
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e C (SOUZA, 2003 apud BRAGA, 2008). Classificação essa representada na Tabela 

2.5. 

 

Tabela 2-5 – Classificação da qualidade dos depósitos de diatomitas 

Classe A B C 

Sílica > 60% 51-60% < 50% 

Argila < 25% 26-35% > 35% 

Matéria Orgânica < 15% 16-35% > 30 % 

 

 

A classe C é anti-econômica em seu aproveitamento, sendo 

geralmente utilizada para a construção civil; a classe B pode ser economicamente 

aproveitável e a classe A é considerada uma jazida de primeira qualidade. 
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3 MATERIAL UTILIZADO 

 

Nesta síntese, foram utilizadas diatomita do tipo RM-180 com 

granulometria de 300 MESH como fonte de sílica, adicionado o óxido de alumínio 

com dosagem de 90% da marca MERK, hidróxido de sódio com dosagem de 97% 

da marca CRQ e misturado a água desionizada para se chegar a uma proporção 

desejada de Si/Al. 

 

 

4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL   

 

 

O trabalho consistiu em uma amostragem de diatomita como fonte de 

silício e alumínio para a preparação de uma zeólita tipo sodalita por uma rota 

alternativa de síntese, com modificação posterior para uma zeólita A, já que a 

sodalita tem um pequeno diâmetro de poros que inviabiliza sua aplicação industrial. 

Assim utilizou-se uma rota alternativa de síntese, com posterior modificação da 

sodalita para Zeólita A. Inicialmente foram feitas as caracterizações físico-químicas 

do material utilizado e em seguida foram realizados os procedimentos experimentais 

para a obtenção da peneira molecular de interesse. A partir da sodalita, a relação 

silício/alumínio foi modificada pela adição necessária de NaOH e Al2O3 a fim de se 

atingir a proporção Si/Al para zeólita A. A figura 3.1 mostra o fluxograma geral para a 

obtenção da zeólita A, a partir da diatomita, como fonte inicial de Si e Al.  
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Figura 3-1 – Fluxograma generalizado das etapas experimentais 

 

 

 

3.1 ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO DA DIATOMITA NATURAL  

 

 

A diatomita utilizada para produzir a zeólita desejada foi proveniente do 

município de Ceará - Mirim/RN, nomeada por RM-180. Para caracterização da 

diatomita foram utilizadas as técnicas: EDX, DRX, MEV e área específica utilizando 

o método BET e diâmetro de poros pelo método BJH. 
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3.2 SÍNTESE DA ZEÓLITA TIPO SODALITA  

 

 

O fluxograma abaixo (Figura 3.2) mostra as etapas para síntese da 

zeólita sodalita, tendo um aluminossilicato amorfo, diatomita, como material de 

partida. Uma parte da diatomita, o aluminossilicato amorfo, foi misturada em béquer 

de polipropileno com solução de hidróxido de sódio 8 mol/L por 2 horas sob agitação 

constante à temperatura de 60°C. A mistura foi então colocada em autoclave de aço 

inox, revestida internamente com teflon e submetida à temperatura de 100ºC em 

diferentes tempos para testes, escolhidos através de revisão bibliográfica que 

mostrava a não formação zeolítica com tempos inferiores a 24 horas, comprovados 

através de testes com 4 horas e 6 horas em estufa. Após filtração, os sólidos obtidos 

foram lavados com água desionizada e secos a 90ºC por 6 horas. Em seguida 

analisados para obter parâmetros de síntese. Onde obtivemos a comprovação da 

formação da zeólita tipo sodalita no tempo de 24 horas. 

 

 

 

Figura 3-2 - Fluxograma para obtenção de Zeólita tipo sodalita 
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Após a obtenção dos materiais, adotou-se uma denominação para facilizar a 

compreensão dos procedimentos realizados, especificamos a nomenclatura a seguir:  

 

 ZeoDi4H: Zeólita obtida a partir da diatomita, em um tempo de cristalização de 4 

horas a 100°C.  

