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RESUMO 

 

 

A assimilação do modo como uma zeólita é formada partindo de um sistema amorfo e o 

controle sobre tamanho e morfologia dos produtos de síntese são aspectos fundamentais para 

a “engenharia zeolítica”. Um sistema para a síntese da zeólita mordenita foi estudado, o qual 

possibilitou a obtenção de fase MOR sem indicação da presença de qualquer outra fase. 

Foram realizadas variações nos parâmetros: condição de tratamento térmico, temperatura, 

tempo, diluição do gel, teor e grau de pureza da água, teor de sódio, envelhecimento e tipo de 

sílica, visando o estabelecimento da relação entre o tamanho e a morfologia dos produtos de 

síntese com as modificações efetuadas. A temperatura de cristalização mostrou ser um fator 

primordial com relação ao tamanho de partículas e cristalitos. A diluição do gel de síntese 

(50% m/m) proporcionou uma redução na agregação dos cristalitos e a variação do teor de 

água na síntese implicou em mudanças nas taxas de zeolitização. O teor de sódio modificou o 

crescimento dos cristais e o aumento de intercrescimentos e agregações de partículas. 

Mudanças na fonte de sílica incrementaram a taxa de crescimento dos cristais e contribuiram 

para alterações no tamanho dos mesmos. Cristais maiores foram obtidos a partir de sistemas 

com maior concentração de cátions sódio enquanto agregados de nanocristalitos. Agregados 

de pequenos cristalitos de mordenita pura de até cerca de 50 nm foram obtidos com sínteses 

realizadas a 150 °C e com a diluição do gel já preparado. Menores teores de sódio e água e o 

uso de fontes de sílica de maior área específica (relativa a este tipo de material) também 

tendem à resultar em menores cristalitos. Condições opostas viabilizaram o maior 

crescimento, gerando cristais de até 1 µm em média. Os resultados mostraram que é possível 

exercer algum controle sobre o tamanho de partícula e de cristalitos da zeólita mordenita 

através do ajuste de parâmetros inerentes ao sistema convencional de síntese. 

 

Palavras-chave: zeólita; mordenita; cristalização; tamanho de partícula, tamanho de cristal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The assimilation of the way a zeolite is formed from an amorphous system and the control 

over size and morphology of the synthesis products are fundamental aspects for "zeolitic 

engineering". A system for the synthesis of the mordenite zeolite was studied, which made it 

possible to obtain MOR phase without indicating the presence of any other phase. Variations 

were made in the parameters: thermal treatment condition, temperature, time, gel dilution, 

water content and degree of purity, sodium content, aging and type of silica, aiming to 

establish the relationship between product size and morphology with the modifications made. 

The crystallization temperature showed to be a prime factor with respect to particle size and 

crystallites. Dilution of the synthesis gel (50% w / w) provided a reduction in the crystallite 

aggregation and the variation of the water content in the synthesis implied changes in 

zeolitization rates. The sodium content modified the growth of the crystals and the increase of 

intergrowths and aggregations of particles. Changes in the silica source increased the growth 

rate of the crystals and contributed to changes in their size. Larger crystals were obtained 

from systems with higher concentrations of sodium cations as nanocrystallite aggregates. 

Aggregates of small pure mordenite crystallites of up to about 50 nm were obtained with 

syntheses performed at 150 ° C and with the dilution of the already prepared gel. Lower 

sodium and water content and the use of silica sources with a greater specific area (relative to 

this type of material) also tend to result in smaller crystallites. Opposite conditions enabled 

the highest growth, generating crystals up to 1 μm on average. The results showed that it is 

possible to exert some control over the particle size and crystallites of the mordenite zeolite 

by adjusting parameters inherent to the conventional synthesis system. 

.  

Keywords: zeolite; mordenite; crystallization; particle size; crystal size. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A necessidade da elaboração de produtos e de técnicas mais aperfeiçoados é o motor 

para o avanço dos contextos científico e tecnológico. No que concerne ao estudo da aplicação 

de materiais, é evidente a necessidade, não somente de novas possibilidades, mas também a 

obtenção de maior controle de suas propriedades. Um dos rumos desta busca por controle no 

desenvolvimento de materiais reside na compreensão de como estes são formados e como 

controlar suas propriedades. 

O tamanho tem sido um dos atributos mais estudados ultimamente, sobretudo devido 

aos avanços em nanotecnologia. Uskoković (2007) define nanociência e nanotecnologia em 

termos do estudo e aplicação de sistemas físicos com dimensões de até 100 nm. Entretanto, 

são consideradas nanopartículas são aceitas como tendo até 1 µm em uma de suas dimensões 

Os estudos em nanotecnologia têm sido aplicados a uma quantidade grande de 

processos. Estima-se que o desenvolvimento de nanomateriais traga benefícios não apenas do 

ponto de vista dos processos, mas também econômicos e ambientais, uma vez que dá a 

possibilidade da produção organizada sem desperdício e ausente tanto quanto possível de 

subprodutos nocivos (USKOKOVIC, 2007, RAMOS, 2008).  

Uma das classes de materiais cuja pesquisa tem se voltado neste sentido é a de 

materiais nanoporosos. Seu uso é radicado há décadas na área de catálise química, mas o 

campo de aplicação é sobremodo vasto; isto move vários grupos de pesquisas direcionados à 

melhoria de produção e aplicação.  

Destaque-se deste grupo as zeólitas, que são materiais sólidos cristalinos 

microporosos. Esse tipo de cristal tem sido estudado em demasia por décadas por possuir 

propriedades interessantes dos pontos de vista científico e industrial, tendo sido consolidados, 

sobretudo como catalisadores e suportes catalíticos. (CORRÊA; WALLAU; SCHUCHARDT, 

1996, ANUROVA et al. 2010; SHAMS; AHI, 2013). 

Não obstante, as zeólitas tenham bom desempenho catalítico, o tamanho restrito e a 

extensão de seus poros são entraves à expansão de seu emprego (TAO et al., 2006)  em alguns 

casos de moléculas grandes demais para adentrar ou difíceis de difundir através dos poros, por 

exemplo, em reações envolvendo frações pesadas do petróleo.  

Dado o mote, estudos dedicados a estas problemáticas têm buscado alternativas 

potenciais e três vertentes têm sido consideradas: a síntese de zeólitas com poros maiores, a 

geração in situ ou pós-síntese de poros maiores em cristais zeolíticos convencionais ou de 
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estruturas com porosidade hierarquizada e o controle do tamanho dos cristais, culminando 

geralmente, com a síntese de nanocristais zeolíticos (TAO et al., 2006). 

 Tipicamente os cristais zeolíticos são obtidos com tamanho na faixa dos 

micrometros. Com respeito aos problemas difusionais, a redução no tamanho dos cristais pode 

aumentar a velocidade de reação pelo aumento da área específica e da disposição de sítios 

catalíticos e prolongar a atividade do catalisador pela redução no tempo de formação de 

coque. Além disso, a redução dimensional dos cristais tem possibilitado o seu emprego em 

outros fins onde cristais micrométricos seriam inconvenientes (TOSHEVA; VALTCHEV, 

2005; MINTOVA; GRAND; VALTCHEV, 2016).  

Desta forma, estudos sobre o modo como as variáveis de síntese se relacionam ao 

crescimento em sistemas zeolíticos e a busca por metodologias visando ao decréscimo das 

dimensões dos cristais revelam-se importantes pesquisas a serem realizadas. 

Um número interessante de zeólitas com caráter nanométrico já foi obtido, porém a 

abrangência deste grupo e de métodos de síntese com maior ajuste ao ambiente de larga 

escala, bem como um maior aprofundamento na modelagem dimensional e morfológica das 

zeólitas ainda são desejáveis.  

A mordenita integra o grupo das zeólitas de grande utilização industrial 

especialmente em catálise e poucos trabalhos visando o controle de tamanho de cristalito têm 

sido reportados. Além disso, a formação de seus cristais tende a ter maior extensão no sentido 

em que seus canais se desenvolvem culminando num grande problema de difusão (ZHANG et 

al., 2016).  

Neste sentido, o presente trabalho se propõe a contribuir com o campo de síntese de 

nanozeólitas através de um estudo sobre tamanho dos cristais utilizando sistemas referentes à 

zeólita mordenita. 
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2 OBJETIVOS 

 

  

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar como as variações nos parâmetros cinéticos, termodinâmicos e de 

composição do sistema de síntese da zeólita mordenita afetam o tamanho dos cristais e a 

morfologia. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Avaliar como os seguintes parâmetros: temperatura, diluição do gel, grau de pureza da 

água, teores de água, de sódio e de ânions hidróxido bem como na utilização do 

período de envelhecimento e na utilização de diferentes fontes de sílica afetam o 

tamanho e a morfologia dos cristais, cristalitos e partículas. 

 Obter informações sobre como a zeólita é formada a partir do sistema estudado. 

 Obter zeólita mordenita em escala nanométrica. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 Zeólitas: O que são? 

 

 

Neste capítulo serão comentados os principais aspectos básicos sobre o estudo das 

zeólitas no que concerne à cronologia das pesquisas, descrição estrutural e classificação dos 

materiais zeolíticos.  

 

 

3.1.1 “Memórias zeolíticas” 

 

 

A expressão zeólita, dos vocábulos gregos ζειν, “zeo” ou “zein” (ebulir) e λιθοσ ou 

“lithos” (pedra) – “pedra que ferve” – foi a terminologia adotada em 1756 para uma classe de 

minerais classificados como aluminossilicatos hidratados, pelo mineralogista sueco Barão 

Axel Fredrik Crönstedt, quando o mesmo encontrou e estudou o que diz-se ser a estilbita, 

malgrado não haja nenhuma prova de que o era efetivamente, sendo a chabazita a primeira 

zeólita provadamente descrita em 1792 por Bosch D’Antic (COLELLA, 2005; HUO, 2011).  

