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RESUMO 

 

 

 Os processos catalíticos desempenham um papel vital na economia mundial, um 

negócio que movimenta aproximadamente US$13 bilhões por ano, pois o valor dos produtos 

depende dos processos catalíticos, incluindo os produtos petrolíferos, químicos, 

farmacêuticos, borrachas sintéticas e plásticos, entre outros. A zeólita ZSM-5 é utilizada como 

catalisador em reações nas áreas petroquímica, petrolífera e química fina, destacando-se as 

reações de craqueamento, isomerização, alquilação, aromatização de olefinas, entre outras. 

Muitos pesquisadores têm estudado a síntese hidrotérmica da zeólita ZSM-5 ausente de 

direcionador orgânico estrutural e obtiveram resultados satisfatórios, assim, este estudo visa 

avaliar a síntese hidrotérmica e as propriedades físico-químicas da ZSM-5 com a presença e 

ausência de direcionador orgânico estrutural, em comparação com ZSM-5 comercial. Os 

métodos para a síntese hidrotérmica da zeólita ZSM-5 são de conhecimento científico, 

fornecendo a composição química necessária para a formação da estrutura zeolítica em 

presença e ausência de direcionador orgânico estrutural. As amostras de ambas as zeólitas 

ZSM-5 na forma protônica foram obtidas através de tratamentos térmicos e troca iônica, de 

acordo com procedimentos relatados na literatura. A amostra de ZSM-5 comercial foi 

concedida pela empresa Sentex Industrial Ltda. Todas as amostras foram caracterizadas por 

DRX, MEV, FTIR, TG/DTG/DSC, Adsorção e dessorção de N2 e estudo da acidez por 

termodessorção de molécula sonda (n-butilamina), a fim de compreender suas propriedades 

físico-químicas. A eficiência dos métodos aplicados no presente trabalho e relatados na 

literatura foi comprovada pela estrutura bem definida da zeólita ZSM-5. Conforme a 

avaliação das propriedades físico-químicas, a zeólita ZSM-5 ausente de direcionador orgânico 

torna-se promissora para aplicação em processos de refino ou utilização como suporte 

catalítico, visto que, sua síntese reduz os impactos ambientais e custos de produção. 

 

Palavras-chave: Catalisador Heterogêneo. Zeólita ZSM-5. Síntese hidrotérmica. Ausência de 

direcionador orgânico. 

 



ABSTRACT 

 

 

 The catalytic processes play a vital role in the worldwide economy, a business that 

handles about US$ 13 billion per year because the value of products depends on the catalytic 

processes, including petroleum products, chemicals, pharmaceuticals, synthetic rubbers and 

plastics, among others. The zeolite ZSM-5 is used as catalyst for various reactions in the area 

petrochemical, petroleum refining and fine chemicals, especially the reactions of cracking, 

isomerization, alkylation, aromatization of olefins, among others. Many researchers have 

studied the hydrothermal synthesis of zeolite ZSM-5 free template and they obtained 

satisfactory results, so this study aims to evaluate the hydrothermal synthesis and the 

physicochemical properties of ZSM-5 with the presence and absence of template compared 

with commercial ZSM-5. The methods for hydrothermal synthesis of zeolite ZSM-5 are of 

scientific knowledge, providing the chemical composition required for the formation of 

zeolitic structure in the presence and absence of template. Samples of both zeolites ZSM-5 in 

protonic form were obtained by heat treatment and ion exchange, according to procedures 

reported in the literature. The sample of commercial ZSM-5 was acquired by the company 

Sentex Industrial Ltda. All samples were characterized by XRD, SEM, FTIR, TG / DTG / 

DSC, N2 adsorption and desorption and study of acidity by thermo-desorption of probe 

molecule (n-butylamine), in order to understand their physicochemical properties. The 

efficiency of the methods applied in this work and reported in the literature has been proved 

by well-defined structure of ZSM-5. According as the evaluation of physicochemical 

properties, zeolite ZSM-5 free template becomes promising for application in the refining 

processes or use as catalytic support, since its synthesis reduces environmental impacts and 

production costs. 

 

Keywords: Heterogeneous Catalyst. Zeolite ZSM-5. Hydrothermal Synthesis. Free-Template. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo relatório publicado pela empresa de consultoria SRI Consulting
1
 (IHS Inc.), 

os processos catalíticos desempenham um papel vital na economia, um negócio mundial de 

US$13 bilhões por ano. O valor dos produtos depende dos processos catalíticos, incluindo os 

produtos petrolíferos, químicos, farmacêuticos, borracha sintética e plásticos, e muitos outros. 

O refino de petróleo, por exemplo, que é a fonte da maior parte dos produtos industriais, 

consiste quase que inteiramente de processos catalíticos. Os mais importantes processos 

catalíticos de refino, em termos de valor econômico, incluem o craqueamento catalítico, 

alquilação, hidrotratamento, reforma e hidrocraqueamento. Com isto, o consumo de 

catalisadores de processamento químico só tende a aumentar. Na prática, catalisadores 

decrescem em atividade com o uso e sofrem perdas no manuseio do material, exigindo assim 

uma substituição periódica. Esses fatores, juntamente com o crescimento econômico e as 

descobertas de novos usos para catalisadores, contribuem para o crescimento contínuo do 

comércio sobre estes catalisadores. Por outro lado, existe a necessidade de obter catalisadores 

cada vez mais eficientes, de longa duração, ativos e seletivos. Considerações econômicas e 

práticas fornecem incentivos para o desenvolvimento de novos catalisadores e uma maior 

compreensão da catálise em geral. O desenvolvimento é ainda mais motivado pela 

necessidade de novas fontes de energia e produtos químicos, preocupando-se com a poluição 

ambiental. 

A indústria de refino de petróleo pretende constantemente desenvolver catalisadores 

cada vez mais ativos, seletivos e com elevada resistência térmica para utilização em seus 

processos, diminuindo os custos de produção e evitando perdas no beneficiamento dos 

produtos desejáveis. Como grande representante dos catalisadores no refino de petróleo, as 

zeólitas, tais como X, Y, USY, Beta, ZSM-5, ZSM-12, etc., possuem pertinentes aplicações 

devido principalmente às suas características ácidas e propriedades requeridas aos processos. 

Estes sólidos porosos definidos como aluminossilicatos possuem propriedades particulares 

relevantes, a qual consiste na capacidade de reter seletivamente moléculas por um processo de 

exclusão baseado no tamanho das mesmas. Capacidade esta se deve à sua estrutura porosa 

altamente regular de dimensões moleculares. A síntese destas zeólitas é de grande interesse 

                                                             
1 Catalysts: Petroleum and Chemical Process. 

Disponível em: http://www.sriconsulting.com/SCUP/Public/Reports/CATAL000/ 

http://www.sriconsulting.com/SCUP/Public/Reports/CATAL000/
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para o ramo petrolífero, pois suas propriedades físico-químicas podem ser modeladas 

conforme a necessidade do processo químico, proporcionando elevada eficiência na formação 

dos produtos. 

Nas últimas décadas, as zeólitas têm atraído muita atenção científica devido às suas 

características estruturais únicas que determinam suas excepcionais propriedades catalíticas e 

de adsorção. A ampla utilização de zeólitas e materiais de zeolíticos na indústria de adsorção, 

separação e catálise é devido à sua acidez inerente, estabilidade hidrotérmica, elevada área de 

superfície e porosidade bem definida. Uma tendência clara nestes dias é combinar dentro dos 

catalisadores a conversão de produtos de elevado peso molecular juntamente com as 

propriedades de seletividade de forma. 

A ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil - Five) é uma zeólita de poros com diâmetro médio 

(~6Å) com canais tridimensionais definidos por anéis de 10 membros. Uma zeólita da família 

pentasil rica em silício é utilizada como um catalisador para várias reações de transformação 

de hidrocarbonetos. Especificamente, a ZSM-5 atua como um catalisador de separação no 

processo de craqueamento catalítico fluidizado (FCC), possui excelente capacidade de 

isomerização de xilenos, como o desproporcionamento de tolueno e trimetilbenzeno e 

interessante aromatização de olefinas. 

O uso de direcionadores estruturais orgânicos na síntese de zeólitas pode causar vários 

inconvenientes, tais como, o elevado custo de produção, contaminação da água, poluição do 

ar, a deposição de coque sobre o catalisador oriundo da decomposição incompleta de material 

orgânico, calcinação ineficiente ocasionando agregação irreversível dos cristais e alteração da 

razão Sílica/Alumina, alterando consequentemente suas propriedades. Assim, muitos 

pesquisadores têm estudado a síntese de ZSM-5 ausente de direcionador orgânico e obtiveram 

resultados satisfatórios, seja através da inserção de sementes para a síntese, ou através da 

modificação das condições de reação (aumento da temperatura e/ou tempo) de síntese. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O principal objetivo do presente trabalho consiste em sintetizar por métodos 

hidrotérmicos a zeólita ZSM-5 com estrutura do tipo MFI, em presença e ausência de 

direcionador orgânico estrutural (template), avaliando suas propriedades físico-químicas em 

comparação com uma zeólita ZSM-5 comercial. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Para maior compreensão das atividades realizadas no presente trabalho sobre a síntese, 

avaliação das propriedades físico-químicas e catalíticas de zeólitas ZSM-5, relatam-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Sintetizar as zeólitas ZSM-5 em presença e ausência de direcionador orgânico 

estrutural (template) através de método hidrotérmico proposto na literatura (SILVA, 

2004; COSTA E ARAUJO, 2010); 

 Transformar as zeólitas ZSM-5 sintetizadas na forma sódica em forma protonada, 

através de procedimentos de troca iônica e tratamentos térmicos; 

 Adquirir a zeólita ZSM-5 comercial com a finalidade de comparar suas propriedades 

com as zeólitas sintetizadas; 

 Avaliar as propriedades das zeólitas ZSM-5 através de técnicas como: Difração de 

Raios-X (DRX), Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Termogravimetria 

(TG/DTG), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Adsorção/Dessorção de 

Nitrogênio e Termodessorção de n-butilamina; 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 ZEÓLITAS 

 

 

O catalisador pode ser definido como uma substância que acelera a velocidade de uma 

determinada reação química, promovendo substâncias intermediárias e seletividade de 

produtos, sem que o mesmo seja consumido na reação. Desta forma, o catalisador possui um 

notável poder de regeneração, visto que a sua composição permanece inalterada. Entretanto, 

ao decorrer do tempo o catalisador perde atividade, necessitando de completa substituição, 

pois a regeneração torna-se ineficiente. Segundo Creplive (2008), um catalisador de 

craqueamento, por exemplo, pode durar apenas alguns segundos, enquanto que em outros 

processos como exemplo a síntese de amônia, a durabilidade permanece por vários anos. 

Os catalisadores heterogêneos mais comuns são sólidos finamente divididos ou 

porosos, demonstrando uma grande área superficial para reação, utilizados em reações em 

fase gasosa ou fase líquida (ATKINS, 2001). O principal motivo da crescente pesquisa sobre 

os catalisadores sólidos ácidos (heterogêneos), em comparação aos catalisadores homogêneos, 

deve-se às grandes vantagens nos processos catalíticos, tais como: baixo poder de corrosão, 

eficiente recuperação para reciclo no processo, acidez controlada e elevada devido à 

composição, elevada área superficial e seletividade de produtos. 

Dentre os materiais microporosos utilizados na catálise heterogênea, as zeólitas 

tornaram-se promissoras devido às pertinentes propriedades físico-químicas e catalíticas. 

Segundo Luna e Schuchardt (2001), a partir da aplicação pioneira em 1962 em processos de 

craqueamento de petróleo, as zeólitas assumiram hoje a posição de catalisadores mais 

importantes na indústria química. Os sólidos microporosos denominados zeólitas, consistem 

em aluminossilicatos cristalinos formados por um retículo tridimensional de tetraedros de 

Silício e Alumínio. A combinação dos tetraedros TO4 (T=Si, Al), onde os átomos de Oxigênio 

estão unidos através dos vértices compartilhados, formam um retículo cristalino de 

empacotamento compacto com interstícios em seu interior, denominados canais. De acordo 

com Zola (2006), os canais e cavidades conferem às zeólitas uma estrutura microporosa, que 
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faz com que estes materiais apresentem uma superfície interna extremamente grande, quando 

comparada com a sua superfície externa. 

O retículo cristalino das zeólitas apresenta uma estrutura com cargas negativas 

localizadas no interior de seus canais, tais cargas são pertinentes aos tetraedros AlO4
-
, 

neutralizadas por cátions de compensação ou contra-íons. Os cátions de compensação 

permitem a troca iônica com moléculas e íons capazes de penetrar nos canais da zeólita. Além 

da presença dos cátions de compensação, existem também moléculas de água localizadas no 

interior dos canais e cavidades da estrutura, dotadas de mobilidade. E conforme relatado por 

Miranda (2009), tais moléculas de água podem ser removidas reversivelmente por 

aquecimento, deixando intacta a estrutura cristalina do catalisador. 

A fórmula estrutural de uma zeólita baseia-se na sua cela unitária cristalográfica 

(menor unidade representativa da estrutura), sendo genericamente representada pela Equação 

1, 

 

    OwHSiOAlOM
yxnx 222/ .  Equação 1 

 

onde n é a valência do cátion M, w consiste no número de moléculas de água por cela unitária, 

x+y compreende o número total de tetraedros SiO4 e AlO4
-
 por malha elementar e y/x é a 

razão atômica Si/Al e assume valor maior ou igual a 1, pois os Al
3+

 não podem ocupar sítios 

adjacentes segundo a Regra de Löwenstein
2
 (GONÇALVES, 2006; MIRANDA, 2009). 

A forma mais utilizada para se obter uma zeólita é através do método de síntese 

hidrotérmica de um gel aquoso alcalino de alumino-silicato, onde o gel de síntese é colocado 

em uma autoclave para que ocorra a cristalização do material por um processo de nucleação 

controlada, submetido a temperaturas de 80 a 300ºC, pressão autógena da autoclave e 

respectivo tempo pertinente a cada zeólita (ARAÚJO, 2006). 

A disposição dos tetraedros [SiO4]
4-

 e [AlO4]
5-

 de forma espacial constrói uma rede 

cristalina definida por unidades estruturais secundárias (SBU, “Secondary Building Units”), 

que por sua vez, formam as unidades poliédricas conectadas sob determinada ordenação. Os 

diferentes arranjos dos poliedros diversificam a formação das zeólitas, definindo estrutura e 

sistema de canais pertinente a cada zeólita, como demonstrado na Figura 1. A seletividade de 

forma geométrica de íons e moléculas para difusão no interior das zeólitas origina-se a partir 

da estrutura e dimensão de canais. Segundo Gonçalves (2006), uma das principais 

                                                             
2 A Regra de Löwenstein exige que cada átomo de Al (átomo T) seja ligado por oxigênios a quatro átomos de Si, 
ou seja, não deve haver ligações Al-O-Al na estrutura zeolítica. 
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características das zeólitas é apresentar tamanhos de poros distintos em função da quantidade 

e do arranjo que os tetraedros que os compõem venham a assumir. 

 

 

Figura 1. Esquema demonstrativo do arranjo estrutural de algumas zeólitas.  

Fonte: GONÇALVES (2006). 

 

O arranjo dos canais e cavidades das zeólitas formados a partir, do número de 

tetraedros ou número de átomos de oxigênio na abertura dos poros e diâmetro de poros, 

podem classificar as zeólitas segundo o tamanho de seus microporos, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação de algumas zeólitas em relação aos seus microporos. 

 Fonte: LUNA, SCHUCHARDT (2001). 