 ZeoDi6H: Zeólita obtida a partir da diatomita, em um tempo de cristalização de 6 

horas a 100°C.  

 ZeoDi24H: Zeólita obtida a partir da diatomita, em um tempo de cristalização de 24 

horas a 100°C.  

A nomeclatura dada tem origem por junção de três denominações:  

 

Zeo          Di          4H 

                    

                                        

                              Zeólita         Diatomita        Tempo de Cristalização 

 

 

3.3 SÍNTESE DA ZEÓLITA A  

 

 

O método empregado para a síntese da zeólita A foi adaptado de 

SILVA et al., 2009. O material obtido em 24 horas de cristalização (ZeoDi24H), já 

comprovada a formação da sodalita, foi submetido à fusão alcalina a 350ºC por 2 

horas com uma mistura de diatomita, hidróxido de sódio e óxido de alumínio para se 

atingir a razão de Si/Al igual a 1. Após esse procedimento, o produto obtido foi então 

solubilizado na massa requerida de água desionizada. A mistura foi então agitada 

por 1 hora à temperatura ambiente e então colocada em autoclave de aço inox a 

100ºC por 24 horas. Em seguida o material foi filtrado e lavado com água 
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desionizada passando por um funil com papel filtro e seco em estufa a 90ºC por 24 

horas, ilustrado no fluxograma a seguir: 

 

 

Figura 3-3 – Fluxograma para obtenção de zeólita A a partir da Sodalita 

 

 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PARTIDA E DO PRODUTO FINAL 

”ZEÓLITA A” 

 

 

3.4.1 Determinação da Composição Química por Energia Dispersiva de Raios X 

(EDX) 

 

 

A determinação da composição química é uma das características 

fundamentais de um material para sua posterior aplicação. Assim sendo, a 
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determinação da composição química da diatomita e da zeólita sodalita foi realizada 

através de fluorescência de Raios X por energia dispersiva (EDX) em um 

equipamento Shimadzu, modelo EDX-720. 

Os espectros de fluorescência de Raios X foram obtidos utilizando-se 

cerca de 300mg de cada amostra na forma de um pó fino depositado em uma porta-

amostra formado por um filme plástico de polietileno, que apresenta baixa absorção 

de Raios X na faixa de energia de interesse.  

 

 

3.4.2 Determinação da Estrutura por Difração de Raios X (DRX) 

 

 

A difração de Raios X é uma técnica que fornece informações sobre a 

estrutura e composição de sólidos cristalinos. A estrutura regular e periódica destes 

materiais difrata os Raios X, cujos comprimentos de onda apresentam valores 

próximos ao dos espaçamentos no cristal (MAHAN& MYERS, 1995). No presente 

trabalho, os difratogramas de Raios X foram obtidos com o objetivo de identificar a 

formação das zeólitas desejadas, através das fases cristalinas presentes. 

As amostras foram caracterizadas por difração de Raios X (DRX) em 

um equipamento da Shimadzu, modelo XRD-7000, utilizando-se uma fonte de 

radiação de CuK  com voltagem de 30 kV. Os dados foram coletados na faixa de 2  

de 10 a 80 graus. 

 

 

3.4.2.1 Refinamento pelo Método de Rietveld 

 

 

Segundo SANTOS, 2009 Rietveld é um método de refinamento de 

estruturas cristalinas, a partir de dados de difração de raios X ou nêutrons. Este 
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método permite obter valores refinados para os parâmetros da estrutura cristalina de 

um dado material, utilizando dados coletados na difração. É uma ferramenta 

matemática muito utilizada nas ciências dos materiais e geologia. 

O refinamento calcula o difratograma ponto a ponto e é feito com base 

no método dos mínimos quadrados. São refinados parâmetros estruturais (que 

fazem parte do modelo em uso), tais como: posições atômicas, parâmetro da cela 

unitária, fatores de ocupação, fator de escala, parâmetros de vibração térmica e não 

estruturais (aqueles advindos de questões instrumentais) como, parâmetros da 

largura à meia altura (U, V, W), assimetria, orientação preferencial e coeficiente da 

radiação de fundo. Por isso, o uso de um padrão de estrutura conhecida e elevado 

grau de cristalinidade se faz necessário. 