A adoção do referido termo deu-se pela percepção de que quando esse material 

apresentava o fenômeno de intumescência, ou seja, ao ser aquecido com bórax, fundia e 

liberava vapores simultaneamente (CORRÊA; WALLAU; SCHUCHARDT, 1996; SMITH, 

2000; GUISNET; RIBEIRO, 2004).   

Durante o século XVIII, A. Damour, em 1840, estudou a capacidade de desidratação 

reversível das zeólitas. Já em 1858 o químico alemão H. Eichhorn reportou o estudo da 

propriedade de troca iônica com as zeólitas natrolita e chabazita e em 1862, St. Claire Deville 

relatou a primeira síntese de uma zeólita, a levynita, através do aquecimento em tubo de 

vidro, a 170 °C, de uma solução aquosa de silicato de potássio e aluminato de sódio. Por fim, 

em 1896, Georges Friedel sugeriu que a estrutura de uma zeólita desidratada assemelhava-se a 

uma esponja ao observar que determinadas moléculas eram ocluídas por zeólitas nessa forma 

(FLANIGEN, 2001; LUZ, 1995; BYRAPPA; YOSHIMURA, 2013b). 

No século XIX grandes contribuições para a ciência desses materiais foram 

apresentadas. Em 1909, François Grandjean observou, na chabazita desidratada, o fenômeno 
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de adsorção de espécies químicas. Em 1924, O. Weigel e E. Steinhoff (1924) observaram pela 

primeira vez a capacidade de seletividade molecular observando que a chabazita adsorvia 

álcoois de cadeia pequena e ácido metanoico, mas não propanona, éter ou benzeno, enquanto 

W. H. Taylor e Linus Pauling determinaram as primeiras estruturas zeolíticas, em 1930, ainda 

que Breck (1964) cite como primeira análise estrutural de uma zeólita o trabalho reportado 

por ele mesmo e por T. Reed em 1956. 

No ano de 1932, J. W. McBain introduziu o termo “peneira molecular” e daí até a 

década de 1940, Richard Maling Barrer realizou um estudo sistemático quanto a vários 

aspectos das zeólitas, inclusive a respeito da adsorção de gases, e a conversão de fases de 

minerais conhecidos sob a ação de soluções salinas fortes e temperaturas consideradas altas. 

(BRECK, 1964; MONTEIRO, 1995; FLANINGEN, 2001; CUNDY; COX, 2003). 

Durante os anos de 1940, inicia-se a “era industrial” das zeólitas onde diversas 

pesquisas sobre as propriedades desses materiais tomaram um grande impulso e o potencial de 

utilização das zeólitas em processos industriais se tornou mais evidente, haja vista o grande 

número de patentes relacionadas à síntese e a aplicação de zeólitas em diversos processos 

terem surgido nessa época. 

A primeira zeólita sintética reportada foi a mordenita sintética, análoga a natural, em 

1948 por Barrer. No período de 1949 a 1954, um grupo de aproximadamente vinte estruturas, 

dentre as quais estavam as zeólitas A (LTA
1
) e X (FAU), ricas em alumínio, foi obtido por um 

grupo de pesquisa composto por nomes como Robert M. Milton, Thomas B. Reed e Donald 

W. Breck sendo usadas industrialmente pela atual Union Carbide Corporation (BRECK et al., 

1956; FLANIGEN, 2001).  

Durante as décadas de 1950 e 1960 foram sintetizadas e comercializadas várias 

zeólitas com maiores teores de silício, tais como a zeólita Y (FAU) preparada pela Mobil Oil 

Corporation e a mordenita de grande porosidade comercializada como Zeolon pela Norton 

Company (SZOSTAK, 1992; CUNDY; COX, 2003; BRAGA; MORGON, 2007). 

A partir dos anos 1950 a Mobil Oil Corporation começou a introduzir as zeólitas em 

algumas aplicações bem como encontrou novas estruturas de zeólitas. Em 1958 a referida 

corporação começou a empregar cátions orgânicos a síntese de zeólitas obtendo novas 

estruturas. O efeito de cátions quaternários de amônio na síntese de zeólitas foi estudado em 

1961 também por pesquisadores da Mobil que em 1962 introduziu a zeólita X, contendo 

cátions de metais alcalino-terrosos, como componente de um catalizador de craqueamento e 

                                                           
1
 Código alusivo à estrutura da zeólita A que será comentado posteriormente. 
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dois anos depois, lançou dois catalisadores à base de zeólita Y (CUNDY; COX, 2005; 

BYRAPPA; YOSHIMURA, 2013b).  

Ainda na década de 1960 registrou-se a síntese de zeólitas ricas em silício tais como 

a zeólita ZK-4, uma versão da LTA com menor quantidade de alumínio, por George T. Kerr 

(KERR, 1966) e as zeólitas Beta e ZSM-5 entre 1967-1969 utilizando cátions orgânicos como 

direcionadores de estrutura e também zeólitas denominadas puro silício como as silicalitas 

cuja estrutura é semelhante à ZSM-5 (MONTEIRO, 1995; WRAGG  et al, 2008; BYRAPPA; 

YOSHIMURA, 2013b). Nesta época também foi reportada, por Grace, a modificação química 

da zeólita Y para a forma “ultra estável” (USY) (SABATER; REY; LÁZARO, 2010; 

FLANIGEN; BROACH; WILSON, 2010). 

No ano de 1974, a empresa alemã Henkel introduziu a zeólita A em detergentes 

como substituinte dos polifosfatos usados na época, prejudiciais ao meio ambiente, para 

permitir seu uso com águas duras e em 1978, Edith Marie Flanigen e R. L. Patton 

introduziram a síntese de silicalita empregando íons fluoreto (ZHDANOV, 1974; 

MONTEIRO, 1995; FLANINGEN, 2001; CUNDY; COX, 2005). 

Na década de 1980, quarenta zeólitas naturais haviam sido identificadas e mais de 

10.000 patentes relacionadas com a síntese de zeólitas eram conhecidas (LUZ, 1995). No ano 

de 1982 grupos de pesquisa da Union Carbide iniciaram uma grande ampliação do número de 

estruturas zeolíticas ao reportarem a síntese de zeólitas à base de fosfato. S. T. Wilson e seu 

grupo reportaram a obtenção dos aluminofosfatos (AlPO’s) (WILSON et al., 1982). Dois anos 

depois, o grupo, com Brent M. Lok à frente, reportou a síntese de silicoaluminofosfatos 

(SAPO’s) (LOK et al., 1984) e a substituição de átomos de Ti na silicalita gerando a 

titanossilicalita TS-1 por M. Taramasso e colaboradores (PERERA; COPPENS, 2016).  

Os anos 1980 trouxeram pesquisas direcionadas a modificações químicas pós-síntese 

e trabalhos com modelos matemáticos aplicados a tais materiais (FLANIGEN, 2001; 

CUNDY; COX, 2005).  

A partir de então, muitas estruturas zeolíticas novas têm sido reportadas a exemplo 

da cloverita, um galofosfato, reportada por Michael Estermann (ESTERMANN et al., 1991) e 

das pertencentes à série de várias estruturas denominadas por ITQ por Avelino Corma e 

vários colaboradores desde o final da década de 1990. 

Os últimos anos de desenvolvimento na ciência de zeólitas têm sido caracterizados 

pelo acréscimo de novos processos e campos de aplicação e pelo estudo do controle das 

propriedades e morfologia desses materiais, o que tem culminado até o momento nas peneiras 

moleculares zeolíticas hierarquizadas e nas zeólitas nanocristalinas (GRECCO; RANGEL; 
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URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013; MINTOVA; GRAND; VALTCHEV, 2016; 

KOOHSARYAN; ANBIA, 2016). 

Assim, embora as zeólitas naturais tenham sido as precursoras no estudo desses 

interessantes materiais o grande e ainda crescente grupo de zeólitas sintéticas tem 

predominado nas pesquisas. Já foram obtidas cerca de 200 estruturas zeolíticas em laboratório 

e aproximadamente seis dezenas foram encontradas na natureza; todas compiladas em 52 

espécies e distribuídas em 38 tipos de estrutura (PASSAGLIA; SHEPPARD, 2001; 

GUISNET; RIBEIRO, 2004; GRECCO; RANGEL; URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013).  

No entanto, o campo da síntese permanece largamente em aberto, inclusive para 

possíveis novas estruturas (GILSON, 1992). Estudos computacionais têm sugerido a 

possibilidade de um número ainda maior de estruturas zeolíticas (MORRIS; ČEJKA, 2015); 

aproximadamente 300.000 estruturas hipotéticas para zeólitas (e zeotipos) foram calculadas 

(Fig. 01) por Pophale, Cheeseman e Deem (2011). 

 
Figura 01 – Gráfico de densidade de energia calculado via método computacional. A linha vermelha indica em 

que região de relação as estruturas conhecidas até 2011 estão. De acordo com Morris e Čejka (2015) o gráfico 

sugere que todas as estruturas à direita dessa linha não podem ser obtidas pelos métodos convencionais de 

síntese (Adaptado de POPHALE; CHEESEMAN; DEEM, 2011).  

