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RESUMO 

 

O lítio é um dos elementos que apresentam um elevado interesse comercial, justamente devido 

as suas características que possibilitam a utilização em baterias de íon lítio, medicamentos, 

ligas, dentre outras aplicações. Sua diversificada aplicabilidade aliada às dificuldades de 

obtenção faz com que esse material tenha um alto valor comercial. Um dos principais minerais 

de onde pode-se extrair lítio é o Espodumênio. Industrialmente, o principal processo de 

obtenção do lítio do espodumênio é a extração via ácido sulfúrico. Tal processo gera como 

subproduto uma grande quantidade de resíduo sílico-aluminoso que não possui destino final, 

sendo em sua maioria armazenados em aterros ou deixados ao ar livre. Foram estudados neste 

trabalho, diferentes procedimentos de síntese buscando diferentes estruturas zeolíticas como 

uma maneira de agregar valor a este resíduo industrial. Seguiu-se como base a receita 

tradicional de cada estrutura fornecida pela “International Zeolite Association” (IZA) 

modificando-a com a adição do resíduo sílico-aluminoso. Os materiais sintetizados foram 

caracterizados através de difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foi 

possível sintetizar zeólitas MER, EDI e MOR com alta cristalinidade e fase única, sendo a 

primeira vez em que estas estruturas são obtidas através do resíduo sílico-aluminoso 

proveniente da extração do lítio do mineral espodumênio. Outros materiais, tais como zeólita 

LTA, foram obtidos, mas com pouca cristalinidade ou com mais de uma fase presente. Estudos 

complementares de otimização desta síntese se fazem necessários. 

 

Palavras Chave: Resíduo Sílico-Aluminoso, Espodumênio, Zeólitas. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Lithium is one of the elements that have a high commercial interest, precisely because of its 

features that allow use in lithium ion batteries, medicines, alloys, among other applications. Its 

diverse applicability allied to obtain difficulties makes this material has a high commercial 

value. One of the major minerals which can extract lithium is spodumene. Industrially, the main 

process of obtaining the spodumene lithium is extracted via sulfuric acid. This process generates 

as a byproduct a lot of silico-aluminous waste that has no final destination, being mostly stored 

in landfills or left outdoors. They were studied in this work, different synthetic procedures 

seeking different zeolite structures as a way to add value to this industrial waste. This was 

followed based on the traditional recipe of each structure provided by the "International Zeolite 

Association" (IZA) modifying it with the addition of silica-alumina residue. The synthesized 

materials were characterized by X-ray diffraction and scanning electron microscopy (SEM). It 

was possible to synthesize zeolites MER, EDI and MOR with high crystallinity and single 

phase, the first being that these structures are obtained by silico-aluminous waste from the 

extraction of the mineral spodumene lithium. Other materials, such as LTA zeolite, were 

obtained, but with low crystallinity or with more than one phase present. Further optimization 

studies are needed. 

 

Keywords : silico-aluminous Waste, Spodumene , Zeolites. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O lítio é um dos elementos que apresentam um elevado interesse comercial, justamente 

devido as suas características que possibilitam a utilização em baterias de íon lítio, 

medicamentos, ligas, dentre outras aplicações. Sua diversificada aplicabilidade aliada às 

dificuldades de obtenção faz com que esse material tenha um alto valor comercial. 

Poucos minérios, como por exemplo, o espodumênio (LiAlSi2O6), a petalita (LiAlSi4O10) 

e lepidolita (K(Li,Al,Rb)3(Al.Si)4O10(F,OH)2) são suficientemente disponíveis na natureza 

(Peltosaari et al., 2015) e contém algum  teor de lítio disponível. 

Entre os minérios apresentados, o espodumênio é o mais importante por apresentar uma 

maior abundância na natureza, como também uma maior quantidade de lítio, tornando-o ideal 

para extração desse metal (Braga e França, 2013; Dias, 2002).  

Industrialmente, o principal processo de obtenção do lítio do espodumênio é a extração 

via ácido sulfúrico. Nesta rota se utiliza ácido sulfúrico (98%) em excesso a uma temperatura 

alta (250°C), formando assim o sulfato de lítio que é lixiviado com água, purificado e 

precipitado com carbonato de sódio, obtendo-se o carbonato de lítio (Braga et al, 2008). Tal 

processo gera como subproduto uma grande quantidade de resíduo. A produção de uma 

tonelada de carbonato de lítio produz cerca de dez toneladas de resíduo de espodumênio. No 

entanto, somente uma pequena porção desse resíduo é utilizada como matéria prima em 

indústrias de construção civil, sendo em sua maioria armazenado em aterros ou deixadas ao ar 

livre (Chen et al., 2012). 

O resíduo obtido da extração do lítio do espodumênio é um resíduo silico-aluminoso; 

desta maneira são fontes de silício e alumínio para sínteses de peneiras moleculares, mais 

especificamente, zeólitas. Esta se apresenta como uma excelente forma de agregar valor a este 

resíduo, já que se utiliza de silicatos naturais e matérias-primas baratas para a produção de 

produtos de maior interesse comercial (Chen et al., 2012). 

As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos com uma estrutura formada pela combinação 

tridimensional de tetraedros TO4 (T = Si, Al) unidos entre si através de átomos de oxigênio. 



 
14 

 

Muito já se conhece do uso de cinzas do carvão mineral para a síntese de zeólitas. 

Diferentes materiais podem ser sintetizados a partir deste material, como por exemplo, zeólita 

A (Wang et al., 2008) e zeólita ZSM-5 (Chareonpanich et al., 2004). Também é possível 

sintetizar zeólitas a partir de caulim (Lin et al., 2004; Hildebrando, 2012; Santos e Oliveira, 

2013), diatomita (Li et al., 2015) e esmectita (Abdmenizen-Hamoudi et al., 1989; Abdmenizen 

et al., 1994), mas pouco se conhece sobre a síntese de zeólitas a partir do resíduo de 

espodumênio. 

É possível afirmar que as zeólitas são os catalisadores mais utilizados na indústria. 

Diversas são as características e propriedades que possibilitam a aplicação destes materiais em 

catálise. A elevada área específica e estabilidade térmica, alta capacidade de adsorção, 

possibilidade de gerar sítios ácidos na sua estrutura, tamanho de seus canais e cavidades que 

encontram-se no tamanho de interesse de muitas moléculas, como também a complexidade da 

estrutura, que permite diferentes tipos de seletividade, são algumas destas propriedades (Corma, 

1997). 

Devido a estas e outras características, as zeólitas são materiais muito interessantes e 

versáteis que podem ser sintetizados a partir de resíduos sílico-aluminosos provindos do 

processamento do lítio. O estudo da síntese desse tipo de material a partir de um resíduo 

industrial se mostra como uma maneira de agregar valor a um resíduo sem utilização prévia 

e/ou destino final adequado, através da produção de produtos de grande interesse comercial e 

industrial, que podem posteriormente ser aplicados nos mais diversos processos e aplicações. 

Além disso, a utilização de uma matéria-prima residual sem nenhum valor comercial se mostra 

como uma forma de viabilizar economicamente o processo de síntese de materiais zeolíticos. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é a valorização de um resíduo sílico-aluminoso 

proveniente do processo de extração do lítio do β-Espodumênio, através da sua transformação 

em diferentes zeólitas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

o Sintetizar zeólitas a partir de um resíduo sílico-aluminoso produzido no processo de 

extração do lítio do β-Espodumênio; 

 

o  Estudar diferentes parâmetros de síntese como composição, temperatura e tempo de 

cristalização; 

 

o Verificar a influência e eficiência da utilização de um resíduo industrial na síntese de 

produtos zeóliticos; 

 

o Caracterizar os diferentes materiais obtidos a fim de avaliar o sucesso da síntese bem 

como as propriedades dos materiais obtidos. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão abordados tópicos que vão desde uma introdução sobre o que é o 

lítio, sua importância e produção, até a síntese de zeólitas se utilizando do resíduo proveniente 

da produção deste metal. Incialmente, será abordado uma visão geral sobre o lítio, mostrando 

onde este pode ser encontrado, sua importância industrial e um panorama mundial da sua 

produção; mostrando em seguida, um dos minerais pegmatitos de onde este metal pode ser 

extraído, expondo a sua estrutura, os seus diferentes métodos de processamento e os produtos 

obtidos. Em seguida, aborda-se uma visão geral sobre zeólitas, mostrando um breve histórico, 

definição, estrutura e propriedades, relatando, por fim, a viabilidade da utilização de resíduos 

industriais para a síntese de produtos zeolíticos. 

 

3.1 O lítio – Uma Visão Geral 

 

O lítio é um dos metais mais leves dentre os elementos sólidos. Na tabela periódica dos 

elementos, pertence ao grupo 1 dos metais alcalinos. O lítio é um elemento relativamente raro, 

embora seja geralmente encontrado “disperso” na terra, estando presente em muitas rochas e 

em algumas salmouras, mas sempre em baixas concentrações. A sua alta reatividade não 

permite que ele seja encontrado no seu “estado nativo”, sendo encontrado na maioria das vezes 

na condição de composto químico iônico (Braga e França, 2013; Braga e Sampaio, 2008).  

Existem cerca de 150 minerais portadores de lítio, entretanto, somente é possível 

encontrar o lítio em quantidades suficientemente disponíveis na natureza e com algum teor 

comercialmente explorável, de fato, em quatro minerais pegmatitos (rocha ígnea de grão 

grosseiro), sendo estes o espodumênio (LiAlSi2O6), a petalita (LiAlSi4O10) a lepidolita       

(K(Li, Al, Rb)3(Al.Si)4O10(F,OH)2) e a ambligonita ((Li, Na)AlPO4(F, OH)) (Peltosaari, 2015; 

Braga e França, 2013).  Dentre os minerais citados, o espodumênio é o mais utilizado devido 

ao seu elevado conteúdo teórico de lítio existente, que é de aproximadamente 8,03%, quando 

comparado a outros minerais, e além disso, esse minério é comparativamente mais fácil de 

processar, tornando-o ideal para a extração desse metal (Barbosa et al., 2015). 
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Industrialmente, o lítio e seus compostos tem diversas aplicações. A sua utilização em 

vidros e cerâmicas propicia uma melhoria nas propriedades físicas destes materiais, como por 

exemplo, uma maior resistência ao calor. Na industrial aeroespacial, a sua utilização permite a 

fabricação de ligas leves com alta força e resistência. Atualmente, a principal via de consumo 

do lítio e seus compostos está voltada para a produção de baterias de lítio e íon-lítio. Tal fato 

se deve ao maior interesse mundial e uso cada vez mais difundido de baterias recarregáveis 

(íon-lítio); a demanda futura para veículos elétricos e ou/híbridos e a busca de soluções e 

produtos que contribuam para a diminuição do efeito estufa e sejam ambientalmente amigáveis 

também tem contribuído de maneira significativa para esse aumento (Martins et al., 2011; 

Foster, 2011). 

A Figura 1 mostra os principais usos do lítio, sejam ele na forma de um concentrado 

mineral, podendo ser espodumênio, petalita, dentre outros minerais que contenham lítio, ou de 

um produto químico (carbonato, hidróxido e derivados), com uma distribuição setorial e 

projeção de crescimento de demanda para 2020 em LCE (Lithium Carbonate Equivalent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Watts, 2011. 
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Figura 1 -  Distribuição setorial do mercado de lítio. 
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Historicamente, a Alemanha foi a primeira produtora industrial de minerais de lítio a 

partir de minérios provenientes da Bohemia e Saxonia, tendo a sua primeira produção comercial 

ocorrido em meados do século XX, também na Alemanha, a partir da eletrólise de uma mistura 

de sais fundidos (KCl e LiCl). Na Carolina no Norte, EUA, em meados da década de 30, com 

o desenvolvimento de novos processos mais eficientes, foi possível a produção de carbonato de 

lítio a partir do mineral espodumênio.  

Em 1986, a China e a Argentina deram início a produção deste metal a partir de 

salmouras com alto teor, processo este que possui um custo de processamento bem menor 

quando comparado ao de produção a partir de minérios. Tal fato provocou o fechamento de 

unidades produtoras de lítio a partir do espodumênio nos Estados Unidos. Atualmente, a China 

produz o carbonato de lítio a partir de evaporitos e de espodumênio importado da Austrália 

(Braga e França, 2013, Martins et al.,2011). 

No Brasil, a exploração comercial do lítio data do final dos anos 60. As ocorrências 

deste metal estão associadas as rochas pegmatíticas localizadas nos estados de Minas Gerais, 

Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Criada em 1985, a Companhia Brasileira de Lítio – CBL 

é quem detêm a maior parte da produção de compostos de lítio e derivados, sendo a 

disponibilidade de matéria-prima mineral (espodumênio), os insumos e a existência de um 

mercado promissor crescente, os fatores que mais motivaram a criação da CBL (Braga e França, 

2013, Braga et al., 2010; Viana et al., 2004). 

Existe um número relativamente grande de depósitos (minerais ou salmouras de lítio), 

mas apenas poucos deles têm valor real ou potencialidade comercial. Muitos são pequenos, 

outros têm concentração muito baixa. Entretanto, por se tratar de um metal relativamente raro 

e de grande interesse comercial, a busca por meios de produção mais eficazes deste metal tem 

crescido cada vez mais. 

 

3.2 O Espodumênio 

 

Os minerais são definidos como qualquer substância no estado sólido, geralmente 

inorgânica, de origem natural, com fórmula química definida e cujos átomos estejam ordenados 

formando uma estrutura cristalina. Estes minerais se associam naturalmente formando rochas. 
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O mineral espodumênio tem origem no grego σποδυµενοϛ (spodumenos) e significa 

“queimado até as cinzas”, em alusão a cor cinza do mineral não gemológico (que possui beleza, 

raridade e durabilidade) primeiramente encontrado (Dias, 2002).  

O espodumênio é uma das principais fontes do mais leve de todos os metais, o lítio. Este 

mineral é um inossilicato, silicato com estrutura cristalina em forma de cadeia, pertencente ao 

grupo dos piroxênios, grupo esse que inclui espécies que se cristalizam no sistema ortorrômbico 

e monoclínico, sendo, entretanto, estreitamente relacionados na estrutura cristalina. É 

representado pela formula química LiAlSi2O6, podendo apresentar diversas impurezas em sua 

rede cristalina (Xu et al., 2016). Este mineral é geralmente encontrado em depósitos de 

pegmatitos de granito. 

Os pegmatitos são rochas ígneas com granulometria grossa, que foram formadas pela 

cristalização de líquidos pós-magmáticos. Geralmente, este tipo de rocha está associado 

geneticamente a seus “vizinhos intrusivos”. Depósitos de pegmatitos graníticos podem conter, 

quanto a mineralogia, feldspato, quartzo, mica e moscovita, como os seus componentes 

principais, e uma variedade de elementos acessórios, como o lítio, tântalo, nióbio, berílio, 

estanho e césio, que podem ocorrer ou não em concentrações economicamente significativas 

(Yu et al., 2015; Luz et al., 2003). 

O mineral espodumênio pode existir em três formas polimórficas. A forma que ocorre 

na natureza é o α-espodumênio formado a baixas temperaturas e que pertence ao sistema 

monoclínico; sob altas temperaturas, o α-espodumênio é convertido em β-espodumênio 

(LiAlSi2O6 II), sendo este cristalizado no sistema tetragonal. O terceiro e último polimorfo 

existente possui sistema hexagonal formado a altas temperaturas, é derivado de uma mistura 

com alto teor de quartzo e conhecido como γ-espodumênio (LiAlSi2O6 III ou Virgilita) 

(Peltosaari et al., 2015). 