Uma das grandes vantagens do método Rietveld é que ele permite 

refinar simultaneamente e com grande precisão, posições atômicas, parâmetros de 

ocupação de sítio, parâmetro do retículo, parâmetro de alargamento dos picos 

(tamanho de cristalito e micro deformação), componentes amorfas e permite o ajuste 

de várias fases. 

 

 

3.4.3 Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho por transformada 

de Fourier (FT- IR) 

 

 

A técnica da espectroscopia de absorção na região do infravermelho é 

baseada na medida do comprimento de onda absorvido por uma molécula quando 

convertido em energia vibracional. Os diferentes modos de vibração da molécula 

dão origem ao espectro vibracional cujas bandas são características dos grupos 

funcionais da molécula (JEFFERY et al, 1992). Para que haja absorção da radiação 

infravermelha, é necessário que a energia da radiação coincida com a diferença de 

energia entre o estado excitado e o fundamental da molécula e que a vibração 

origine uma modificação no momento dipolar elétrico da espécie envolvida 

(SILVERSTEIN et al, 1994). 
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Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em 

um espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier da Shimadzu, 

modelo IR-Prestige-21, usando brometo de potássio (KBr) como agente dispersante. 

As pastilhas foram preparadas pela mistura de aproximadamente 1,0 mg de amostra 

com uma quantidade suficiente de KBr para se atingir a concentração de 1% em 

massa da amostra. Em seguida, a mistura foi homogeneizada em um almofariz, 

transferida para o pastilhador e submetida a uma pressão de 8,0 ton cm-2, formando 

uma pastilha fina e translúcida. Os espectros foram obtidos na região de 4000 a 400 

cm-1. 

 

 

3.4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

 

Na análise de superfície por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), um feixe fino de elétrons de alta energia incide na superfície da amostra. As 

interações entre os elétrons deste feixe e o sólido em análise geram uma variedade 

de sinais, os quais são coletados por um detector que converte estes sinais em 

imagem (SKOOGY e LEARY, 1998). 

No presente trabalho, a morfologia dos materiais obtidos foi observada 

através de micrografias obtidas em um microscópio eletrônico de varredura da 

marca Shimadzu, modelo SSX-550. As amostras foram revestidas com uma camada 

de ouro para evitar o surgimento de cargas na superfície que poderia levar a 

distorção na imagem. Análise por EDS (espectroscopia por dispersão de energia de 

Raios X), também foi realizada para determinação da composição química pontual 

da amostra. 
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3.4.5 Determinação da área específica por BET e diâmetro de poro por BJH  

 

 

A área específica é definida como a área total das partículas por 

unidade de massa. É uma propriedade de grande interesse para os estudos de 

adsorção, uma vez que a cinética de todos os processos de interação heterogênea 

“sólido-fluido” depende diretamente da área específica do reagente sólido. A área 

específica é avaliada, normalmente, através das informações obtidas a partir das 

isotermas de adsorção - dessorção na temperatura do N
2 

líquido, segundo método 

BET (AGUIAR et al, 2002). Neste trabalho, medidas de área específica e diâmetro 

de poro, foram obtidas pelos métodos de BET e BJH, através de um equipamento da 

Quantachrome, modelo NOVA 2000. Foram pesados uma média de 300mg de cada 

amostra e a condição utilizada para análise foi um pré tratamento para retirar a 

umidade contida nas amostras onde se passou por uma desgaseificação por 2 horas 

a uma temperatura de 250°C para em seguida ser analisado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os resultados das análises de caracterização da diatomita bem como 

das zeólitas sintetizadas estão discutidos neste capítulo, mostrando as 

comprovações da validade da nova fonte de síntese proposta. 