Tamanho do 

Microporo 

Nº de 

Tetraedrosa 
Dpb (Å) Nome Comum 

Símbolo 

Estrutural 

Dimensiona-

lidadec 

Maior Molécula 

Adsorvível 

Extragrande 

>12 

13,2 x 4,0 

12,1 

7,9 x 8,7 

Cloverita 

VPI-5 

AlPO-8 

CLO 

VFI 

AET 

3 

1 

1 

- 

triisopropribenzeno 

- 

Grande 
12 

~6 x ~7 
7,4 

7,3 

Zeólita β 
Zeólita X, Y 

AlPO-5 

BEA 
FAU 

AFI 

3 
3 

1 

- 
tributilamina 

neopentano 

Médio 

10 

5,5 x 6,2 

3,9 x 6,3 

5,3 x 5,6 

ZSM-12 

AlPO-11 

TS-1, ZSM-5 

MTW 

AEL 

MFI 

1 

1 

3 

- 

ciclo-hexano 

ciclo-hexano 

Pequeno 8 4,1 Zeólita A LTA 3 n-hexano 
a Número de tetraedros ou número de átomos de oxigênio na abertura dos poros. 
b Diâmetro de poros. 
c Dimensionalidade dos canais: Geometria do sistema de canais. 

 

Como demonstrado na Tabela 1 e relatado na literatura (MIRANDA, 2009; BARROS, 

2007), a dimensão espacial interna apresenta outra classificação baseada no arranjo dos canais 
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e cavidades das zeólitas desidratadas, que influencia diretamente o caminho percorrido pelas 

moléculas dentro da estrutura porosa. Desta forma, existem três tipos de estruturas zeolíticas: 

a) Unidimensional – Formados por canais contínuos sem interceptação; 

b) Bidimensional – Formados por canais que se interceptam em dois eixos; 

c) Tridimensional – Formados por canais que se interceptam em três eixos;  

 

A característica das zeólitas serem classificadas como peneiras moleculares é devido à 

propriedade de seletividade de forma geométrica. Conforme Pace et al. (2000), o diâmetro de 

poros e dos canais são de um tamanho certo para as moléculas comumente utilizadas, 

impedindo o acesso, em alguns casos, e dificultando, em outros, a difusão de moléculas muito 

volumosas dentro do espaço intracristalino. A seletividade geométrica é à base de inúmeros 

processos industriais de refino e petroquímica, tais como, Selectoforming, M-forming, 

Dewaxing, alquilação de tolueno, isomerização de xilenos, transformação de metanol em 

gasolina, etc. 

Pode-se distinguir três tipos essenciais de seletividade geométrica, segundo Pace et al. 

(2000), e esquematizadas na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Tipos de seletividade geométrica. 

 Fonte: PACE et al. (2000). 
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Uma propriedade importante das zeólitas consiste na razão Sílica/Alumina (SAR) – 

Silica/Alumina Ratio – parâmetro este calculado para definir a composição estequiométrica 

molar da zeólita e que pode ser relacionado a diversas propriedades físico-químicas da 

mesma. Tal propriedade influencia na estabilidade térmica e química da zeólita, pois limita a 

capacidade de troca iônica e densidade de sítios ácidos de Brönsted, visto que para cada 

composto AlO4
-
 na rede existirá um cátion de compensação de carga. Então, o aumento da 

SAR na composição da zeólita é inversamente proporcional à capacidade de troca iônica e 

densidade de sítios ácidos de Brönsted. 

A principal propriedade das zeólitas consiste em seu potencial ácido, apresentando em 

sua rede cristalina sítios ácidos de Brönsted e Lewis. A natureza destes sítios ácidos depende 

da forma coordenada dos átomos de Si e Al estruturados na rede cristalina, pois segundo 

Miranda (2009), a geração de espécies de Al extra-rede (ALER) tenderiam a reduzir a 

atividade catalítica. Os sítios ácidos de Lewis são aceptores de elétrons, pois um átomo de Al 

com coordenação trigonal pode aceitar um par de elétrons sendo, portanto, um ácido de 

Lewis. Os sítios ácidos de Brönsted são doadores de prótons e ocorrem quando os cátions de 

compensação da carga negativa na estrutura da zeólita são prótons (H
+
), associados às pontes 

Si-O(H
+
)-Al (hidroxilas ácidas). 

De acordo com Martínez e Pariente (2002), desde o início dos processos de refino a 40 

anos atrás, as zeólitas são muito utilizadas nas áreas de refino de petróleo e petroquímica. 

Onde são empregadas por sua capacidade de adsorção seletiva, ou suas propriedades 

catalíticas, ou por ambas. Embora as propriedades ácido-base das zeólitas confiem um papel 

importante nas reações catalíticas em que atuam, também é verdade que a seletividade de 

forma que elas induzem orienta a reação para certos produtos. Estas zeólitas podem ser 

aplicadas nos processos básicos de refino de petróleo para obtenção de combustíveis e 

lubrificantes, nos processos de petroquímica concentrado em aromáticos, como também, nos 

processos de conversão de parafinas e olefinas leves em gasolina e aromáticos. 

 

 

3.1.1 Zeólita ZSM-5 

 

 

A zeólita ZSM-5 sintetizada pela primeira vez pelo laboratório da Mobil Corporation, 

definida como Zeolite Socony Mobil-5 (onde “5” refere-se à abertura média de seus poros em 
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Å). É uma zeólita sintética cristalina rica em Silício da família pentasil, correspondente ao 

tipo estrutural MFI (Mobil Five), de acordo com a classificação da International Zeolite 

Association (IZA). A zeólita ZSM-5 pode ser sintetizada numa faixa de SAR (Silica/Alumina 

Ratio) superior a 15. 

A estrutura cristalina da zeólita ZSM-5 apresenta uma cela unitária contendo 96 

tetraedros do tipo TO4, definida pela seguinte composição química (Equação 2): 

 

Mn/x Aln Si96-n O192 . mH2O Equação 2 

 

Onde: M é o cátion com valência x; o índice n varia entre 0 ≤ n ≤ 6; m corresponde ao número 

de moléculas de água presente na cela unitária. 

Segundo Pace et al. (2000), a formação da ZSM-5 se dá a partir de unidades de oito 

ciclos de cinco tetraedros (Figura 3-a), a associação destas unidades conduz a cadeias (Figura 

3-b), os quais ao se combinarem produzem lâminas características das zeólitas pentasil 

(Figura 3-c), que por fim, a combinação destas lâminas formam a estrutura tridimensional da 

zeólita. 

 

 

Figura 3. Unidades de construção estrutural da zeólita ZSM-5.  

Fonte: PACE et al. (2000). 

 

A estrutura porosa desta zeólita é constituída por dois sistemas de canais elípticos 

interconectados: um canal retilíneo e paralelo à direção [010] com dimensões 5,1 × 5,7 Å; e 

outro canal senoidal na direção [100] com dimensões 5,4 × 5,6 Å, os quais se interceptam 

perpendicularmente. A estrutura tridimensional de ambos os canais é acessível através de 

aberturas 10MR (anéis de 10 membros, MR), representado na Figura 4 (PACE et al., 2000). 

De acordo com Pace et al. (2000), para a zeólita ZSM-5 o seu tamanho de poros, entre outras 
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propriedades, conferem a esta zeólita pentasil grandes possibilidades de aplicação não apenas 

na indústria petrolífera, como também na petroquímica e química fina. 

 

 

Figura 4. Estrutura e sistema de poros da zeólita ZSM-5.  

Fonte: PACE et al. (2000). 

 

Em geral o método de síntese utilizado para obter materiais cristalinos, especialmente 

zeolitas, é o método de síntese hidrotérmica. De acordo com Costa (2009), uma síntese padrão 

para as zeólitas é dada a partir de géis aquosos contendo fontes dos elementos estruturais, um 

agente mineralizante, um agente direcionador, e em alguns casos um agente co-direcionador. 

Esses direcionadores estruturais têm pelo menos duas funções na síntese de zeólitas: além de 

definir a topologia específica, em que fatores como densidade de carga, forma e volume da 

molécula são determinantes, eles também atuam para moderar o pH do gel de síntese. 

De acordo com Martínez e Pariente (2002), embora se utilize a palavra cristalização, o 

processo de formação de uma zeólita supõe-se um sistema mais complexo, onde a síntese 

(reação química) e cristalização (formação dos cristais) ocorrem de modo concomitante. A 

cristalização de zeólitas sem sementes é um processo controlado pela nucleação, a qual ocorre 

devido à heterogeneidade do meio, geralmente um gel alcalino, uma temperatura de síntese 

compreendida entre 80 e 300 ºC, e presença dos cátions direcionadores (templates) para as 

diferentes formas cristalinas. Ainda relatado por Martínez e Pariente (2002), os seguintes 

fatores são capazes de afetar a cristalização das zeólitas: tipos de fontes de sílica e alumina, 

composição da mistura de reação, temperatura, pressão e tempo. Como também, os fatores 

mecânicos podem afetar a síntese das zeólitas, determinando a cinética de cristalização e a 

estrutura formada. Segundo estudo realizado por Costa (2009) sobre a variação dos fatores 

mecânicos agitação, aquecimento na etapa de nucleação e tempo de síntese, a cristalização 

hidrotérmica da zeólita ZSM-5 ausente de template a 180 ºC durante 27 horas, sob agitação e 
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aquecimento a 80 ºC na etapa de nucleação constatou maior percentual de cristalinidade 

dentre outras variações de síntese executadas. 

Vários podem ser os compostos utilizados como direcionadores orgânicos estruturais 

(templates), dentre o grupo de aminas e cátions de amônio quaternário, para a síntese da 

zeólita. Sang, et al. (2004) obteve sucesso, com elevada pureza e alta cristalinidade, ao 

sintetizar sob as mesmas condições a zeólita ZSM-5 com diversos templates (n-butilamina 

(BTA), etilamina (ETA), isopropilamina (IPA), etilenodiamina (EDA), etanol (ETL), etanol-

amônio (ETL–AM)) e também na sua ausência. 

Um possível mecanismo para a síntese hidrotérmica da ZSM-5 é o “mão-na-luva” 

(hand-in-the-glove), que consiste na organização de tetraedos de TO4 segundo uma dada 

topologia em torno do direcionador de estrutura orgânico durante as etapas de formação ou 

nucleação do gel de síntese, produzindo a unidade seminal (direcionador orgânico 

encapsulado) a partir da qual o retículo cristalino iniciará seu crescimento (LUNA; 

SCHUCHARDT, 2001), conforme demonstra a Figura 5. De acordo com estudos relatados na 

literatura (BURKETT; DAVIS, 1995; DAVIS, et al., 1996) para o mecanismo de síntese da 

ZSM-5 a etapa chave no direcionamento estrutural é a substituição de moléculas de água na 

esfera de hidratação do TPA (cátions tetrapropilamônio) por espécies de silicato, formando 

espécies de compósitos inorgânico-orgânicos. A liberação de moléculas de água das esferas 

de hidratação hidrofóbica na estrutura e a subsequente estabilidade das forças de Van der 

Waals entre os grupos alquila do TPA e a sílica hidrofóbica poderia assim fornecer a forças 

entrópicas e entálpicas para a formação das espécies de compósitos inorgânico-orgânicos. 



22 

 

 

Figura 5. Mecanismo proposto para o direcionamento estrutural da síntese da ZSM-5.  

Fonte: BURKETT e DAVIS (1995). 

 

Após a etapa de nucleação do gel de síntese a partir dos materiais precursores, o 

processo de cristalização ocorre em autoclaves de teflon revestidas com aço inoxidável em 

temperaturas na faixa de 100 a 200ºC, por tempo relativo de horas a semanas, em meio 

aquoso e a pressão autógena, ou seja, a uma pressão próxima a pressão de vapor saturado da 

água na temperatura da síntese. Sendo que, a maioria das fases cristalinas obtidas nestas 

condições são metaestáveis e se o tempo de cristalização não for suficiente para a formação 

dos cristais, muitas fases cristalinas desaparecem e se formam outras de maior estabilidade 

relativa (SILVA, 2004). 

Após a síntese hidrotérmica, a zeólita ZSM-5 permanece com íons intercambiáveis e 

cátions de direcionador orgânico em sua estrutura. Onde o template pode ser removido 

juntamente com o processo de desidratação através de tratamento térmico (calcinação) para 

dar origem aos canais e cavidades pertinentes à zeólita. Após tratamento térmico, o material 
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microporoso apresenta-se na forma sódica (Na-ZSM-5), o qual, pode ser convertida na forma 

ácida/protonada (H-ZSM-5) por processos de troca iônica e calcinação, respectivamente. 

De acordo com o banco de dados de estruturas zeolíticas da Associação Internacional 

de Zeólitas – IZA (International Zeolite Association), a zeólita ZSM-5 (MFI) em sua forma 

calcinada apresenta um Padrão de Difração em forma de Pó (Powder Diffraction Pattern). 

Esta estrutura cristalina pertinente à ZSM-5 é representada através de um gráfico padrão de 

Difração de Raios-X (Figura 6), sob as seguintes condições: composição química |H0.32| 

[Si95.68Al0.32O192]; faixa de 0 a 50,0 em escala 2θ; intensidade referente a 100 corresponde ao 

maior pico em escala 2θ. 

 

 

 

Figura 6. Padrão de Difração de Raios-X gerado para a ZSM-5 calcinada.  

Fonte: www.iza-structure.org. 

 

Para uma completa representação da estrutura e rede cristalográfica do padrão de 

ZSM-5, o Centro Internacional para Dados de Difração – ICDD (The International Centre for 

Diffraction Data) através do JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) 

determina uma carta cristalográfica com os parâmetros de difração. A Tabela 2 demonstra os 

principais picos de Difração de Raios-X referentes à zeólita ZSM-5, definida como Sodium 

Aluminum Silicate, com composição química Na1,82Al2,0Si57,0O107,91 pelo JCPDS (PDF-ID: 

43-0321). 
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Tabela 2. Principais picos de Difração de Raios-X para o padrão ZSM-5. 

2 θ 
Plano 

(h k l)
*
 

Intensidade 

(referência) 

7,824 1 0 1 50 

8,843 2 0 0 41 

23,162 5 0 1 100 

23,791 1 5 1 57 

24,318 1 3 3 25 
* Índices de Miller 

 

 

3.1.2 Zeólita ZSM-5 ausente de direcionador orgânico 

 

 

Pesquisas científicas avançam no desenvolvimento de novas sínteses de catalisadores 

ausentes de direcionador orgânico estrutural, visto que, este composto orgânico provoca 

diversos problemas, tais como: elevado custo de aquisição; manuseio de produtos tóxicos e 

corrosivos; contaminação dos recursos hídricos e terrestres; poluição atmosférica e obstrução 

dos poros do catalisador com a formação de coque devido à combustão incompleta no 

tratamento térmico. A estrutura do catalisador formada pela ausência do direcionador 

orgânico não é alterada, visto que, estes possuem propriedades físicas, químicas e catalíticas 

semelhantes aos catalisadores sintetizados com a presença de templates. 

A zeólita ZSM-5 com estrutura do tipo MFI ausente de direcionador orgânico 

estrutural apresenta propriedades físicas, químicas e catalíticas semelhantes às descritas 

anteriormente, diferenciando entretanto no método de síntese. Alguns métodos de síntese da 

zeólita ZSM-5 ausente de template desenvolvidos por diversos pesquisadores serão descritos 

a seguir, como também, comparações de síntese realizadas na presença de template e novos 

produtos utilizados como fontes precursoras da síntese. 