O mineral espodumênio, mais especificamente, o α-espodumênio, encontrado na 

natureza, pertence ao sistema monoclínico e sua estrutura cristalina é baseada em cadeias longas 

e simples de tetraedros de SiO4 alternados compartilhando dois dos quatro átomos de oxigênio, 

o que resulta em uma razão total de Si:O = 1:3. As cadeias crescem paralelas a direção c, sendo 

este, portanto, o eixo de crescimento dos cristais. É possível identificar dois tipos de sítios de 

cátions na estrutura cristalina, denominados de M1 e M2. O sítio M1, ocupado pelo Al, é um 

octaedro relativamente regular, e o sítio M2, ocupado pelo Li, é um poliedro irregular de 

coordenação 8. Os cátions nos sítios M1 são todos coordenados por átomos de oxigênio de duas 
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cadeias opostas de SiO3 de maneira que formam uma lamela Tetraedro-Octaedro-Tetraedro (T-

O-T). Os cátions nos sítios M2, entretanto, estão de tal maneira que muitas dessas lamelas T-

O-T são ligadas de maneira reversa (Dias, 2002). 

A Figura 2 mostra a célula unitária do espodumênio, onde no centro dos tetraedros estão 

os átomos de silício, coordenados por átomos de oxigênio. Os outros átomos que aparecem são 

correspondentes ao lítio e ao alumínio. Já a Figura 3 mostra os tetraedros de silício e os 

octaedros de alumínio (sítio M1) coordenados por átomos de oxigênio, e os tetraedros de silício 

juntamente com os poliedros de lítio (sítio M2), também coordenados por átomos de oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Dias, 2002. 

Figura 2 -  Célula unitária do espodumênio. 
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3.3 O processamento do Espodumênio 

 

Os minerais de lítio para serem transformados em produtos químicos necessitam de uma 

etapa específica de beneficiamento mineral para a sua concentração. Devido ao baixo teor em 

que os minerais de lítio são encontrados na natureza, essas operações de beneficiamento 

normalmente possuem um custo elevado. 

Normalmente o beneficiamento dos minerais litiníferos envolve diversas etapas, tais 

como a fragmentação da rocha para redução granulométrica e consequente liberação do 

mineral-minério. Posteriormente, operações de concentração por processos gravíticos 

(separação em meio denso), catação manual ou flotação são realizados (Braga e Sampaio, 2008; 

Martins et al., 2011). 

No Brasil, a produção industrial de compostos de lítio é realizada a partir do mineral 

espodumênio (LiAlSi2O6), mineral este que possui uma porcentagem teórica de 8% e típica 

entre 1,5% - 7% em LiO2 (Braga e Sampaio, 2008).   

Inicialmente, o processo para a obtenção de carbonato e de hidróxido de lítio consiste 

na concentração do espodumênio por meio denso ou catação manual, obtendo-se um 

concentrado com teores de 5,5 a 7,5% em LiO2. O concentrado de lítio requer uma etapa 

a b 

Figura 3 -  Célula unitária do espodumênio mostrando o sítio M1 (a) e sítio M2 (b) coordenados 

por átomos de oxigênio. 

Fonte: Dias, 2002. 
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específica de tratamento térmico em fornos calcinadores rotativos a 1.000-1.100 °C para 

conversão do α-espodumênio em β-espodumênio, que é a forma menos densa e mais reativa do 

minério (Braga e Sampaio, 2008). 

Existem duas rotas principais para a obtenção do carbonato e do hidróxido de lítio como 

produto final após a etapa de tratamento térmico do concentrado mineral (espodumênio); sendo 

estas a digestão ácida e a digestão alcalina. 

No processo de digestão ácida, utiliza-se o ácido sulfúrico (98%) em excesso (30%) 

como agente lixiviante, a temperatura de 250 °C, em fornos sulfatadores. O sulfato de lítio 

formado é lixiviado com água, purificado e precipitado com carbonato de sódio, obtendo-se o 

carbonato de lítio como produto final (Braga e Sampaio, 2008).  

As principais reações de formação do carbonato e hidróxido de lítio são: 

 

 Li2O.Al2O3.4SiO2 + H2SO4               H2O.Al2O3.4SiO2 + Li2SO4      Eq. (1) 

 Li2SO4 + Na2CO3                Li2CO3 + Na2SO4                                    Eq. (2) 

 Li2CO3 + Ca(OH)2                2LiOH + CaCO3                                    Eq. (3) 

 

Já no processo de digestão alcalina, o concentrado de espodumênio é misturado com 

uma suspensão de hidróxido de cálcio hidratada. A mistura resultante alimenta um forno 

rotativo de calcinação aquecido com chama direta onde ocorre a evaporação da água e a 

sinterização do material. O espodumênio reage com o óxido de cálcio (CaO) formando um 

aluminato de lítio e um silicato de cálcio. Durante a lixiviação, o excesso de cálcio se hidrolisa 

em hidróxido e, numa reação posterior, o aluminato de lítio reage com o hidróxido de cálcio, 

formando um hidróxido de lítio solúvel e um precipitado de aluminato de cálcio. O hidróxido 

de lítio, depois de concentrado, é cristalizado sob a forma de hidróxido de lítio monohidratado 

(Braga e Sampaio, 2008).  

As principais reações de formação do carbonato e hidróxido de lítio são: 

 

 Li2O.Al2O3.4SiO2 + 8CaO               Li2O.Al2O3 + 4(2CaO.SiO2)      Eq. (4) 
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 CaO+ H2O              Ca(OH)2                                                               Eq. (5) 

 Li2O.Al2O3 + Ca(OH)2              2LiOH + CaO.Al2O3                        Eq. (6) 

 

Os principais produtos de uso industrial obtidos a partir de minerais e salmouras ricas 

em lítio são o hidróxido e o carbonato de lítio. Já os outros compostos de lítio são geralmente 

obtidos pela reação dos mesmos com o ácido do sal desejado. Assim, pelo tratamento adequado, 

o hidróxido e o carbonato são as matérias-primas básicas para a preparação de outros compostos 

e do metal (Braga e Sampaio, 2008). 

Hoje, o principal processo de obtenção do lítio do espodumênio é a extração via ácido 

sulfúrico, devido a sua elevada eficiência e pureza apresentada pelo carbonato de lítio obtido 

através dessa via de extração; entretanto, em ambos os processos de extração do lítio, além do 

produto desejado, uma grande quantidade de resíduo a base de Si e Al é produzida como 

subproduto (Barbosa et al., 2014). 

Estudos mostram que a produção de uma tonelada de carbonato de lítio, a partir do 

processamento do espodumênio, produz cerca de 10 toneladas de resíduo sílico-aluminoso. 

Devido a sua composição e a não existência de uma aplicação específica, uma alternativa 

encontrada é sua utilização como matéria prima em indústrias de construção civil, na produção 

de vidros e cerâmicas e, porcelanato e porcelanas; entretanto, somente uma pequena porção 

desse resíduo é utilizada para este fim, sendo em sua maioria ainda armazenado em aterros ou 

deixados ao ar livre (Chen et al., 2012). 

Diversos estudos vêm sendo realizados para o reaproveitamento de resíduos industriais, 

demonstrando a importância do uso dos mesmos na redução do impacto ambiental e 

desenvolvimento tecnológico (Bieseki et al, 2013; Chareonpanich et al., 2004; Chen et al., 

2012; Dey et al., 2013) 

Por se tratar de um resíduo sílico-aluminoso, ou seja, excelente fonte de silício e 

alumínio, uma alternativa viável de se agregar valor a este material é utilizá-lo em sínteses de 

peneiras moleculares, mais especificamente, zeólitas. Tal alternativa se torna extremamente 

viável pois utiliza-se de um silicato natural sem muito valor agregado, e consequentemente uma 

matéria-prima barata, para a produção de produtos de maior interesse comercial (Chen et al., 

2012). 
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3.4 Zeólitas 

 

3.4.1 Histórico e Definição 

A primeira zeólita historicamente conhecida surgiu com a descoberta, pelo sueco 

Freiherr Axel Frederick Crönstedt em 1756; que ao observar um mineral, a Stilbita, percebeu 

que este intumescia ou começava a saltitar quando aquecido. Em alusão a este fato, Crönstedt 

nomeou esta nova família de minerais (silicatos de alumínio hidratados) de zeólita, designação 

derivada das palavras gregas zeo e lithos que significa “pedra que ferve” (Mascarenhas et al., 

2001; Soares, 2010; Müller, 2013). 

O conceito de peneira molecular voltado para as zeólitas somente foi proposto e 

introduzido em 1932 por McBain, devido aos estudos realizados em 1920 pelos estudiosos 

Weigel e Steinhoff, que propuseram que as zeólitas possuíam poros, assim poderiam exercer 

uma seletividade específica para substâncias com determinados tamanhos, exibindo desta 

maneira, uma adsorção seletiva de compostos (Müller, 2013; Silva, 2013).  

Ao longo dos anos, muitos conceitos foram utilizados para se definir uma zeólita. 

Inicialmente, as zeólitas eram definidas como tectossilicatos (minerais formadores da rocha) 

onde os arranjos dos tetraedros de silício [SiO4]
4- e alumínio [AlO4]

4- formavam uma estrutura 

diversificada contendo canais e cavidades que continham água e metais alcalinos e/ou alcalinos 

terrosos trocáveis (Barrer, 1978; Resende et al., 2008). Entretanto, com o tempo estas definições 

foram sendo expandidas. Dyer (1995) já se referia a zeólita a partir de um conceito mais amplo 

e diversificado, onde incluía e considerava como uma zeólita um grande número de materiais 

que possuem estruturas semelhantes e que apresentam em sua composição outros átomos, como 

Fe, Co e P, que não Si e Al, em coordenação tetraédrica. 

Um conceito mais abrangente para definir um material como zeólita que ultrapassa o 

universo dos tectossilicatos é descrito pelo Subcommitee on Zeolites of the International 

Mineralogical Association (IZA), que considera zeólita como toda substância cristalina com 

estrutura caracterizada por uma rede de tetraedros interligados, cada um consistindo de 4 

átomos de oxigênio envolvendo um cátion. Desta maneira, silicatos puros, como por exemplo, 

aluminofosfatos (AlPOs), silcaluminofosfatos (SAPOs), dentre outros, são considerados como 

zeólitas (Gianneto, 1989; Resende et al., 2008). 
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Atualmente, o termo zeólita inclui uma grande variedade de minerais naturais e 

sintéticos, com características estruturais comuns.  

 

3.4.2 Estrutura e Propriedades 

 

Em termos de composição estrutural e química, as zeólitas são definidas como 

aluminossilicatos cristalinos organizados em uma rede tridimensional formada a partir de 

unidades TO4 (4 oxigênios nos vértices e Si4+ ou Al3+, átomos T, no interstício tetraédrico). 

A proporção entre os átomos de alumínio e silício na estrutura zeolítica é uma 

propriedade consideravelmente importante, já que afeta a densidade de carga negativa na rede 

cristalina. Estruturas exclusivamente constituídas por Si e O, ou seja, puramente silícicas, são 

neutras, uma vez que cada átomo de oxigênio é compartilhado por dois tetraedros. Entretanto, 

a presença de Al na estrutura zeolítica acarreta o surgimento de uma carga negativa; carga essa, 

que é contrabalanceada por um cátion. Assim a propriedade de troca catiônica da zeólita é uma 

função da relação entre os átomos de Si e Al presente na estrutura (Braga e Morgon, 2007).  

As Figuras 4 e 5 apresentam de maneira simplificada o arranjo estrutural básico de uma 

zeólita, mostrando um cátion (x) bivalente compensando a carga do alumínio devido a 

substituição do Si no tetraedro e sua representação bi e tridimensional, respectivamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rocha Júnior, 2011. 

Figura 4 -  Arranjo estrutural básico de uma zeólita. 
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Os átomos de Si e Al encontram-se no centro do tetraedro e a armação estrutural inclui 

canais e cavidades de dimensões moleculares que podem ser ocupadas por cátions relativamente 

grandes, como sódio, potássio, cálcio e magnésio, por exemplo, e moléculas de água, ambos 

tendo certa liberdade de movimento, permitindo troca iônica e desidratação reversíveis (Breck, 

1974). A remoção das moléculas de água e a substituição dos cátions não alteram a estrutura 

básica das zeólitas (Bieseki et al., 2013). 

Os canais e cavidades presentes em sua estrutura conferem às zeólitas uma estrutura 

porosa, a qual permite que estes materiais tenham uma superfície interna muito grande quando 

comparada com a externa. A ultraporosidade permite a transferência de matéria entre os espaços 

intercristalinos, sendo que a transferência de carga é limitada pelo diâmetro dos poros da 

estrutura (Vansant, 1988). 

A fórmula estrutural de uma zeólita pode ser expressa através da célula unitária 

cristalográfica, ou seja, a menor unidade da estrutura, que pode ser representada por: 

 

Mx/n[(AlO2)x(SiO)y]wH2O 

 

Fonte: Valdés, et. al., 2006. 

Figura 5 -  Representação bi e tridimensional do arranjo estrutural de uma zeólita. 
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Sendo n a valência do cátion M, w o número de moléculas de água e x e y o número total 

de tetraedros, com a porção entre colchetes representando a composição da armação estrutural 

e a relação y/x (razão Si/Al) podendo variar de 1 a ∞, dependendo da estrutura da zeólita (Braga 

e Morgon, 2007; Flanigen, 2001). 

As zeólitas possuem uma porosidade regular de dimensões comparáveis às das 

moléculas orgânicas, sendo as aberturas de seus poros variáveis de 3 a 10 Å (Breck, 1974; 

Soares, 2010), desta maneira, devido à sua natureza microporosa (< 2 nm de diâmetro) as 

zeólitas podem, seletivamente, separar moléculas de acordo com suas formas e/ou tamanhos. A 

Figura 6 mostra a uniformidade apresentada pela abertura dos poros de uma zeólita, quando 

comparada a outros adsorventes naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem várias formas de classificar as zeólitas. Nas zeólitas mais simples o arranjo 

estrutural básico é composto por unidades de construção primária (Primary Building Units, 

PBU) que tem a configuração de um tetraedro do tipo TO4 formado por 4 átomos de oxigênio 

ligados a um átomo central (T), podendo ser Si ou Al, onde cada átomo de oxigênio é 

compartilhado por dois tetraedros. A união das redes tridimensionais formadas pelas unidades 

primárias (PBU’s) dão origem a formação das unidades de construção secundária (Secondary 

Fonte: Breck, 1974. 

Figura 6 - Distribuição de poros em adsorventes microporosos. (a) Zeólita desidratada, (b) Sílica gel e 

(c) Carvão ativado. 
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Building Units, SBU), ou seja, estruturas geradas pelas ligações dos tetraedros, nível este, o 

seguinte de organização de uma estrutura zeolítica (Mascarenhas et al., 2001). 

As unidades de construção secundária contêm até 16T – átomos, apresentando-se com 

arranjos constituídos de anéis (R) simples (S) ou duplos (D) de quatro, seis ou oito tetraedros 

(S4R, D4R, S6R, D6R, S8R, D8R) (Luz, 1995). A Figura 7 mostra alguns exemplos de unidades 

secundárias mais comuns encontradas nas zeólitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes combinações das SBU’s no espaço possibilitam a construção de estruturas 

mais complexas, ditas unidades “terciárias” ou SSU’s. São possíveis várias formas de 

combinações, envolvendo unidades finitas e infinitas, como cadeias simples, duplas, triplas e 

Fonte: Luz, 1995. 

Figura 7 - Unidades de construção secundária. 
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poliedros. A Figura 8 mostra os diferentes tipos de zeólitas que podem ser originados a partir 

de uma cavidade-β, um octaedro truncado, e a Figura 9 mostra a estrutura das zeólitas FAU e 

LTA formadas a partir dos tetraedros TO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Thomas, 1988. 

Fonte: Braga e Morgon, 2007. 

Figura 8 - Zeólitas relacionadas a cavidade-β comuns. 