 

 

4.1. ANÁLISE QUÍMICA POR EDX 

 

 

4.1.1 Diatomita  

 

 

Para sintetizar uma zeólita, o principal objetivo é encontrar uma fonte de 

silício e alumínio que sirva como base para o experimento ou, em segundo plano, 

utilizar substâncias em razões e proporções adequadas à obtenção de uma 

determinada zeólita. Tendo em vista a maior busca de recuperação e manutenção 

do meio ambiente foi utilizada a diatomita, um sedimento amorfo encontrado em 

abundância no Brasil, por ter quantidade de silício possível para a síntese de 

zeólitas desejadas neste trabalho. A composição da diatomita tem é mostrada na 

Tabela 4.1. 
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Tabela 4-1 – Composição química (% em óxidos) da diatomita por EDX-720. 

Óxidos Diatomita (%) 

SiO2 84,57 
Al2O3 9,25 
Fe2O3 2,63 
CaO 0,23 
K2O 0,17 
SO3 2,19 
TiO2 0,90 
MnO 0,04 

% Total 100 

 

 

A partir dos dados obtidos com a análise química, podemos verificar a 

predominância dos elementos Si e Al, embora tenha se observado baixas 

concentrações de outros metais, o que não inviabiliza o seu uso como fonte para 

obtenção de zeólitas e/ou peneiras moleculares.  Esses resultados são importantes 

para o estudo, pois garante a possibilidade da utilização da diatomita como fonte de 

silício e alumínio para a síntese de zeólitas. 

 

 

4.1.2 Zeólitas 

 

 

Utilizando espectroscopia de dispersão de Raio X (EDX), é possível 

obter uma análise semi-quantitativa dos elementos presentes nas amostras, ZeoDi 

4H, ZeoDi 6H, ZeoDi 24H (Sodalita) e Zeólita A. Com o objetivo de comparar a 

composição das mesmas, consideramos a análise semi-quantitativa para uma 

intensidade de feixe de elétrons igual a 15 à 50 keV, que corresponde a uma 

profundidade de penetração de aproximadamente 0,65 µm. Os resultados são 

apresentados na Tabela 4.2 a seguir.  
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Tabela 4-2 – Comparativo da composição química por EDX (% em óxidos) dos materiais sintetizados* 

Óxidos ZeoDi 4H (%) ZeoDi 6H(%) ZeoDi 24H (%) Zeólita A (%) 

SiO2 82, 456 59, 425 37, 630 41, 009  
Al2O3 13, 500 31, 625 39, 324 40, 921 
Fe2O3 - 1, 757 - - 
Na2O - - 19, 544 14, 896 
CaO 1, 287 3, 119 - - 
TiO2 - 2, 120 - - 
SO3 1, 167 1, 700 2, 318 1, 730 

*Considera-se apenas aquelas substâncias de maior quantidade e de relevância para o 

experimento.  

 

 

Vale ressaltar que a precisão do equipamento na determinação das 

porcentagens atômicas de cada elemento é de análise semi-quantitativa. Esse valor 

é ainda mais duvidoso quando se trata de elementos leves como enxofre, por 

exemplo (Modificado MENDES, 2008). 

Optou-se por exemplificar na tabela 4.2, apenas os elementos de maior 

relevância, e o caráter eliminatório se deu para aqueles elementos que possuíssem 

porcentagem menor ou igual a 1 %. 

A princípio verificou-se pela análise a quantidade significativa dos 

óxidos de Si/Al, que mostraram ser eficiente como matéria prima para síntese 

zeolítica.  

Após obter uma formação da zeólita tipo sodalita no tempo de 24 horas 

correspondente a ZeoDi 24H, foram realizados cálculos que partiram da composição 

química da mesma, para se adicionar a quantidade necessária de Al2O3 e NaOH 

para sintetizar a zeólita A.  
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4.2 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

 

4.2.1 Diatomita  

 

 

O difratograma da diatomita pode ser visto na Figura 4.1. A diatomita é 

uma sílica predominantemente amorfa, porém apresentou picos cristalinos 

referentes à caulinita e ao quartzo, presentes em amostras de diatomita como 

impureza.  