Em pesquisa realizada por Narayanan et al. (1998), desenvolveu-se a síntese da zeólita 

ZSM-5 com SAR de 28 a 150 tanto para presença de template quanto para ausência, 

constatando maior pureza para ZSM-5 com template, pois a zeólita ausente de template com 

SAR maior que 50 apresentou contaminação com α-quartzo. Como também foram avaliadas 

as propriedades catalíticas envolvendo a acidez de ambas as zeólitas através de reações 

modelo de alquilação de anilina e craqueamento de cumeno, onde a zeólita ZSM-5 ausente de 

template apresentou maior presença de sítios ácidos de Lewis comprovada por uma elevada 

alquilação de anilina e baixo craqueamento de cumeno. 
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De acordo com pesquisa realizada por Kim et al. (2004) e Cheng et al. (2008), a 

síntese de cristais de morfologia bem definida da zeólita ZSM-5 ausente de template foi 

obtida com sucesso sob condições de curto tempo de reação sobre agitação de 200 rpm e 

463K de aquecimento. Como mecanismo para formação da estrutura, tais resultados 

demonstraram que os cátions Na
+
 agiram tanto como balanceador de cargas quanto 

direcionador estrutural. Na pesquisa desenvolvida por eles foi de grande notoriedade que uma 

SAR maior que 80, requer maior quantidade de sementes de óxido de sódio para obter a 

zeólita ZSM-5 pura. Entretanto, com a SAR abaixo de 30, a cristalização tende a direcionar a 

formação de Mordenita, o qual apresenta maior quantidade de alumínio que a ZSM-5. 

Conforme Sang et al. (2004), a zeólita ZSM-5 ausente de template sintetizada com 

sucesso apresentou menor quantidade de sítios ácidos fortes, através de análises de dessorção 

programada de temperatura com amônia, que outras zeólitas ZSM-5 sintetizadas utilizando 

diversos templates. Entretanto, a zeólita ausente de template demonstrou maior atividade 

catalítica para o craqueamento de n-hexano. 

Kim et al. (2006) conseguiu sintetizar com sucesso, cristais com morfologia bem 

definida de ZSM-5 ausente de template através de um processo com duas etapas de 

temperatura. O procedimento consistiu na separação dos processos de nucleação e 

cristalização pela temperatura, conduzindo a etapa de nucleação a alta temperatura (190ºC) e 

em seguida a etapa de cristalização (150 ou 165ºC), controlando desta forma o tamanho e 

distribuição dos cristais. Como também, o tempo de duração da temperatura elevada para 

aceleração do processo de nucleação afeta fortemente o tamanho e distribuição dos cristais, 

formando um grande número de núcleos seguido por um crescimento lento dos cristais. 

Kang et al. (2009) sintetizou a zeólita ZSM-5 ausente de template através de um 

método utilizando silicato de sódio como fonte de sílica e a quantidade de óxido de sódio no 

líquido mãe controlada por ácido sulfúrico. Para observar o efeito do sulfato de sódio gerado 

pela adição de ácido sulfúrico, executou-se uma cristalização hidrotérmica com dois líquidos 

mãe contendo alta e baixa concentração de sulfato de sódio a 170ºC. Cristais de ZSM-5 com 

tamanhos uniformes de aproximandamente 1-2 µm, forma isométrica e cristalinidades relativa 

de 100% foram sintetizadas com sucesso a partir de líquidos mãe com razão molar de (11,0–

21,0) Na2O : (21,4–11,4) Na2SO4 : 100,0 SiO2 : 2.0 Al2O3 : 4000,0 H2O. Entretanto, 

verificou-se que a razão de condensação do aluminosilicato foi aumentada pela adição de 

sulfato de sódio e resultou na formação de fase amorfa em vez da ZSM-5 cristalina. 

Os produtos e processos ambientalmente corretos ganham popularidade devido à 

demanda de consumidores conscientes e regulamentações ambientais severas, com isto, o uso 
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de subprodutos industriais proporciona interesse na síntese de catalisadores. Vempati et al. 

(2006) sintetizaram compósitos de ZSM-5 ausente de template contendo carbono amorfo 

utilizando como fonte de sílica casca de arroz proveniente da moagem industrial do arroz, 

com a finalidade de remoção por adsorção de compostos orgânicos voláteis (VOCs) de água 

ou ar contaminados. Como também, sintetizou cristais de ZSM-5 ausente de template com 

zero de carbono amorfo por pirólise a 500ºC por 3 horas. 

A preparação de materiais hierárquicos porosos a partir de zeólitas ausentes de 

template é de grande interesse para a comunidade científica. Han et al. (2007) desenvolveu 

um método sol-gel ausente de template para síntese de materiais porosos com estrutura ZSM-

5, envolvendo recristalização hidrotérmica a partir de solução uniforme de ZSM-5. Com a 

utilização deste método foi possível manipular o tamanho dos nanocristais de zeólita como 

unidade de construção da base estrutural porosa, para obtenção dos materiais hieráquicos 

porosos com diferentes tamanhos de poros intercristalinos. 

Apesar dos diversos métodos de síntese da zeólita ZSM-5 ausente de template citados 

acima terem sido eficientes, ainda se desconhece o mecanismo de cristalização destas 

sínteses, visto que, o crescimento se dá ausente de molde estrutural orgânico. Embora, 

existam sugestões que os íons de Na
+
 atuem como direcionador estrutural, esta proposta ainda 

não se encontra totalmente comprovada. 

 

 

3.1.3 Troca iônica 

 

 

As zeólitas, materiais sólidos microporosos definidos como aluminossilicatos, 

apresentam uma estrutura já conhecida formada por tetraedros de átomos de Silício e 

Alumínio em sua rede, interligados por átomos de Oxigênio. E a presença do átomo de 

Alumínio, em seu estado trivalente, gera uma carga negativa na rede da zeólita, o qual é 

balanceada por cátions trocáveis, definidos como “cátions de compensação” ou “contra-

cátions”. Através de um simples processo de troca iônica, seja esta completa ou parcial, é 

possível adicionar espécies catiônicas de metais redox. 

Na estrutura zeolítica, a quantidade de alumínio na rede é inversamente proporcional à 

razão Sílica/Alumina (SAR), e diretamente proporcional à capacidade de troca catiônica 

(CTC). Segundo Braga e Morgon (2007), um exemplo clássico de rede polarizada vem da 
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zeólita A, onde a razão Si/Al é unitária. A capacidade de trocar seus cátions por outros íons é 

de extrema importância como propriedade fundamental das zeólitas, pois a sua estrutura não é 

alterada. No entanto, a substituição isomórfica dos cátions proporciona modificações 

pertinentes da estabilidade térmica e capacidade de adsorção destes materiais. 

De acordo com Zola (2006), além da alta capacidade de troca catiônica (CTC) e da 

baixa razão SAR, outros fatores também favorecem a troca, tais como: a natureza das espécies 

catiônicas presentes em solução e as espécies aniônicas a estas associadas, o solvente 

empregado e a temperatura. 

Neste processo de troca iônica, as zeólitas adsorvem preferencialmente determinados 

cátions de acordo com o tamanho do poro e com o caráter hidrofílico específico. Pois, cátions 

de maior carga e menor raio, em princípio, são preferidos pela zeólita de menor razão SAR. 

No entanto, cátions de grande raio de hidratação, mesmo que de carga alta, podem ser 

recusados por efeito estérico. A seletividade, entre os íons de mesma valência, aumenta com o 

raio iônico, em função do decréscimo do grau de hidratação. Quanto maior for o volume do 

íon, mais fraco será seu campo elétrico na solução e, consequentemente, menor o grau de 

hidratação. Caso o volume da esfera de coordenação dos cátions hidratados a serem 

introduzidos impeça a entrada no sistema poroso, é possível recorrer à troca iônica em estado 

sólido como alternativa (ZOLA, 2006; LUNA; SCHUCHARDT, 2001). 

A troca iônica de cátions metálicos em zeólitas no estado sólido apresenta algumas 

vantagens em relação ao método convencional em solução, tai como: (i) no estado sólido não 

é necessário manusear grandes volumes de soluções salinas; (ii) o descarte de soluções de sais 

é evitado, diminuindo danos ao meio ambiente; (iii) podem ser introduzidos cátions metálicos, 

em casos que a troca iônica em solução seria impedida pelo volume da esfera de solvatação 

do cátion (LUNA; SCHUCHARDT, 2001). 

Independente do meio em que ocorre o processo de troca iônica dos íons e/ou 

compostos metálicos, este método de substituição isomórfica é o mais utilizado em zeólitas. 

Porém, faz-se necessário um estudo prévio de determinação do teor máximo de metal/cátion a 

ser incorporado, através de isotermas de equilíbrio. 

As isotermas de adsorção demonstram a relação de equilíbrio entre a concentração na 

fase fluida (concentração de equilíbrio da solução, geralmente em mg L
-1

) e a concentração 

nas partículas (quantidade de material adsorvido, representada em mg g
-1

) em uma 

determinada temperatura. As isotermas derivadas teórica ou empiricamente podem, 

freqüentemente, ser representadas por equações simples que relacionam diretamente a massa 
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adsorvida no adsorvente em função da concentração do adsorvato na fase líquida. As mais 

utilizadas na adsorção de íons são as de Freundlich, Langmuir e Tóth (ZOLA, 2006). 

 

 

3.1.4 Força ácida em zeólitas 

 

 

Nas zeólitas, classificadas como aluminossilicatos, a força ácida pode ser gerada de 

diferentes maneiras, ou seja, grupos hidroxilas presentes na superfície, cátions de alumínio na 

rede cristalina, cátions di ou trivalentes agindo como cátions de compensação e incorporação 

por impregnação de compostos fósforo ou boro. De grande importância na catálise 

heterogênea e principalmente presentes nas zeólitas, a força ácida através de sítios ácidos de 

Brönsted e de Lewis são almejados. 

Conforme Gonçalves (2006), a existência da força ácida através de sítios ativos 

depende da temperatura de calcinação que o hidróxido ou óxido hidratado de alumínio foi 

submetido. Acima de 300°C a superfície do material sofre desidratação intensa e, até 430°C, a 

desidratação ocorre pela reação entre duas hidroxilas vizinhas, liberando água, deixando na 

superfície uma vacância aniônica e um íon oxigênio exposto. Ambos os defeitos têm caráter 

ácido e básico fracos, respectivamente. Em temperaturas maiores que 430°C começam a 

aparecer irregularidades no processo de desidratação. Prótons da superfície e cátions tornam-

se móveis e trocam suas posições na estrutura. Nestas condições novos defeitos são gerados 

com vacâncias aniônicas múltiplas (três ou mais cátions Al
3+

 em vizinhança próxima), que 

possuem caráter ácido forte, tipo Lewis, e aglomerados de íons O
2-

, que possuem caráter 

básico forte. Estes defeitos locais, tipo deficiência de íon oxigênio, são responsáveis pela 

acidez de Lewis, enquanto a presença de grupos hidroxilas pela acidez de Brönsted. 

A acidez de Brönsted consiste no potencial de transferência de um próton H
+
 (atuando 

como cátions de compensação equilibrando a carga aniônica da rede cristalina) da zeólita para 

a molécula adsorvida, enquanto a acidez de Lewis é definida pela capacidade de receber pares 

eletrônicos formando ligações coordenadas através de seus orbitais d incompletos com as 

moléculas adsorvidas, por exemplo, a presença de átomos de alumínio que se encontram 

deficientes de elétrons (MORENO; RAJAGOPAL, 2009). De acordo com Zola (2006), um 

dado sólido ácido não possui uma única classe de sítios ácidos, mas freqüentemente mostra 

grande distribuição de sítios ácidos de Brönsted e Lewis no mesmo sólido, podendo até 
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mesmo apresentar sítios ditos superácidos, originados pela interação entre um sítio de 

Brönsted da rede e um sítio de Lewis, geralmente, espécies de alumínio extra-rede na forma 

catiônica. A Figura 7 representa os sítios ácidos de Brönsted e de Lewis na rede cristalina das 

zeólitas. 

 

 

Figura 7. Representação dos sítios ácidos de Brönsted e de Lewis. 

Fonte: MORENO E RAJAGOPAL (2009). 

 

Segundo Nagy et al. (1998), a acidez de Brönsted é relacionada com os prótons 

associados às pontes Si-O(H
+
)-Al (hidroxilas ácidas), e esses grupos hidroxilas podem ser 

gerados por diferentes processos, tais como: 

 

 Troca iônica direta com ácidos minerais diluídos em solução (HCl, HNO3, etc.). Neste 

caso, apenas algumas zeólitas com alta SAR podem ser transformadas na forma 

protônica: 

 

       SoluçãoHidratadaSoluçãoHidratada ClNaZHClHZNa    

 

 Troca iônica com amônio ou íons alquilamônio seguida por decomposição através de 

calcinação: 

 

       SoluçãoHidratadaSoluçãoHidratada MZNHNHZM   44  

     
GásCalcinadaaDesidratad

NHZHZNH 34    
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 Dissociação de moléculas de água sob influência do campo eletrostático forte de 

cátions multivalentes: 

 

           ParcialDesidratParcialDesidratHidratadan
ZHOHMZOHZM ..

2

2

3 23    

 

 Redução de íons metálicos de transição ou metais nobres contidos na zeólita com 

hidrogênio: 

 

     aDesidratadaDesidratad ZHNiHZNi   22 2

2  

 

Geralmente os sítios ácidos de Brönsted são gerados por calcinação da zeólita na 

forma amoniacal. Em temperaturas altas (acima de 500ºC), no entanto, a desidratação é 

favorecida, resultando na formação de sítios ácidos de Lewis a partir de dois sítios ácidos de 

Brönsted, conforme Figura 8. 

 

 

Figura 8. Representação da desidratação de sítio ácido de Brönsted para geração de sítio ácido de Lewis. 

Fonte: MORENO E RAJAGOPAL (2009). 

 

De acordo com Moreno e Rajagopal (2009), a acidez depende essencialmente da 

localização e do conteúdo de alumínio na estrutura do silicato, além do estado de coordenação 

do alumínio, sendo freqüentemente desejável, no caso das zeólitas, a coordenação tetraédrica 

(AlO4
-
). A quantidade de sítios ácidos nas zeólitas está relacionada à razão Si:Al ou 

SiO2/Al2O3 (ou SAR – Silica/Alumina Ratio), ou seja, quanto menor esta relação, mais 

alumínio está presente na estrutura e maior a quantidade de cátions de compensação, isto é, 

maior o número de sítios ácidos, no caso de estar na forma protônica. No entanto, como a 

geração dos sítios ácidos está associada ao desbalanceamento de cargas gerado pela 

substituição isomórfica de ânions de cargas diferentes, quanto maior o número de átomos de 

alumínio, menos desbalanceada estará a rede e menor será a força dos sítios ácidos. 

Diminuindo-se o SAR da zeólita, a estrutura também se torna menos estável, podendo 

comprometer ou mesmo destruir o arranjo cristalino. 
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No caso de haver baixa densidade de sítios ácidos de Brönsted, como na zeólita Y ou 

ZSM-5 nas formas protônicas, a força ácida é alta, pois os prótons não dissociados pouco 

interagem entre si. Com a finalidade de aumentar a força dos sítios ácidos e a estabilidade da 

estrutura, zeólitas com baixo teor de alumínio são preparadas por processos de 

desaluminização. Zeólitas Y que passam por este procedimento são chamadas de zeólitas Y 

ultra-estáveis (USY – UltraStable Y zeolite) e comportam vasta aplicação nos processos de 

craqueamento catalítico, entre outros (MORENO; RAJAGOPAL, 2009). 

Segundo Pace et al. (2000), a desaluminização pode ser dividida em duas grandes 

classes: 

 

 Desaluminização por troca: O alumínio extraído é substituído na sua posição na 

estrutura cristalina por um átomo de Si proveniente de um agente externo (SiCl4, 

(NH4)2SiF6, etc.). Este método deveria conduzir, em princípio, à obtenção de zeólitas 

sem modificações de porosidade e cristalinidade; 

 Desaluminização por remoção: O alumínio extraído não é substituído, na estrutura 

cristalina, por átomos de Si extra-zeolíticos. As vacâncias criadas pela remoção de 

alumínio são preenchidas por átomos de Si cuja origem ainda não está totalmente 

esclarecida, mas que podem ser provenientes de um processo de recristalização 

simultâneo à desaluminização, ou da sílica ocluída e/ou superficial. Como exemplo 

desta classe temos as desaluminizações com vapor d’água (ultraestabilização), com 

ácidos, com reagentes voláteis (COCl2, CCl4, SOCl2, etc.) e com agentes 

complexantes. Estes processos de desaluminização produzem, geralmente, 

modificações na porosidade e cristalinidade do sólido, que se manifestam pela 

formação de meso e macroporos no interior de zonas cristalinas bem organizadas. O 

alumínio extraído, se não é removido na forma gasosa, se deposita no interior dos 

poros zeolíticos na forma de clusters de alumina, bloqueando parcialmente os canais 

da zeólita. 