Figura 9 - Estrutura de zeólitas a partir de tetraedros TO4. 
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Existem vários tipos de zeólitas naturais e sintéticas. As propriedades desses materiais 

e sua consequente aplicação estão intimamente relacionadas com sua estrutura e composição. 

É possível afirmar que as zeólitas são os catalisadores mais utilizados na indústria. 

Diversas são as características e propriedades que possibilitam a aplicação desses materiais em 

catálise. A elevada área específica e estabilidade térmica, alta capacidade de adsorção, 

possibilidade de gerar sítios ácidos na sua estrutura, tamanho dos seus canais e cavidades que 

encontram-se no tamanho de interesse de muitas moléculas, como também a complexidade da 

estrutura, que permite diferentes tipos de seletividade, são algumas destas propriedades (Corma, 

1997). 

O alto grau de hidratação, a baixa densidade, o grande volume de espaços vazios, 

quando desidratada, a alta estabilidade da estrutura cristalina e a presença de canais e cavidades 

nos cristais desidratados conferem às zeólitas propriedades catalíticas e adsortivas. Estas 

propriedades tornam estes materiais muito interessantes e versáteis, podendo ser aplicados nos 

mais diversos processos.  

Atualmente, cerca de 50 espécies de zeólitas naturais foram identificadas em minas 

espalhadas por diferentes regiões do mundo e mais de 150 já foram sintetizadas e patenteadas. 

A uniformidade na estrutura e o alto grau de pureza são determinantes para a grande 

aplicabilidade das zeólitas sintéticas como catalisadores (Braga e Morgon, 2007). 

O Quadro 1 mostra as principais propriedades e características de algumas zeólitas 

utilizadas industrialmente, evidenciando suas diferenças e sua diversificada aplicabilidade nos 

diferentes processos industriais. 
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Zeólita Características e Propriedades Aplicabilidade 

Linde Type A 

 

 

 

Estrutura formada por cavidades 

sodalita ligadas por anéis duplos de 4 

membros formando uma cavidade β. 

Maior aplicação na 

formulação de detergentes, 

retirando os cátions Ca+2 e 

Mg+2, substituindo por Na+ e 

retirando assim a dureza da 

água (Zhan, 2013). 

Linde Type X 

 

Possui estrutura faujasita (FAU) 

constituídas por cavidades sodalita 

ligadas por anéis duplos de 6 

membros. 

 

 

  

São utilizadas como 

adsorventes, catalisadores, ou 

permutadores de íons (Zhan, 

2013) 

Linde W 

 

 

 

Possui estrutura merlinoita (MER). É 

uma zeólita com poros pequenos e que 

raramente é encontrada na natureza. 

Possui uma baixa relação Si/Al e um 

sistema de canais formados por anéis 

de 8 membros interligados 

tridimensionalmente. O diâmetro dos 

seus poros é de 0,27-051 nm. 

 

Diversificada aplicabilidade 

tanto como catalisador como 

adsorvente. Pode atuar como 

adsorvente devido a sua 

elevada capacidade de troca 

catiônica e também atuar 

como catalisador em reações 

de desidratação (Seo, 2010) 

Chabazita 

 

 

 

Zeólita com poro pequeno que possui 

um sistema tridimensional de poros 

com grandes cavidades medindo cerca 

de 3,8 Å x 3.8 Å. Estas grandes 

cavidades são acessíveis através de 

anéis de 8 membros.  

 

Possui elevada seletividade 

para moléculas orgânicas, 

como por exemplo, 

seletividade para o propeno e 

o eteno na reação de metano a 

olefinas (Takata, 2016). 

Quadro 1 - Algumas zeólitas e suas principais características. 

Continua... 
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Linde Type L 

 

 

Gaiolas cancrinita ligadas entre si por 

anéis duplos de 6 membros para 

formar colunas, colunas estas, que 

estão ligadas entre si através de 

átomos de oxigênio, resultando em 

uma cavidade não planar de oito 

membros, formando por fim janelas de 

12 membros. 

Possibilidade de aplicação em 

catálise e dispositivos 

fotônicos, proporcionadas 

pela sua estrutura de poro 

unidimensional original 

(Meeprasert, 2014). 

Li-A(BW) 

 

 

Possui estrutura ABW formada por 8 

anéis de tetraedros TO4 e exibe uma 

distribuição ordenada de Si e Al. Sua 

estrutura pode ser descrita como um 

zig-zag de cadeias de 4 anéis.  

Utilizadas na catálise e na 

adsorção. Possui capacidade 

de troca catiônica,  tendo sido 

amplamente relatadas como 

possuindo propriedades 

magnéticas (Yan, 2013). 

Linde Type T 

 

 

Zeólita com estrutura offretita (OFF) 

que possui um sistema de canais 

paralelos ao eixo c com janelas de 

anéis de 12 membros. 

São importantes em muitos 

aspectos, tais como estudos 

de adsorção e difusão de 

moléculas (Gao, 2001). 

Linde Type F 

 

 

Zeólita com estrutura Edingtonita 

(EDI). É caracterizado por ser 

formado por anéis de 8 membros com 

cavidades medindo cerca de 2,8x3,8 Å 

e 2,0x31 Å. 

 

 

 

 

 

 

Estes materiais têm sido 

relatados com uma elevada 

potencialidade para atuar 

como fertilizante de liberação 

controlada na produtividade 

de culturas (Matsumoto, 

2006; Lee, 2000) 

Quadro 1 - Algumas zeólitas e suas principais características. 

 

Continua... 
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Mordenita 

 

 

Possui porosidade bidimensional de 

6,5 x 7,0 Å (Anel de 12 membros) que 

são os canais principais, e anéis de 8 

membros com 2,6 x 5,7 Å. 

Aplicabilidade tanto em 

processos de separação por 

adsorção de gases ou misturas 

de líquido, quanto em 

processos catalíticos de 

hidrocraqueamento, 

hidroisomerização, 

alquilação, dentre outros 

(Ren, 2016).  

 

3.5 Síntese de Zeólitas a Partir de Resíduos Industriais 

 

Zeólitas estruturalmente diferentes, com propriedades características, podem ser obtidos 

ajustando-se variáveis que participam do processo de síntese, como por exemplo, temperatura, 

pressão, concentração, tempo, pH, fontes de silício, alumínio e contra-íons catiônicos. 

Geralmente, em síntese de zeólitas, são utilizados na mistura reacional, soluções de 

silicatos e aluminatos alcalinos em sua composição. Estas soluções podem ser preparadas a 

partir de óxidos de silício (por exemplo: sílica aerosil, sílica gel e metassilicato de sódio) e 

alumínio (por exemplo: aluminato de sódio e hidróxido de alumínio) com o uso de uma base 

alcalina, geralmente NaOH, que irá promover a dissolução e complexação das espécies de 

silicato presente no meio reacional (Bieseki et al., 2013). 

Na procura de fontes alternativas destes elementos estruturais, muitos trabalhos vêm 

desenvolvendo a síntese de zeólitas a partir de matérias primas naturais ou resíduos como uma 

forma de agregar valor a estes. 

Industrialmente, a utilização de resíduos deve ser viabilizada, através da substituição 

parcial ou total nas composições, desde que não comprometam as propriedades finais dos 

produtos. 

Muito já se conhece sobre o uso de fontes alternativas e materiais naturais envolvendo 

a síntese de materiais zeolíticos, como por exemplo as argilas, principalmente o caulim, que 

podem ser utilizadas para a síntese de zeólitas tais como a zeólita A, NaP, FAU, SOD e zeólita 

Y (Bieseki et al., 2013; Lin et al., 2004; Hildebrando, 2012; Santos e Oliveira, 2013 ). Além do 

Quadro 1 - Algumas zeólitas e suas principais características. 
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caulim, também é possível sintetizar zeólitas a partir da diatomita (Sanhueza et al., 2004) e 

esmectita (Abdmenizen-Hamoudi et al., 1989; Abdmenizen e ta l., 1994). Outras zeólitas 

também podem ser sintetizados se utilizando de cinzas de carvão mineral, como por exemplo, 

zeólitas do tipo A (Wang et al., 2008) e zeólitas ZSM-5 (Chareopanich et al., 2004). A utilização 

de cinzas de casca de arroz também possibilita a síntese de zeólitas como a ZSM-5 e NaY 

(Mohamed et al., 2015; Foletto et al., 2005; Dey et al., 2013). 

A escolha do tipo de zeólita a ser sintetizada a partir de um resíduo, está intimamente 

relacionada com a sua composição. Etapas de pré-tratamento podem ser minimizadas quando a 

composição (razão Si/Al) do resíduo se encontra o mais próximo do material ao qual se deseja 

sintetizar. Além disso, minimiza-se também a adição de reagentes, diminuindo mais ainda os 

custos relacionados a síntese desse tipo de material e viabilizando ainda mais o processo 

(Bieseki, 2013). 

Alguns procedimentos de síntese podem ser adaptados para a síntese de zeólitas a partir 

de resíduos sílico-aluminosos. Dependendo da adaptação ou do tratamento realizado no 

material de partida, seja ele um resíduo industrial ou matéria-prima natural, durante o 

procedimento de síntese, pode-se obter uma mistura de fases. Por se tratar de uma fonte 

alternativa de síntese, fases mais estáveis e que possuam dificuldades de solubilização e 

disponibilidade para a formação da estrutura no tratamento hidrotérmico podem se encontrar 

presentes tanto na fonte de Si e Al de partida, como também nos produtos de síntese obtido. 

Apesar das diversas possibilidades de síntese de zeólitas, se utilizando das mais diversas 

fontes alternativas de Si e Al visando redução de custos e viabilização do processo, pouco se 

conhece da síntese de zeólitas a partir do resíduo do processamento do espodumênio. Bieseki e 

colaboradores (2013) conseguiram sintentizar zeólitas A, NaP e sodalita com boa cristalinidade 

através de modificações no procedimento de síntese. Já em estudos realizados por Chen e 

Colaboradores (2012), foi possível sintetizar zeólita X a partir do resíduo de espodumênio. 

Com esses trabalhos se confirma a viabilidade de síntese de zeólitas empregando o 

resíduo do processamento do espodumênio, entretanto, existe uma grande variedade de zeólitas 

com grande interesse comercial e diferentes possibilidades de aplicação industrial que podem 

ser sintetizadas. Devido a isto, se faz necessário um estudo mais abrangente sobre a utilização 

do resíduo de espodumênio para tal fim, mostrando sua viabilidade em diferentes 

procedimentos de síntese que consequentemente irão direcionar a diferentes estruturas 

zeolíticas de interesse. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos de síntese aqui realizados partiram de receitas de síntese padrão da 

“International Zeolite Association” (IZA), apenas modificando os cálculos a fim de se obter a 

relação Si/Al adequada a síntese da zeólita específica. (Os cálculos realizados para cada síntese 

se encontram no anexo). 

Como fonte de silício e alumínio foi utilizado um resíduo sílico-aluminoso cedido pela 

Companhia Brasileira de Lítio – CBL. Este resíduo é gerado no processo de extração do lítio 

do mineral β-Espodumênio, e não recebeu qualquer tratamento prévio para a síntese dos 

materiais descritos neste trabalho. A relação molar Si/Al do resíduo sílico-aluminoso é de 3,3. 

Todos os materiais sintetizados tiveram o tempo de cristalização variados para tempos 

inferiores e para tempos posteriores ao tempo de síntese padrão descrito na receita da IZA 

(tempos de cristalização médio na Tabela 1). Tal estudo foi feito a fim de se verificar a formação 

ou não de fases metaestáveis durante o processo de síntese do material, fases estas que poderiam 

ocorrer em tempos diferentes do mencionado na receita padrão. 

Foram escolhidos procedimentos e zeólitas que pudessem propiciar de maneira mais 

efetiva sua síntese a partir do resíduo sílico-aluminoso, desta maneira, zeólitas que 

demandassem de um menor tempo e temperatura de cristalização, possuíssem uma relação 

Si/Al mais próxima do resíduo sílico-aluminoso e não necessitassem de utilização de 

direcionares orgânicos de estruturas zeolíticas, foram escolhidas como preferenciais. 

Aqui são descritos os procedimentos de síntese segundo a IZA, os procedimentos 

realizados com base na receita descrita na IZA com a devida modificação para utilização do 

resíduo sílico-aluminoso, e, por fim, a repetição de um dos procedimentos modificados com 

uma otimização no tempo e temperatura de agitação do gel de síntese, a fim de mostrar a devida 

eficiência da modificação em efeitos cinéticos na obtenção dos produtos zeolíticos desejados. 
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4.1 Síntese dos Materiais Zeolíticos sem Otimização 

 

Aqui serão descritos os procedimentos ou métodos referentes a cada padrão zeolítico 

sintetizado; padrões estes considerados como “Padrão IZA”, já que se tratam de métodos 

descritos por autores e que se encontram descritos na International Zeolite Association (IZA). 

Além do procedimento “Padrão IZA” utilizado como comparativo, também se encontram 

descritos os procedimentos se utilizando do resíduo sílico-aluminoso como fonte de silício e 

alumínio na síntese. 

Todos os métodos utilizando o resíduo sílico-aluminoso aqui utilizados são adaptados 

do “padrão IZA”, e por se tratar de um resíduo industrial, em todos os procedimentos se fez 

necessário a utilização de reagentes auxiliares como fontes de silício e alumínio para acertar a 

composição do gel de síntese. 

 

4.1.1 Zeólita LTA (Linde Type A) – Z01(LTA)  

 Para a síntese da Zeólita LTA seguiu-se o método desenvolvido por R. W. Thompson e 

M. J. Huber, descrito na “International Zeolite Association” (IZA). Os reagentes utilizados 

foram: 

o Hidróxido de Sódio (NaOH) Sigma Aldrich 98% 

o Água destilada 

o Aluminato de Sódio (NaAlO2) Riedel-de Haën (50% Al2O3, 40% Na2O) 

o Metassilicato de Sodio (40-47% SiO2) 

o Resíduo Sílico-aluminoso 

 

Padrão IZA 

 Prepara-se inicialmente uma solução de hidróxido de sódio com 68,913 mL de água 

destilada e 0,623 g de NaOH 98%. Esta solução é dividida em dois volumes iguais, sendo estes 

denominados de V1 e V2. Ao volume V1 é então adicionado 7,114 g de aluminato de sódio, e 

esta solução é mantida sob agitação por 10 a 20 min. Ao volume V2 adiciona-se 13,334 g de 

metassilicato de sódio, deixando-o sob agitação por 10 a 20 min. Por fim, a solução de silicato 

(V2) é adicionada a solução de aluminato (V1) e esta é deixada sob agitação por um tempo de 
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5 a 10 min. O gel de síntese formado é levado para cristalização em estufa no modo estático 

por um tempo de 2, 3 e 4 h a temperatura de 100 °C,  e o produto final obtido após cristalização 

é então lavado com água deionizada até pH abaixo de 9, filtrado e posteriormente levado para 

secagem em estufa por 24h a temperatura de 80  – 110 °C. 

 

Síntese com o Resíduo Sílico-Aluminoso 

 Inicialmente preparou-se uma solução com 68,572 mL de água destilada e 0,19 g de 

NaOH, sendo esta dividida em dois volumes iguais, denominados de V1 e V2. Ao volume V1 

foi adicionado 4,695 g de aluminato de sódio e 1,754 g de água destilada, e esta solução foi 

mantida em agitação por 20 min. Ao volume V2 foram adicionados 5,054 g do resíduo sílico-

aluminoso, 5,631 g de água destilada e 5,022 g de NaOH, deixando-o em agitação por 10 min. 

Por fim a solução de aluminato (V1) foi adicionada a solução de silicato (V2) e esta foi então 

deixada em agitação por 10 min. O gel de síntese formado foi colocado em autoclaves de teflon 

e levado para cristalização em estufa no modo estático a temperatura de 100 °C. Foram feitos 

estudos de 2, 3 e 4 h de cristalização. O produto final obtido foi lavado com água destilada até 

pH 9, filtrado e seco a temperatura de 60 °C por 24h. 