 

 

Figura 4-1 – Difratograma de Raios X da diatomita. (C) caulinita e (Q) Quartzo 

 

 

4.2.2 Zeólitas  

 

 

Os difratogramas de Raios X (DRX) foram registrados para identificar e 

acompanhar a formação das zeólitas de acordo com o tempo de cristalização. As 

Figuras 4.2 a 4.4 mostram os difratogramas dos materiais obtidos nos tempos de 

cristalização que foram de 4, 6 e 24 horas.  
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Figura 4-2 - Difratograma de Raios X ZeoDi 4H (tempo de cristalização: 4horas) 

 

 

 

Figura 4-3 - Difratograma de Raios X ZeoDi 6H (tempo de cristalização: 6 horas) 
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Figura 4-4 - Difratograma de Raios X ZeoDi 24H (tempo de cristalização: 24horas) 

 

 

Como pode ser observado, o tempo influencia na cristalinidade do 

material. Para um tempo de cristalização de 4 horas, verifica-se a formação de um 

aluminossilicato cristalino, porém com uma porção amorfa proveniente da diatomita 

que não reagiu para formar a zeólita. O aumento de cristalinidade do material é 

acompanhado pelo tempo de cristalização, e em 6 horas verifica-se uma 

predominância da zeólita P, porém ainda com várias fases secundárias 

correspondentes a óxidos mistos de silício e alumínio, sílica, dentre outros. Com o 

aumento do tempo de cristalização (4 a 24 horas) há uma tendência do material em 

aumentar sua cristalinidade, evidenciado pelo aumento da intensidade dos picos 

(FERNANDES E MIOTTO, 2005). No tempo de 24 horas de cristalização, obtêm-se 

um material cristalino correspondente à fase sodalita. 

O difratograma da Zeólita A está demonstrado na Figura 4.5. A partir 

do DRX, observa-se que o padrão de cristalinidade foi de 99,84%, calculado através 

do programa cristalinity.  

 



Capítulo 4 - Resultados e Discussão 

Alexandre Fontes Melo de Carvalho / Novembro 2011                                                                                            52 

Figura 4-5 - Difratograma de Raios X da Zeólita A. 

 

 

4.2.3 Refinamento pelo método de Rietveld  

 

 

Tabela 4-3 – Cartas utilizadas para o refino 

Nome Código de Referência PDF-2 Fórmula química 

Zeólita A 01-073-2340 Na12Al12Si12 O48 (H2O)27 

Sodalita (S) 01-072-0029 Na8Si6Al6O24Cl2 

Caulinita (C) 01-075-1593 Al2Si2O5 (OH)4 

Quartz (Q)  01-083-0539 SiO2 

Óxido de Alumínio 01-088-0107 Al2O3 

 

 

 

No refinamento dos materiais sintetizados apresentadas (Figura 4.6), verificou-se 

que na amostra ZeoDi 4H e ZeoDi 6H, a quantidade de quartzo (Q) e caulinita (C) presentes 

como impureza na diatomita predominam, na qual mostra que ainda há material não 

reagido, sem formação sodalítica. Já no refino da amostra ZeoDi 24H a predominância 

favorece ao código referente a sodalita (S), com picos de intensidade maior que nos demais 

materiais. Em uma semi – quantificação dada ao refinamento, as amostras ZeoDi 4H, 6H e 
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24H foram comparadas com padrões existentes em uma biblioteca de cartas, onde houve 

uma maior compatibilidade (53%) para sodalita na amostra ZeoDi 24H. 

 

 

 

 

Figura 4-6 – Refino pelo método Rietveld com tempos de cristalização de 24, 6 e 4 horas  

 

 

A figura 4.7 corresponde ao refinamento realizado para Zeólita A (Z), 

verificou-se uma taxa de 63% referente aos padrões esperados da mesma, 

mostrando apenas picos pouco significativos da presença de sodalita que não reagiu 

ou cristalizou na estrutura da zeólita A. Esse comportamento demonstra que a 

diatomita (sílica amorfa) como precursor responsável pela fonte de sílica é de 

fundamental importância para formação das zeólitas tipo sodalita e tipo zeólita A. 