 

De acordo com Gonçalves (2006), em catálise ácida, geralmente é subentendido que 

há uma correlação direta entre a força ácida do catalisador e a velocidade da reação catalisada. 

Tipicamente, a força ácida é uma medida de equilíbrio da interação do ácido com uma base, 

não necessariamente relacionada à cinética de transferência de prótons. Na maioria dos 

catalisadores sólidos a acidez de Brönsted, um dos parâmetros mais importantes que 

determina o desempenho catalítico do material, está diretamente relacionada à presença de 
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grupo hidroxila (–OH). Sendo assim, determinar o número e a força dos sítios de Brönsted de 

um sólido ácido corresponde, portanto, quantificar o número de grupos (–OH) e a capacidade 

que esses sítios possuem em transferir prótons para uma determinada base. 

 

 

3.1.5 Aplicação industrial das zeólitas 

 

 

A aplicação de catalisadores em diversos processos químicos visa principalmente o 

setor econômico, pois sempre existirá a busca incessante por processos mais eficientes com 

menor custo de produção. O grande interesse da aplicação das zeólitas nos processos 

catalíticos industriais deve-se principalmente às suas propriedades únicas, citadas 

anteriormente, e que conduzem à seletividade dos produtos desejados. 

A Tabela 3 apresenta a aplicação industrial de algumas zeólitas com diferentes 

sistemas de poros e composição química. 

 

Tabela 3. Estrutura e aplicação industrial das zeólitas. 

Fonte: GUISNET e RIBEIRO (2004) 

Tipo Estrutural Fórmula Aplicações 

Zeólitas de Poros Largos 

BEA |Na+
7|[Al7Si57O128] 

Catálise (Síntese do cumeno, acetilação do 
anisole) 

FAU (X, Y) |(Ca2+,Mg2+Na+
2)29(H2O)240|[Al58Si134O384] 

X: secagem, purificação, separação (p-xileno) 
Y: separação, catálise (FCC, Hidrocracking) 

LTL |K+
6Na+

3(H2O)21|[Al9Si27O72] Catálise (aromatização) 

MOR |Na+
8(H2O)24|[Al8Si40O96] 

Catálise (isomerização de alcanos C5-C6 e 
aromáticos C8) 

Zeólitas de Poros Intermediários 
AEL (SAPO11) [Al20P20O80] Catálise (isodewaxing) 
FER |Mg2+

2Na+
2(H2O)18|[Al6Si30O72] Catálise (isomerização C4

=) 
MFI (ZSM5) |Na+

n(H2O)16|[AlnSi96-nO192], n<27 Catálise (MTO, MTG, FCC, Aromáticos, etc.) 
MWW (MCM22) |H+

2.4Na+
3.1|[Al0.4B5.1Si66.5O144] Catálise (Cumeno) 

TON (ZSM22) |Na+
n(H2O)4[AlnSi24-nO48], n<2 Catálise (isodewaxing) 

Zeólitas de Poros Pequenos 
CHA (SAPO34) |Ca2+

6(H2O)40|[Al12Si24O72] Catálise (metanol em olefinas) 
LTA (3A, 4A, 5A) |Na+

12(H2O)27|8[Al12Si12O48]8 Detergentes, separação (n-isoalcanos), exsicantes 

 

Especificando para o foco do presente trabalho, segundo Souza (2001) a aplicação na 

área de catálise para o material zeolítico ZSM-5 possui grande potencial em promover 

diversas reações químicas sobre a sua superfície ácida. A maior parte destas aplicações está 

nos processos de petroquímica e refino de petróleo, conforme alguns processos citados a 

seguir: 
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a) Isomerização de hidrocarbonetos aromáticos em C8: Existe muito interesse industrial 

em se obter orto e para-xileno a partir de hidrocarbonetos aromáticos em C8. As 

zeólitas mais usadas são a mordenita na forma ácida, permutada com platina e HZSM-

5 permutada com níquel. Os processos que usam catalisadores bifuncionais convertem 

também etilbenzeno em xilenos. 

 

b) Alquilação do tolueno: Nesse processo o tolueno recebe um grupo metil e passa a 

formar matérias primas de alto valor agregado, como por exemplo os xilenos. O 

catalisador típico é a base de mordenita. Recentemente pesquisadores da Mobil 

Corporation conseguiram realizar essa síntese com boa eficiência usando uma zeólita 

ZSM-5. 

 

c) Processos MTG (Metanol To Gasoline) e MTO (Metanol To Olefins): importantes 

processos industriais, no qual o metanol é convertido para gasolina e olefinas, 

respectivamente. O catalisador desenvolvido pela Mobil Corporation para esse 

processo á a base da zeólita ZSM-5. 

 

Além disto, de acordo com Guisnet e Ribeiro (2004) a aplicação industrial da zeólita 

ZSM-5 está presente nos processos de refino de petróleo, petroquímica e química fina, pois, 

as vantagens trazidas pelas zeólitas estão sobretudo relacionadas com o aumento de 

seletividade, uma vez que um pequeno aumento no rendimento do produto desejado conduz 

freqüentemente a benefícios substanciais. A Tabela 4 expõe as principais aplicações 

industriais da zeólita ZSM-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Tabela 4. Aplicações industriais da zeólita ZSM-5. 

Fonte: GUISNET e RIBEIRO (2004) 

Processo Carga Produtos ou Objetivo Catalisador 

Refino de Petróleo 

Cracking Catalítico (FCC) 
destilados (e resíduos) de 

vácuo 
gasolina e olefinas leves 

15-40% HFAU (USHY-
REY) + MFI 

Dewaxing 
destilados médios e 

lubrificantes 
propriedades de escoamento a 

frio ↑ 
Ni/MFI-MOR 

Isomerização nC4
=-nC5

= iC4
=-iC5

= HMFI, HFER 
Oligomerização C3

= óleo diesel HMFI 

Petroquímica 
Aromatização C3-C4 benzeno, tolueno e xileno Ga/MFI 

Isomerização de Xilenos 
C8 aromáticos (xilenos e 

etilbenzeno) 
p-xileno e benzeno Pt/HMFI 

Dismutação seletiva do 

tolueno 
tolueno p-xileno e benzeno HMFI 

Alquilação do benzeno etileno (Etanol) etilbenzeno HMFI/HBEA 
Conversão do metanol em 
olefinas 

metanol propeno e buteno HMFI 

Química Fina 
Cracking do MTBE MTBE isobuteno BMFI 
Hidratação ciclo-hexeno ciclo-hexanol HMFI 

Aminação com NH3 

acetaldeído metilpiridinas MFI 
formaldeído e acetaldeído piridina e metilpiridinas MFI 

isobuteno t-butilamina MFI 

 

 

 

3.2 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE CATALISADORES 

 

 

Através dos parâmetros de caracterização química, física e físico-química torna-se 

possível a identificação e definição das propriedades catalíticas das zeólitas. Para descobrir 

tais propriedades pertinentes às zeólitas, faz-se necessário a detecção de elementos específicos 

através de técnicas analíticas amplamente conhecidas. A Tabela 5 demonstra algumas das 

técnicas utilizadas, juntamente com informações de caracterização físico-química, para 

determinação das propriedades relativas às zeólitas. 
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Tabela 5. Técnicas de caracterização de catalisadores. 

Propriedades Técnica 

Estrutura/Cristalinidade XRD (X-Ray Diffraction) 

Composição Química AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry) 

XRF (X-Ray Fluorescence) 

ICP (Induced Coupled Plasma) 

PIXE (Proton Induced X-ray Emission) 

Composição Superficial XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) 

SIMS (Secondary Íon Mass Spectroscopy) 

Composição da Rede 
29

Si e 
27

Al MAS-NMR (Nuclear Magnetic 

Resonance) 

XRD (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) 

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

Morfologia SEM (Scanning Electron Microscopy) 

Porosidade Adsorção Física (N2, Alcanos, ...) 

Estabilidade Térmica TG (Thermogravimetry) 

DTA (Differential Thermal Analysis) 

Acidez FTIR (OH) 

Adsorção Química: Calorimetria,  

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

TPD (Temperature Programmed Desorption) 

Dispersão Metálica TEM (Transmission electron microscopy) 

XRD (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) 

Adsorção Química, Titulação H2-O2 

 

Com a finalidade de restringir o estudo das técnicas apenas às utilizadas no presente 

trabalho, serão demonstrados a seguir, os conceitos básicos pertinentes a cada técnica de 

caracterização físico-química empregada a zeólita ZSM-5. 

 

 

3.2.1 Difratometria de raios-X 

 

 

A espectroscopia de raios X, assim como a espectroscopia óptica, baseia-se em 

medidas de emissão, absorção, espalhamento, fluorescência e difração da radiação 

eletromagnética. Os raios X compreendem um intervalo de comprimento de onda curto, cerca 

de 10
-5

 a 100 Å, produzida pela desaceleração de elétrons de alta energia ou pela transição 

eletrônica de elétrons dos orbitais internos dos átomos. A difração de raios X consiste no 

resultado de interferências construtivas e destrutivas dos raios espalhados pelo ambiente 

ordenado de um cristal. O espalhamento dos raios X é oriundo da interação do vetor elétrico 

da radiação com os elétrons do cristal (HOLLER et al. 2009). 
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Ao incidir um feixe de raios X na superfície de um cristal a um ângulo θ, partes destes 

raios são espalhados pela camada de átomos na superfície, a outra parte penetra nas camadas 

de átomos posteriores, com distâncias interplanares d do cristal, ocasionando sucessivos 

espalhamentos. O efeito cumulativo desses centros de espalhamento regularmente espaçados 

no cristal é definido como a difração do feixe, conforme Figura 9. 

 

 

Figura 9. Difração de raios X por um cristal.  

Fonte: http://ca.iq.usp.br/conteudo2.php?itemid=30&alt=Raio+X+:+Monocristais&c=&paiid=16 

 

Em 1912, W. L. Bragg tratou a difração de raio X por cristais através da interferência 

construtiva do feixe a um ângulo θ, representado pela Equação 3 a seguir, 

 sendn .2  Equação 3 

onde n é um valor inteiro correspondendo à ordem de reflexão e λ é o comprimento de onda a 

um ângulo θ. A equação acima é de grande importância e é denominada como equação de 

Bragg (Equação 3), pois os raios X parecem ser refletidos pelo cristal somente se o ângulo de 

incidência satisfizer a condição (Equação 4): 

d

n
sen

2


   Equação 4 

Para todos os demais ângulos, ocorre interferência destrutiva. 

Esta técnica é bastante aplicada com o objetivo de estudar as propriedades de um 

material, podendo determinar: 

 

a) A estrutura cristalina e o grau de cristalinidade; 

b) Identificação e análise quantitativa de fases; 

c) Parâmetros da cela unitária; 

d) Textura e tamanho dos cristalitos; 
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Atualmente na área de catálise, a técnica de difração de raios X é freqüentemente 

utilizada principalmente na determinação das estruturas cristalinas dos materiais sintetizados, 

ou seja, a maneira segundo a qual os átomos, íons ou moléculas estão arranjados 

espacialmente. 

Na técnica de difração pelo método de pó, um feixe de raios X monocromático é 

direcionado para uma amostra pulverizada, espalhada em um suporte, e a intensidade da 

difração é medida quando o detector é movido em diferentes ângulos de espalhamento 2θ 

(ângulo entre a onda incidente e a onda espalhada). O padrão obtido é característico do 

material da amostra, conforme Figura 10 (ATKINS; JONES, 2001; BLEICHER; SASAKI, 

2000). 

 

Figura 10. Esquema da técnica de difração pelo método de pó.  

Fonte: ATKINS e JONES (2001). 

 

 

3.2.2 Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de FOURIER 

 

 

A região espectral do infravermelho (IV) compreende a radiação com número de onda 

(υ) que varia de cerca de 12.800 a 10 cm
-1

. O espectro IV é usualmente subdividido em três 

regiões, denominadas IV-próximo, IV-médio e IV-distante, de acordo com os tipos de 

aplicações e de instrumentação. Na última década, o aparecimento de espectrômetros com 

transformada de Fourier relativamente baratos aumentou significativamente o número e o tipo 

de aplicações da radiação no IV-médio (número de onda, 4000 a 200 cm
-1

), devido a estes 

instrumentos fornecerem razões sinal/ruído e limites de detecção com melhores magnitudes 

(HOLLER et al., 2009). 
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A técnica de espectroscopia na região do infravermelho se baseia fundamentalmente 

na medida de absorção em freqüências de infravermelho, proporcionando a determinação de 

grupos funcionais contidos em um determinado material. Cada grupo funcional absorve em 

uma freqüência característica no infravermelho, e a absorbância relaciona-se com a 

transmitância através da Lei de Beer, segundo Equação 5, 

 









r

b T
A 1log10  Equação 5 

 

onde, Ab e Tr significam Absorbância e Transmitância, respectivamente. 

As principais aplicações desta técnica na área de catálise são: 

 

a) Identificação de grande quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos; 

b) Determinação de grupos funcionais em substâncias orgânicas; 

c) Determinação quantitativa de compostos em misturas; 

d) O tipo de estrutura da rede cristalina de um sólido; 

 

Na caracterização de sólidos cristalinos obtêm-se sucesso na aplicação desta técnica, 

em especial para zeólitas, pois na região do IV-médio (faixa de υ entre 1200 e 300 cm
-1

) 

ocorrem vibrações fundamentais dos tetraedros TO4, descrevendo a estrutura do retículo 

cristalino (COSTA, 2009). Como exemplo, a Tabela 6 apresenta as principais vibrações do 

infravermelho médio para as zeólitas. 

 

Tabela 6. Tipos de vibrações no IV-médio para zeólitas.  

Fonte: SILVERSTEIN (2007). 

Tipo de Vibração Número de Onda (cm
-1

) 

Interna aos Tetraedros 

Estiramento assimétrico 1250-950 

Estiramento simétrico 720-650 

Ligações TO (T = Si ou Al) 420-500 

Externa aos Tetraedros 

Anel duplo 650-500 

Abertura do poro 300-420 

Estiramento assimétrico 1050-1150 

Estiramento simétrico 750-820 
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3.2.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

A superfície de um sólido em contato com uma fase líquida ou gasosa comumente 

difere-se substancialmente do seu interior, tanto na composição química como nas 

propriedades físicas. A caracterização destas propriedades superficiais, através dos métodos 

microscópicos, é freqüentemente de vital importância em uma série de campos, incluindo 

catálise heterogênea, desenvolvimento e aplicação de sensores e tecnologia de filmes finos 

semicondutores (HOLLER et al., 2009). 

Segundo Maliska, na microscopia eletrônica de varredura os sinais de maior interesse 

para a formação da imagem são os elétrons secundários e os retroespalhados. A medida que o 

feixe de elétrons primários vai varrendo a amostra estes sinais vão sofrendo modificações de 

acordo com as variações da superfície. Os elétrons secundários fornecem imagem de 

topografia da superfície da amostra e são os responsáveis pela obtenção das imagens de alta 

resolução, já os retroespalhados fornecem imagem característica de variação de composição. 