    

4.1.2 Zeólita Faujasita – FAU (Linde Type X) – Z02(LTX) 

 Para a síntese da Zeólita Faujasita seguiu-se o método desenvolvido por H. Lechert e H. 

Kacirek, descrito na “International Zeolite Association” (IZA). Os reagentes utilizados foram: 

o Hidróxido de Sódio (NaOH) Sigma Aldrich 98% 

o Água destilada 

o Hidróxido de Alumínio (Al(OH)3) Merck 

o Metassilicato de Sódio (40-47% SiO2) 

o Resíduo Sílico-aluminoso 

 

 

 

 



 
38 

 

Padrão IZA 

 Prepara-se inicialmente uma solução de hidróxido de sódio com 4,354 mL de água 

destilada e 4,355 g de NaOH 98%. A esta solução é então adicionada 2,901 g de hidróxido de 

alumínio, mantendo-a em agitação a temperatura de 100 °C até completa dissolução do 

hidróxido, devendo esta retornar posteriormente a temperatura ambiente, sendo adicionado em 

seguida mais 8,808 g de água destilada. Partindo de 4,347 g desta solução inicial, adicionam-

se 26,604 g de água destilada e 2,577 g de NaOH 98%, mantendo-a em agitação até completa 

dissolução do hidróxido de sódio; tal solução é denominada de solução A. Num outro Becker 

são misturadas 26,610 g de água destilada, 2,569 g de NaOH 98%,  5,560 g de metassilicato de 

sódio e 6,154 g de água destilada; tal mistura é mantida sob agitação até completa dissolução 

do silicato e denominada de solução B. Por fim, a solução A é combinada com a solução B e 

esta é então deixada em agitação por 30 min. O gel de síntese formado é levado para 

cristalização em estufa no modo estático por um tempo de 6, 8 e 24h a temperatura de 90 °C, e 

o produto final obtido após cristalização é então lavado com água destilada até pH abaixo de 

10, filtrado e posteriormente levado para secagem em estufa por 24h a temperatura de 100 °C. 

 

Síntese com o Resíduo Sílico-Aluminoso 

 Inicialmente, foram adicionados 3,511 g de Al(OH)3 à 4,545 mL de uma solução de 

NaOH 1,1 mol/L, sendo esta solução mantida em agitação a 45 °C até completa dissolução do 

hidróxido de alumínio. Esta solução retornou a temperatura de 25 °C e, sem seguida, foram 

adicionados mais 37,022 g de água destilada e 2,687 g de NaOH, mantendo-a em agitação por 

um tempo de 15 min e denominando-a por fim, de solução A. Num outro Becker, foram 

misturados por 30 min, 3,673 g do resíduo sílico-aluminoso, 34,244 g de água destilada e 3,724 

g de NaOH; esta solução foi denominada de solução B. Por fim, a solução A foi combinada 

com a solução B deixando-a em agitação por 30 min. O gel de síntese formado foi colocado em 

autoclaves de teflon levado para cristalização em estufa no modo estático a temperatura de 

90°C. Foram realizados estudos de 6, 8 e 24h de cristalização. O produto final obtido após 

cristalização foi lavado com água destilada até pH 7, filtrado e seco a temperatura de 60 °C por 

24 h. 
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4.1.3 Zeólita Merlinoita – MER (Linde W) – Z03(LW) 

 Para a síntese da Zeólita Merlinoite seguiu-se o método desenvolvido por R M. Milton, 

descrito na “International Zeolite Association” (IZA). Os reagentes utilizados foram: 

o Hidróxido de Potássio (KOH) Vetec 85% 

o Água destilada 

o Óxido de Alumínio (Al2O3) Purrísimo Vetec 

o Sílica Ludox Aldrich Chemistry (30% em água) 

o Resíduo Sílico-aluminoso 

 

Padrão IZA 

 Prepara-se inicialmente uma solução contendo 20,765 g de água destilada, 13,257 g de 

KOH e 3,373 g de Al2O3, deixando em agitação e aquecimento até a solução clarear, retornando 

após isto, a temperatura ambiente. Caso necessário, adiciona-se água deionizada a esta solução 

a fim de retorná-la ao peso original.  Em seguida, adicionam-se sequencialmente 33,473 g de 

sílica ludox (30% em água) e 19,198 g de água destilada, deixando-a por fim, em agitação 

durante 5 min. O gel de síntese formado é levado para cristalização em estufa no modo estático 

por um tempo de 43, 48 e 53 h a temperatura de 150 °C, e o produto final obtido após 

cristalização é então lavado com água destilada até pH 10, filtrado e posteriormente levado para 

secagem em estufa por 24h a temperatura de 110 °C. 

 

Síntese com o Resíduo Sílico-Aluminoso 

 Inicialmente, adicionou-se 24,8 g de KOH e 3,754 g de Al2O3 à 40 g de água destilada; 

esta solução foi mantida sob agitação por 20 min a temperatura de 40 °C. Após este período, a 

solução foi deixada até que retornasse a temperatura ambiente e então foram adicionados 37 g 

de água destilada e 14,398 g do resíduo sílico-aluminoso, mantendo-a sob agitação por mais 30 

min. O gel de síntese formado foi colocado em autoclaves de aço inox e levado para 

cristalização em estufa no modo estático a temperatura de 150 °C. Foram realizados estudos de 

43, 48 e 53 h de cristalização. O produto final obtido após cristalização foi lavado com água 

destilada até pH 10, filtrado e seco a temperatura de 60 °C por 24 h. 
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4.1.4 Zeólita MOR (Mordenita) – Z04(MOR) 

 Para a síntese da Zeólita MOR seguiu-se o método desenvolvido por J G. J. Kim e W. 

S. Alin, descrito na “International Zeolite Association” (IZA). Os reagentes utilizados foram: 

o Água Destilada 

o Hidróxido de Sódio (NaOH) Sigma Aldrich 98% 

o Aluminato de Sódio (NaAlO2) Riedel-de Haën (50% Al2O3, 40% Na2O) 

o Sílica Aerosil (SiO2) 

 

Padrão IZA 

 Prepara-se uma solução aquosa contendo 1,501 g de água destilada e 0,687 g de 

hidróxido de sódio. A esta solução é então adicionada 0,400 g de aluminato de sódio (32,6% 

Na2O, 37,5% Al2O3), sendo esta mantida sob agitação até completa dissolução do aluminato. 

Por fim, são adicionados 24,059 g de água destilada e 3,367 g de sílica aerosil, sendo esta 

mantida sob agitação por 30 min. O gel de síntese formado é levado para cristalização em estufa 

no modo estático por um tempo de 24 h a temperatura de 170 °C, e o produto final obtido após 

cristalização é então lavado com água deionizada até pH 10, filtrado e posteriormente levado 

para secagem a temperatura de 100 °C. 

 

Síntese com o Resíduo Sílico-Aluminoso 

 Primeiramente preparou-se uma solução de NaOH com 2,812 g de NaOH e 4,413 g de 

água destilada. Após completa dissolução do hidróxido de sódio, adicionou-se a esta solução 

3,057 g do resíduo sílico-aluminoso, sendo esta mantida sob agitação por 30 min. Em seguida, 

foi adicionado 72,049 g de água destilada, mantendo essa solução por mais 20 min sob agitação, 

adicionando por fim 7,672 g de sílica aerosil, mantendo-a em agitação por mais 30 min. O gel 

de síntese formado foi colocado em autoclaves de aço inox e levado para cristalização em estufa 

no modo estático a temperatura de 170 °C. Foram realizados estudos de 28, 32 e 36 h de 

cristalização. O produto final obtido após cristalização foi lavado com água destilada até pH 7, 

filtrado e seco a temperatura de 60 °C por 24 h. 
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4.1.5 Zeólita CHA (Chabazita) – Z05(CHA) 

 Para a síntese da Zeólita seguiu-se o método desenvolvido por M. Bourgogne, J. –L. 

Guth e R. Wey, descrito na “International Zeolite Association” (IZA). Os reagentes utilizados 

foram: 

o Hidróxido de Potássio (KOH) Vetec 85% 

o Zeólita NaY 

o Resíduo sílico-aluminoso 

 

Padrão IZA 

 Prepara-se primeiramente uma solução contendo 2,496 g de KOH e 24,656 mL de água 

destilada. A esta solução é então adicionada 2,900 g de zeólita NaY, mantendo-a, por fim, em 

agitação por 30 segundos. O gel de síntese formado é levado para cristalização em estufa no 

modo estático por um tempo de 96 h a temperatura de 95 °C, e o produto final obtido após 

cristalização é então lavado com água demineralizada, filtrado e posteriormente levado para 

secagem a temperatura ambiente. 

 

Síntese com o Resíduo Sílico-Aluminoso 

 Inicialmente uma solução contendo 61,592 g de água destilada e 6,226 g de KOH foi 

preparada. Após completa dissolução do hidróxido, adicionou-se 7,242 g do resíduo sílico-

aluminoso, deixando esta solução sob agitação por 30 min. O gel de síntese formado foi 

colocado em autoclaves de teflon e levado para cristalização em estufa no modo estático a 

temperatura de 95 °C. Foram feitos estudos de 91, 96 e 101 h de cristalização. O produto final 

obtido após cristalização foi lavado com água destilada até pH 10, filtrado e seco a temperatura 

de 60 °C por 24 h. 
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4.1.6 Zeólita LTL (Linde Type L) – Z06(LTL) 

 Para a síntese da Zeólita LTL seguiu-se o método desenvolvido por J. P. Verduijn, 

descrito na “International Zeolite Association” (IZA). Os reagentes utilizados foram: 

o Água Destilada 

o Hidróxido de Potássio (KOH) Vetec 85% 

o Óxido de Alumínio (Al2O3) Purrísimo Vetec 

o Sílica Ludox Aldrich Chemistry (30% em água) 

o Sílica Aerosil (SiO2) 

o Nitrato de Magnésio Hexahidratado (Mg(NO3)2.6H2O) Vetec 98% 

o Resíduo Sílico-aluminoso 

 

Padrão IZA 

 Prepara-se uma solução contendo 10,498 g de água destilada, 6,499 g de KOH e       

2,015 g de Alumina (Al2O3), sendo esta mantida em agitação e aquecimento até clarear, 

retornando após isto, a temperatura ambiente; tal solução é denominada de solução A. Num 

outro Becker, uma outra solução denominada de B é preparada contendo 41,944 g de sílica 

ludox  (30% SiO2), 20,764 g de água destilada e 3,100 g de uma solução 0,01 M de 

Mg(NO3)2.6H2O, sendo esta mantida em agitação por aproximadamente 3 min. Por fim, a 

solução A é misturada a solução B e mais 5,262 g de água destilada é adicionada; mantém-se 

essa solução em agitação até que se obtenha o início de espessamento desta. O gel de síntese 

formado é levado para cristalização em estufa no modo estático por um tempo de 44, 48 e 52 h 

a temperatura de 175 °C, e o produto final obtido após cristalização é então lavado com água 

deionizada até pH 10, filtrado e posteriormente levado para secagem em estufa por 16h a 

temperatura de 150 °C. 

 

Síntese com o Resíduo Sílico-Aluminoso 

 Foi preparada uma solução contendo 16,666 g de água destilada, 4,767 g de KOH e 

16,738 g do resíduo sílico-aluminoso; esta solução foi mantida em agitação por 30 min e 

denominada de solução A. Uma outra solução denominada de B foi preparada contendo 7,584 

g de sílica aerosil, 33 g de água destilada e 4,833 g de Mg(NO3)2, sendo esta mantida por 10 
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min em agitação e denominada de solução B. Por fim, a solução A foi misturada a solução B e 

mais 9,333 g de água destilada foram adicionados, mantendo esta última por mais 20 min sob 

agitação. O gel de síntese formado foi colocado em autoclaves de aço inox e levado para 

cristalização em estufa no modo estático a temperatura de 175 °C. Foram realizados estudos de 

44, 48 e 52 h de cristalização. O produto final obtido após cristalização foi lavado com água 

destilada até pH 7, filtrado e seco a temperatura de 60 °C por 24 h. 

 

4.1.7 Zeólita ABW (Li-A(BW)) – Z07(Li-A(BW)) 

 Para a síntese da Zeólita ABW seguiu-se o método desenvolvido por P. Norby, A. 

Norlund Christensen e I. G. Krogh Andersen, descrito na “International Zeolite Association” 

(IZA). Os reagentes utilizados foram: 

o Água Destilada 

o Cloreto de Lítio (LiCl) Neon 99% 

o Zeólita A 

o Resíduo sílico-auminoso 

 

Padrão IZA 

 Prepara-se uma solução contendo 83,343 mL de água destilada e 5,555 g de cloreto de 

lítio, mantendo esta em agitação até completa dissolução. Em seguida, adicionam-se 5,558 g de 

zeólita A, deixando tal solução em agitação até que uma mistura homogênea seja obtida. O gel 

de síntese formado é levado para cristalização em estufa no modo estático por um tempo de 68, 

72 e 76 h a temperatura de 250 °C, e o produto final obtido após cristalização é então lavado 

com água destilada, filtrado e posteriormente levado para secagem a temperatura de 110 °C. 

 

Síntese com o Resíduo Sílico-Aluminoso 

 Uma solução aquosa contendo 83,333 mL de água destilada e 5,560 g de LiCl foi 

inicialmente preparada, sendo mantida em agitação por 10 min. A esta solução foi então 

adicionado 5,555 g do resíduo sílico-aluminoso, e deixada por mais 50 min sob agitação. O gel 

de síntese formado foi colocado em autoclaves de aço inox e levado para cristalização em estufa 
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no modo estático a temperatura de 250 °C. Foram feitos estudos de 68, 72 e 76 h de 

cristalização. O produto final obtido após cristalização foi lavado com água destilada até pH 7, 

filtrado e seco a temperatura de 60 °C por 24 h. 

 

4.1.8 Zeólita OFF (Linde Type T) – Z08(LTT) 

 Para a síntese da Zeólita OFF seguiu-se o método desenvolvido por A. Cichocki e P. 

Koscielniak, descrito na “International Zeolite Association” (IZA). Os reagentes utilizados 

foram: 

o Água Destilada 

o Hidróxido de Sódio (NaOH) Sigma Aldrich 98% 

o Hidróxido de Potássio (KOH) Vetec 85% 

o Sílica Ludox Aldrich Chemistry (30% em água) 

o Aluminato de Sódio (NaAlO2) Riedel-de Haën (50% Al2O3, 40% Na2O) 

o Resíduo Sílico-aluminoso 

 

Padrão IZA 

 Prepara-se uma solução aquosa contendo 9,589 g de água destilada, 4,678 g de hidróxido 

de sódio e 3,248 g de hidróxido de potássio (86% KOH). A esta solução são adicionados 65,884 

g de sílica ludox, deixando-a em agitação por 2 min. Por fim, adiciona-se 4,068 g de aluminato 

de sódio e 3,533 g de água destilada, sendo esta mantida em agitação por 20 min. O gel de 

síntese formado é deixado em repouso a temperatura ambiente por um tempo de 24h para 

envelhecimento inicial e posteriormente levado para cristalização em estufa no modo estático 

por um tempo de 168 h a temperatura de 140 °C, e o produto final obtido após cristalização é 

então lavado com água destilada até pH 10, filtrado e posteriormente levado para secagem a 

temperatura de 110 °C. 

 

Síntese com o Resíduo Sílico-Aluminoso 

 Inicialmente foi preparada uma solução alcalina contendo 6,944 g de água destilada, 

18,314 g de NaOH e 8,831 g de KOH. A esta foi adicionada 27,347 g de sílica ludox, sendo 
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então mantida sob agitação por 10 min; em seguida foi adicionado 29,045 g do resíduo sílico-

aluminoso, deixando-a sob agitação por mais 30 mim. O gel de síntese formado foi colocado 

em autoclaves de aço inox e levado para cristalização em estufa no modo estático a temperatura 

de 140 °C. Foram feitos estudos de 163, 168 e 173 h de cristalização. O produto final obtido 

após cristalização foi lavado com água destilada até pH 12, filtrado e seco a temperatura de     

60 °C por 24 h. 