Portanto, a obtenção desses materiais a partir de fontes naturais é fundamental para 

a indústria nacional, bem como para o seu desenvolvimento. 
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Figura 4-7 - Refino pelo método Rietveld – Zeólita A  

 

 

Tabela 4-3 – Percentual semi-quantitativo através do método Rietveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAS ZeoDi 4H ZeoDi 6H 
ZeoDi 24H 

(Sodalita) 
Zeólita A 

Sodalita 10% 5% 53% 4% 

Zeólita A - - - 63% 

Caulinita 50% 33% 18% 19% 

Quartz 30 53% 2% 1% 

Óxido de 
Alumínio 

11% 8% 28% 13% 
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4.3 ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FT-IR) 

 

 

4.3.1 Diatomita 

 

 

O espectro na região do infravermelho da diatomita (Figura 4.8) mostra 

bandas de estiramento assimétrico Si-O em 1125 cm–1, vibrações de deformação Al-

OH em 850 cm-1 e vibrações Si-O-Al em 514 cm-1, respectivamente. As vibrações de 

estiramento O-H são observadas na faixa de 3495 cm-1 (SILVERSTEIN, 2002). 

Também se observa um pico de estiramento do CO2 na região de 2500 cm-1. Este é 

atribuído à presença de CO2 no ambiente. 

 

 

Figura 4-8 - Espectro na região do infravermelho da Diatomita 
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4.3.2 Sodalita e Zeólita A  

 

 

IGLESIA e colaboradores (2002) observaram que em torno de 3610 

cm-1 há o estiramento dos grupos OH ácidos gerados nos tetraedros de AlO4
-  da 

zeólita ZSM-5. No presente trabalho verificou-se o aparecimento dessa banda para a 

sodalita (cristalização em 24 horas) e zeólita A. Para os materiais sintetizados, 

observaram-se bandas de absorção em torno de 1050 cm-1 referentes às vibrações 

dos tetraedros de sílica (Si – O – Si). Porém no caso da sílica amorfa (caso da 

diatomita) essa banda é observada tipicamente em torno de 1115 cm-1 (ALVES, 

2010). A presença da banda em torno de 650 cm-1 nas amostras é devido às 

vibrações das ligações Si - OH ou Si- O-. Conforme figuras abaixo (Figura 4.9 e 

Figura 4.10). 

 

 

Figura 4-9 - Espectro na região do infravermelho da Zeólita tipo Sodalita (ZeoDi 24H) 
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Figura 4-10 - Espectro na região do infravermelho da Zeólita tipo A 

 

 

 

 

4.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E ESPECTROSCOPIA 

POR ENERGIA DISPERSIVA (EDS). 

 

 

A partir da Figura 4.11, verifica-se o formato navicular e o formato 

tubular com orifícios circulares característicos da diatomita (SILVA et al, 2009 - 

FRANÇA E LUZ, 2002). 
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Figura 4-11 - Micrografia da diatomita RM-180 

 

 

Na medida em que se aumenta o tempo de cristalização, há o 

favorecimento da cristalização da sílica e alumina proveniente da diatomita em um 

aluminossilicato cristalino, como já discutido no item 4.2.2. Em 4 horas de 

cristalização ainda se verifica diatomita que não reagiu misturada ao aluminossilicato 

cristalino formado (Figura 4.12). Levando em consideração os resultados de difração 

de Raios X, o material obtido com 4 horas de cristalização não havia uma total 

formação da zeólita, supostamente material amorfo (diatomita) presente, o que pode 

ser verificado também na micrografia devido à presença de estruturas com formato 

de navículas, como também formatos tubulares, referente à diatomita. Entretanto, os 

aglomerados também presentes são característicos de aluminossilicatos cristalinos. 
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Figura 4-12 - Micrografia do aluminossilicato cristalino obtido no tempo de cristalização de 4 horas – 

ZeoDi 4H . 