 

As zeólitas sintéticas ganharam muito maior destaque e aplicação no mundo 

contemporâneo devido à possibilidade maior de seletividade e pela pureza em relação à 

zeólitas minerais naturais, embora estejam sendo sugeridos métodos de modificação 

objetivando ampliar seu campo de aplicação também (ATES; AKGÜL, 2016). 

 

 

3.1.2 O conceito 

 

 

Ao longo dos anos, a demanda no tocante a qual seria a definição mais coerente para 

uma zeólita, tem permanecido, pois que existe (e tende a crescer) uma quantidade 
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considerável de materiais que exibem características semelhantes com respeito à organização 

estrutural e propriedades.  

Um tipo de definição “clássica” encontrado em muitos trabalhos é a mineralógica, 

pela qual as zeólitas seriam sólidos congregados como uma classe de aluminossilicatos 

hidratados de metais alcalinos e alcalino-terrosos altamente cristalinos cuja estrutura 

apresenta poros com tamanho menor que 2,0 nm. Essa definição guarda estreita relação com 

as origens geológicas das zeólitas naturais enquanto minerais que se diferenciam de outros 

aluminossilicatos como feldspatos, feldspatóides e escapolitas
2
 por terem estruturas mais 

abertas e por serem hidratadas (JEWUR, 1985; SMITH, 1988; SHAMS; AHI, 2013).  

Em 1986 Richard Barrer definiu zeólitas como tectossilicatos, ou seja, redes 

aniônicas tridimensionais formadas pela união simultânea de tetraedros      e      que 

compartilham íons oxigênio (BARRER, 1986). Heloise Pastore (1996) defende que um 

aluminossilicato só pode ser considerado zeólita ou zeólito se possuir mais de um átomo de 

alumínio em cada célula unitária de sua estrutura; caso contrário será considerado um silicato 

dopado com alumínio.  

Payra e Dutta (2003), utilizando a ideia dos tectossilicatos, apresentam uma divisão 

(Tab. 01) feita por Friedrich Liebau (Liebau et al.,1986) na qual as zeólitas são um grupo 

distinto dessa classe de silicatos. 

 

Tabela 01 – Classificação de Liebau (1986) para tectossilicatos porosos. 

Porosils (Baseados em     )  Aluminossilicatos 

Clatrasils Zeosils   Clatralitos Zeólitas 

Sílica Sodalita 

Dodecasil 

Silicalita, ZSM-22 

SSZ-24 

 Sodalita Faujazitas, Mordenita, 

ZSM-5, Zeólita A 

FONTE: (Adaptado de PAYRA; DUTTA, 2003) 

 

Com o tempo, definições mais abrangentes foram sendo propostas a fim de 

incorporar os materiais que têm surgido apresentando características semelhantes. Um delas é 

a proposta pelo Subcommittee on Zeolites of the International Mineralogical Association da 

Commission on New Mineralsand Mineral Names que considera zeólita toda substância 

cristalina com estrutura caracterizada por um esqueleto de tetraedros interligados, cada um 

                                                           
2
 Feldspatos são mais fechados do que as zeólitas, feldspatóides têm menor grau de alumínio em sua estrutura e a 

escapolita diferencia-se por possuir naturalmente grupos aniônicos em sua estrutura. Além disso, ambos as 

grupos são de minerais anidros enquanto zeólitas possuem moléculas de água de hidratação (KLEIN; 

DUTTROW, 2012). 
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consistindo de quatro átomos de oxigênio envolvendo um cátion formando aberturas na 

configuração de canais e cavidades e que pode ser interrompida por grupos    ou  . 

(RESENDE; MONTE; PAIVA, 2008; COOMBS et al., 1998).  

Baerlocher, McCusker e Olson (2007) propuseram que uma rede tridimensional 

composta por átomos tetraedricamente coordenados a átomos de oxigênio (   ) e cuja 

densidade estrutural situe-se entre 19 e 21 átomos   por 1000 Å
3
 pode ser considerada um 

material zeolítico ou zeotípico.  

Segundo esses novos conceitos, peneiras moleculares do tipo aluminofosfatos 

(AlPO’s), silicaluminofosfatos (SAPO’s), por exemplo, podem ser classificadas, de certa 

maneira, como zeólitas. Nesse sentido, zeótipo (zeolite-like ou zeotype) seria uma referência a 

materiais cujas estruturas e propriedades sejam semelhantes às das zeólitas “tradicionais”. 

Também podem ser substituídos os átomos de oxigênio por enxofre (PASTORE, 1996). 

Uma definição mais recentemente reportada determina zeólitas como sólidos 

cristalinos microporosos baseados em sílica nos quais alguns átomos de silício estão 

substituídos por outros elementos, denominados genericamente por  , tais como íons 

trivalentes e tetravalentes cuja razão molar   
 ⁄  seja menor que 500 (PAILLAUD; 

PATARIN, 2016). Ligada a essa última concepção, os autores acrescentam que materiais tais 

quais zeólitas, mas que apresentem razão molar   
 ⁄  maior que 500 são zeosils.   

Entretanto, não há consenso quanto a uma definição concisa, sendo que alguns 

autores preferem valer-se de definições, de certo modo, mais neutras, referindo-se aos 

materiais, por exemplo, como redes cristalinas microporosas baseadas em sílica ou compostas 

por ligações covalentes de entre   ,   e, frequentemente, algum heteroátomo (MURAOKA; 

CHAIKITTISILP; OKUBO, 2016; ANDERSON et al., 2017). 

Cabe ainda razoar sobre o conceito de peneira molecular, introduzido por James W. 

McBain em 1932 devido à propriedade de adsorção seletiva verificada primariamente em 

zeólitas. Esta acepção comumente abrange qualquer material sólido com porosidade uniforme 

que apresente seletividade na adsorção de moléculas (McBAIN, 1932; HOWE-GRANT, 

1998). A abrangência deste termo é maior já que muitos materiais porosos não zeolíticos 

exibem a capacidade de adsorver seletivamente.  

Pastore (1996) utiliza o termo metalossilicato zeolítico para designar estruturas 

semelhantes às zeólitas onde há incorporação de mais do que um íon de elemento metálico 

    ou     que não seja      por célula unitária.  
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Algumas das peneiras moleculares mais estudadas são as mesoporosas que possuem 

diâmetro poro maior, tais como a família M41S da Mobil e a SBA-15. Além disso, outros 

materiais não baseados em silicatos, como as peneiras carbonosas e os MOF’s
3
 também 

possuem propriedades de peneira molecular. (PASTORE, 1996; BRAGA; MORGON, 2007). 

 

 

3.1.3 “LEGO” zeolítico: Estrutura e taxonomia das zeólitas 

 

 

Zeólitas são sólidos de estrutura complexa; não obstante alguns aspectos são 

comentados a seguir. Partindo da célula unitária cristalográfica de uma zeólita, muitos 

trabalhos adotam, a fórmula empírica geral da composição como: 

 

 
 

 
                      (1) 

 

Onde: M é o cátion de valência   – geralmente cátions dos grupos de metais 

alcalinos (Grupo 1) ou alcalino-terrosos (Grupo 2) embora cátions orgânicos possam ser 

usados – que contrabalança as cargas negativas na estrutura da zeólita, w é o número de 

moléculas de água contidas na célula unitária e x + y são os números de tetraedros por célula 

unitária. (WEITKAMP, 2000).  

Estruturalmente, as zeólitas – tratadas como aluminossilicatos – consistem de uma 

rede tridimensional (“framework structure”) estendida infinitamente, contínua e rígida de 

tetraedros de sílica       
   e alumina       

   conectados pelos íons    . Cada íon     

une dois tetraedros por ligações cujos ângulos variam normalmente entre 140-165º formando 

cadeias como uma espécie de polímero inorgânico de rede infinita (Fig.02) (FLANIGEN, 

2001; GHOBARKAR et al., 2003; FLANIGEN; BROACH; WILSON, 2009; HUO, 2011).  

Devido à trivalência do íon alumínio existe um desbalanceamento de cargas, 

conferindo a estrutura uma carga negativa a ser compensada, em muitos casos, por cátions 

metálicos como     e     . De acordo com o princípio da “aversão ao alumínio” proposto 

por W. Löwenstein como dois postulados afirmando que sempre que dois tetraedros estão 

ligados por uma ponte de oxigênio, o íon central de um deles pode ser      enquanto que o 

                                                           
3
 Metal-organic frameworks são redes porosas de íons metálicos ligados por moléculas orgânicas. (ZHENG; 

GAO; VALTCHEV, 2016). 
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outro deve ser ocupado por algum íon tetravalente, destacadamente o     , e sempre que dois 

íons      são vizinhos de um mesmo ânion     ao menos um deles deve ter o número de 

coordenação acima de 4.  

De fato, cálculos ab-initio
4
 mostram que ligações   – –   são menos estáveis e, 

portanto, mais difíceis de ocorrer em zeólitas preparadas por rotas sintéticas convencionais 

(BELL; JACKSON; CATLOW, 1992; SZOSTAK, 1998).  

 

 
Figura 02 – Unidades estruturais básicas das zeólitas. Tetraedros com átomo de silício (esfera cinza) no centro 

unidos à tetraedros com átomos de alumínio (esfera rosa) geram excesso de carga negativa, a qual é balanceada , 

no caso, por cátions divalentes (esfera amarela) numa cadeia múltipla de tetraedro. 

 

A partir dessas regras tem-se que, para aluminossilicatos zeolíticos, a razão     ⁄  

pode assumir valor 1,  como a maior incorporação de      possível, e as razões    ⁄  e    ⁄  

podendo ser tais que haja duas vezes mais íons     do que íons    . Depois de um tempo foi 

admitida a possibilidade de tetraedros de óxidos de outros elementos como        e      
   

(MONTEIRO, 1995; AGUIAR; NOVAES; GUARINO, 2002; GHOBARKAR et al., 2003).  