 

4.1.9 Zeólita EDI (Linde Type F) – Z09(LTF) 

 Para a síntese da Zeólita EDI seguiu-se o método desenvolvido por J. Warzywoda e R 

W. Thompson, descrito na “International Zeolite Association” (IZA). Os reagentes utilizados 

foram: 

o Água Destilada 

o Hidróxido de Potássio (KOH) Vetec 85% 

o Triisopropilato de Alumínio (Al[OCH(CH3)2]3) Merck 98% 

o Sílica Aerosil (SiO2) 

o Resíduo Sìlico-aluminoso 

 

Padrão IZA 

 Prepara-se uma solução aquosa contendo 18,592 g de água destilada e 8,598 g de 

hidróxido de potássio. Esta solução é então dividida em dois volumes iguais denominados de 

V1 e V2. Ao volume V1 é adicionado 0,665 g de triisopropilato de alumínio, sendo esta mantida 

em agitação e aquecimento até completa dissolução da fonte de alumínio. Ao volume V2 é 

adicionado 2,247 g de sílica aerosil, sendo esta mantida sob agitação e temperatura de 80-95 °C 

até completa dissolução da sílica. Por fim, o volume V1 é adicionado ao volume V2 e mantida 

sob agitação por 2 min. O gel de síntese formado é levado para cristalização em estufa no modo 

estático por um tempo de 96 h a temperatura de 95 °C, e o produto final obtido após cristalização 

é então lavado com água deionizada até pH 7, filtrado e posteriormente levado para secagem a 

temperatura de 80 °C. 
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Síntese com o Resíduo Sílico-Aluminoso 

 Uma solução aquosa contendo 54,72 mL de água destilada e 25,337 g de KOH foi 

preparada e dividida em dois volumes iguais. No volume V1 foi adicionado 1,045 g de 

triisopropilato de alumínio sendo esta mantida sob agitação por 10 min. No volume V2 foi 

adicionado 8,884 g do resíduo sílico-aluminoso, mantendo-a sob agitação por 20 min. Por fim, 

o volume V1 foi misturado ao volume V2 e deixadas por mais 20 min em agitação. O gel de 

síntese formado foi colocado em autoclaves de teflon e levado para cristalização em estufa no 

modo estático a temperatura de 95 °C. Foram feitos estudos de 68, 72 e 76 h de cristalização. 

O produto final obtido após cristalização foi lavado com água destilada até pH 7, filtrado e seco 

a temperatura de 60 °C por 24 h. 

 

4.1.10 Resumo dos Procedimentos de Síntese sem Otimização 

A Tabela 1 apresenta de maneira simplificada todos os experimentos que foram 

realizados e os parâmetros que foram analisados.  

 

 

 

 

 

Zeólita  Nomenclatura  Estrutura  Si/Algel (Molar) Tempo (h) 

Linde Type A Z01(LTA) LTA 1,0 2 – 3 – 4 

Linde Type X Z02(LTX) FAU 4,0 6 – 8 – 24 

Linde W Z03(LW) MER 2,5 43– 48 – 53 

Mordenita Z04(MOR) MOR 1,5 28 – 32 – 36 

Chabazita Z05(CHA) CHA 2,6 91 – 96 – 101 

Linde Type L Z06(LTL) LTL 5,0 44 – 48– 52 

Li-A(BW) Z07(ABW) ABW 1,0 68 – 72 – 76 

Linde Type T Z08(LTT) OFF 8,25 163 – 168 – 173 

Linde Type F Z09(LTF) EDI 1,5 68 – 72 – 76 

Tabela 1 - Tabela de experimentos realizados e parâmetros analisados. 
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4.2 Procedimento de Síntese Otimizado 

 

A proposta de otimização aqui utilizada está relacionada a efeitos cinéticos, como tempo 

e temperatura de síntese. Sendo assim, não ocorreram mudanças na composição do gel de 

síntese. 

Nesta otimização de síntese dos materiais, os procedimentos foram repetidos, ocorrendo 

apenas modificação na etapa de dissolução do resíduo sílico-aluminoso. Em todos os 

procedimentos, a etapa de agitação da solução contendo o resíduo sílico-aluminoso era mantida 

sob agitação por 2h a 80 °C. 

 

4.3 Caracterizações 

 

Os materiais preparados foram caracterizados por Difração de Raios-X (DRX) e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) a fim de se verificar o sucesso na obtenção destes. 

A seguir, se comenta cada técnica, explicitando sua finalidade na caracterização dos materiais 

obtidos e o equipamento no qual foi empregado. 

 

4.3.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 A técnica de difração de raios X foi utilizada para verificar a formação da estrutura típica 

dos materiais zeóliticos sintetizados. A partir desta técnica possível verificar a existência ou 

inexistência de uma fase pura ou a formação de uma mistura de fases, referente a formação de 

diferentes materiais e/ou estruturas zeolíticas, caracterizando assim um material não puro. 

 Os materiais sintetizados foram caracterizados por difração de raios X em um aparelho 

Bruker D2 Phaser utilizando radiação CuKα (λ = 1,54 Å) com um filtro de Ni, passo de 0,02°, 

tempo de contagem de 0,1s/passo, corrente de 10 mA, voltagem de 30 KV, utilizando um 

detector Lynxeye. 

Todas as medidas foram realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 
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4.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 A técnica de microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para verificar se a 

morfologia da superfície dos cristais dos materiais zeolíticos sintetizados se assemelhava a 

morfologia corresponde aos materiais de interesse e também para verificar a presença de outras 

fases. 

 Os materiais sintetizados foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura 

em um aparelho Hitachi, modelo Hitachi Tabletop Microscope TM-3000, com voltagem de 

aceleração de 5kV e 15kV, ampliação de 15 a 3000x (Zoon digital de 2x, 4x) e frequência de 

50/60Hz com detector de alta sensibilidade. 

As amostras foram analisadas pegando-se apenas uma pequena porção no material em 

questão e dispondo-a sob o porta-amostra. Foram feitas varreduras por diferentes pontos da 

amostra com diferentes ampliações. 

Todas as medidas foram realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 
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CAPÍTULO 5 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão apresentadas as caracterizações referentes ao resíduo sílico-aluminoso e 

posteriormente as caracterizações de todos os materiais sintetizados se utilizando deste mesmo 

resíduo sílico-aluminoso, seguindo o procedimento de síntese padrão IZA. Em seguida, se 

apresentam os resultados e caracterizações das zeólitas obtidas através de um processo de 

otimização/modificação do procedimento de síntese inicial anteriormente utilizado. 

 

5.1 Caracterização do Resíduo Sílico-Aluminoso 

 

A partir dos dados de análise química fornecidos pela CBL apresentados na Tabela 2, o 

resíduo é um material sílico-aluminoso com uma razão Si/Al = 3,3, razão esta, bem próxima da 

necessária para a síntese de todas as zeólitas aqui mencionadas. 

 

Compostos  Composição (%) 

Li2O 0,97 

Na2O 0,69 

K2O 0,32 

P2O5 0,15 

CaO 3,62 

Al2O3 19,07 

Fe2O3 0,61 

Mn2O3 0,13 

MgO 0,07 

SiO2 74,37 

 

Tabela 2 - Percentual dos compostos presentes na amostra do resíduo sílico-aluminoso. 
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Na Figura 10, é apresentado o difratograma de raios-X do resíduo sílico-alumininoso. É 

possível identificar a presença de 5 espécies cristalinas diferentes principais, sendo elas o 

quartzo (Q), α-espodumênio (α), β-espodumênio (β), sulfato de cálcio hidratado (S) com 

fórmula CaSO4.H2O e gipsita (G), classificada como outro tipo de sulfato de cálcio hidratado 

com fórmula química CaSO4.2H2O. Além destas, observam-se pequenas reflexões 

correspondentes a calcita (CaCO3) em 2θ = 35,32° e 47,39°, e ao γ-espodumênio (γ).  

A Figura 11 apresenta uma micrografia do resíduo sílico-aluminoso. Pode-se observar 

que a morfologia apresentada pelo material é uma morfologia irregular e bem fragmentada; isto 

se deve ao resíduo sílico-aluminoso ser gerado a partir de diversos processos de transformação, 

tendo como processo inicial, a transformação do α-espodumênio (monoclínico) em β-

espodumênio (tetragonal) por calcinação, polimorfo este, mais susceptível ao ataque químico 

por ácido para retirada do Li (Bieseki et al., 2013). 

 

 

As fases α-espodumênio e β-espodumênio que aparecem no difratograma do resíduo 

sílico-aluminoso, são fases que deveriam ter sido perdidas durante o processo de obtenção do 

Li. Tal observação pode ser um indicativo de que os diversos procedimentos não afetaram ou 

destruíram completamente a estrutura do material de partida, fazendo com que fases 

Figura 10 - Difratograma de raios X do resíduo sílico-aluminoso. 
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correspondentes a ele permanecessem. Outra informação que se observa através dos dados de 

análise química, é que, durante o processo, se perde aproximadamente 1% de LiO2, indicando 

que este resíduo sílico-aluminoso ainda possui um teor de lítio não recuperado. 

 

 

Como pode-se observar, tanto nos dados de análise química fornecido pela CBL, quanto 

no difratograma de raios X do resíduo sílico-aluminoso apresentado, há a presença de um 

elevado teor de cálcio na amostra, quando comparado aos teores dos outros compostos que não 

silício e alumínio, compostos esses, constituintes principais do resíduo sílico-aluminoso. 

O elevado teor de cálcio presente na amostra frente aos outros constituintes do material 

pode ser devido ao próprio processamento do β-espodumênio. Após ataque com ácido sulfúrico 

(H2SO4) e lixiviação dos compostos de Li, a amostra é neutralizada com carbonato de cálcio 

(CaCO3); tal procedimento acarreta na formação de sulfato de cálcio (Luz et al., 2005). 

 

5.2 Caracterização dos Materiais Zeolíticos Sintetizados 

 

Os resultados obtidos para as sínteses das zeólitas utilizando os reagentes padrões e 

específicos para obtenção do material desejado e utilizando o resíduo sílico-aluminoso são 

apresentados a seguir. 

 

 

Figura 11 - Micrografias do resíduo sílico-aluminoso. 
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5.2.1 Zeólita Z01 (LTA) 

 A Figura 12 apresenta os difratogramas dos materiais obtidos seguindo o procedimento 

descrito pela IZA e utilizando os reagentes necessários para a síntese e obtenção da zeólita 

LTA. Pode-se observar que em todos os tempos de síntese não há uma diferença muito 

significativa entre os difratogramas. Nota-se nitidamente a presença de reflexões características 

a zeólita LTA em todos os materiais sintetizados nos diferentes tempos, o que indica que esta 

foi obtida com sucesso. Entretanto, é interessante observar que, além das reflexões 

características do material de interesse, em todos os materiais há a presença de uma reflexão 

em 2θ = 6,11º, que não foi identificada. Sendo assim, foi possível obter a zeólita LTA seguindo 

o procedimento descrito pela IZA; entretanto, há a presença de outras fases, mesmo que não tão 

relevantes, que são consideradas como impurezas no material desejado.  

A Figura 13 apresenta os difratogramas das amostras Z01(LTA) sintetizadas como 

resíduo sílico-aluminoso em diferentes tempos de cristalização. É possível notar a presença de 

reflexões correspondentes às fases α e β-espodumênio, ao quartzo e a calcita presentes no 

resíduo e já especificados no difratrograma da Figura 12. Não se observam reflexões que 

indiquem que as condições de síntese proporcionadas puderam promover a formação da zeólita 

LTA com sucesso.  

Em todos os tempos de cristalização da Figura 13, notam-se a presença discreta de 

reflexões em 2θ = 7,18° e 12,37°, sendo estas mais nítidas em um tempo de cristalização de 4h; 

tais reflexões são um indicativo do início da formação desta zeólita. Outra observação 

interessante é a presença de uma reflexão em 2θ = 13,90º, que aumenta com o aumento do 

tempo de cristalização. Esta reflexão pode ser devido ao resíduo sílico-aluminoso de partida 

utilizado na síntese, evidência essa, confirmada pelo difratograma mostrado na Figura 14. Tais 

observações levam a crer que as condições de síntese não proporcionaram a necessária 

dissolução do resíduo sílico-aluminoso. 

A fase correspondente ao quartzo observada em todos os materiais obtidos já era 

esperada nos produtos de síntese, pois para que seja dissolvido é necessário um tratamento por 

fusão alcalina, já que este apresenta uma elevada estabilidade, desta forma, todo o silício e 

alumínio presente no material fica disponível para a formação da estrutura no tratamento 

hidrotérmico posterior, obtendo-se assim materiais mais puros e com uma elevada 

cristalinidade. 
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Figura 13 - Difratogramas de raios X das amostras Z01(LTA) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita LTA e do resíduo sílico-aluminoso 

de partida. 

Figura 12 - Difratogramas de raios X em diferentes tempos de cristalização da zeólita LTA 

sintetizada seguindo o procedimento descrito na IZA e utilizando os reagentes originais pertinente 

a síntese desta, juntamente com o difratograma padrão da zeólita LTA. 
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A Figura 15 apresenta as micrografias dos materiais obtidos no procedimento de síntese 

da zeólita Z01(LTA). É possível observar que a morfologia apresentada pelas amostras 

Z01(LTA) em todos os tempos de cristalização não apresentam uma morfologia de cristais bem 

regular. Os materiais parecem apresentar partículas bem pequenas em formato esférico bem 

aglomeradas e distribuídas sob partículas do resíduo sílico-aluminoso não dissolvido.  

As informações obtidas mostram que mesmo com a presença de pequenas reflexões que 

indicam o início da formação da zeólita LTA apresentada pelo difratrograma de raios-X da 

Figura 13, não foi possível observar nenhum cristal de zeólita LTA (cristais de morfologia 

cúbica); isto pode ser devido ao baixo limite de resolução do equipamento, o que não permitiu 

a observação da morfologia cúbica característica da zeólita LTA. Nota-se uma mudança na 

morfologia dos materiais sintetizados quando comparados com o resíduo sílico-aluminoso, 

sendo este um indicativo de que ocorreu uma transformação dos cristais com o início da 

formação da zeólita LTA. 
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Figura 14 - Difratogramas de raios X do resíduo sílico-aluminoso com destaque para a área entre 

10º e 20º 2theta. 
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5.2.2 Zeólita Z02 (LTX) 

A Figura 16 apresenta os difratogramas dos materiais obtidos seguindo o procedimento 

descrito pela IZA e utilizando os reagentes necessários para a síntese e obtenção da zeólita 

LTX. É possível observar a presença de reflexões correspondentes a zeólita LTX em todos os 

tempos de cristalização, não sendo possível observar diferenças muito significativas entre eles; 

sendo assim, o padrão de raio-X observado confirma a obtenção da zeólita desejada. Também 

se observam picos em 2θ = 7,20º, 12,52º, 16,10º, e 24,50º que são um indício do início da 

formação da zeólita LTA. 

A Figura 17 apresenta os difratogramas das amostras Z02(LTX) sintetizadas em 

diferentes tempos de cristalização. É possível notar a presença de uma reflexão em 2θ = 7,26°, 

a 

Figura 15 - Micrografias das amostras Z01(LTA) sintetizadas em 2h (a), 3h (b) e 4h (c) de 

cristalização, respectivamente. 

b 
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que pode ser um indicativo do início da formação da zeólita LTA ao invés da zeólita LTX 

desejada. 