 

 

A análise química pontual obtida pelo sistema EDS acoplado ao MEV 

(Figura 4.13 a 4.15), mostrou nas três regiões de análise (A, B e C) grande 

quantidade de silício e alumínio, porém sem os íons Na+. Houve uma mudança na 

morfologia externa da amostra durante o processo de síntese. Começando com 

partículas grandes e superfície lisa da diatomita diminuindo o tamanho da partícula. 

Para todas as analises, o ouro detectado é proveniente da metalização das 

amostras. 
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Figura 4-13 – Espectroscopia por Energia Dispersiva ZeoDi 4H – Ponto A 

 

 

 

Figura 4-14 – Espectroscopia por Energia Dispersiva ZeoDi 4H – Ponto B 
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Figura 4-15 – Espectroscopia por Energia Dispersiva ZeoDi 4H – Ponto C 

 

 

Porém, quando se tem uma cristalização com tempo de 6 horas (Figura 

4.16), verifica-se que, ainda, há material aglomerado proveniente da diatomita, mas 

a maior parte do material é de cristais característicos de aluminossilicatos cristalinos.    

Os resultados obtidos na microscopia eletrônica de varredura 

concordam com os resultados de difração de Raios X, mostrando que a banda 

amorfa proveniente da diatomita desaparece, indicando que a sílica e alumina da 

diatomita reagiram para formar um aluminossilicato cristalino. 
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Figura 4-16 - Micrografia do aluminossilicato cristalino obtido no tempo de cristalização de 6 horas 

(ZeoDi 6H), em aumento de 5000 (cinco mil) vezes. 

 

 

O EDS mostra o aparecimento de íons sódio, o que está relacionado com a 

formação da zeólita. Pode-se inferir que a quantidade de íons sódio que aparece no EDS 

está diretamente relacionada à formação da zeólita, pois após cada tempo de cristalização 

houve a lavagem do material com água desionizada para retirar impurezas. O NaOH 

adicionado que não reagiu com a sílica e alumina para formar a zeólita é retirada nesse 

processo de lavagem, restando apenas íons de sódio que fazem parte da estrutura zeolítica. 
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Figura 4-17 - Espectroscopia por Energia Dispersiva ZeoDi 6H – Ponto A 

 

 

 

Figura 4-18 - Espectroscopia por Energia Dispersiva ZeoDi 6H – Ponto B 
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Figura 4-19 - Espectroscopia por Energia Dispersiva ZeoDi 6H – Ponto C 

 

 

A Figura 4.20 mostra que com 24 horas de cristalização, grande parte 

da diatomita reage para formar o aluminossilicato cristalino, pois a presença dos 

formatos naviculares e tubulares da diatomita não é mais evidenciada, o que pode 

ser confirmado pela micrografia do aluminossilicato.  
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Figura 4-20 - Micrografia do aluminossilicato cristalino obtido no tempo de cristalização de 24 horas 

(ZeoDi 24H). 

 

 

Verifica-se no EDS da amostra obtida em 24 horas de cristalização (Figura 

4.21 a 4.23) que o teor de sódio é superior a das outras amostras. Portanto que quanto 

maior o tempo de cristalização, maior é o teor de sódio nas amostras e mais cristalino é o 

material, como discutido no item 4.2.2. 
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Figura 4-21 - Espectroscopia por Energia Dispersiva ZeoDi 24H – Ponto A 

 

 

 

Figura 4-22 - Espectroscopia por Energia Dispersiva ZeoDi 24H – Ponto B 
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Figura 4-23 - Espectroscopia por Energia Dispersiva ZeoDi 24H – Ponto C 

 

 