Os tetraedros de       
   

e de       
   se arranjam em forma de anéis que se 

combinam formando canais e cavidades regulares e uniformes. Nos canais há moléculas de 

água com liberdade de movimento e cátions de compensação como, por exemplo,    ,     , 

     e    
(GIANNETTO; RENDÓN; FUENTES, 2000). Esses canais e cavidades têm 

tamanhos moleculares rigorosamente uniformes e atribuem às zeólitas a estrutura microporosa 

cuja superfície interna é muito maior que a superfície externa (MONTEIRO, 1995).  

O maior diferencial geral das zeólitas em relação às peneiras mesoporosas e aos demais 

materiais porosos, como o carvão, é o arranjo extremamente organizado dos tetraedros. A 

organização estrutural das peneiras moleculares também fornece poros, cavidades e canais 

com tamanhos da ordem de angstrons, conferindo-as alta capacidade da seletividade de 

espécies químicas que entram, saem e se alojam em seus canais. 

Os poros das zeólitas são de tamanhos moleculares, pois suas medidas (0,3 a 1,3 nm 

ou 3,0 a 13 Å) são muito similares aos diâmetros cinéticos de uma grande quantidade de 

                                                           
4
 Corresponde a um tipo de método de cálculo em Química Computacional. 
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moléculas (GHOSH; JORDAN; SHANTZ, 2009). A abertura do poro é descrita pelo número 

de elementos tetraedricamente coordenados ligados em sequência que circunscrevem a janela 

do poro (member rings). Assim um poro definido por um anel de 12 átomos   é escrito como 

12MR (BALKUS JUNIOR, 2001). Cátions de compensação também afetam a abertura. 

As interações tridimensionais levam às mais diferentes geometrias, formando desde 

grandes cavidades internas a uma rede de canais que atravessam todo o cristal zeolítico 

(BRAGA; MORGON, 2007). Destarte, a IUPAC estabeleceu limites de tamanhos de poro 

dividindo, pelo tamanho, por meio da técnica adsorção-dessorção de    a 77 K, os poros em 

três categorias gerais (THOMMES et al., 2015):  

 Poros cuja largura excede a 50 nm são classificados como macroporos. Neste grupo 

encontram-se muitos materiais cerâmicos e filmes de óxidos metálicos; 

 Poros com largura entre 2,0 nm e 50 nm são classificados por mesoporos. Nesta 

categoria estão peneiras como a MCM
5
-41, a SBA

6
-16 e a KIT

7
-6. 

 Poros com largura menor do que 2,0 nm são microporos. Aqui se enquadra a maioria 

das zeólitas. A zeólita Na-LTA, por exemplo, possui poros aproximadamente 

cilíndricos com 0,41 nm ou 4,1 Å de diâmetro e a mordenita possui poros elípticos 

com dimensão de 6,5 x 7,0 Å (MONTEIRO, 1995; BAERLOCHER, 2007). 

Além disso, os microporos recentemente passaram a ser divididos em 

ultramicroporos quando têm largura aproximadamente menor do que 0,7 nm e 

supermicroporos para tamanhos entre 0,7 nm e 2,0 nm (THOMMES et al., 2015). 

O diâmetro dos poros é outra maneira de classificar as peneiras moleculares entre si 

como na tabela abaixo (Tab. 02) (MONTEIRO, 1995): 

 

Tabela 02 – Classificação do diâmetro de poro para peneiras moleculares. 

Tipo  Átomos de  /poro Diâmetro (Å) Exemplo Dimensionalidade* 

Mesoporo --- 15 < d < 100 MCM-41 1 

Supergrande > 12 9 < d < 15  AlPO4-8, CLO 1, 3 

Grande 12 6 < d < 9  MOR, β 1, 3 

Médio 10 4,5 < d < 6 MFI, AlPO-11 3, 1 

Pequeno 8 3 < d < 4,5  Zeólita A 3 

* 1 = Canais unidirecionais, 3 = Canais tridimensionais. 

FONTES: Adaptado de MONTEIRO, 1995; LUNA; SCHUCHARDT, 2001. 

                                                           
5
 Sigla para “Mobil Composition of Matter”.  

6
 Sigla para “Santa Barbara Amorphous”. 

7
 Sigla para “Korea Advanced Institute of Science and Technology”. 
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Os tetraedros     são unidades primárias de construção (Basic Buildings Units - 

BBU’s) das zeólitas. Porém, é difícil conceber a construção de estruturas espaciais contínuas e 

complexas somente pela conexão de tetraedros e relacioná-la com a simetria de suas células 

unitárias (BARRER, 1959). Por isso, Barrer et al. (1959) propuseram a racionalização do 

mecanismo de formação de espécies silicato em solução através do conceito de Unidades 

Secundárias de Construção (Secondary Building Units – SBU’s) (Fig. 03).  

De acordo com Smith (2000) a físico-química das zeólitas está baseada em princípios 

matemáticos de geometria 3D. Para facilitar a descrição das estruturas, pesquisadores como 

Walter M. Meier (1968) e Donald Breck (1974) desenvolveram e introduziram o uso das 

SBU’s na classificação estrutural das zeólitas já que a proposta de Barrer foi bastante aceita a 

priori inclusive pela IZA (KNIGHT, 1990; SMITH, 2000; ANUROVA et al., 2010).  

 

Figura 03 – Unidades Secundárias de Construção (SBU). A numeração logo abaixo se refere ao número de 

tetraedros conforme estão ligados. O número entre parênteses se refere à ocorrência (Adaptado de 

BAERLOCHER; McCUSKER; OLSON, 2007). 

 

As SBUs são elementos de descrição estrutural idealizada como de ânions compostos 

contendo até 16 átomos   resultando em polígonos e poliedros, tais como anéis simples 

(S#R
8
) e duplos (D#R), representações das diferentes maneiras pelas quais os tetraedros     

podem formar arranjos compostos. Por sua vez, quando combinadas em um número inteiro de 

                                                           
8
 Códigos para se fazer menção aos tipos de SBU. “S” significa “simples”, “D” equivale à “duplo”, “R” é “ring” 

e “#” corresponde ao número de tetraedros envolvidos na unidade. 
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unidades, elas podem resultar nas várias células unitárias características de cada zeólita 

(BARRER et al, 1959; BAERLOCHER; McCUSKER; OLSON, 2007).  

O conceito de SBU é muito útil para a compreensão da topologia das zeólitas. 

Entretanto, sua aplicação foi questionada (KNIGHT, 1990) por não existirem evidências 

experimentais que corroborem a hipótese de que o crescimento das zeólitas ocorra por meio 

de uma adição sequencial de SBUs, mas sim por espécies simples de silicato, tais como 

monômeros e dímeros. Não obstante, as SBUs permanecem em uso como ferramentas 

cristalográficas (MORTIER; SCHOONHEYDT, 1985; SMITH, 2000). 

Além das SBUs, outras unidades finitas foram idealizadas para o estudo taxonômico 

das zeólitas. Essas formas podem ser coletivamente nomeadas de Unidades Poliédricas de 

Construção (PBU’s) ou Subunidades Estruturais (Structural SubUnits – (SSUs) (Fig. 04).  

As PBUs são unidades mais abstrusas que aparecem facilmente ao se analisar uma 

cavidade ou sistema de poros de uma zeólita – tal como a cavidade α –, mas podem ser 

pensadas como oriundas de combinações de SBUs. Essas estruturas podem ser aplicadas 

juntamente com as SBUs para prover uma melhor compreensão do crescimento dos cristais na 

síntese (KONINGSVELD, 1991; BRAGA; MORGON, 2007; ANUROVA et al., 2010).  

 
Figura 04 – Algumas das mais conhecidas PBU’s. O código entre parênteses foi estabelecido por Smith (2000) 

para identificar as várias PBU’s propostas pelo mesmo. 

 

Em seu Compendium of Zeolite Framework Types, Henk van Koningsveld (2007) 

descreve várias estruturas de zeólitas com o que ele nomeia de Periodic Building Units 

(PerBUs) que diferem em parte das SBUs,  posto que englobam unidades finitas (anéis 

simples e duplos) e unidades infinitas (cadeias, tubos, malhas) – as Unidades Fundamentais 

de Construção (FBU’s) – propostas por McCusker, Liebau e Engelhardt (2001) e são 

combinadas, através do menor número de conexões e operações de simetria como translação, 

rotação e reflexão (BRAGA; MORGON, 2007). 

Essas unidades se destacam porque além de compreenderem elementos variados, são 

utilizadas no documento intitulado “Schemes of Zeolite Framework Types”, disponível no 

endereço eletrônico da Comissão de Estruturas da IZA e a partir das quais são descritas as 
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estruturas no acervo on-line da associação. (Structure Commission of the IZA, 2016). 

Algumas vezes, além de unidades poliédricas unitárias faz-se o uso de cadeias de 

unidades menores ou mesmo redes 2D (Fig. 05) que podem ser empilhadas seguindo-se a 

mesma ideia do empilhamento de esferas para a montagem de células unitárias simples 

(McCUSKER; BAERLOCHER, 2005; XU et al., 2007).  

 

 

Figura 05 – Representação de uma rede ou folha 2D com anéis tipo D4R ligando anéis tipo D8R. As letras 

indicam a orientação dos vértices: U (Up) Vértice apontando para frente do plano e D (Down) apontando para 

trás do plano (Adaptado de McCUSKER; BAERLOCHER, 2005). 