 Nota-se também a presença de reflexões correspondentes às fases α e β-espodumênio 

e ao quartzo, fases estas, referentes ao resíduo sílico-aluminoso e que já eram esperadas nos 

produtos de síntese, já que o procedimento utilizado pode não ter permitido a completa 

dissolução do material.  

As reflexões em 2θ = 17,47° e 34,49° são caraterísticas da fase GIS, fase esta, 

competitiva a FAU. Assim como zeólita LTA, nota-se a presença de uma reflexão em 2θ = 

13,90º que aumenta à medida que há um aumento no tempo de cristalização. Como já foi 

confirmado anteriormente, tal reflexão corresponde a uma fase referente ao resíduo sílico-

aluminoso de partida. O aumento na intensidade que ocorre juntamente como aumento no 

tempo de cristalização são um indicativo de que tal fase, ao invés de estar dispersando durante 

o procedimento de síntese, continua estável e se torna cada vez mais cristalina com o passar do 

tempo. 
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Figura 17 - Difratogramas de raios X das amostras Z02(LTX) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita FAU e do resíduo sílico-aluminoso 

de partida. 

 

Figura 16 - Difratogramas de raios X em diferentes tempos de cristalização da zeólita LTX 

sintetizada seguindo o procedimento descrito na IZA e utilizando os reagentes originais pertinente 

a síntese desta, juntamente com o difratograma padrão da zeólita LTX.  
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A Figura 18 apresenta as micrografias dos materiais obtidos no procedimento de síntese 

das amostras Z02(LTX). Observa-se quem em todos os tempos de cristalização, há a presença 

de partículas de aglomerados esféricos bem uniformes dispersos em partículas do resíduo sílico-

aluminoso não dissolvido; tal observação confirma a não formação da estrutura da zeólita LTX 

de interesse, sendo, assim como nas amostras Z01(LTA), necessário uma maior dissolução do 

material de partida para promover a sua formação. 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Zeólita Z03 (LW) 

A Figura 19 apresenta os difratogramas dos materiais obtidos seguindo o procedimento 

descrito pela IZA e utilizando os reagentes necessários para a síntese e obtenção da zeólita 

Merlinoita (LW). Pode-se observar que, apesar dos materiais obtidos apresentarem uma boa 

Figura 18 - Micrografias das amostras Z02(LTX) sintetizadas em 6h (a), 8h (b) e 24h (c) de 

cristalização, respectivamente. 

a b 
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cristalinidade, em nenhum dos tempos de cristalização se obteve êxito, obtendo-se, ao invés de 

fases cristalinas correspondente a zeólita MER desejada, uma fase completamente distinta e 

diferente do material de interesse, que não foi identificada. 

A Figura 20 apresenta os difratogramas das amostras Z03(LW) sintetizadas em 

diferentes tempos de cristalização. É possível observar a presença de reflexões oriundas do 

resíduo sílico-aluminoso de partida utilizado no procedimento de síntese. 

A presença destas reflexões correspondentes às fases α e β-espodumênio e ao quartzo, 

confirmam mais uma vez que há a necessidade de uma maior dissolução do silicato de partida 

para uma maior disponibilidade do Si e Al presente e, consequentemente, possibilitar a 

formação da zeólita desejada. Entretanto, pode-se notar nitidamente a presença de reflexões 

correspondentes a zeólita Merlinoita em todos os tempos de cristalização. A reflexão em 2θ = 

27,99º observada indica a presença de quartzo como impureza quando comparada a tempos 

menores. Estas observações são um indicativo de que, mesmo em condições de não completa 

dissolução do resíduo sílico-aluminoso, foi possível promover a formação da zeólita merlinoita. 

Através das informações obtidas pelos difratogramas, pode-se concluir que a utilização 

de um resíduo industrial pode promover de maneira bem mais eficaz a obtenção da zeólita de 

interesse, mesmo com a não completa dissolução deste resíduo e consequente não 

dispersibilidade das espécies de silício e alumínio no gel de síntese. 
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Figura 20 - Difratogramas de raios X das amostras Z03(LW) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita MER e do resíduo sílico-aluminoso 

de partida. 

 

Figura 19 - Difratogramas de raios X em diferentes tempos de cristalização da zeólita MER 

sintetizada seguindo o procedimento descrito na IZA e utilizando os reagentes originais pertinente 

a síntese desta, juntamente com o difratograma padrão da zeólita MER.  
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A Figura 21 apresenta as micrografias do procedimento de síntese das amostras 

Z03(LW). As micrografias mostram pequenos cristais de zeólita merlinoita semelhantes a 

pacotes de agulhas ou pilares romboédricos, bem dispersos e pouco definidos. Tal morfologia 

tem sido observada em outros tipos de zeólitas MER (Skofteland et al., 2001; Fernandés et al., 

2010; Kim et al., 2001). Esta observação confirma o indício da formação da zeólita merlinoita 

já comprovada pelo difratograma mostrado na Figura 20. 
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Figura 21 - Micrografias das amostras Z03(LW) sintetizadas em 43h (a), 48h (b) e 53h (c) de 

cristalização, respectivamente. 
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5.2.4 Zeólita Z04 (MOR) 

A Figura 22 apresenta o difratograma obtido seguindo o procedimento descrito pela IZA 

e utilizando os reagentes necessários para a síntese e obtenção da zeólita MOR. É possível 

observar a presença de reflexões características da zeólita MOR, o que caracteriza o início da 

formação da zeólita desejada; entretanto, o material obtido se apresenta com um baixo grau de 

cristalinidade, visto que há a presença de um halo de amorfo bem representativo no 

difratograma. 

A Figura 23 apresenta os difratogramas das zeólitas Z04(MOR) sintetizadas em 

diferentes tempos de cristalização. Pode-se observar que há a presença de reflexões 

correspondentes a zeólita mordenita em todos os tempos de cristalização; sendo possível 

verificar uma boa cristalinidade em todos os tempos de síntese. Nota-se que em maiores tempos 

(32h e 36h) há uma maior cristalinidade e reflexões bem mais definidas. Com um tempo de 

cristalização de 28h, só é possível observar apenas algumas pequenas reflexões que são um 

indicativo do início da formação da zeólita mordenita.  

As informações aqui obtidas mostram que mesmo com a utilização de um resíduo 

industrial, é possível sintetizar a zeólita mordenita com elevada cristalinidade e fase pura, 

evidenciando e mostrando a versatilidade na utilização de um resíduo industrial na produção de 

um produto de interesse comercial, agregando valor a um produto, anteriormente, sem destino 

final.  
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Figura 23 - Difratogramas de raios X das amostras Z04(MOR) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita MOR e do resíduo sílico-aluminoso 

de partida. 

 

Figura 22 - Difratogramas de raios X em diferentes tempos de cristalização da zeólita MOR 

sintetizada seguindo o procedimento descrito na IZA e utilizando os reagentes originais pertinente 

a síntese desta, juntamente com o difratograma padrão da zeólita MOR.  
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A Figura 24 mostra as micrografias dos materiais sintetizados em 28h, 32h e 36h de 

cristalização. Como é possível observar, a morfologia apresentada pelo material sintetizado em 

28h de cristalização é um pouco diferente dos demais tempos. Num tempo de 28h, o material 

parece apresentar partículas bem dispersas com uma estrutura de cristal muito pouco definida 

sob as partículas do resíduo sílico-aluminoso de partida não dissolvidas. Já num tempo de 32h, 

nota-se que o produto obtido não é puro, sendo composto por cristais de diferentes tamanhos e 

formas, entretanto, é interessante frisar o aparecimento de alguns cristais em forma de um 

prisma hexagonal característicos da zeólita mordenita. Um maior tempo de cristalização (tempo 

de 36h) pôde promover a formação de cristais de zeólita mordenita bem mais definidos, 

comprovando assim o que foi obtido através dos difratogramas de raios X. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Micrografias das amostras Z10(MOR) sintetizadas em 28h (a), 32h (b) e 36h (c) de 

cristalização, respectivamente. 
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5.2.5 Zeólita Z05 (CHA) 

A Figura 25 apresenta o difratograma obtido seguindo o procedimento descrito pela IZA 

e utilizando os reagentes necessários para a síntese e obtenção da zeólita CHA. Nota-se 

nitidamente que através deste procedimento, foi possível sintetizar a zeólita CHA com boa 

cristalinidade, já que o difratograma apresenta todas as reflexões correspondes a zeólita de 

interesse. Observa-se também a presença de algumas reflexões a 7,44º e 10,77º que são um 

indicativo da formação da zeólita LTA. 

A Figura 26 apresenta os difratogramas das amostras Z05(CHA) sintetizadas em 

diferentes tempos de cristalização. É possível notar a presença de reflexões referentes ao resíduo 

sílico-aluminoso de partida utilizado no procedimento de síntese, sendo estas reflexões 

correspondentes às fases α e β-espodumênio e o quartzo. Pelos difratogramas aqui 

apresentados, se pode notar que, através das condições de síntese proporcionadas, não foi 

possível promover a formação da zeólita chabazita em nenhum dos tempos de cristalização, 

sendo todos os produtos obtidos caracterizados quase que completamente por reflexões 

correspondentes ao resíduo sílico-aluminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Difratogramas de raios X das amostras Z05(CHA) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita CHA e do resíduo sílico-aluminoso 

de partida. 

 

Figura 25 - Difratogramas de raios X em diferentes tempos de cristalização da zeólita CHA 

sintetizada seguindo o procedimento descrito na IZA e utilizando os reagentes originais pertinente 

a síntese desta, juntamente com o difratograma padrão da zeólita CHA.  
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A Figura 27 apresenta as micrografias do procedimento de síntese das amostras 

Z05(CHA). Pode-se observar que há a presença de partículas irregulares e poucos uniformes 

dispersas sobre partículas do resíduo sílico-aluminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Zeólita Z06 (LTL) 

A Figura 28 apresenta o difratograma obtido seguindo o procedimento descrito pela IZA 

e utilizando os reagentes necessários para a síntese e obtenção da zeólita LTL. Observa-se que 

seguindo o procedimento descrito pela IZA não foi possível sintetizar a zeólita de interesse. 

Tendo o material obtido na síntese, reflexões completamente distintas a zeólita LTL.  

Figura 27 - Micrografias das amostras Z05(CHA) sintetizadas em 91h (a), 96h (b) e 101h (c) de 

cristalização, respectivamente. 

a b 
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A Figura 29 apresenta os difratogramas das amostras Z06(LTL) sintetizadas em 

diferentes tempos de cristalização. Observa-se que o procedimento de síntese não promoveu a 

formação da zeólita LTL desejada. Isto já era esperado, já que não se obteve a zeólita LTL com 

a utilização dos reagentes padrões também. Nota-se a existência de reflexões correspondentes 

as fases α e β-espodumênio, e ao quartzo, fases estas oriundas do próprio resíduo sílico-

aluminoso de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Difratogramas de raios X em diferentes tempos de cristalização da zeólita LTL 

sintetizada seguindo o procedimento descrito na IZA e utilizando os reagentes originais pertinente 

a síntese desta, juntamente com o difratograma padrão da zeólita LTL.  
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A Figura 30 mostra as micrografias dos materiais sintetizados nos diferentes tempos de 

cristalização. Como comprovado através dos difratogramas de raios X, todos os produtos 

obtidos apresentaram uma morfologia bem semelhante ao resíduo sílico-aluminoso de partida, 

confirmando assim a possibilidade de não dissolução deste, o que consequentemente 

influenciou no não direcionamento da formação do produto zeolítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Difratogramas de raios X das amostras Z06(LTL) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita Perlialite e do resíduo sílico-aluminoso 

de partida. 
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Figura 30 - Micrografias das amostras Z06(LTL) sintetizadas em 44h (a), 48h (b) e 52h (c) de 

cristalização, respectivamente. 
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5.2.7 Zeólita Z07 (Li-A(BW)) 

A Figura 31 apresenta o difratograma obtido seguindo o procedimento descrito pela IZA 

e utilizando os reagentes necessários para a síntese e obtenção da zeólita Li-A(BW). Nota-se 

claramente que foi possível obter com êxito a zeólita desejada em todos os tempos de 

cristalização, com boa cristalinidade e fase pura. 

A Figura 32 apresenta os difratogramas das amostras Z07(Li-A(BW)) sintetizadas em 

diferentes tempos de cristalização. O aparecimento de diversas reflexões correspondentes tanto 

ao α e β-espodumênio, quanto ao quartzo, reflexões estas, características do resíduo sílico-

aluminoso de partida, indicam que as condições que síntese não proporcionaram a dissolução 

deste, não possibilitando consequentemente a formação da zeólita Li-A(BW) desejada. Os 

produtos obtidos nos diferentes tempos de cristalização não mostraram nenhuma diferença 

significativa em relação ao resíduo sílico-aluminoso, indicando, portanto, a necessidade de 

otimização desta, se utilizando de outras condições de síntese. 
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Figura 32 - Difratograma de raios X das amostras Z07(Li-A(BW)) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita Li-A(BW) e do resíduo sílico-

aluminoso de partida. 

 

Figura 31 - Difratogramas de raios X em diferentes tempos de cristalização da zeólita Li-A(BW) 

sintetizada seguindo o procedimento descrito na IZA e utilizando os reagentes originais pertinente 

a síntese desta, juntamente com o difratograma padrão da zeólita Li-A(BW).  
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A Figura 33 mostra as micrografias dos materiais sintetizados. A morfologia 

apresentada em todos os tempos de cristalização dos materiais é bem semelhante à apresentada 

pelo resíduo sílico-aluminoso; tal observação confirma o que foi obtido através da difração de 

raios X.  
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Figura 33 - Micrografias das amostras Z07(Li-A(BW)) sintetizadas em 67h (a), 72h (b) e 77h (c) de 

cristalização, respectivamente. 
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5.2.8 Zeólita Z08 (LTT) 

A Figura 34 apresenta o difratograma obtido seguindo o procedimento descrito pela IZA 

e utilizando os reagentes necessários para a síntese e obtenção da zeólita LTT. Observa-se a 

presença de reflexões características a zeólita LTT, o que confirma a obtenção deste material 

zeólitico com boa cristalinidade. Também se observa a presença de alguma outra fase em picos 

a 10,77º, 12,43º, 16,60º, 17,76º, 21,75º e 26,91º que não foi identificada. 

A Figura 35 apresenta os difratogramas das amostras Z08(LTT) sintetizadas em 

diferentes tempos de cristalização. Nenhum dos produtos obtidos mostram reflexões referentes 

ao resíduo sílico-aluminoso, mostrando que o procedimento de síntese possibilitou uma boa 

dissolução deste, o que consequente, promoveria uma melhor formação de zeólita.  

Observa-se também que em nenhum tempo de cristalização foi possível obter a zeólita 

offretita desejada. A princípio se pensou na possibilidade de se estar formando as fases PHI e 

FAU, entretanto, ao comparar os difratogramas destes materiais com a amostra Z08 (Figura 

36), observa-se que não são as estruturas formadas. Um estudo maior deverá ser realizado para 

identificar as fases formadas.  
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Figura 35 - Difratograma de raios X das amostras Z08(LTT) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita OFF e do resíduo sílico-aluminoso 

de partida. 

 

Figura 34 - Difratogramas de raios X em diferentes tempos de cristalização da zeólita LTT 

sintetizada seguindo o procedimento descrito na IZA e utilizando os reagentes originais pertinente 

a síntese desta, juntamente com o difratograma padrão da zeólita LTT.  
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A Figura 37 mostra as micrografias de todos os produtos obtidos. Os materiais obtidos 

em tempos de cristalização não mostraram diferenças muito significativas com relação a 

morfologia. Estas parecem apresentar partículas aglomeradas muito pouco definidas. Como é 

possível observar, nenhuma das morfologias apresentadas mostraram cristais semelhantes e/ou 

caraterísticos a zeólita OFF, confirmando que mesmo com a boa dissolução do resíduo sílico-

aluminoso, o procedimento de síntese realizado posteriormente não direcionou de forma 

eficiente a formação da estrutura zeolíca desejada, informação esta, já obtida através do 

difratograma mostrado na Figura 35.  