Uma vantagem do MEV em relação ao microscópio ótico é sua alta resolução, na 

ordem de 1 a 5 nm (10 - 50 Å) enquanto que no ótico é de 0,5 μm. A elevada profundidade de 

foco (imagem com aparência tridimensional) e a possibilidade de combinar a análise 

microestrutural com a microanálise química são fatores que em muito contribuem para o 

amplo uso desta técnica. 

O objetivo de uma análise de MEV para o campo da catálise é adquirir informações 

morfológicas e topográficas sobre as superfícies dos sólidos, abrangendo a identificação de 

diferentes compostos presentes na superfície e a sua dispersão. 

 

 

3.2.4 Adsorção de nitrogênio 

 

 

A adsorção é definida como a concentração de moléculas de gás depositadas 

espontaneamente sobre a superfície de um material sólido, consiste em um fenômeno físico 

(fisissorção) que ocorre em qualquer condição ambiental (temperatura e pressão), mas só a 
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baixas temperaturas que se torna mensurável, geralmente à temperatura de ebulição do 

nitrogênio líquido a pressão atmosférica. Quando um material é exposto a um gás, uma força 

atrativa atua entre a superfície exposta do sólido e as moléculas do gás, resultando em forças 

físicas (Van der Waals) de adsorção, em contraste com as fortes atrações químicas associadas 

à quimissorção. Devido às fracas ligações entre as moléculas do gás envolvidas e a superfície 

(menos de 15 kJ mol
-1

), a adsorção torna-se um fenômeno reversível e não-seletivo, 

preenchendo assim camada por camada da superfície disponível do sólido em função da 

pressão relativa. 

A quantidade de gás adsorvido por um sólido é proporcional à massa da amostra, 

conforme Equação 6, denominada de Isoterma de Adsorção e representa uma relação entre a 

quantidade de gás adsorvido e a pressão de equilíbrio à temperatura constante. 

  sólidogásTPfn ,,  Equação 6 

Conforme a IUPAC, existem seis tipos de isotermas caracterizando a maioria dos 

sólidos (Figura 10), concordante com a faixa de tamanho dos poros: microporosos, diâmetro 

de poros menores que 2 nm; mesoporosos, entre 2 e 50 nm; macroporosos, maiores que 50 

nm. Destas seis isotermas, quatro são pertinentes aos catalisadores (I, II, IV e VI), e 

especificamente as isotermas do tipo I são características dos catalisadores microporosos 

(CIOLA, 1981; SOUZA, 2001). Como também, existe o fenômeno da histerese, o qual 

consiste na dificuldade da evaporação das moléculas do gás condensado nos poros mais finos 

em comparação a sua condensação, desta forma, a isoterma não percorre o mesmo caminho 

para a adsorção e dessorção de Nitrogênio com p/p0 de 0 a 1. Assim a IUPAC classifica 

quatro tipos de histereses nos materiais observados (Figura 11). 
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Figura 11. Classificação das Isotermas de Adsorção e perfil das histereses conforme IUPAC.  

Fonte: CIOLA (1981). 

 

A partir das Isotermas de Adsorção é possível mensurar as propriedades dos materiais 

sólidos, tais como: área superficial, área externa e interna, tamanho dos poros, volume e 

distribuição dos poros. 

A determinação da área superficial dos catalisadores de forma rápida e precisa pode 

ser executada pelo método proposto por Brunauer, Emmett e Teller (1951) (método de BET). 

Este método se baseia na determinação do volume de nitrogênio adsorvido necessário para 

formar uma camada monomolecular sobre o material adsorvido a distintas pressões na 

temperatura do nitrogênio líquido. A equação proposta (Equação 7) é derivada da equação de 

Langmuir aplicada à condensação polimolecular, levando-se em conta a energia de 

condensação (CIOLA, 1981). 
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Onde, V: Volume de N2 adsorvido à pressão parcial p/p0; Vm: Volume de N2 para 

cobrir o adsorbato com uma monocamada; P0: Pressão de saturação do N2 líquido; C: uma 

constante na qual intervém a energia de condensação. 

Por definição, os poros de um catalisador são os interstícios contínuos e 

interconectados, estatisticamente homogêneos, entre os blocos mal-ajustados que formam a 

sua estrutura. Tais interstícios ocupam parte do volume do catalisador, e o volume destes 

poros corresponde ao volume de gás adsorvido, em p/p0 igual à unidade, recalculado para 

volume de nitrogênio líquido condensado dentro dos poros (CIOLA, 1981). 
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3.2.5 Termogravimetria 

 

 

A Termogravimetria (TG) é uma técnica baseada na medição mássica do composto em 

função de um controle programado de temperatura, através de uma termobalança, sob 

atmosfera dinâmica de gás inerte ou oxidante. A partir desta medição mássica é possível 

identificar algumas das propriedades físicas ou químicas, e os resultados são expressos em 

função do tempo ou temperatura. 

Existem três modos de análises termogravimétricas: TG Isotérmica, onde a amostra é 

submetida a uma perda de massa em função do tempo a uma temperatura constante; TG 

Quasi-Isotérmica, existe um programa de temperatura controlado com operação linear e 

constante de temperatura sobre a determinação de massa em função do tempo; e TG 

Dinâmica, frequentemente utilizado, consiste na determinação da perda de massa sob 

aquecimento dinâmico de temperatura em função do tempo ou temperatura. 

As curvas termogravimétricas fornecem informações empíricas relevantes à 

composição da amostra inicial, tais como: estabilidade térmica, composição de qualquer 

composto intermediário que pode ser formado e composição do resíduo resultante. Estas 

informações são resultantes da eliminação de produtos voláteis oriundos da amostra inicial, a 

partir de algum processo físico ou químico. A estabilidade térmica é definida como a 

capacidade do composto em manter suas propriedades, durante o processamento térmico e 

condições atmosféricas, o mais próximo possível de suas características iniciais (MOTHÉ; 

AZEVEDO, 2002). 

Como qualquer outra técnica instrumental, existem fatores que afetam a natureza, 

precisão e reprodutibilidade dos resultados. Segundo Fernandes Jr. [200_?], tais fatores 

podem ser divididos em fatores instrumentais e característicos da amostra, conforme segue: 

Fatores Instrumentais 

a) Razão de aquecimento; 

b) Atmosfera do forno; 

c) Composição do cadinho; 

d) Geometria do porta amostra; 

e) Tamanho e forma do forno; 
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f) Sensibilidade do mecanismo de registro. 

Fatores Característicos a Amostra 

a) Quantidade de amostra; 

b) Tamanho da partícula; 

c) Calor de reação; 

d) Natureza da amostra; 

e) Empacotamento da amostra; 

f) Solubilidade dos gases liberados da amostra; 

g) Condutividade térmica. 

 

A Termogravimetria Derivada (DTG) consiste no registro automático da derivada das 

curvas TG, e foi desenvolvida para uma melhor avaliação e visualização dos eventos das 

curvas TG, representadas na Figura 12. Cada pico da curva DTG corresponde ao respectivo 

evento da curva TG, onde a área do pico é proporcional ao total de massa perdida pela 

amostra. O máximo na curva DTG é obtido quando a curva TG tem ponto de inflexão, isto é, 

a velocidade de variação de massa é maior, como também, promove uma informação 

adicional para a extrapolação de temperatura inicial (Ti) e da temperatura final (Tf) (MOTHÉ; 

AZEVEDO, 2002). 

 

 

Figura 12. Representação das curvas TG e DTG.  

Fonte: MOTHÉ e AZEVEDO (2002) 

 

A aplicação destas técnicas TG e DTG é de grande importância no estudo de 

catalisadores, minerais e argilas, combustíveis, materiais inorgânicos, produtos farmacêuticos 

e materiais poliméricos. As principais aplicações para os sólidos catalíticos, consistem em 
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determinar a estabilidade térmica através de: dessorção de água fisissorvida, liberação de água 

intersticial, decomposição de direcionadores orgânicos, remoção de coque, decomposição de 

sais metálicos impregnados e remoção de fragmentos amínicos formados a partir dos produtos 

da decomposição do direcionador orgânico. 

 

 

3.2.6 Calorimetria exploratória diferencial 

 

 

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC, do inglês differential scannig 

calorimetry) é a técnica pela qual se mede a diferença de energia fornecida à substância e a 

um material de referência, termicamente inerte, em função da temperatura, enquanto ambas 

são submetidas a uma programação controlada de temperatura, mantidas em condições 

isotérmicas, uma em relação à outra, independente do evento térmico que esteja ocorrendo na 

amostra. A DSC permite avaliar as variações entálpicas que ocorrem com uma dada 

substância durante um processo de aquecimento ou resfriamento. Tais medidas fornecem 

informações qualitativas e quantitativas sobre mudanças físicas e químicas que envolvem 

processos endotérmicos (absorção de calor), exotérmicos (evolução de calor) ou mudanças na 

capacidade calorífica (MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). 

Conforme Fernandes Jr. [200_?], o DSC pelo seu próprio refinamento, possibilita 

acompanhar e obter dados quantitativos, quanto às alterações físicas ou químicas da amostra, 

tais como: mudança de estado físico (fusão, ebulição, etc.), transições de fase (modificações 

na estrutura cristalina) ou reações de desidratação, de decomposição, de oxi-redução, etc.; no 

entanto, a temperatura de operação da célula não excede 725 
o
C. 

Existem três tipos diferentes de instrumentos DSC: DSC de compensação de 

potências, as temperaturas da amostra e da referência são mantidas iguais através de unidades 

independentes de aquecimento, enquanto ambas as temperaturas são aumentadas ou 

diminuídas linearmente, medindo-se a potência necessária para manter a temperatura da 

amostra igual à temperatura da referência; DSC de fluxo de calor, a diferença entre os fluxos 

de calor para a amostra e para a referência é medida enquanto a temperatura da amostra é 

variada a uma razão constante, tanto a amostra quanto a referência são aquecidas por uma 

única unidade de aquecimento; e DSC modulado (MDSC), emprega o mesmo arranjo de 

aquecimento e as mesmas células que o método DSC de fluxo de calor, embora no MDSC, 
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uma função senoidal é superposta em todo o programa de temperatura enquanto esta é 

progressivamente aumentada ou diminuída. Todos eles produzem um gráfico de potência ou 

fluxo de calor versus temperatura (HOLLER et al., 2009). 

De acordo com Fernandes Jr. [200_?], o DSC é uma técnica de temperatura dinâmica e 

um grande número de fatores pode afetar os resultados experimentais. Esses fatores são 

similares àqueles discutidos em TG/DTG e mais numerosos em DSC e podem ter um efeito 

mais pronunciado: 

Fatores Instrumentais 

a) Atmosfera do forno; 

b) Razão de aquecimento; 

c) Material e geometria do porta amostra; 

d) Tamanho e forma do forno; 

e) Localização do termopar na amostra; 

f) Tamanho do fio e da junção do termopar; 

g) Sensibilidade do mecanismo de registro. 

Fatores Característicos a Amostra 

a) Tamanho da partícula; 

b) Quantidade de amostra; 

c) Grau de cristalinidade; 

d) Natureza da amostra; 

e) Expansão e compressão da amostra; 

f) Densidade de empacotamento; 

g) Efeito do diluente; 

h) Condutividade térmica; 

i) Capacidade de calor. 

 

O DSC pode proporcionar informações sobre a caracterização e medidas específicas 

tais como: transição vítrea, temperatura e tempo de cristalização, ponto de fusão, calor 

específico, oxidação, pureza, estabilidade térmica, ponto de ebulição, grau de velocidade de 

cura, cinética de reação e outros (MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). 
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3.2.7 Determinação da acidez do catalisador 

 

 

Os sítios ácidos dos catalisadores são os principais responsáveis pelas reações de 

craqueamento catalítico, isomerização, alquilação, etc. A sua determinação representa um 

ótimo exemplo da tecnologia de adsorção aplicada à determinação de propriedades 

superficiais de sólidos porosos (CIOLA, 1981). A grande importância na determinação da 

acidez dos catalisadores consiste na compreensão de sua atividade catalítica e seletividade, 

através das propriedades dos sítios ácidos, tais como: densidade (controle da quantidade), 

força (sítios fortes, moderados e fracos) e natureza (sítios de Brönsted ou Lewis). 

Um dos principais desafios para a avaliação da acidez em sólidos resume-se na busca 

de uma escala simples e representativa para sua caracterização. Como a topologia da 

superfície no sólido é usualmente complexa, podendo promover vários tipos de interações 

ácido-base e com diferentes espécies presentes, em um catalisador sólido podem coexistir 

sítios ácidos de diferentes forças, seja de Brönsted ou de Lewis, e com densidades de 

distribuição variadas. Não há, portanto, como esperar encontrar um modelo simples que 

forneça um valor representativo para a caracterização e entendimento da acidez no sólido. 

Existem, porém, diversas técnicas que se habilitam a qualificar e quantificá-los. Estas 

normalmente são complementares, havendo as que são melhores para a determinação da 

densidade dos sítios, enquanto outras são importantes na caracterização da natureza do sítio 

ácido e, finalmente, há as que utilizam reações modelos para estimar a acidez. Isoladamente, 

cada um destes procedimentos permite interpretações importantes, mas ainda limitadas e 

algumas vezes incompatíveis com outros resultados esperados (MORENO; RAJAGOPAL, 

2009). 

Dentre as técnicas de medida da densidade de sítios ácidos, os mais importantes são os 

métodos de dessorção térmica programada (TPD - Thermal Programmed Desorption). 

Baseado na quimissorção de moléculas sonda básicas (amônia, piridina, n-butilamina, 

monóxido de carbono) sobre a amostra em atmosfera inerte, e posterior dessorção através de 

programação controlada de temperatura. O número total de sítios ácidos está relacionado à 

área total das curvas de TPD, podendo ser geradas por medidas cromatográficas, de 

espectrometria ou termogravimetria, enquanto a força é proporcional à temperatura na qual 

ocorre a dessorção das espécies. Quanto mais forte o sítio ácido, maior a interação com o 

adsorbato e maior a temperatura necessária para dessorvê-lo. 
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Já para a caracterização da natureza do sítio ácido, interpretando se existem acidez 

protônica de Brönsted ou acidez eletrônica de Lewis, esta pode ser realizada por quimissorção 

de moléculas sondas seguidas de espectroscopia de infravermelho (IV), ressonância 

magnética nuclear (RMN), microcalorimetria, entre outras técnicas (MORENO; 

RAJAGOPAL, 2009; VAN SATEN; KRAMER, 1995). 

A determinação das propriedades ácidas de catalisadores é essencial no levantamento 

dos padrões de atividade em reações que ocorrem via mecanismo ácido-base. Neste caso, a 

própria reação catalítica pode ser utilizada como técnica de caracterização, ou seja, reações 

modelos são escolhidas de modo a fornecerem as informações desejadas (MORENO; 

RAJAGOPAL, 2009). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esta seção possui a finalidade de descrever detalhadamente as metodologias experimentais 

utilizadas nos processos de síntese, remoção de direcionador, troca iônica, caracterização e 

avaliação dos sólidos catalíticos. 

 

 

4.1 ZEÓLITA ZSM-5 PADRÃO COMERCIAL 

 

 

A zeólita ZSM-5 foi obtida comercialmente em sua forma amoniacal, sob a razão de 

SiO2/Al2O3 (SAR) aproximadamente de 24, através da Sentex Industrial Ltda. A Tabela 7 

indica as especificações detalhadas da zeólita ZSM-5 comercial. 

 

 

Tabela 7. Especificações da Zeólita ZSM-5 comercial. 

Propriedades ZSM-5 (SAR 24) 

SAR 23,81 

LOI 40,8 

Al2O3 6,6 

SiO2 92,6 

Na2O 0,05 

Cristalinidade 100% 
SAR – Relação Sílica/Alumina (SiO2/Al2O3) 

LOI – Losses on Ignition (Perdas na Ignição) 
 

 

A amostra de ZSM-5 de SAR 24 apresentou-se na forma amoniacal, desta maneira, 

esta foi seca em estufa a 100 ºC por 12 horas para remoção de umidade, e em seguida 

submetida a um tratamento térmico a 500 ºC por 4 horas para obtenção de sua forma ácida. 