 

Já a IUPAC adotou a terminologia de Unidades Compostas de Construção (CBUs) 

(Fig. 06) para descrever sólidos inorgânicos porosos. No Atlas of Zeolite Frameworks Types 

da IZA (BAERLOCHER; McCUSKER; OLSON, 2007) encontram-se os termos CBU e 

PerBU sendo citados dois trabalhos como referências (i.e. Smith, 2000 e Koningsveld, 2007).  

 
Figura 06 – Algumas unidades de construção (CBU) segundo a IUPAC. Utiliza-se o símbolo [  

  ] onde    se 

refere à quantidade de lados do anel de tetraedros e    ao número desses anéis de forma que ∑   fornece o total 

de faces do poliedro (Adaptado de McCUSKER; LIEBAU; ENGELHARDT, 2001). 
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A ausência de regras que organizem o sistema de unidades de construção é a causa 

da existência desta acumulação de conceitos e pode causar equívocos nas descrições 

estruturais, porém, Anurova et al. (2010) fazem um apanhado geral sobre o assunto e explica 

que se desenvolveu uma hierarquização desses conceitos (Fig. 07) na qual todas as unidades 

de construção anteriormente citadas estão conectadas e pertencem às CBU’s.   

As CBU’s são um conjunto de várias unidades de construção finitas e infinitas, tais 

como SBUs, poliedros (como a cavidade β) e cadeias de tetraedros (McCUSKER; LIEBAU; 

ENGELHARDT, 2001; BAERLOCHER; McCUSKER; OLSON, 2007).  

 

Figura 07 – Relações hierárquicas entre os tipos de unidades de construção (Adaptado de ANUROVA et al., 

2010). 

 

Tendo em vista os problemas discutidos, tem sido proposto um conceito de descrição 

estrutural de cristais chamado natural tilings. O termo tiling vem da matemática e foi definido 

como uma divisão periódica do espaço Euclidiano que pode ser usada para cobrir um plano e 

seu uso tem sido apoiado por cálculos computacionais (DELGADO-FRIEDRICHS et al., 

1999; BLATOV et al., 2007).  

Os tilings existem em grande número, no entanto Blatov e colaboradores, 

relacionando seu uso à zeólitas, propuseram um conjunto de regras que originam as unidades 

naturais de construção (natural tilings) (Fig. 08) (ANUROVA et al., 2010).  

 

Figura 08 – Representação das NBU’s para a estrutura LTA (Support Information de ANUROVA et al., 2010). 

 

As unidades naturais de construção (NBU’s) promovem uma divisão inequívoca do 
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espaço e sempre se conformam com o menor poro da estrutura sendo que outras cavidades 

podem ser construídas como somas de diferentes NBU’s unidas por uma ou mais faces. Além 

disso, qualquer janela da rede coincide com uma face de uma NBU e, portanto, elas 

correspondem às cavidades, caixas e canais reais. Por fim, as NBU’s adequadas a determinada 

estrutura podem ser encontradas por métodos computacionais e podem promover um esquema 

universal de classificação (ANUROVA et al., 2010). 

O grupo de materiais zeolíticos é muito vasto. Uma mesma estrutura pode agregar 

diferentes composições químicas que resultam em zeólitas e zeótipos diversos. Por exemplo, a 

zeólita ZSM-5, composta de    e   , cuja estrutura foi codificada como MFI e com este 

mesmo arcabouço existem a silicalita (puro   ) e a TS-1 (   e   ). Posto isso, justifica-se a 

adoção de métodos de classificação e organização.  

Nesse sentido, a IZA adotou a sistemática de representação topológica por um código 

mnemônico de três letras maiúsculas para cada estrutura zeolítica (SMITH, 2000).  Os 

códigos possuem relação com a zeólita primeiramente identificada com a estrutura – o que 

ocorre no caso de zeólitas naturais como a faujasita com código FAU sendo essa a estrutura 

das zeólitas X e Y – ou com a entidade onde foi desenvolvida, como as zeólitas A e ZK-4 

com código LTA oriundo da Linde, uma divisão da Union Carbide (BARRER, 1979). 

Com base na estrutura, as peneiras moleculares podem receber classificações. Uma 

delas divide-as em dois grandes grupos: O primeiro é o que possui relação molar     /      

com valor menor que 12, que são as zeólitas mais comuns e que são convencionalmente 

preparadas sem a necessidade de agentes direcionadores de estrutura e que ostentam maior 

densidade atômica e menor diâmetro de poros (CHEVRON, 2001). O segundo grupo é o das 

peneiras moleculares com relação molar     /      maior que 12. Estas, ao contrário, 

incluem prioritariamente zeólitas de poros grandes e peneiras mesoporosas. O uso de 

surfactantes
9
 para direcionar suas redes é comum (embora não estritamente necessário) e suas 

estruturas e poros são mais abertos. 

Baseado na topologia das estruturas, Breck (1974) sugeriu um esquema de 

classificação para zeólitas no qual estas foram divididas em sete grupos baseados na 

familiaridade de unidades de construção. Esta foi modificada (Tab. 03) para incluir contextos 

históricos das descobertas e é muito usada por geólogos (ARMBRUSTER; GUNTER, 2001). 

 

 

                                                           
9
 Moléculas orgânicas com partes hidrofóbicas e hidrofílicas podendo interagir com diversas superfícies e alterar 

as características macroscópicas de um sistema heterogêneo (GRIFFITHS; CHEUNG, 2002). 
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Tabela 03 – Grupos estruturais das zeólitas 

Grupo Unidade de Construção Secundária Estrutura (Ex.) 

1 Anel simples de 4 tetraedros (S4R) Analcima 

2 Anel simples/duplo de 6 tetraedros (S6R/D6R) Offretita/Faujasita 

3 Anel duplo de 4 tetraedros (D4R) LTA 

4 Fibrosas (4–1) [     ] Natrolita 

5 Grupo da mordenita (5–1) [     ] Mordenita 

6 Grupo da heulandita (4–4–1) [      ] Clinoptilolita 

7 Estruturas desconhecidas Cowlesita 

FONTE: Adaptado de ARMBRUSTER; GUNTER, 2001. 

 

A fim de aquilatar o entendimento dos pesquisadores com relação à descrição 

estrutural dos materiais porosos a química e cristalógrafa Lynne Bridget McCusker, junto a 

colaboradores, estabeleceu as classificações da IUPAC para os vários tipos de aberturas 

encontradas nos mesmos as quais podem ser pensadas como os componentes que formam os 

poros (McCUSKER; LIEBAU; ENGELHARDT, 2001): 

 Janelas: anéis de unidades     que definem as faces de um poro poliedral, por 

exemplo, uma SBU S4R; 

 Caixas: poro poliédrico no qual as janelas são muito estreitas permitirem a 

passagem de moléculas maiores que a de água. A unidade sodalita, um 

octaedro truncado, é uma gaiola; 

 Cavidades: poro poliedral que tenha pelo menos uma face definida por um anel 

grande o suficiente para ser penetrado por espécies hospedeiras, mas não 

infinitamente extenso. Esses elementos têm espaço interno maior do que a 

entrada. A cavidade-α, um cuboctaedro truncado, é um exemplo; 

 Canais: São poros infinitamente estendidos em uma dimensão e largos o 

suficiente para permitirem a difusão de moléculas ao longo do seu 

comprimento. 

 

A natureza dos canais e das cavidades formados na estrutura zeolítica quando estão 

desidratadas é importante na determinação de suas propriedades físicas e químicas. Os 

sistemas de canais são classificados em três tipos (MONTEIRO, 1995):  
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a) Unidimensional quando os canais não se interceptam – (L, AlPO4-5). 

b) Bidimensional quando dois tipos de canais, com a mesma dimensão ou não, se 

interceptam – (Mordenita, ZSM-5, ferrierita). 

c) Tridimensional quando canais, com a mesma dimensão ou não, se interceptam 

em três direções – (Faujasita-X e Y, A, offrenita). 

 

As estruturas das zeólitas conferem a elas uma série de propriedades, tais como: 

baixa densidade (2,0 a 2,3 g·cm
-3

), grande volume de espaços vazios quando desidratada, 

dureza mecânica na ordem de 3,5 a 5,5 na escala de Mohs, índices de refração geralmente 

variando entre 1,48 e 1,52, condutividade elétrica, capacidade de troca iônica, além de várias 

outras propriedades físicas e químicas que permitem a aplicação desses materiais em 

inúmeras utilizações (JEWUR, 1985; LUZ, 1995; MONTEIRO, 1995).  

 

 

3.1.4 Zeólitas naturais e sintéticas 

 

 

As zeólitas naturais (Tab. 04) são minérios de aluminossilicatos formados por 

substituição isomórfica nos silicatos, sendo encontradas em rochas vulcânicas máficas de lava 

basáltica e em depósitos de ambientes salinos e alcalinos, diagenéticos, hidrotermais e de 

sedimentos marinhos (JEWUR, 1985; RESENDE; MONTES; PAIVA, 2008). No Brasil há 

três depósitos de zeólitas naturais (Fig. 09). 

 

Figura 09 – Zeólitas em rochas sedimentares no Brasil (RESENDE; MONTES; PAIVA, 2008). 

 

Zeólitas puras, seguindo a tendência de outros minerais, são incolores ou brancas, 

adquirindo coloração quando contêm traços de algum metal transição (JEWUR, 1985). 
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Tabela 04 – Algumas zeólitas naturais e suas fórmulas de célula unitária 

Zeólitas Fórmula Química 

Clinoptilolita                                      

Faujasita                        

Chabazita                  

Mordenita                             

Analcima                  

Heulandita                                    

FONTE: Adaptado de LUZ, 1995. 