 

 

 

 

 

Figura 36 - Difratograma de raios X comparativo entre o material sintetizado e 

as estruturas competentes obtidas. 
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Figura 37 - Micrografias das amostras Z08(LTT) sintetizadas em 164h (a), 168h (b), 172h (c) de 

cristalização, respectivamente. 
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5.2.9 Zeólita Z09 (LTF)  

A Figura 38 apresenta o difratograma obtido seguindo o procedimento descrito pela IZA 

e utilizando os reagentes necessários para a síntese e obtenção da zeólita EDI. Pode-se notar 

que, através do procedimento descrito pela IZA, é possível obter com êxito a zeólita em questão 

com boa cristalinidade e fase pura. 

A Figura 39 apresenta o difratograma das amostras Z09(LTF) sintetizadas em diferentes 

tempos de cristalização. É possível observar a presença de reflexões correspondentes a zeólita 

EDI, comprovando que as condições de síntese possibilitaram a formação desta zeólita a partir 

da transformação do resíduo sílico-aluminoso. É possível notar que o aumento do tempo de 

cristalização mostra a formação de um produto mais puro, somente com reflexões 

correspondentes ao quartzo em 2θ = 26,61°. Tal observação mostra que maiores tempos de 

cristalização proporcionaram uma maior transformação do resíduo sílico-aluminoso em zeólita 

EDI. 
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Figura 38 - Difratogramas de raios X em diferentes tempos de cristalização da zeólita EDI 

sintetizada seguindo o procedimento descrito na IZA e utilizando os reagentes originais pertinente 

a síntese desta, juntamente com o difratograma padrão da zeólita EDI.  



 
79 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar que, se utilizando do resíduo sílico-aluminoso, foi possível obter a 

zeólita EDI com boa cristalinidade e fase pura em tempos bem inferiores ao mencionado pela 

IZA, o que evidencia a eficiência na utilização de um resíduo industrial na formação de 

materiais de maior valor agregado. Os tempos de síntese aqui escolhidos, foram escolhidos de 

maneira aleatória, de forma a tentar otimizar o procedimento de síntese inicial. Esta otimização 

Figura 39 - Difratograma de raios X das amostras Z09 (LTF) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita EDI e do resíduo sílico-aluminoso 

de partida. 
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se torna um fator bem importante industrialmente, já que se busca uma “economia” (tempo, 

custos, dentre outros) de um modo geral no procedimento, e neste caso, tem-se tanto, uma 

economia de reagentes, por se tratar de um material sem valor comercial elevado, quanto uma 

economia de tempo, já que se tem uma otimização no procedimento de síntese. 

A Figura 40 mostra as micrografias das amostras Z09(LTF) sintetizadas em diferentes 

tempos de cristalização. É possível observar que todos os materiais mostram uma morfologia 

bem semelhante, com partículas bem regulares e glomeradas com forma esférica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 40 - Micrografias das amostras Z09(LTF) sintetizadas em 68h (a), 72h (b) e 76h (c) 

de cristalização, respectivamente. 
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De uma maneira geral, pode-se concluir que a síntese de zeólitas se utilizando de um 

resíduo industrial, neste caso, um resíduo sílico-aluminoso proveniente do processamento do 

lítio do β-espodumênio, foi efetiva no direcionamento e formação das zeólitas MER 

(Z03(LW)), MOR (Z04) e EDI (Z09(LTF)), tendo estas, estrutura direcionada para os produtos 

zeolíticos desejados. Tais evidências mostram a viabilidade e principalmente, a versatilidade 

na síntese diferentes de zeólitas se utilizando do resíduo sílico-aluminoso, o que não é mostrado 

na literatura. Mais importante ainda, é que as informações aqui obtidas, mostram a possibilidade 

de se agregar valor a um resíduo industrial, anteriormente sem nenhum valor comercial e sem 

destino adequado.  

Com relação aos demais materiais sintetizados, os produtos foram obtidos como mistura 

de fases de outros produtos zeolíticos não desejados ou não tiveram uma modificação 

significativa quando comparado com o resíduo sílico-aluminoso. 

 

5.3 Resultado e Discussão do Procedimento de Síntese Otimizado 

 

Tendo em vista que muitos dos procedimentos de síntese não obtiveram sucesso na 

formação da zeólita de interesse, buscou-se otimizar a síntese de maneira que o procedimento 

de síntese não sofresse muitas modificações. 

Muitos dos produtos obtidos mostraram que o procedimento de síntese não 

proporcionou uma boa dissolução do resíduo sílico-aluminoso, e consequentemente, muitas das 

espécies cristalinas características do resíduo sílico-aluminoso se encontravam presente nos 

produtos. A pouca dissolução do resíduo sílico-aluminoso impede que todo o silício e alumínio 

presente no material se encontre disponível, dificultando assim a formação da zeólita. 

Quando se utilizam fontes alternativas de SiO2 e Al2O3, dependendo do tratamento 

hidrotérmico e da estrutura do material, uma dissolução apenas parcial do material de partida 

já é esperada; além disso, dependendo do tratamento realizado no material de partida, durante 

o procedimento de síntese, uma mistura de fases também pode ser obtida (Bieseki et al., 2013). 

Fatores como composição da mistura, tempo e temperatura no tratamento térmico ao 

qual o resíduo ou qualquer outra fonte alternativa de Si e Al possam ser utilizadas, podem 

direcionar de maneira mais efetiva a formação de produtos zeolíticos. Abdmenizen e 
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Colaboradores (1989) mostraram que a reação de argila bentonita com carbonato de sódio ou 

bicarbonato de sódio a altas temperaturas levam a um material de partida muito reativo para a 

síntese de zeólitas, produzindo zeólitas dos tipos A e X com elevada cristalinidade e isenta de 

qualquer outra fase cristalina (Abdmenizen et al., 1989). 

Um fator bem importante que pode ser observado nos materiais que foram obtidos 

anteriormente está relacionado justamente a concentração do alcalinizante na síntese. A Tabela 

3 mostra a concentração do alcalinizante na síntese dos materiais obtidos se utilizando do 

resíduo sílico-aluminoso, seja ele, NaOH ou KOH. Observa-se que em todos os materiais 

obtidos com êxito, a concentração da base é extremamente elevada, comparativamente aos 

demais materiais não obtidos. Essa elevada concentração pode ter sido justamente o fator 

primordial para que ocorresse a dissolução do resíduo sílico-aluminoso de partida e 

consequentemente disponibilidade das espécies de Si e Al na síntese, fazendo assim, com que 

fosse possível a obtenção dos materiais desejados.  

 

 

Zeólita Concentração de Alcalinizante (mol/L) 

Zeólita Z01 (LTA) 1,7 

Zeólita Z02 (LTX) 2,3 

Zeólita Z03 (LW) 11,1 

Zeólita Z04 (MOR) 15,9 

Zeólita Z05 (CHA) 1,9 

Zeólita Z06 (LTL) 1,4 

Zeólita Z07 (Li-A(BW)) 1,6 

Zeólita Z08 (LTT) 1,1 

Zeólita Z09 (LTF) 8,3 

 

Em alguns trabalhos, parte do resíduo é dissolvido em uma etapa prévia, na qual a 

solução alcalina é recolhida e utilizada para síntese. Este sobrenadante é rico em Si4+ e Al3+. A 

adição de reagentes para acertar a relação Si/Al até o valor desejado permite a síntese de 

materiais puros e com alta cristalinidade. As desvantagens deste procedimento são o gasto 

energético, a geração de um subproduto, e também a reprodutibilidade (Bieseki et al., 2013). 

Tabela 3 - Concentração de alcalinizante nos materiais obtidos sem otimização de síntese. 
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Partindo do pressuposto acima, confirma-se a necessidade de uma maior dissolução do 

resíduo sílico-aluminoso para que este possa promover com efetividade a formação de produtos 

zeolíticos. 

 

5.3.1 Zeólita Z11 (LTA) 

            A Figura 41 apresenta os difratogramas das amostras sintetizadas nos diferentes tempos 

de cristalização. É possível observar que todos os produtos sintetizados mostram reflexões 

correspondentes a zeólita LTA com boa cristalinidade. Diferentemente dos materiais obtidos 

no procedimento Z01(LTA), os materiais apresentam-se bem mais puros e com reflexões 

correspondentes as fases β-espodumênio e quartzo em 2θ = 24,34º, 25,58º e 26,66º 

respectivamente, bem menos significativas. Isto pode ser devido ao maior tempo de agitação e 

temperatura ao qual o resíduo sílico-aluminoso foi submetido, permitindo que as espécies de Si 

e Al se tornassem mais disponíveis no material e consequentemente favorecendo a formação 

da estrutura zeolítica desejada. Estes resultados mostram que o procedimento de síntese foi bem 

mais efetivo na transformação do resíduo sílico-aluminoso, deixando-o bem mais reativo e 

consequente promovendo a formação da zeólita LTA. 

            Ao observar a concentração de alcalinizante na síntese da zeólita LTA, que é de 1,756 

mol/L, concentração esta bem baixa, quando comparada a concentração dos outros materiais 

que foram obtidos sem nenhum processo de otimização, nos leva a crer que tanto fatores 

cinéticos (tempo e temperatura) quanto composição de síntese afetam de maneira significativa 

na obtenção dos materiais zeolíticos desejados. Sendo assim, fazendo-se estudos completares 

em cima destes parâmetros, é possível obter qualquer tipo de material zeolítico se utilizando do 

resíduo sílico-aluminoso. 
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Figura 41 - Difratogramas de raios X das amostras Z11(LTA) obtidas em diferentes tempos de                           

cristalização juntamente com o difratograma padrão da zeólita LTA e do resíduo sílico-aluminoso 

de partida. 
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CAPÍTULO 6 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Partindo de um resíduo sílico-aluminoso foi possível sintetizar diferentes tipos de zeólitas 

seguindo diferentes rotas sintéticas. 

Os resultados de difração de raios-X e microscopia eletrônica de varredura mostraram 

que foi possível obter cristais de estrutura correspondente as zeólitas MER (Z03(LW)), MOR 

(Z04) e EDI (Z09(LTF)), sendo, portanto, a síntese destas, efetiva no direcionamento e 

formações dos produtos zeolíticos de interesse sem que houvesse a necessidade de uma 

otimização posterior de síntese. Nos demais materiais sintetizados, os produtos foram obtidos 

como mistura de fases de outros produtos zeolíticos não desejados ou não tiveram uma 

modificação significativa quando comparado ao resíduo sílico-aluminoso. 

Através da concentração do alcalinizante pode-se notar a grande importância deste fator 

na síntese dos materiais zeóliticos se utilizando do resíduo sílico-aluminoso, e aliado a este, 

pode-se concluir que fatores cinéticos como temperatura e tempo de síntese também podem 

influenciar de maneira significativa na obtenção dos materiais desejados. 

A otimização da síntese dos materiais zeolíticos não obtidos apenas com a modificação 

dos procedimentos de síntese padrão IZA, mostrou que maiores tempos de agitação aliado a 

uma temperatura moderada deixam as espécies de Si e Al presentes no resíduo sílico-aluminoso 

mais disponíveis e, consequentemente favorecem a formação do produto zeólitico desejado, 

como ocorreu com a zeólita LTA (Z11). 

Foi possível mostrar através dos estudos aqui mencionados a versatilidade e viabilidade 

na síntese de zeólitas se utilizando um resíduo industrial. Mais importante ainda, é que os 

resultados aqui obtidos, mostram a possibilidade de se agregar valor a um resíduo industrial, 

anteriormente sem nenhum valor comercial e sem destino adequado.  
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ANEXO A 

 

 A seguir serão apresentados os cálculos referentes a todos os procedimentos de síntese 

aqui realizados, com todas as modificações se utilizando do resíduo sílico-aluminoso e partindo 

do procedimento de síntese padrão IZA. 

 

1. ZEÓLITA LTA (LINDE TYPE A) 

De acordo com a síntese padrão IZA são adicionados: 

o 80 mL de Água 

o 0,723 g de Hidróxido de Sódio (99% NaOH) 

o 8,258 g Aluminato de Sódio (Na2O: Al2O3: 3H2O) 

o 15,48 g de Metassilicato de Sódio (Na2SiO3: 5H2O) 

 

Em 8,258 g de Aluminato de Sódio tem-se: 

 Composição molar: 1 mol de Na2O = 61,98 g  

                                            1 mol de Al2O3 = 101,96 g 

                                            3 mol de H2O = 54 g 

  Total da composição molar em massa = 217,94 g 

 

217, 94 g ----- 100%                     217,94 g ----- 100%                       217,94 ----- 100% 

61,98 g -------- x                           101, 96 g ----- x                              54 g -------- x 

x = 28,439%                                  x = 46,784%                                   x = 24,777% 

 

28,348% x 8,258 g = 2,348 g de Na2O 

46,784% x 8,258 g = 3,864 g de Al2O3 

24,777% x 8,258 g = 2,046 g de H2O 
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 Em 15,48g de Metassilicato de Sódio tem-se: 

 

  Composição molar: 1 mol de Na2SiO3 = 122,07 g 

                                                        5 mol de H2O = 90 g 

 

  Total da composição molar em massa = 212,07 g 

 

 212,07 g ----- 100%      212,07 g ----- 100% 

 122,07g ------ x      90 g ----------- x 

 x = 57,561%       x = 42, 438% 

 

57,561% x 15,48 g = 8,991 g de Na2SiO3 

42,438% x 15,48 g = 6,569 g de H2O 

 

 Massa de Sílica (SiO2) 

 

8,911 g Na2SiO3 x 1 mol Na2SiO3 x      1 mol Si       x 1 mol SiO2 = 0,073 mol SiO2 

                                    122,06 g         1 mol Na2SiO3      1 mol Si 

 

0,073 mol de SiO2 x    60,08 g    = 4,386 g de SiO2 

            1 mol SiO2 

 

 Massa de Sódio (Na2O)  

 

8,911 g Na2SiO3 x 1 mol Na2SiO3 x      2 mol Na       x 1 mol Na2O = 0,073 mol Na2O 

                                      122,06 g         1 mol Na2SiO3      2 mol Na 

 

0,073 mol Na2O x    61, 98 g    = 4,525 g de Na2O 

         1 mol Na2O 
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 Quantidades a serem adicionadas 

  

Massa de Resíduo x 74,371% (Porcentagem de SiO2 no Resíduo) = 4,386 g 

Massa de Resíduo = 5,897 g de Resíduo 

 

19,070% (Porcentagem de Al2O3 no Resíduo) x 5,897 g de Resíduo = 1,124 g Al2O3 

0,692% (Porcentagem de Na2O no Resíduo) x 5,897 g de Resíduo = 0,141 g de Na2O 

 

Massa total de Na2O = Na2O (Aluminato) + Na2O (Silicato) 

     2,348 g + 4,535 g = 6,873 g de Na2O 

 

Falta adicionar 

 

Massa de Al2O3 = 3,864 g – 1,124 g (Existente no Resíduo) = 2,739 g Al2O3 

Massa de Na2O = 6,873 g – 0,141 g (Existente no Resíduo) = 6,732 g de Na2O – 2,192 g 

(Existente no Aluminato do laboratório) = 4,541 g de Na2O = 5,895 g de NaOH 

 

Reagentes utilizados no laboratório 

 

Aluminato de Sódio 

 Composição: 50% Al2O3 

             40% Na2O 

 

100 g de Aluminato de Sódio ----- 50 g de Al2O3 

                    x                         ----- 2,739 g de Al2O3 

x = 5,478 g de Aluminato de Sódio 

 

100 g de Aluminato de Sódio ----- 40 g de Na2O 

5,478 g de Aluminato de Sódio ---         x 

x = 2,192 g de Na2O  
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Por fim, as massas a serem adicionadas são: 

 

o 80 mL de Água 

o 0,723 g de NaOH 

o 5,478 g de Aluminato de Sódio 

o 2,046 g de Água 

o 5,897 g do Resíduo Sílico-Aluminoso 

o 6,569 g de Água 

o 5,859 g de NaOH 

 

Esta síntese foi dividida por 7/6 para que o gel de síntese fosse suficiente. 