Normalmente, tal tratamento térmico é utilizado após o processo de troca iônica, o qual será 

descrito posteriormente. 

 

 

 



49 

 

4.2 SÍNTESE DAS ZEÓLITAS 

 

 

As zeólitas do tipo ZSM-5 foram sintetizadas através de método hidrotérmico, com 

semelhante razão SiO2/Al2O3 igual a 50, com a finalidade de comparação entre a zeólita 

comercial. O procedimento de síntese da zeólita ZSM-5 em presença de direcionador orgânico 

segue estudo realizado por Silva (2004), como também a síntese da ZSM-5 ausente de 

direcionador orgânico foi realizada conforme Costa e Araújo (2010). Após a síntese, aplica-se 

um tratamento térmico específico para remoção das moléculas retidas no interior dos poros 

em cada zeólita ZSM-5 obtendo-se a sua forma sódica (Na-Zeólita). 

Os procedimentos para obtenção da forma protonada (H-Zeólita) de ambas as zeólitas 

ZSM-5 apresenta-se detalhado no fluxograma da Figura 13, e mais adiante se explica o 

processo. 

 

 

Figura 13. Fluxograma dos procedimentos de síntese das ZSM-5 sintetizadas. 
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4.2.1 Zeólita ZSM-5 em presença de Template 

 

 

De acordo com Silva (2004), a zeólita ZSM-5 em presença de template foi sintetizada 

pelo método hidrotérmico, utilizando os seguintes reagentes como materiais precursores: 

sílica gel amorfa (Acros Organics, 0,035-0,070mm) como fonte de Si, hidróxido de sódio 

(98%, Merck) como fonte de Na, sulfato de alumínio hexadecahidratado – Al2(SO4)3.16H2O 

(Reagen) como fonte de Al, brometo de tretapropilamônio (TPABr) como direcionador 

orgânico (Sigma-Aldrich) e água destilada como solvente. Os materiais precursores foram 

combinados a fim de se obter uma composição química molar para o gel de síntese na 

seguinte proporção estequiométrica: 10,6 TPABr : 14,3 Na2O : 2,0 Al2O3 : 100 SiO2 : 2000 

H2O, sendo a razão molar SiO2/Al2O3 do gel igual a 50. 

O procedimento para a obtenção do gel de síntese segue as etapas descritas abaixo, e o 

fluxograma exibido na Figura 14: 

 

1) Dissolução do hidróxido de sódio em metade da água requerida na síntese; 

2) Adição da sílica gel seguida de forte agitação por 1 hora (solução A); 

3) Dissolução do brometo de tetrapropilamônio no restante da água; 

4) Adição do sulfato de alumínio hexadecahidratado seguida de agitação por 1 hora (Solução 

B); 

5) Misturar as soluções A e B mantendo-se o sistema sob agitação por mais 2 horas. 
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Figura 14. Fluxograma dos procedimentos de síntese da ZSM-5 em presença de template. 

 

Após a obtenção do gel de síntese, este foi transferido para uma autoclave de teflon 

revestida com aço inoxidável e aquecida em estufa a 150ºC por 168 horas (7 dias), sob 

pressão autógena e condições estáticas. Após a cristalização, a autoclave foi retirada da estufa 

e resfriada até temperatura ambiente. O seu conteúdo foi transferido para um Becker contendo 

100 mL de água destilada, sendo em seguida submetido a um banho de ultra-som por 25 min 

para dispersão das partículas formadas (SILVA, 2004). Finalmente, o sólido resultante do 

processo de cristalização foi separado do líquido sobrenadante por filtração a vácuo, lavado 

diversas vezes com água destilada (até o pH do filtrado atingir o valor de 7) e seco em estufa a 

100ºC por 12 horas. 

 

 

4.2.2 Zeólita ZSM-5 ausente de Template 

 

 

Conforme Costa e Araújo (2010), a zeólita do tipo ZSM-5 ausente de direcionador 

orgânico (ZSM-5-AT) foi sintetizada por método hidrotérmico, utilizando os seguintes 

reagentes como materiais precursores: sílica gel amorfa (Acros Organics, 0,035-0,070mm), 

hidróxido de sódio (98%, Merck), aluminato de sódio (Sigma-Aldrich, 50-56% de Al2O3 e 40-
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45% de Na2O) e água destilada como solvente. Os materiais precursores foram combinados a 

fim de se obter uma composição química molar para o gel de síntese na seguinte proporção 

estequiométrica: 12 Na2O : 2,0 Al2O3 : 100 SiO2 : 2500 H2O, sendo a razão molar SiO2/Al2O3 

do gel igual a 50. 

O procedimento para a obtenção do gel de síntese segue as etapas descritas abaixo, e o 

fluxograma exibido na Figura 15: 

 

1) Dissolução do NaOH e NaAlO2 em metade da água requerida para a síntese, sob 

aquecimento de 70ºC e agitação por 30min (solução A); 

2) Dispersão da sílica gel no restante da água requerida na síntese, seguida de agitação por 

30min (solução B); 

3) Adicionar vagarosamente a solução B sobre a solução A; 

4) A mistura deve ser homogeneizada por forte agitação sob aquecimento de 70ºC por 5 

horas, em sistema de refluxo. 

 

 

Figura 15. Fluxograma dos procedimentos de síntese da ZSM-5 ausente de template. 

 

De acordo com Costa (2009), a etapa descrita utilizando agitação vigorosa e 

aquecimento desempenha um papel importante no produto final obtido. Essa agitação, 

responsável pela homogeneização da mistura reacional, age inicializando o processo de 
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cristalização da ZSM-5 sem direcionador orgânico, na medida em que proporciona o aumento 

da nucleação. 

Após a obtenção do gel de síntese, este foi transferido para uma autoclave de teflon 

revestida com aço inoxidável e aquecida em estufa a 180ºC por 27 horas, sob pressão 

autógena e condições estáticas. Segundo estudos realizados por Costa (2009), as condições de 

temperatura e tempo citadas no processo foram confirmadas como ideais para obtenção da 

estrutura cristalina da ZSM-5. Os procedimentos posteriores foram semelhantes aos citados 

anteriormente para síntese da zeólita ZSM-5 em presença de template. 

 

 

4.2.3 Remoção do direcionador orgânico e tratamento térmico 

 

 

Após a síntese, os sólidos finamente dispersos de ambas as zeólitas ZSM-5 foram 

submetidos a um tratamento térmico para remoção do direcionador orgânico (cátions TPA
+
), e 

no caso da ZSM-5 ausente de template, para remoção de água fisissorvida. O tratamento 

térmico utilizado foi a calcinação em forno mufla com sistema de suporte para amostra 

horizontal em vidro tipo borosilicato sob fluxo constante (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Diagrama esquemático do sistema de calcinação das zeólitas. 
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A calcinação de ambas as zeólitas ZSM-5 ocorreu através de um procedimento em 

dois estágios. Para a zeólita ZSM-5 em presença de template, a amostra foi submetida 

inicialmente a uma rampa de aquecimento de 10 ºC min
-1

 da temperatura ambiente até atingir 

550 ºC em atmosfera inerte de nitrogênio (vazão de 100 mL min
-1

). Após a temperatura 

atingir 550 ºC manteve-se o sistema nestas condições por 2 horas. Em seguida, o fluxo de N2 

é substituído por ar sintético na vazão de 100 mL min
-1

 e o sistema é mantido nestas 

condições por 8 horas. Segundo Silva (2004), este procedimento de calcinação visa a remoção 

do direcionador estrutural orgânico de maneira mais branda, evitando que este seja queimado 

rapidamente pelo oxigênio liberando grandes quantidades de calor dentro dos poros da zeólita 

causando danos à estrutura cristalina. 

O procedimento de calcinação para a zeólita ZSM-5 ausente de template, inicia o 

aquecimento da temperatura ambiente até 500ºC numa rampa de aquecimento de 10 ºC min
-1

, 

sob atmosfera de N2 com vazão de 100 mL min
-1

. Após a temperatura atingir 500ºC manteve-

se o sistema nestas condições por 2 horas. Posteriormente a atmosfera de nitrogênio foi 

substituída por ar sintético com a mesma vazão, e o sistema foi mantido nesta temperatura por 

mais duas horas. Este tratamento térmico com controle de atmosfera de maneira branda tem 

como objetivo remover as moléculas fisissorvidas utilizadas no processo de direcionamento 

estrutural (COSTA, 2009). 

A demonstração esquemática das etapas do procedimento de calcinação pertinente a 

cada tipo de zeólita ZSM-5 está representada na Figura 17. Ao fim deste tratamento térmico, a 

zeólita encontra-se na forma sódica (Na-ZSM-5) tornando possível a transformação em sua 

forma protonada (H-ZSM-5) através de troca iônica e posterior tratamento térmico. 
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Figura 17. Esquema da calcinação das zeólitas ZSM-5 em presença e ausência de template. 

 

 

4.2.4 Troca iônica 

 

 

O processo de troca iônica consiste na substituição dos cátions de Na
+
, íons que 

equilibram a carga da estrutura de rede da zeólita, por cátions de NH4
+
 que continuam a 

compensar a mesma carga e após tratamento térmico decompõem-se em NH3(g) deixando um 

próton H
+
 ligado à estrutura, transformando-a em sua forma protonada (H-Zeólita). 

A partir da zeólita ZSM-5 em sua forma sódica (Na-ZSM-5), no estado sólido seco e 

calcinado foi possível realizar a troca iônica em sistema de refluxo com solução 1 molar de 

Cloreto de Amônio (NH4Cl), conforme esquema representado na Figura 18. 

 

 

Figura 18. Esquema da reação de troca iônica nas zeólitas ZSM-5. 

 

O procedimento para realização da troca iônica é descrito nas seguintes etapas: 
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1) Adicionar uma quantidade de amostra (cerca de 2g) previamente calcinada e seca em um 

balão de fundo chato de 250 mL; 

2) Adicionar aproximadamente 200 mL de solução 1,0 molar de NH4Cl; 

3) Aquecer a 80ºC, e manter sob forte agitação por 2 horas utilizando um sistema de refluxo 

(Figura 19); 

4) Filtrar a vácuo, lavando o sólido com cerca de 1 litro de água destilada a 80 ºC para 

remover os íons amônio (NH4
+
) não trocados e os íons cloreto (Cl

-
); 

5) Secar o sólido filtrado em estufa a 100ºC por 12 horas. 

 

Para garantir um processo de troca iônica eficiente faz-se necessário repetir o 

procedimento acima citado 3 vezes. 

 

Figura 19. Representação do sistema de refluxo na troca iônica. 

 

Após processo de troca iônica, a zeólita ZSM-5 encontra-se em seu estado amoniacal 

(NH4
+
-Zeólita), semelhante à zeólita ZSM-5 adquirida comercialmente. A partir disto, faz-se 

necessário posterior tratamento térmico, onde a amostra foi aquecida da temperatura ambiente 

até 400 ºC com uma rampa de aquecimento de 10ºC min
-1

, em atmosfera inerte de nitrogênio 

com vazão de 100 mL min
-1

. Após atingir 400ºC, manteve-se o sistema nestas condições por 3 

horas. 

Este processo de calcinação possui a finalidade de decompor os íons NH4
+
 ligados na 

estrutura da zeólita liberando NH3(g) e um H
+
, conforme esquema representado na Figura 20. 
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Este próton originado da decomposição do íon amônio se liga aos oxigênios próximos do 

alumínio estrutural gerando um sítio ácido de Brönsted, tornando a superfície da zeólita ácida 

(SILVA, 2004; COSTA, 2009). 

 

 

Figura 20. Esquema da reação de decomposição sob tratamento térmico. 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ZEÓLITAS 

 

 

4.3.1 Difratometria de raios-X pelo método do pó 

 

 

As amostras de zeólitas ZSM-5 sintetizadas e comercial foram caracterizadas por 

difração de raios-X (DRX), pelo método do pó, com a finalidade de confirmar a estrutura 

cristalina proposta para a zeólita ZSM-5 tipo MFI (Mobil Five). 

Os difratogramas de raios-X das zeólitas, logo após o processo de cristalização 

hidrotérmica, são necessários para identificação da estrutura cristalina e de fases 

contaminantes em comparação com a literatura (IZA – Internacional Zeolite Association). 

Como também, a obtenção dos difratogramas de raios-X após cada processo (Troca Iônica e 

Tratamentos Térmicos) é importante na verificação da integridade das estruturas das zeólitas. 

Esta caracterização de DRX foi executada em um equipamento da Shimadzu, modelo 

XRD 6000, utilizando radiações de CuKα, filtro de níquel, voltagem de 30 kV e corrente do 

tubo de 30 mA. A abertura da fenda foi de 0,15º e o feixe foi defasado em relação à amostra 

com velocidade de 2ºmin
-1

 e passo de 0,02º, coletando dados na faixa de 3-80º em ângulos 2θ. 

A partir dos resultados de DRX foi possível calcular a Cristalinidade Relativa (CR(%)) 

da estrutura MFI das zeólitas ZSM-5, tomando como padrão de referência a ZSM-5 

Comercial. Os índices de Cristalinidade foram obtidos a partir da soma das intensidades dos 
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principais picos dos difratogramas, referentes aos índices de Miller [(1 0 1), (2 0 0), (5 0 1), (1 

5 1), (1 3 3)], e foram calculados pela Equação 8. 

  100% x
I

I
CR

Padrão

Amostra




  Equação 8 

Onde: IAmostra = Intensidade total dos picos da amostra; IPadrão = Intensidade total dos 

picos do padrão. 

 

 

4.3.2 Espectroscopia na região do infravermelho 

 

 

A análise de Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) foi executada em todas as zeólitas ZSM-5 com a finalidade de estudar a superfície do 

material, proporcionando a determinação de grupos funcionais contidos em sua estrutura. 

Os espectros de absorção foram obtidos na região do infravermelho médio de 4000 a 

400 cm
-1

 com resolução de 4 cm
-1

 em um espectrofotômetro da Bomem modelo MB 102. Para 

análise, as amostras foram preparadas usando KBr como agente dispersante, em proporções 

de concentração de aproximadamente 1 mg de amostra com uma quantidade suficiente de 

KBr para se atingir a concentração de 1% em massa. Em seguida, a mistura foi 

homogeneizada em um almofariz, submetida a uma pressão de 8 ton cm
-2

 por 3 minutos, para 

obtenção das pastilhas a serem analisadas. 

 

 

4.3.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

A análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) executada nas amostras de 

zeólita ZSM-5 possui a finalidade de identificar a morfologia, tamanho das partículas e 

homogeneidade do material. 

As micrografias das amostras foram obtidas em um microscópio eletrônico de 

varredura da PHILIPS modelo ESEM. O procedimento de preparação do material consistiu na 

deposição de pequena quantidade de amostra em estado sólido calcinado finamente disperso 
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sobre uma fita adesiva de carbono fixada no porta-amostra. Posteriormente, uma fina camada 

de ouro foi depositada sobre o material para melhorar a condutividade elétrica na amostra. As 

micrografias foram obtidas com ampliações variando entre 1000 e 20000 vezes, sob vácuo. 

 

 

4.3.4 Adsorção e dessorção de nitrogênio 

 

 

A análise de adsorção e dessorção de Nitrogênio (N2) foi executada nas amostras de 

zeólita ZSM-5 para determinação das propriedades superficiais, tais como: área superficial, 

área externa, volume de microporos, volume de mesoporos e distribuição dos poros. 