 

Em consequência de serem formadas nas variantes condições ambientais de pressão, 

temperatura, atividade das espécies iônicas e pressão parcial da água, dentre outros fatores, 

zeólitas naturais apresentam consideráveis variações de composição química (JEWUR, 1985). 

As cerca de sessenta espécies conhecidas de zeólitas naturais foram classificadas por 

Adams (1974) em três grupos, conforme a aparência física e a extensão das ligações (Tab. 

05). Geralmente as zeólitas naturais são utilizadas em funções que não necessitam de um alto 

grau de pureza ou de especificidade na aplicação (AGUIAR; NOVAES; GUARINO, 2002), 

como por exemplo: nutrição animal, carga na indústria de papel, controle de odor, tratamento 

de licores radioativos, tratamento de águas e efluentes, detergentes, agricultura, dessecação, 

aquecimento solar, refrigeração, blocos de rocha, cimento pozolânico e agregados leves na 

construção civil (MUMPTON, 1999), na purificação e separação de gases (ACKLEY; REGE; 

SAXENA, 2003) e na agricultura, agroquímica (REHÁKOVÁ et al., 2004), por exemplo. 

 

Tabela 05 – Classificação das zeólitas naturais 

Grupo Aparência 

Física 

Extensão da ligação Exemplos 

I Fibrosa Linear Natrolita, Mesolita 

II Laminar Bidimensional Heulandita, Estilbita, 

III Sólida Tridimensional Chabazita, Faujasita  

FONTE: Adaptado de ADAMS, 1974. 

 

Atualmente mais de 200 tipos de estruturas zeolíticas são conhecidas, das quais a 

maioria é obtida apenas em laboratório. As zeólitas naturais carregam consigo problemas com 

impurezas e de diferenças de composição possíveis de ocorrer até num único veio de extração. 
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Já as zeólitas sintéticas apresentam alto grau de pureza, sendo monocatiônicas ou dicatiônicas, 

e de estabilidade térmica principalmente quando o cátion de compensação é um metal 

alcalino-terroso (RESENDE; MONTES; PAIVA, 2008).  

Nas zeólitas sintéticas, é grande a variedade cátions ligados ao íon aluminossilicato, 

por exemplo,      ,   ,    
 ,     , cátions esses provenientes diretamente da mistura 

reacional de síntese ou de tratamentos pós-síntese, que são métodos controlados; muitos 

cátions orgânicos por vezes utilizados como agentes direcionadores de estrutura, tais como o 

cátion tetrametilamônio (    ), também são encontrados (JEWUR, 1985).  

A substituição isomórfica dos átomos de    e    por átomos como   ,  ,   e    

gerando outros tipos de peneiras moleculares ou zeotipos também é um processo que pode ser 

manipulado para dar origem a catalisadores específicos (JEWUR, 1985; MONTEIRO, 1995; 

PASTORE, 1996; BRAGA; MORGON, 2007; WU et al., 2013). 

Embora seja difícil estimar a produção mundial total de zeólitas devido as formas de 

aplicação das zeólitas naturais, a produção mundial de zeólita sintética é estimada em 1,7-2 

milhões Mg∙ano
-1

, (1,0 Mg = 10
3
 kg) e movimenta um montante de  US$ 2 bilhões∙ano

-1
 

aprox. (YLMAZ; MÜLLER, 2009) sendo que boa parte se destina a produção de detergentes 

e cerca de ⅓ aos processos catalíticos principalmente em petroquímica. A produção brasileira 

(Fábrica Carioca de Catalisadores – Petrobrás) em 2004, era da ordem de 25 mil Mg∙ano
-1

 é 

destinada ao processo de craqueamento catalítico do petróleo, tornando-se muitas vezes o 

suporte de um catalizador (AFONSO et al., 2004). 

É inegável a importância que as zeólitas naturais têm. Entretanto, devido às 

propriedades, possibilidade de maior controle e desenho, exclusão de impurezas, possibilidade 

de aplicações mais refinadas ou mesmo pelo diferencial quantitativo, é plausível inferir que é 

conferido maior destaque e campo de aplicabilidade as zeólitas sintéticas pelas indústrias, 

principalmente pelo investimento na produção de catalisadores.  

 

 

3.2 Síntese de zeólitas 

 

 

Pesquisas enfocando questões inerentes à síntese de zeólitas, campo da química sol-

gel, têm sido realizadas desde a década de 1940. O grande número de estudos neste tema 

justifica-se tanto pelo interesse científico na complexidade e diversidade das peneiras 

moleculares como pela potencial e promissora aplicabilidade dos sólidos nanoporosos em 



38 
 

 

 

processos industriais (LIVAGE, 1994; CUNDY; COX, 2005).  

Nesse contexto, não apenas a obtenção de novas estruturas e composições químicas 

bem como de rotas de síntese aperfeiçoadas são almejadas, mas também o melhor 

entendimento quanto aos mecanismos de formação e ao papel dos componentes e precursores, 

já que estes tópicos implicam em maior controle sobre a síntese. 

 

 

3.2.1 Métodos de síntese 

 

 

O método mais comum para síntese de zeólitas é a síntese hidrotérmica (CUNDY; 

COX, 2005). Byrappa, Keerthinaj e Byrappa (2015) usam este termo para fazer menção a 

qualquer reação química com solventes aquosos ou não aquosos a temperaturas e pressões 

acima das condições ambientais em sistema fechado para dissolver e recristalizar materiais 

relativamente insolúveis em condições normais.  

Às vezes fala-se em síntese solvotérmica quando o solvente é não aquoso, ficando o 

termo hidrotérmico resumido à meios aquosos básicos e fluoreto, mas ambas as sentenças 

podem ser utilizadas relativamente como sinônimos (DEMAZEAU, 2010).  Já Cundy e Cox 

(2003) a conceituam como um processo reacional de cristalização multifásica envolvendo 

fases sólidas amorfas e cristalinas em ao menos uma fase líquida. 

As condições hidro(solvo)térmicas atuam intensificando hidrólises, inclusive de 

materiais cujas solubilidades são baixas nas condições ambientais de temperatura e pressão 

(CATP) e acelerando taxas de reação de acordo com a relação de Arrhenius, onde a 

velocidade de uma reação cresce exponencialmente com a temperatura (XU et al., 2007): 

 

    

  
 

 

   
 (2) 

 

Outra forma de síntese que faz uso de líquidos iônicos – cristais iônicos cujo ponto 

de fusão é menor que 100 
°
C (DUPONT; CONSORTI; SPENCER, 2000; PARNHAM; 

MORRIS, 2007) – como solventes e/ou como reagentes é chamada de síntese ionotérmica e 

foi citada no review de Meng e Xiao (2014) sobre rotas verdes para a síntese de zeólitas por 

terem baixas toxicidades e temperaturas de fusão, por possuírem alta estabilidade térmica e 

química entre outros fatores.  
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3.2.2 Físico-Química de cristalização: Noções sobre nucleação e crescimento de cristais 

 

 

A adequação de materiais cristalinos a usos específicos torna imperativo o controle 

de atributos tais como tamanho, hábito e grau de cristalinidade. O modo como as 

características se apresentam depende da maneira como as espécies reagentes se comportam 

no decorrer da síntese.  Embora a formação de materiais nanoporosos possa ser mais 

complexa do que cristalizações de materiais não porosos, os princípios físico-químicos de 

crescimento de cristal são similares (DI RENZO, 1989; CUBILLAS; ANDERSON, 2013). 

Todo processo termodinamicamente espontâneo tende a atingir o equilíbrio em 

algum momento, ∑     
 
        . Zeólitas são materiais termodinamicamente 

metaestáveis, em relação a fases densas como quartzo, logo, sua formação ocorre em semi-

equilíbrio sendo necessário que a reação seja interrompida no momento em que a fase 

desejada esteja pura ou predominando no sistema. As reações para materiais metaestáveis são 

dirigidas por fatores termodinâmicos e barreiras cinéticas que atuam conjuntamente 

(NAVROTSKY; TROFYMLUK; LEVCHENKO, 2009; MALDONADO et al., 2013). 

Quanto mais aberta for a estrutura da fase zeolítica predominante num dado instante 

da cristalização, mais metaestável ela será e a espontaneidade da reação se dará no sentido da 

formação de estruturas mais fechadas até culminar na formação de estruturas como a sodalita 

para zeólitas contendo alumínio e cristobalita ou quartzo para zeólitas pura sílica, mas fases 

peculiares a ambos os tipos podem surgir num mesmo sistema, conforme a regra de Ostwald 

das transformações sucessivas (CUNDY; COX, 2005; MALDONADO et al., 2013). 

A teoria da nucleação aplica princípios físico-químicos ao estudo da formação e 

crescimento de partículas. Embora a formação de núcleos de materiais nanoporosos não 

obedeça estritamente à esta teoria, é esperado que esta conserve similaridades com processos 

mais simplificados tornando possível o uso da teoria para auxiliar na compreensão do 

comportamento do sistema reacional durante a cristalização (THOMPSON, 2001). 

Examinando o contexto referente ao equilíbrio químico de uma reação hidrotérmica 

de cristalização de soluções saturadas, é preciso ter em mente que, assim como em qualquer 

reação química, a energia livre varia durante o processo. Neste caso, essa variação ocorre em 

função da temperatura, da pressão e do número de mols das espécies reagentes:   

             (BYRAPPA; YOSHIMURA, 2013a).  
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A energia livre de Gibbs pode tomar a forma da equação diferencial parcial para 

sistemas fora do equilíbrio (LEVINE, 2009), que é o que ocorre em zeolitizações. 