 

2. ZEÓLITA FAUJASITA – FAU (LINDE TYPE X)  

De acordo com a síntese padrão IZA são adicionados: 

o 100 mL de Água 

o 100 g de Hidróxido de Sódio (99% NaOH) 

o 97,5 g de Alumina Trihidratada (65% Al2O3) 

o 202,5 g de Água Destilada 

o 612 g de Água Destilada 

o 59,12 g de Hidróxido de Sódio (99% NaOH) 

o 219,7 g de solução de silicato de sódio (27,35% SiO2, 8,30% Na2O) 

o 612 g de Água Destilada 

o 59,12 g de Hidróxido de Sódio (99% NaOH) 

 

Em 97,5 g de Alumina Trihidratada tem-se: 

65% Al2O3 x 97,5g = 63,375 g de Al2O3 

 

 Em 219,7 g de Silicato de Sódio (Solução) tem-se: 

27,35% SiO2 x 219,7 g = 60,088 g de SiO3 
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8,30% de Na2O x 219,7 g = 18,235 g de Na2O 

Massa de Água = 219,7 g – 78,523 g = 141,377 g de H2O 

 

 Quantidades a serem adicionadas 

Massa de Resíduo x 74,371% (Porcentagem de SiO2 no Resíduo) = 60,088 g 

Massa de Resíduo = 80,795 g de Resíduo 

 

19,07% (Porcentagem de Al2O3 no Resíduo) x 89,795 g = 15,407 g de Al2O3 

0,692% x 80,795 g = 0,559g de Na2O 

 

 Falta 

Massa de Al2O3 = 63,375 g – 15,407 g = 47,968 g de Al2O3 

Massa de Na2O = 18,235 g – 0,559 g = 17,676 g de Na2O = 22,809 g de NaOH 

 

 Reagentes do Laboratório 

Hidróxido de Alumínio 95% (MM = 77,98 g/mol) 

 

100 g Al(OH)3 -----95 g de Al2O3 

MM = m/n 

n =        95g                    n = 1,218 mol de Al(OH)3 

       77,98 g/mol 

 

1,218 mol de Al(OH)3 x     1 mol Al     x    1 mol Al2O3   = 0,609 mol Al2O3 

        1 mol Al(OH)3        2 mol Al 
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m = n x MM  

m = 0,609 mol Al(OH)3 x 101,96 g/mol = 62,107 g de Al2O3 

 

   100 de Al(OH)3 ----- 62,107 g Al2O3 

              x              ----- 47,968 g Al2O3 

    x = 77,234 g de Al(OH)3 95%  

 

Por fim, as massas a serem adicionadas são: 

 

o 100 mL de Água 

o 100 g de Hidróxido de Sódio 

o 77,234 g de Al(OH)3 95% 

o 202,5 g de Água 

o 612 g de Água 

o 59,12 g de Hidróxido de Sódio  

o 80,795 g do Resíduo 

o 141,377 g de Água 

o 22,809 g de NaOH  

o 612 g de Água 

o 59,12 g de Hidróxido de Sódio 

 

Esta síntese foi dividida por 22 para que o gel de síntese fosse suficiente. 

 

3. ZEÓLITA MERLINOITA – MER (LINDE W)  

De acordo com a síntese padrão IZA são adicionados: 

o 20 g de Água 

o 12,4 g de Hidróxido de Potássio (87,6% KOH) 

o 5 g de Alumina (65% Al2O3) 

o 24,2 g de Sílica Coloidal (40% Sílica) 
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o 18,5 g de Água  

 

Em 5 g de Alumina tem-se: 

65% Al2O3 x 5 g = 3,25 g de Al2O3 

 

 Em 24,2 g de Sílica Coloidal tem-se: 

40% SiO2 x 24,2 g = 9,68g g de SiO2 

 

 Quantidades a serem adicionadas 

Massa de Resíduo x 74,371% (Porcentagem de SiO2 no Resíduo) = 9,68 g 

Massa de Resíduo = 7,199 g de Resíduo 

 

19,07% (Porcentagem de Al2O3 no Resíduo) x 7,199 g = 1,373 g de Al2O3 

 

 Falta 

Massa de Al2O3 = 3,25 g – 1,373 g = 1,877 g de Al2O3 

 

 Reagentes do Laboratório 

Alumina (99,999% Al2O3) 

 

100 g de Alumina ----- 99,999g Al2O3 

             x              ----- 1,877 g Al2O3 

x = 1,877 g de Alumina 
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Por fim, as massas a serem adicionadas são: 

o 20 g de Água 

o 12,4 g de Hidróxido de Potássio 

o 1,877 g de Alumina 

o 7,199 g do Resíduo 

o 18,5 g de Água  

 

Esta síntese foi multiplicada por 2 para que o gel de síntese fosse suficiente. 

 

4. ZEÓLITA CHA (CHABAZITA)  

De acordo com a síntese padrão IZA são adicionados: 

o 198,2 g de Água 

o 26,8 mL de KOH (45% em solução) 

o 25 g de Zeólita Y 

 

 Reagentes do Laboratório 

Hidróxido de Potássio (85% KOH) 

 

Solução a 45% de KOH 

26,8 mL de KOH x 45% = 12,6 mL de KOH 

d = 1,45 g/mL 

m = d x v = 18,27 

100 g KOH 85% ----- 85 g KOH 

           x             ----- 18,27 g KOH 

x = 21,494 g KOH 85% 

 

26,8 mL Solução KOH – 12,6 mL KOH = 14,2 mL Água 
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Por fim, as massas a serem adicionadas são: 

o 198,2 g de Água 

o 21,494 g KOH 85% 

o 14,2 mL de Água 

o 25 g do Resíduo 

 

Esta síntese foi dividida por 3,45 para que o gel de síntese fosse suficiente. 

 

5. ZEÓLITA LTL (LINDE TYPE L)  

De acordo com a síntese padrão IZA são adicionados: 

o 50 g de Água 

o 30,39 g de Hidróxido de Potássio (86,8% KOH) 

o 15,82 g de Alumina (92,6% Al(OH)3) 

o 150,24 g de Sílica Sol (40% SiO2) 

o 99 g de Água  

o 14,5 g de Solução de Nitrato de Magnésio Hexahidratado (Mg(NO3)2) 

o 25 g de Água 

 

Em 15,82 g de Alumina tem-se: 

92,6% Al(OH)3 x 15,82 g = 14,649 g de Al(OH)3 

 

14,649 g Al(OH)3 x 1 mol Al(OH)3 x     1 mol Al      x    1 mol Al2O3 

                 77,99 g          1 mol Al(OH)3           2 ml Al 

N° de mols de Al2O3 = 0,0939 mol x 101,98 g = 9,576 g Al2O3 

        1mol  
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 Em 150,24 g de Sílica Sol tem-se: 

40% SiO2 x 150,24 g = 60,096 de SiO2 

Massa de Água = 150,24 g – 60,096 g = 90,144 g Água 

 

 Quantidades a serem adicionadas 

Massa de Resíduo x 19,07% (Porcentagem de Al2O3 no Resíduo) = 9,576 g 

Massa de Resíduo = 50,215 g de Resíduo 

 

74,371% (Porcentagem de SiO2 no Resíduo) x 50,215 g = 37,345 g de Al2O3 

 

 Falta 

Massa de SiO2 = 60,096 – 37,345 g = 22,751 g SiO2 

 

 Reagentes do Laboratório 

Sílica Aerosil (100%) 

 

Hidróxido de Potássio (KOH) 85%                                       

100 g KOH ----- 40 g                                                   100 g KOH ---- 85 g KOH 

30,39 g ----- x                                                                        x       ----- 12,156 g KOH 

x = 12,156 g KOH                                                        x = 14,301 KOH 85% 

 

Por fim, as massas a serem adicionadas são: 

 

o 50 g de Água 

o 14,301 g de Hidróxido de Potássio 
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o 50,215 g do Resíduo 

o 22,751 g de Sílica Aerosil 

o 99 g de Água  

o 14,5 g de Solução de Nitrato de Magnésio Hexahidratado (Mg(NO3)2) 

o 25 g de Água 

 

Esta síntese foi dividida por 3,097 para que o gel de síntese fosse suficiente. 

 

6. ZEÓLITA ABW (LI-A(BW)) 

Esta síntese não passou por nenhuma modificação nos cálculos com a utilização do resíduo 

sílico-aluminoso, tendo esta sido somente dividida por 1,8 para que o gel de síntese fosse 

suficiente. 

 

7. ZEÓLITA OFF (LINDE TYPE T)  

De acordo com a síntese padrão IZA são adicionados: 

o 9,57 g de Água 

o 4,67 g de Hidróxido de Sódio (97% NaOH) 

o 3,24 g de Hidróxido de Potássio (86% KOH) 

o 67 g de Sílica Sol (29,5% SiO2; 0,2% Na2O) 

o 7,64 g de Solução de Silicato de Sódio (26,6% Al2O3; 19,6% Na2O) 

 

Em 67 g de Sílica Sol tem-se: 

29,5% SiO2 x 67 g = 19,765 g de SiO2 

0,2% x 67 g = 0,134 g de Na2O 

Massa de Água = 67 g – (19,765g + 0,134 g) = 47,101 g de Água 

 

 Em 7,64 g de Aluminato de Sódio tem-se: 

26,6% x 7,64 g = 2,032 g de Al2O3 
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19,6% x 7,64 g = 1,497 g de Na2O 

 Quantidades a serem adicionadas 

Massa de Resíduo x 19,07% (Porcentagem de Al2O3 no Resíduo) = 2,032 g 

Massa de Resíduo = 10,655 g de Resíduo 

 

74,371% (Porcentagem de SiO2 no Resíduo) x 10,655 g = 7,925 g de Al2O3 

0,692% (Porcentagem de Na2O no Resíduo) x 10,655 g = 0,074 g de Na2O 

 

 Falta 

Massa de SiO2 = 19,765 g – 7,925 g = 11,813 g SiO2 

Massa de Na2O = (0,139 g + 1,497 g) – 0,074 g = 1,557 g de Na2O = 2,008 g de NaOH 

 

 Reagentes do Laboratório 

NaOH 98% 

100 g de NaOH 98% ----- 98 g 

               x                 ----- 2,008 g 

x = 2,049 g de NaOH 

 

Sílica Ludox 30% em água 

100 g de Ludox ----- 30 g SiO2 

             x          ----- 11,813 g de SiO2 

x = 39,376 g de Ludox 

70% x 39,376 g de Ludox = 27,563 g de Água 
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20,508 g H2O ----- 14,398 g NaOH 

17,055 g H2O -----         x 

X = 11,974 g de NaOH 

 

20,508 g H2O ----- 6,943 g de KOH 

17,055 g H2O -----         x 

X = 5,774 g de KOH 

 

20,508 g H2O ----- 22,834 g de Resíduo 

17,055 g H2O -----         x 

X = 18,989 g de Resíduo 

 

Por fim, as massas a serem adicionadas são: 

 

o 10 g de Água 

o 26,372 g de Hidróxido de Sódio 

o 12,717 g de Hidróxido de Potássio  

o 39,376 g de Sílica Ludox 

o 41,823 g do Resíduo 

 

Esta síntese foi dividida por 1,44 para que o gel de síntese fosse suficiente. 

 

8. ZEÓLITA EDI (LINDE TYPE F)  

De acordo com a síntese padrão IZA são adicionados: 

o 20 g de Água 

o 9,26 g de Hidróxido de Potássio (85% KOH) 

o 0,719 g de Alumínio (99,999% Al) 
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o 2,42 g de Sílica 

Em 7 g de Alumínio tem-se: 

0,719g Al x   1 mol Al    x   1 mol Al2O3   = 0,013 mol Al2O3 

           26,99 g Al           2 mol Al 

Massa de Al2O3 = 0,013 mol x 101,98 g = 1.326 g de Al2O3 

         1 mol 

 

 Em 24,2 g de Sílica tem-se: 

99,8% SiO2 x 2,42 g = 2,415 de SiO2 

 

 Quantidades a serem adicionadas 

Massa de Resíduo x 74,371% (Porcentagem de SiO2 no Resíduo) = 2,415 g 

Massa de Resíduo = 3,247 g de Resíduo 

 

19,07% (Porcentagem de Al2O3 no Resíduo) x 3,247 g = 0,619 g de Al2O3 

 

 Falta 

Massa de Al2O3 = 1,326 g – 0,619 g = 0,707 g de Al2O3 

 Reagentes do Laboratório 

Triisopropilato de Alumínio 98% Al 

0,707 g Al2O3 x 1 mol Al2O3 x     2 mol Al     x 26,98 g Al = 0,374 g Al 

          101,96 g        1 mol Al2O3      1 mol Al 

100 g de Triisopropilato ----- 98 g de Al 

             x                        ----- 0,374 g de Al 
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x = 0,382 g de Triisopropilato de Alumínio 

 

Por fim, as massas a serem adicionadas são: 

 

o 20 g de Água 

o 9,26 g de Hidróxido de Potássio (85% KOH) 

o 0,382 g de triisopropilato de alumínio 

o 3,247 g do Resíduo 

 

Esta síntese foi multiplicada por 2,73 para que o gel de síntese fosse suficiente. 

 

9. ZEÓLITA MOR (MORDENITA)  

De acordo com a síntese padrão IZA são adicionados: 

o 40 g de Água 

o 90 g de Hidróxido de Sódio (95% NaOH) 

o 14,3 g de Aluminato de Sódio (32,6% Na2O; 35,7% Al2O3) 

o 645 g de Água 

o 98,2 g de Sílica (91,8% SiO2; 8,2% H2O) 

 

Em 14,3 g de Aluminato de Sódio tem-se: 

32% x 14,3 g = 4,825 g de Na2O 

35,7% x 14,3 g = 5,284 g de Al2O3 

 Em 98,2 g de Sílica tem-se: 

91,8% x 98,2 g = 90,147 g de Sílica 

8,2% x 98,2 g = 8,053 g de Água 

 Quantidades a serem adicionadas 

Massa de Resíduo x 19,07% (Porcentagem de Al2O3 no Resíduo) = 5,284 g 
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Massa de Resíduo = 27,708 g de Resíduo 

 

74,371% (Porcentagem de SiO2 no Resíduo) x 27,708 g = 20,607 g de SiO2 

0,692% (Porcentagem de Na2O no Resíduo) x 27,708 g = 0,192 g de Na2O 

 

 Falta 

Massa de SiO2 = 90,147 g – 20,607 g = 69,54 g de SiO2 

Massa de Na2O = 4,825 g – 0,192 g = 4,633 g de Na2O = 5,979 g de NaOH 

 

 Reagentes do Laboratório 

Triisopropilato de Alumínio 98% Al 

0,707 g Al2O3 x 1 mol Al2O3 x     2 mol Al     x 26,98 g Al = 0,374 g Al 

          101,96 g       1 mol Al2O3      1 mol Al 

 

100 g de Triisopropilato ----- 98 g de Al 

              x                        ----- 0,374 g de Al 

x = 0,382 g de Triisopropilato de Alumínio 

 

Por fim, as massas a serem adicionadas são: 

o 40 g de Água 

o 25,488 g de NaOH 95% 

o 27,708 g do Resíduo 

o 653,053 g de Água 

o 69,54 g de Sílica Aerosil 

Esta síntese foi multiplicada por 2,73 para que o gel de síntese fosse suficiente. 

 