As isotermas de adsorção de N2 foram obtidas em um equipamento Quantachrome 

Instruments, modelo Nova 1200e. A quantidade de amostra calcinada para cada análise variou 

entre 73 e 83 mg, o qual foram pré-tratadas a 300ºC, sob vácuo por 3 horas, com a finalidade 

de remover a umidade da superfície dos sólidos e gases fisissorvidos. As isotermas de 

adsorção e dessorção a 77 K foram obtidas numa faixa de pressão parcial (p/p0) de 0,01 a 

0,95. A área superficial específica das amostras foi determinada pelo método de BET, a área 

externa e o volume de microporos foram calculados pelo método t-plot, e o método BJH foi 

utilizado para estimar o diâmetro médio dos poros e volume de mesoporos (LEOFANTI et al., 

1998). 

 

 

4.3.5 Determinação da acidez 

 

 

A análise de caracterização dos centros ácidos presentes nas zeólitas ZSM-5 foi 

executado pelo método de adsorção de base (n-butilamina) seguida de termodessorção, com a 

finalidade de determinar a quantidade de sítios ácidos ativos do material zeolítico 

(FERNANDES JR. et al., 1999). 

O experimento de adsorção química da n-butilamina nos centros ácidos das zeólitas 

ZSM-5, segue as seguintes etapas. Inicialmente, cerca de 100 mg da amostra previamente 

calcinada foi ativada com atmosfera dinâmica de nitrogênio sob fluxo de 100 mL min
-1
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durante 2 horas a 400ºC. Após esta ativação, a temperatura foi reduzida para 95ºC e o fluxo 

de nitrogênio foi desviado para um saturador contendo n-butilamina líquida, mantido a 

temperatura ambiente. A corrente de nitrogênio saturada com vapores de n-butilamina fluiu 

através do reator contendo à amostra por 40 minutos, de modo a assegurar uma completa 

saturação de todos os centros ácidos com as moléculas da amina. Posteriormente, a amostra 

saturada com amina foi purgada com nitrogênio na mesma temperatura de saturação por 1 

hora, para remover as moléculas de base fisicamente adsorvidas. A representação esquemática 

do experimento pode ser observada na Figura 21. 

 

 

Figura 21. Diagrama esquemático do sistema de adsorção de n-butilamina. 

 

A termodessorção das amostras saturadas com n-butilamina quimisorvida foi realizada 

em termobalança Metler Toledo TGA/SDTA, modelo 851e, submetida a um aquecimento da 

temperatura ambiente até 900ºC e rampa de 10ºC min
-1

 sob atmosfera dinâmica de Hélio com 

fluxo de 25 mL min
-1

, para dessorver as moléculas de n-butilamina retidas nos sítios ácidos do 

material. 

A partir das curvas termogravimétricas de dessorção da n-butilamina foi possível 

determinar a Acidez Total (ATotal). A ATotal é calculada através do somatório dos sítios ácidos 

(NSítios) quimissorvidos pela n-butilamina em mmol g
-1

. O número de sítios ácidos adsorvidos 

(mol g
-1

) foi determinado através da massa de n-butilamina (g) termodessorvida em cada 

evento, dividido pelo produto da massa molecular da base (MMn-butilamina = 73,14 g mol
-1

) e 

massa do catalisador livre de n-butilamina (g), segundo Equação 09, 
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  Equação 9 

 

 

4.3.6 Termogravimetria 

 

 

A análise Termogravimétrica (TG/DTG) executada nas amostras de zeólitas ZSM-5 

possui a finalidade de observar a decomposição térmica determinando as quantidades de água 

intracristalina e de direcionador orgânico, bem como, as faixas de temperaturas onde estas 

moléculas são removidas. 

Estas análises termogravimétricas foram realizadas em uma termobalança da Mettler 

Toledo TGA/SDTA, modelo 851e. Aproximadamente 10 mg das amostras não calcinadas 

foram aquecidas da temperatura ambiente até 900ºC, com uma razão de aquecimento de 10 ºC 

min
-1

 e sob atmosfera dinâmica de Hélio, fluxo de 25 mL min
-1

. Cadinhos de alumina com 

capacidade para 70 μL foram utilizados para análise. 

Segundo Silva (2004), as curvas termogravimétricas (TG/DTG) das zeólitas são 

fundamentais para determinação da menor temperatura de calcinação necessária para a 

remoção do direcionador orgânico dos poros das zeólitas. 

 

 

4.3.7 Calorimetria exploratória diferencial 

 

 

A análise de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) executada nas amostras de 

zeólitas ZSM-5 consiste em observar a variação energética da decomposição em função da 

temperatura. 

As análises de DSC foram realizadas em um equipamento DSC60 da Shimadzu. A 

faixa de temperatura de aquecimento foi de 25 a 550ºC, sob uma rampa de aquecimento de 10 

ºC min
-1

, com atmosfera dinâmica de Nitrogênio (N2) e fluxo 30 mL min
-1

. As massas de 

amostras não calcinadas foram de aproximadamente 5mg em cadinhos de alumínio. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho serão expostos e discutidos nos itens a 

seguir, avaliando as sínteses hidrotérmicas através das propriedades físicas, químicas e físico-

químicas das zeólitas ZSM-5 comercial e sintetizadas na presença e ausência de template. 

 

 

5.1 DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X 

 

 

As análises de difratometria de raios-X foram executadas nas zeólitas ZSM-5 

sintetizadas na presença e ausência de template e na zeólita ZSM-5 comercial numa faixa de 3 

a 80 graus 2θ. No caso das zeólitas ZSM-5 sintetizadas, a avaliação por DRX foi executada 

nas três etapas da síntese para obtenção da zeólita na forma protonada, ou seja, as zeólitas na 

forma não calcinadas (NC-Zeólita); na forma sódica após calcinação (Na-Zeólita) e na forma 

protonada após troca iônica e posterior calcinação (H-Zeólita). As Figuras 22 e 23 apresentam 

os difratogramas para as zeólitas ZSM-5 em presença e ausência de template. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2 (graus)

NC-ZSM-5-AT

Na-ZSM-5-AT

H-ZSM-5-AT

 

Figura 22. Difratogramas de raios-X da ZSM-5 ausente de template nas três etapas de síntese. 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

2 (graus)

NC-ZSM-5

Na-ZSM-5

H-ZSM-5

 

Figura 23. Difratogramas de raios-X da ZSM-5 em presença de template nas três etapas de síntese. 

 

A partir dos difratogramas de raios-X acima pode-se observar para ambas as zeólitas 

ZSM-5: estrutura cristalina tipo MFI com cinco picos característicos referentes aos índices de 

Miller [(1 0 1), (2 0 0), (5 0 1), (1 5 1), (1 3 3)], de elevada intensidade semelhante ao padrão 

proposto pela IZA; satisfatória cristalinidade para cada etapa durante o percurso de obtenção 

da forma protonada, e comprovação que a estrutura pertinente à zeólita ZSM-5 não foi 

alterada devido aos tratamentos térmicos utilizados; a intensidade dos picos e cristalinidade 

aumentou após os tratamentos térmicos (calcinação). 

Na Figura 24 foram apresentados os difratogramas de raios-X para as zeólitas ZSM-5 

comercial e sintetizadas em presença e ausência de template, todas na forma protonada. A 

semelhança da estrutura cristalina das zeólitas ZSM-5 sintetizadas com a ZSM-5 padrão 

comercial demonstra a eficiência dos métodos de síntese aplicados, como também, 

encontram-se de acordo com difratogramas apresentados na literatura (SILVA, 2004; 

COSTA, 2009; SANG et al., 2004). 
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Figura 24. Difratogramas de raios-X das zeólitas ZSM-5 na forma protonada. 

 

Com a finalidade de calcular um índice de cristalinidade relativa, tomou-se como base 

os cinco principais picos em ângulo 2θ de elevada intensidade, de acordo com Tabela 2. A 

Tabela 8 apresenta os índices de cristalinidade relativa para ambas as zeólitas ZSM-5 

sintetizadas na forma protonada, observando-se baixa diferença percentual entre as zeólitas. 

 

Tabela 8. Cristalinidade relativa às zeólitas ZSM-5. 

AMOSTRAS 
CRISTALINIDADE 

RELATIVA (%) 

H-ZSM-5-AT 83 

H-ZSM-5 87 

 

 

5.2 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho para todas as etapas das zeólitas 

ZSM-5 sintetizadas estão apresentados nas Figuras 25 e 26, na faixa de comprimento de onda 

de 4000 a 400 cm
-1

. 
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Figura 25. Espectros de IV das etapas da zeólita ZSM-5 ausente de template. 
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Figura 26. Espectros de IV das etapas da zeólita ZSM-5 em presença de template. 

 

As bandas de vibração são semelhantes nos espectros apresentados em ambas as 

zeólitas ZSM-5 em presença e ausência de template nas formas não calcinadas, sódica e 

protonada. Para todos os espectros das zeólitas apresentados, uma banda larga e intensa 

próxima a 3445 cm
-1

 refere-se segundo Silverstein (2007), às vibrações de deformação axial 

de O-H do grupo SiOH, o qual ocorrem na região de 3700-3200 cm
-1

. A banda na região de 

1635 cm
-1

 corresponde às vibrações deformacionais de moléculas de água. 

As bandas 1220 e 1097 cm
-1

 representam os estiramentos assimétricos externos e 

internos dos grupos siloxanos Si-O-Si. A banda relativa a região 792 cm
-1

 representa os 

estiramentos simétricos dos grupos siloxanos Si-O-Si (SANTOS, 2004; COSTA, 2009). 
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As flexões internas dos tetraedros correspondem a banda 450 cm
-1

, e a banda referente 

ao comprimento 550 cm
-1

 define a presença de anéis duplos de cinco membros pertinentes à 

estrutura porosa tridimensional da ZSM-5, conforme relatado na literatura (NARAYANAN et 

al., 1998; SILVA, 2004; HAN et al., 2007). 

Pode-se observar que todos os espectros de cada etapa assemelham-se para ambas as 

zeólitas, exceto para, duas bandas de absorção apresentadas no espectro da amostra não 

calcinada da ZSM-5 em presença de template. A Figuras 27 apresenta o espectro de absorção 

na faixa de comprimento de onda de 4000 a 1200 cm
-1

 para a zeólita ZSM-5 em presença de 

template na forma não calcinada. 
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Figura 27. Espectros de IV da forma não calcinada da ZSM-5 em presença de template. 

 

As bandas de vibração próximas a 2980 e 1470 cm
-1

, indicam a presença de interações 

das moléculas do cátion direcionador orgânico tetrapropilamônio, visto que, estas vibrações 

não estão presentes nos espectros da ZSM-5 em presença de template na forma sódica e 

protonada. A banda de vibração próxima a 2980 cm
-1

 indica um estiramento simétrico da 

ligação C-H do grupo metil (SILVERSTEIN, 2007). De acordo com Santos (2004), as bandas 

na região de 1490-1480 cm
-1

 correspondem às vibrações CH2 e CH3, no espectro das amostras 

recém-sintetizadas. Segundo Silverstein (2007), a vibração de deformação angular assimétrica 

de CH3 ocorre próxima a 1450cm
-1

, como também, a banda de deformação angular simétrica 

CH2 ocorre em uma posição aproximadamente constante de 1465 cm
-1

. 

A Figura 28 expõe as zeólitas ZSM-5 na forma protonada incluindo a zeólita 

comercial. Pode-se notar verdadeira semelhança nas bandas de vibração entre as zeólitas 

sintetizadas e a comercial, exceto para, uma banda de vibração próxima a 1410 cm
-1

. A zeólita 
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ZSM-5 comercial foi obtida na forma amoniacal (NH4
+
ZSM-5) para após tratamento térmico 

de calcinação ser transformada na forma protonada (H-ZSM-5), conforme descrito no item 

materiais e métodos. Com isto, se o tratamento térmico não foi suficientemente eficaz para 

completa e total decomposição do íon NH4
+
 em NH3(g), pode existir a presença do íon NH4

+
, 

visto que, segundo Silverstein (2007) o íon amônio produz uma banda de deformação angular 

de NH4
+
 próxima de 1429 cm

-1
. 
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Figura 28. Espectros de IV das zeólitas ZSM-5 na forma protonada. 

 

Contudo, os espectros das zeólitas ZSM-5 sintetizadas na forma protonada, em 

comparação com a ZSM-5 comercial, comprovam a eficácia dos métodos de síntese para 

ZSM-5 em presença e ausência de template. 

 

 

5.3 TERMOGRAVIMETRIA 

 

 

Com a finalidade de obter maior compreensão sobre a remoção de moléculas do 

interior dos poros das zeólitas ZSM-5, tais como direcionador orgânico e água fisicamente 

adsorvida, foram executadas análises termogravimétricas nas amostras não calcinadas. As 

Figuras 29 e 30 apresentam curvas TG/DTG para as zeólitas sintetizadas em presença e 

ausência de template. Para ambas as amostras de zeólita ZSM-5 a perda de massa se estabiliza 

acima de 700ºC. 
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Figura 29. Curvas TG/DTG da zeólita ZSM-5 em presença de template na forma não calcinada. 
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Figura 30. Curvas TG/DTG da zeólita ZSM-5 ausente de template na forma não calcinada. 

 

A amostra de ZSM-5 sintetizada em presença de template apresenta claramente duas 

etapas de perda de massa, totalizando aproximadamente 13% em peso (Tabela 9), 

correspondendo a primeira etapa (30-190ºC) à água e moléculas de direcionador orgânico 

fisicamente adsorvidas. A segunda etapa na faixa de 190 a 550ºC corresponde a remoção do 

direcionador orgânico. A temperatura final da etapa de remoção do direcionador orgânico 

confirma que a temperatura necessária para o tratamento térmico de calcinação utilizada no 

método está correta, pois, a 550ºC certamente todo o direcionador orgânico foi removido. 

A amostra de ZSM-5 ausente de template apresenta uma única perda de massa na faixa 

de 30 a 600ºC e aproximadamente 20% em peso (Tabela 9), o qual corresponde à reações 

múltiplas sobrepostas de remoção de água fisicamente adsorvida e coordenada (H2O, H3O
+
 e 
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OH
-
), definidas como desidratação e desidroxilação de acordo com a literatura (ARAÚJO, 

2006; SILVA, 2004). 

De acordo com os resultados expressos na Tabela 9, o índice de massa residual 

apresenta-se aproximadamente 7% maior para a zeólita ZSM-5 em presença de template em 

comparação à ausente de template, entretanto, ambas as zeólitas demonstraram estrutura de 

rede cristalina semelhante corroborando com as análises de DRX e FTIR. 

 

Tabela 9. Dados termogravimétricos das zeólitas ZSM-5 não calcinadas. 

Amostras 
Faixa de 

Temperatura (ºC) 

Perda de 

Massa (%) 

Massa Residual 

(%) 

NC-ZSM-5 
I II I II 

87,1 
30-190 190-550 3,3 9,6 

NC-ZSM-5-AT 30-600 19,7 80,3 

 

 

5.4 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL 

 

 

As amostras de zeólitas ZSM-5 sintetizadas foram submetidas à análise de 

calorimetria exploratória diferencial para avaliar a variação energética do processo de 

termodecomposição. As curvas DSC estão apresentadas nas Figuras 31 e 32 em conjunto com 

as curvas TG/DTG, pois, estas são análises térmicas que se complementam. A faixa de 

temperatura da análise DSC para ambas as amostras sintetizadas de ZSM-5 não calcinadas foi 

de 30 a 550ºC. 

Para a zeólita ZSM-5 em presença de template afirmam-se as mesmas discussões 

relatadas para a análise TG/DTG, pois o maior desprendimento de energia deve-se a segunda 

etapa classificada como remoção do direcionador orgânico a temperaturas próximas a 500ºC. 

Para a zeólita ZSM-5 ausente de template, raciocínio semelhante à TG/DTG pode ser 

utilizado, visto que, a análise calorimétrica não forneceu condições necessárias para separar as 

reações múltiplas que ocorreram em uma única etapa de perda de massa e poder identificar 

cada processo. 
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Figura 31. Curvas TG/DTG/DSC da zeólita ZSM-5 em presença de template na forma não calcinada. 
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Figura 32. Curvas TG/DTG/DSC da zeólita ZSM-5 ausente de template na forma não calcinada. 