 

   (
  

  
)

   
   (

  

  
)

   
   ∑(

  

   
)

        

 

   

    (3) 

 

Onde      significa que, na derivada parcial, somente o número de mols da espécie 

  está variando enquanto as quantidades das demais espécies no sistema são tomadas como 

constantes. A variação da energia livre com os mols das espécies é equivalente ao potencial 

químico,   (LEVINE, 2009): 

 

(
  

   
)
        

          (4) 

 

Se a pressão e a temperatura forem constantes durante o processo, a equação para as 

espécies envolvidas na reação, pós-integração, é (BYRAPPA; YOSHIMURA, 2013a): 

 

     ∑    

 

   

 (5) 

 

Como as condições são de volume e temperatura constantes e pressão autógena na 

síntese hidrotérmica (GIANNETTO, 2000), o potencial químico também poderia ser expresso 

pela energia livre de Helmholtz,   (FULTZ, 2014).  

Os processos que intercorrem na cristalização são, de modo geral, compilados num 

só evento alcunhado como período de indução o qual se caracteriza como o intervalo 

temporal entre o estabelecimento da supersaturação e o surgimento de cristais de tamanho 

detectável por difração de raios–X (CUBILLAS; ANDERSON, 2013).  

O período de indução,  , envolve como subetapas o tempo de relaxação    ou de 

reações de equilíbrio que ocorrem na mistura de reagentes e o alcance da temperatura de 

reação, o tempo    requerido para a formação dos núcleos e o tempo    necessário para que os 

núcleos tenham tamanho de cristal detectável, ou seja, (CUNDY; COX, 2005). 
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           (6) 

 

A formação de cristais a partir de uma solução começa propriamente com o processo 

chamado de nucleação e é de suma importância na síntese de zeólitas, pois nela se determina 

o tipo de estrutura (PÉREZ-PARIENTE, 1995).  

Cubillas e Anderson (2013) descrevem a nucleação como uma série de processos 

atômicos e moleculares pelos quais as espécies reagentes se rearranjam de modo a formar 

núcleos críticos de produto grandes o bastante para crescer irreversivelmente.  

Este processo pode ocorrer como nucleação primária quando a formação dos núcleos 

é induzida própria solução (homogênea) ou por partículas estanhas ao sistema (heterogênea) 

ou como nucleação secundária quando cristais já formados, chamados de sementes, são postos 

em solução ou mesmo por núcleos primeiramente formados, um caso especial de nucleação 

heterogênea (THOMPSON, 2001; CUNDY; COX, 2005).   

Em termos energéticos, uma condição importante para que ocorra a nucleação é a de 

não-equilíbrio do sistema. Esta pode ser conseguida por meio da supersaturação da mistura 

reacional. A supersaturação é definida como a diferença entre os potenciais químicos das 

espécies em solução,   , e do bulk do cristal,   : 

 

         (7) 

 

Ora, o potencial químico pode ser obtido em termos do potencial químico padrão,   , 

como           . Esta expressão permite chegar a seguinte fórmula para variação de 

potencial químico (MULLIN, 2001a; CUBILLAS; ANDERSON, 2013): 

 

           (8) 

 

Onde   é a constante de Boltzmann e    é a razão de supersaturação. O fator   

depende do sistema e para soluções ele é tomado como a razão entre os produtórios das 

atividades das moléculas no cristal num dado instante,    (m
-3

), e no equilíbrio,      (m
-3

), 

ambos elevados ao número de íons   no cristal (KASHCHIEV; VAN ROSMALEN, 2003; 

CUBILLAS; ANDERSON, 2013): 
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     (
   

  
)  

∏  
  

∏    
  

 (9) 

 

O complexo processo de nucleação pode ocorrer quando     que implica em 

    , que indica que o meio reacional está supersaturado e enquanto este fator se mantiver 

elevado, a nucleação é espontânea e sua velocidade de nucleação estará aumentando 

(KASHCHIEV; VAN ROSMALEN, 2003).  

A variação total na energia livre é igual a soma da variação de energia livre entre a 

superfície de uma partícula e seu bulk,     (uma quantidade positiva), e da variação de 

energia livre entre uma partícula grande e o soluto em solução,     (uma quantidade 

negativa) (MULLIN, 2001b): 

 

            (10) 

 

Um núcleo crítico ou cluster é constituído de um número   de moléculas com 

volume  , de forma que cada núcleo, assumindo que seu formato seja esférico, a forma 

geometricamente mais estável, contém (  ⁄ )    ⁄  moléculas     é proporcional a 

   enquanto     é proporcional a   , assim a equação pode tomar a forma (MULLIN, 2001b; 

CUBILLAS; ANDERSON, 2013): 

 

          
 

 
   

  

 
 (11) 

 

Onde   é o raio do cluster,   é a tensão interfacial ou energia de superfície e    ⁄  é 

a variação de energia livre por volume,    . Como os dois termos de energia livre têm sinais 

opostos, a energia livre total de formação do núcleo passará por um valor máximo que 

representa a barreira de energia que precisa ser transposta para que ocorra a nucleação,    , e 

um raio crítico,   , para que o núcleo seja entropicamente favorável no sistema (Fig. 10) 

(MULLIN, 2001b; CUBILLAS; ANDERSON, 2013; SCHWEIZER; SAGI, 2014). 
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Figura 10 – Energia livre total em função do tamanho do cluster. Onde    corresponde ao tamanho do núcleo 

(Adaptado de MULLIN, 2001).  

 

Os valores referentes as coordenadas críticas podem ser obtidos por simples 

operações matemáticas. O valor de    pode ser encontrado por derivação:  

 

   

  
                    

    

     
     

   

   
     

  

   
 (12) 

 

Já    , por substituição na equação geral: 

 

      (
   

   
 )   

 

 
 ( 

   

   
 )        (

     

   
 )  ( 

     

 (   
 )

)   

     
  

       
    

(13) 

 

Essas equações mostram que a barreira energética para a formação do núcleo diminui 

com o aumento da supersaturação, já que esta implica no aumento do potencial químico 

(CUBILLAS; ANDERSON, 2013): 

 

    
   

      
 (14) 

 

    
       

          
 (15) 
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Uma síntese de zeólita envolve ao menos uma fase líquida e as fases amorfa e 

cristalina e não é tão fácil medir a supersaturação (CUNDY; COX, 2005). A teoria, entretanto 

contribui indicando como alguns fatores atuam no processo de cristalização. 

O aspecto cinético da nucleação é o número de núcleos formados num determinado 

espaço de tempo. A taxa de nucleação pode ser expressa por uma equação como a de 

Arrhenius (Fig. 11) (MULLIN, 2001b): 

 

       (
    

  
) (16) 

 

Onde   é um fator que depende da supersaturação e     está relacionado à energia 

de ativação para a nucleação. 

 

 

Figura 11 – Taxa de nucleação em função da supersaturação (Adaptado de MULLIN, 2001; CUBILLAS; 

ANDERSON, 2013). 

 

Assim, a taxa nucleação é virtualmente zero até que o potencial químico e, 

consequentemente, a supersaturação atinjam o valor crítico, a energia de ativação, a partir do 

qual   cresce exponencialmente até atingir um máximo a partir do qual começa a decrescer 

(MULLIN, 2001; CUBILLAS; ANDERSON, 2013). Este declínio ocorre devido à mudanças 

na viscosidade do meio reacional afetando a mobilidade das espécies e a formação dos 

núcleos (TAMMAN, 1925 apud MULLIN, 2001b).  

É importante ratificar que o cálculo de energia livre nesta teoria não pode ser 

utilizado com precisão para materiais porosos. Neste caso, a estrutura de alta área específica 

dos núcleos pode implicar em possíveis mudanças na superfície de contato entre a estrutura 

porosa com a solução e modificar a interface sólido-líquido, o que consequentemente demuda 

o fator   de tensão interfacial acarretando a redução das energias de ativação com relação ao 

esperado pela teoria clássica. Além disso, a cinética de reação pode manter baixa a 

concentração de núcleos interferindo nas suposições termodinâmicas (POPE, 1998).  
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Entretanto, se for assumido que as moléculas de solvente e os cátions presentes nos 

nutrientes atuem durante a nucleação de forma análoga ao que ocorre na estabilização dos 

cristais já formados, este problema pode ser omitido. Apesar de que apenas apreciações semi-

quantitativas podem ser feitas (POPE, 1998).   

Outra maneira de expressar a energia de ativação por mol da nucleação em termos do 

período de indução numa relação linear com a temperatura (Fig. 12) (CULFAZ; SAND, 1973; 

QUINHUA; AIZHEN, 1991): 

 

    
 ⁄

  
 ⁄

 
   

 
 (17) 

 

 

Figura 12 – Dependência da taxa de conversão e do período de indução com a temperatura para a mordenita 

(Adaptado de CULFAZ; SAND, 1973) 

 

Posteriormente à formação dos primeiros núcleos inicia-se a segunda etapa da 

cristalização que é o crescimento do cristal. O crescimento do cristal ocorre tanto por 

assimilação dos componentes em solução como de núcleos não estáveis. Este é um processo 

que se dá por meio das etapas sequenciais de nucleação das fases, ditadas pela composição da 

solução, seguidas pelo crescimento do núcleo através incorporação do conteúdo ainda em 

solução e requer, além do transporte de matéria, que esta seja orientada de acordo com a 

cristalografia do material  (RANDOLPH; LARSON, 1988; THOMPSON, 2001).  