A micrografia da zeólita A (figura 4.24) mostra a morfologia dos cristais 

em forma de cubo característico dessa zeólita (Chang E SHIH, 2000; MACHADO E 

MIOTO, 2008). A partir da micrografia, juntamente com outras caracterizações 

podemos esclarecer a formação eficaz da zeólita tipo A, onde também se observam 

resquícios, possivelmente de aglomerados de um material não reagido.       
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Figura 4-24 Micrografia da Zeólita A 

 

 

Figura 4-25 - Espectroscopia por Energia Dispersiva Zeólita A – Ponto A 
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Figura 4-26 - Espectroscopia por Energia Dispersiva Zeólita A – Ponto B 

 

 

4.5. ÁREA ESPECÍFICA (BET) 

 

 

4.5.1 Diatomita e das zeólitas 

 

 

Em relação à área específica, a diatomita do tipo RM-180 apresentou 

um valor igual a 43,05 m2/g. A alta área específica contribui para o aumento de sua 

reatividade. Quanto à porosidade, a mesma apresentou diâmetro dos poros na faixa 

intermediária atribuída a mesoporos (20 a 500 A


), que foi de 48,73 A


. A diatomita 

RM-180 apresenta uma superfície específica relativamente alta, quando comparado 

a outros materiais não convencionais. As zeólitas sintetizadas em diferentes tempos 

de cristalização apresentaram áreas superficiais distintas, sendo que aquela com 6 
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horas de cristalização apresentou a maior área específica, como também maior 

diâmetro de poros.  

 

Tabela 4-4 – Propriedades da diatomita e zeólitas sintetizadas 

Amostra 
Área específica (BET) 

(m2 g-1) 

Diâmetro médio de 
poros BJH (nm) 

 

Volume de poro 

(cc/g-1) 

Diatomita 

ZeoDi4h 

ZeoDi6h 

Sodalita 

Zeólita A 

43,5 

25,7 

31,4 

9,7 

17,6 

4,8  

5,4 

6,8 

4,7 

5,7 

0.035 

0.035 

0.053 

0.011 

0.025 

 

 

4.6 APLICAÇÕES POTENCIAIS 

 

 

De acordo com os dados obtidos neste trabalho, podemos verificar que 

as zeólitas sintetizadas apresentam características físicas e químicas compatíveis 

com as de outras zeólitas sintéticas comerciais, sendo materiais potenciais para 

aplicações diversas. 

Na zeólita A, aplicações como adsorventes e catalisadores são de alta 

eficiência, decorrente da sua capacidade de troca iônica, alto grau de hidratação, 

baixa densidade, grande volume de espaços vazios e alta estabilidade da estrutura 

cristalina. 

A Sodalita, apesar de apresentar sua estrutura mais fechada, ainda 

assim, segundo CARNEIRO, 2003 e colaboradores, é passível de ser aplicada em 

tratamentos de efluentes e na agricultura. Já SILVA e colaboradores (2005) afirma 

que a sodalita pode ser utilizada como um precursor para outras fases zeolíticas.   
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos com este trabalho, podemos chegar às 

seguintes conclusões: 

 

 Neste trabalho se comprova que a diatomita pode ser utilizado como fonte 

alternativa de Si/Al para síntese de zeólitas. 

 

   O tempo de cristalização foi um fator determinante para obtenção das 

zeólitas sintetizadas.  

 

 O refinamento pelo método de Rietveld comprovou a obtenção das fases 

das zeólitas demonstrando que os fatores fonte de alumínio, silício e tempo 

de cristalização contribuíram para a formação das estruturas zeolítica. 

 

 As micrografias eletrônicas de varredura e os resultados de difração de Raios 

X evidenciaram uma melhor cristalização com o aumento do tempo.  

 

   Há indícios de que seja possível, pela rota de síntese proposta, a formação 

direta de zeólita A, desde que se ajuste adequadamente a razão 

silício/alumínio.  

 

   O método de preparação mostrou-se adequado para a obtenção das 

zeólitas, uma vez que não foi necessária a utilização de um direcionador 

estrutural nem de tratamentos térmicos adicionais.  
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