 

 

5.5 ADSORÇÃO E DESSORÇÃO DE NITROGÊNIO 

 

 

A análise de adsorção e dessorção de nitrogênio (N2) a 77K foi executada nas amostras 

de ZSM-5 com a finalidade de determinar as propriedades texturais área específica, área 

externa e de microporos, volume de microporos e volume de mesoporos. As isotermas de 

adsorção e dessorção de N2 para todas as zeólitas ZSM-5 em presença e ausência de template 

estão expostas nas Figuras 33 a 35. 
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Figura 33. Isotermas de N2 da zeólita ZSM-5 ausente de template. 
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Figura 34. Isotermas de N2 da zeólita ZSM-5 em presença de template. 
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Figura 35. Isotermas de N2 das zeólita ZSM-5 na forma protonada. 

 

De acordo com a classificação da IUPAC para materiais sólidos porosos, as isotermas 

de adsorção e dessorção de N2 das zeólitas ZSM-5 presentes neste trabalho foram 

classificadas como uma combinação das isotermas do tipo I, característico de adsorventes 

microporosos, com a do tipo IV, característicos de sólidos mesoporosos com a presença de 

um loop de histerese (GREGG; SING; 1982). 

A Tabela 10 apresenta os dados das propriedades texturais das zeólitas ZSM-5 em 

presença e ausência de template. Para ambas as zeólitas ZSM-5 sintetizadas e a ZSM-5 

comercial, os valores da área específica calculada pelo método BET foram elevados, 

característicos dos sólidos microporosos. Especificamente, as zeólitas ZSM-5 sintetizadas em 

presença e ausência de template na forma protonada apresentaram áreas de microporos 

superiores comparadas às mesmas zeólitas na forma sódica, devido ao processo de troca 

iônica e consequentemente uma maior acessibilidade aos poros. Para todas as zeólitas, a 

presença de mesoporos caracterizados pelo loop de histerese nas isotermas de adsorção foi 

comprovada pelo pertinente volume de mesoporos, e quanto maior o volume de mesoporos 

maior a área externa, representados na zeólita ZSM-5 em presença de template (Tabela 10). 

Uma pertinente observação pode ser feita na comparação dos valores da ZSM-5 

ausente de template da forma sódica e protonada para a área específica, pois, a diferença 

encontrada pode indicar um bloqueio dos poros às moléculas de N2 pelos átomos de sódio, 

ocasionando uma menor adsorção e conseqüente menor medida de área. Entretanto, para a 

confirmação desta hipótese seria necessária análise química elementar. 

Contudo, as semelhanças entre os valores das propriedades físicas das zeólitas 

comprovam a eficiência dos métodos de síntese das zeólitas ZSM-5 em presença e ausência 
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de template. Onde tais valores das propriedades físicas para as zeólitas na forma protonada 

encontram de acordo com a literatura (SILVA, 2004; ZOLA, 2006; BARROS, 2007; 

MIRANDA, 2009). 

 

Tabela 10. Dados das propriedades texturais das zeólitas ZSM-5. 

Amostras 

Área 

Específica 

 (m
2
 g

-1
)

a
 

Área 

Microporos 

(m
2
 g

-1
)

b
 

Área 

Externa  

(m
2
 g

-1
)

b
 

Volume de 

Microporos 

(cm
3
 g

-1
)

b
 

Volume de 

Mesoporos 

(cm
3
 g

-1
)

c
 

H-ZSM-5-C 303,6 260,3 43,3 0,13 0,05 

H-ZSM-5-AT 321,4 279,6 41,8 0,14 0,04 

H-ZSM-5 356,5 284,7 71,8 0,14 0,07 

Na-ZSM-5-AT 285,2 247,1 38,1 0,12 0,04 

Na-ZSM-5 352,2 242,9 109,3 0,12 0,15 

Métodos de análises: a – BET; b – t-plot; c – BJH. 

 

 

5.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 

Análises de microscopia eletrônica de varredura foram executadas com a finalidade de 

identificar a morfologia, tamanho das partículas e homogeneidade das zeólitas ZSM-5 na 

forma protonada, apresentadas na Figura 36. As micrografias apresentadas na Figura 35 foram 

obtidas com ampliação de 10.000 vezes e medição da barra de escala de 2 µm. 
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Figura 36. Micrografias das zeólitas ZSM-5 na forma protonada, (A) – H-ZSM-5-C, (B) – H-ZSM-5, (C) – H-

ZSM-5-AT. 

 

A zeólita ZSM-5 também pode ser caracterizada morfologicamente pela ausência de 

material amorfo, desta forma, a partir das micrografias acima apresentadas pode-se observar 

os diferentes tamanhos de partículas. 

As amostras de zeólitas ZSM-5 comercial e ausente de template apresentaram 

morfologia ortorrômbica, com cristalitos na forma prismática bem definida, e concordando 

com o relatado na literatura (COSTA, 2009; KIM et al., 2004; NARAYANAN et al., 1998). 

Em relação ao diâmetro de partícula, percebem-se cristais maiores para ZSM-5 ausente de 

template em comparação à ZSM-5 comercial, o qual correlaciona-se com a cristalinidade 

apresentada na análise de DRX. 

Para a zeólita ZSM-5 em presença de direcionador orgânico, esta demonstra uma 

morfologia de partículas esféricas também relatada na literatura para síntese em presença de 

template (NARAYANAN et al., 1998; SILVA, 2004). 
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5.7 DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ 

 

 

A determinação da acidez das zeólitas ZSM-5 foi executada pelo método de 

termodessorção de base (n-butilamina), com a finalidade de quantificar a densidade e a força 

dos sítios ácidos. Através da quantidade em mols de n-butilamina dessorvida por grama de 

material quantifica-se a densidade de sítios ácidos e através da faixa de temperatura de 

dessorção correlaciona-se a força ácida dos sítios. Após a adsorção da base em um micro-

reator de leito fixo e fluxo contínuo, a dessorção da n-butilamina foi efetuada em uma 

termobalança. As curvas TG/DTG das amostras de zeólita ZSM-5 foram obtidas na faixa de 

30-900ºC, conforme ilustradas nas Figuras 37 a 39. 
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Figura 37. TG/DTG da dessorção de n-butilamina da ZSM-5 ausente de template. 
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Figura 38. TG/DTG da dessorção de n-butilamina da ZSM-5 em presença de template. 
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Figura 39. TG/DTG da dessorção de n-butilamina das zeólitas ZSM-5 na forma protonada. 

 

Para ambas as zeólitas ZSM-5 em presença e ausência de template, as curvas TG/DTG 

apresentaram faixas de perda de massa (dessorção de n-butilamina) semelhantes, onde se 

podem identificar as faixas em 100-300ºC e 300-550ºC. É relevante salientar que a 

temperatura inicial acima de 100ºC ultrapassa o Ponto de Ebulição (PE) da n-butilamina 

(77ºC) evitando moléculas fisicamente adsorvidas. Segundo Silva (2004), a dessorção de 

moléculas quimissorvidas de n-butilamina nos sítios ácidos de Brönsted pode ocorrer de duas 
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formas, uma similar a degradação de Hoffman, onde ocorre a ruptura da ligação C-N 

produzindo amônia e buteno (principal forma de decomposição) ou através da quebra da 

ligação C-C formando metilamina e propeno, conforme segue abaixo: 

 

  ZONHHCZOHNHHC 394294
 

ZOHNHHCZONHHC  

384394
 

ou 

ZOHNHCHHCZONHHC  

2363394  

 

A partir das curvas TG/DTG foi possível calcular as propriedades ácidas dos sítios 

ativos das zeólitas, como demonstra a Tabela 11. 

 

Tabela 11. Propriedades ácidas da dessorção de n-butilamina nas zeólitas ZSM-5. 

Amostras 

Faixa de 

Temperatura 

(ºC) 

Dessorção de 

n-butilamina 
 

Concentração de Sítios 

Ácidos (mmol.g
-1

) 

∆m 

(%) 

Massa 

(mg) 
 

Médios 

a 

Fortes 

b 
Totais 

H-ZSM-5-C 100-550 11,1 1,447  0,46 1,06 1,52 

H-ZSM-5 100-550 10,9 1,454  0,86 0,62 1,49 

Na-ZSM-5 100-550 10,4 1,372  0,89 0,53 1,42 

H-ZSM-5-AT 100-550 10,1 1,349  0,55 0,83 1,37 

Na-ZSM-5-AT 100-550 9,5 1,243  0,69 0,61 1,30 

a – Faixa de 100-300ºC; b - Faixa de 300-550ºC. 

 

A força ácida das zeólitas ZSM-5 foi classificada como concentração de sítios ácidos 

médios e fortes, a qual está correlacionada com as etapas de perda de massa nas faixas 100-

300ºC e 300-550ºC, respectivamente. A concentração de sítios ácidos totais é proporcional a 

dessorção de n-butilamina e define a densidade total dos sítios ácidos. A força dos sítios 

ácidos ativos origina-se dos sítios ácidos de Brönsted e Lewis, o qual se faria necessária 

análise por espectroscopia na região IV específica para identificação da natureza do sítio 

ácido em função da temperatura. 

Para a ZSM-5 em presença de template na forma protonada, em comparação com a 

forma sódica, pode-se notar semelhança na concentração de sítios ácidos totais, e leve 

superioridade de sítios ácidos fortes na forma protonada. Os sítios ácidos fortes podem estar 

associados à acidez protônica de Brönsted, visto que, necessita-se de maior energia para 
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romper uma interação da base adsorvida com um próton H
+
 em comparação com a acidez de 

elétrons receptores de Lewis. 

A ZSM-5 ausente de template apresenta comportamento semelhante à ZSM-5 em 

presença de template em comparação das formas protonada e sódica para a concentração de 

sítios ácidos totais. Entretanto, a ZSM-5 na forma protonada apresenta superior e relevante 

concentração de sítios ácidos fortes, possivelmente proporcionais à acidez protônica de 

Brönsted. 

A partir da Figura 38 e Tabela 11, as curvas TG/DTG das zeólitas ZSM-5 em sua 

forma protonada apresentaram semelhante perfil para cada etapa de perda de massa. Contudo, 

baseando-se na ZSM-5 comercial, a ZSM-5 em presença de template apresentou igual 

concentração de sítios ácidos totais e inferior concentração de sítios ácidos fortes, já para 

ZSM-5 ausente de template apesar da concentração total de sítios ácidos não igualar-se à 

comercial, esta apresentou concentração de sítios ácidos fortes relevantes e próxima à 

comercial. De acordo com estudos relatados por Araujo, et al. (2005) e Silva, et al. (2004), a 

concentração de sítios ácidos totais realizada em zeólita ZSM-12 é inversamente proporcional 

a razão SiO2/Al2O3. Desta forma, a concentração de sítios ácidos totais da ZSM-5 comercial é 

maior, pois apresenta SAR 24, comparada com as zeólitas ZSM-5 sintetizadas com SAR 50. 

Este fato pode ser explicado da seguinte maneira, quanto menor a razão SiO2/Al2O3 maior a 

quantidade de íons alumínio na rede cristalina, consequentemente, maior a quantidade de 

cátions de compensação ligados aos íons alumínio e maior a possibilidade de sítios ácidos de 

Brönsted, visto que, os cátions de compensação podem ser substituídos isomorficamente por 

prótons H
+
 através de troca iônica. 

Os índices de concentração de acidez total das zeólitas ZSM-5 encontram-se 

aproximados em comparação com o relatado por Gonçalves (2006), para HZSM-5 (SAR 28) 

na faixa de temperatura 150-450ºC uma acidez de 1,24 mmol g
-1

, entretanto a perda de massa 

de dessorção de n-butilamina não foi fornecida. Em contrapartida, Souza (2001) apresentou 

para HZSM-5 (SAR 17,6) em faixa de 25-468ºC com 11,54% de perda de massa uma acidez 

de 0,58 mmol g
-1

, e Silva (2004) apresentou para HZSM-5 (SAR 23,7) em faixa de 100-540ºC 

com 10,7% de perda de massa uma acidez de 0,63 mmol g
-1

. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

No presente trabalho buscou-se avaliar a síntese hidrotérmica e caracterizar as 

propriedades físico-químicas de zeólitas com estrutura ZSM-5, com grande interesse para a 

zeólita ZSM-5 sintetizada em ausência de direcionador orgânico estrutural, obtendo as 

seguintes conclusões. 

A síntese hidrotérmica de ambas as zeólitas ZSM-5 em presença e ausência de 

template pelos métodos citados na literatura (SILVA, 2004; COSTA e ARAUJO, 2010) foi 

eficaz, comprovada pelas propriedades Estrutura, Cristalinidade, Composição da Rede, 

Morfologia e Porosidade, em termos comparativos com a ZSM-5 padrão comercial. 

Após a síntese hidrotérmica, resumindo em nucleação e cristalização, os 

procedimentos posteriores de troca iônica e tratamentos térmicos demonstraram-se eficientes 

para obtenção da zeólita ZSM-5 na forma protonada, comprovados na avaliação da 

estabilidade térmica e termodessorção programada de base (n-butilamina). 

Como avaliação das propriedades físico-químicas das zeólitas ZSM-5 estudadas, as 

análises de difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e adsorção de nitrogênio 

para cálculo de porosidade comprovaram pertinente grau de cristalinidade, ausência de 

material amorfo e parâmetros texturais similares às relatadas na literatura. 

Avaliando a estabilidade térmica através das análises de termogravimetria e 

calorimetria exploratória diferencial sobre as amostras de ZSM-5 recém-sintetizadas, estas 

evidenciaram a temperatura ideal para completa remoção de moléculas de direcionador 

orgânico e/ou água coordenada presentes no interior dos poros das zeólitas. 

Observando a composição da rede das zeólitas ZSM-5 estudadas através de análise de 

espectroscopia de absorção no infravermelho pôde-se confirmar a composição pertinente à 

ZSM-5 com estrutura MFI e identificar compostos orgânicos oriundos dos procedimentos de 

síntese, conforme relatado na literatura. 

Avaliando a acidez total do material zeolítico ZSM-5 por termodessorção de 

moléculas sonda (n-butilamina) pôde-se evidenciar a densidade e força dos sítios ácidos das 

zeólitas pertinente a cada estado, sódico e protonado, e correlacionar os resultados obtidos 

com a razão Silício/Alumínio, de acordo com relatado na literatura. 

A fim de avaliar a ZSM-5 ausente de direcionador orgânico, as propriedades físico-

químicas constatam eficácia na síntese hidrotérmica, porém os mecanismos de reação ainda 
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são desconhecidos, sabendo-se apenas que os materiais precursores, íons Na
+
 e moléculas de 

água atuam como direcionadores estruturais. 

A totalidade dos resultados obtidos permite concluir que a zeólita ZSM-5 ausente de 

template torna-se promissora para aplicação em processos de refino ou utilização como 

suporte catalítico, visto que, sua síntese reduz os impactos ambientais e custos de produção. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Realizar análise química elementar nas zeólitas ZSM-5, com a finalidade de 

compreender a composição química do material sólido. 

 

 Executar análise térmica microcalorimétrica em amostras de ZSM-5 ausente de 

template na forma não calcinada, com o objetivo de interpretar as reações múltiplas 

observadas na desobstrução dos poros através do tratamento térmico. 

 

 Submeter as zeólitas ZSM-5 em presença e ausência de template a estudo da natureza 

da acidez superficial, almejando caracterizar os sítios ácidos de Brönsted e de Lewis. 

 

 Avaliar as propriedades catalíticas de todas as zeólitas ZSM-5 através de reações 

modelo, para melhor compreensão da atividade catalítica do material sólido 

microporoso.         
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