Assim, nucleação e cristalização ocorrem concomitantes até certo ponto, mas a etapa 

de crescimento predomina quando o potencial químico desfavorece a nucleação. O 

crescimento de cristais pode ser compreendido como uma série de processos que envolvem 

transferência de massa na e através da solução (zona de crescimento) e processos de 
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incorporação e movimento de átomos na superfície dos próprios cristais (CUBILLAS; 

ANDERSON, 2013). Byrappa e Yoshimura (2013)a também incluem a recristalização dos 

sólidos, incluindo a dissolução na fase líquida, antecedendo a transferência de massa. 

Embora o processo de transporte dos nutrientes em solução para a superfície dos 

núcleos estáveis seja essencialmente um problema difusional (RANDOLPH; LARSON, 1988) 

um estudo realizado com a estrutura LTA (Fig. 14) (BOSNAR; SUBOTIĆ, 2002) levou a 

conclusão de que o crescimento dos cristais zeolíticos não é controlado por difusão e sim via 

processos interfaciais. Esta hipótese é apoiada pela discrepância entre as energias de ativação 

de zeolitizações que, segundo Cubillas e Anderson (2013), giram entre 45-90 kJ
.
mol

-1
 –  por 

exemplo, a zeólita Na-Y (FAU) cujo    =71,128 kJ
.
mol

-1
 (QUINHUA; AIZHEN, 1991) – e 

aquelas esperadas para mecanismos difusionais (12-17 kJ
.
mol

-1
).  

De acordo com o Bosnar e Subotić (1999) evidências experimentais indicam que o 

crescimento de cristais de zeólita depende das concentrações de silício e alumínio na fase 

líquida do sistema e para demonstrar isto foi proposta uma equação: 

 

   

   
                   

         
    (18) 

 

Onde 
  

   
 é a taxa de variação do tamanho do cristal com o tempo,    é uma 

constante linear de crescimento de cristal,      é o fator de concentração,    refere-se às 

concentrações de silício e alumínio na fase líquida durante a cristalização,   
  refere-se às 

concentrações de silício e alumínio que correspondem à solubilidade da zeólita sob 

determinadas condições de síntese e   é a razão     ⁄  da zeólita formada.  

Resultados obtidos com esta teoria (Fig. 13) estão em concordância com o modelo 

cinético proposto por Davies e Jones para crescimento e dissolução de cristais segundo o qual 

ocorre a formação de uma monocamada de íons hidratados com composição constante na 

interface do cristal em crescimento que fica em contato com o cristal em crescimento. Desta 

maneira, a taxa de crescimento seria controlada pelo fluxo de espécies na interface solução-

cristal (DAVIES; NANCOLLAS, 1955).  
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Figura 13 – Gráfico do tamanho de cristais de zeólita A em função do tempo. Os triângulos, círculos e quadrados 

representam medidas experimentais e as curvas foram calculadas por aplicação da equação 17 (Adaptado de 

BOSNAR; SUBOTIĆ, 2002). 

 

Muitos cientistas têm sugerido meios matemáticos, computacionais de descrever o 

processo de crescimento de cristais relacionando fatores físicos e até geométricos à parcelas 

de energia livre (MULLIN, 2001b; LEITE; RIBEIRO, 2012), contudo a alta complexidade do 

processo dificulta o estabelecimento um mecanismo verdadeiro mesmo com o aparecimento 

de técnicas in situ tais como microscopia de força atômica (MFA) e espalhamento de raios X 

à baixo ângulo (SAXS) permanecendo a concordância geral de que o crescimento ocorre por 

incorporação de nutrientes aos cristais que crescem. 

Na prática, os processos de nucleação e crescimento de cristais zeolíticos 

dificilmente são distinguíveis, mas podem ser relacionados num gráfico (Fig. 14) que mostra 

como estes processos ocorrem com o tempo de reação. Contudo, curvas de cristalização de 

zeólitas possuem formato sinusoidal (Fig. 15), o que foi mostrado em um trabalho publicado 

por Flanigen e Breck nos anos 1960.  

 

 

Figura 14 – Representação esquemática dos processos de nucleação e de crescimento de cristais e da 

supersaturação do sistema em uma síntese de zeólita (Adaptado de CUBILLAS; ANDERSON, 2013; GRAND; 

AWALA; MINTOVA, 2016). 
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Figura 15 – Cristalização de: (1) zeólita A a 100 °C, (2) zeólita X a 100 °C e (3) mordenita a 300 °C como 

função do tempo (Adaptado de ZHDANOV, 1974). 

 

Na síntese hidrotérmica de um aluminossilicato zeolítico ocorre a quebra de ligações 

     e      dos precursores frequentemente amorfos que se rearranjam formando as 

ligações         da estrutura cristalina; logo, as variações de entalpia devem ser 

modestas (PETROVIC et al., 1993; PICCIONE et al., 2002). De fato, a variação total de 

energia livre para a síntese de zeólitas é bem pequena (CUNDY; COX, 2005), uma vez que 

por:           a entalpia é uma parcela de energia muito significativa na transição 

isotérmica de fases amorfas para fases cristalinas. 

Várias medidas e modelagens de cálculo de entalpias de zeólitas e zeótipos têm sido 

reportadas na literatura (PETROVIC et al., 1993; PICCIONE et al., 2002); muitos cálculos 

têm sido feitos com uso de calorímetros com ácido fluorídrico e dados termodinâmicos para o 

quartzo que é a uma fase mais estável do óxido de silício.  

Mathieu e Vieillard (2010) propuseram um modelo para estimar entalpias de 

formação de zeólitas hidratadas e desidratadas baseado em entalpias de formação dos óxidos 

que formam o gel reacional, parâmetros de densidade atômica da rede cristalina e diferenças 

de eletronegatividade. O modelo permitiu resultados com diferenças não maiores do que 

21,05 kJ
.
mol

-1
 com relação às medidas experimentais. Concluiu-se que a entalpia de formação 

de uma zeólita é função da densidade da rede, da razão     ⁄  e da natureza do cátion de 

compensação e que seu modelo era válido e útil, entre outras aplicações, para a compreensão 

do comportamento das zeólitas em soluções saturadas e em função da temperatura. 

Dessa forma, malgrado os mecanismos da síntese de zeólitas ainda estejam em fase 

de estudo, as ideias, a partir da química de cristalização, têm se encadeado e mostrado pontos 

equivalentes à medida que novos detalhes são apresentados. Além do mais, as informações 

colhidas até o momento têm tornado possível, a partir de variações de parâmetros que afetem 

os mecanismos propostos, exercer controle sobre tamanho e morfologia dos cristais de zeólita. 
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3.2.3 Mecanismos de formação das zeólitas. 

 

 

Diante do fato de que a síntese de zeólitas envolve eventos complexos, muitos 

pesquisadores têm proposto mecanismos pelos quais os cristais podem ser formados. Embora 

a maneira verídica como as espécies precursoras presentes no gel se comportam, resultando 

na concepção de estruturas cujas células unitárias são tão intricadas, ainda não seja bem 

compreendida, os mecanismos têm sido os “espelhos” do que se tem visto empiricamente. 

Frente a isso, o reflexo destes espelhos tem se desenvolvido pelo suporte das 

evidências experimentais e/ou teóricas, além de referenciarem-se entre si, sendo usualmente 

utilizados no estudo da síntese de materiais microporosos.  

Segundo Grand, Awala e Mintova (2016) há duas escolas que se esforçam por 

descrever a cristalização das zeólitas. A escola clássica entende a cristalização de forma 

similar ao que foi discutido anteriormente. Já a não-clássica compreende a cristalização por 

processos de agregação e anexação de entidades do sistema e tem dado as contribuições mais 

recentes sobre zeolitização.  

A primeira tentativa, com caráter pedagógico, de explicar como as zeólitas se 

formam foi reportada por Barrer e colaboradores (1959). Neste estudo foi comentado a 

respeito do balanço de energia livre e exposta a ideia das SBU’s como entidades que, unidas, 

formariam suas células unitárias por reações de polimerização (BARRER et al., 1959; 

CUNDY; COX, 2005). 

As ideias propostas pelo grupo de Barrer foram apoiadas por McNicol e 

colaboradores (1972 e 1973) que realizaram ensaios de espectroscopia Raman nos quais 

foram detectadas espécies hidroxiladas de silício e alumínio em ambas as fases. Eles 

concluíram que o mecanismo de cristalização ocorreria em estado sólido ao não observarem 

variações de espécies na solução, mas muitas alterações na fase sólida. 

Em 1960 Flanigen e Breck lançaram um estudo de acompanhamento cinético de 

síntese por difração de raios X. Tal estudo levou à conclusão de que a zeolitização compõe-se 

de um extenso período de indução, durante o qual núcleos, que poderiam ser SBU’s e não 

necessariamente células unitárias inteiras, atingiriam o tamanho crítico via nucleação 

heterogênea, seguido do rápido crescimento dos cristais. Esta situação foi esquematizada no 

gráfico de curva sinusoidal da cristalização de zeólitas (CUNDY; COX, 2005). 

O crescimento dos cristais se daria por processos de polimerização/despolimerização 

das ligações      e     , catalisados pelos ânions     (CUNDY; COX, 2005): 
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                     (19) 

                     (20) 

 

Estas reações envolveriam predominantemente a fase sólida (Fig. 17), porém com 

algum grau de influência da fase líquida através da qual as unidades     se formariam com 

subsequente arranjo de SBU’s. (CUNDY; COX, 2005).  Pouco tempo depois, Breck (1964) 

acrescentou que a polimerização seria provocada pelos cátions hidratados da solução alcalina 

e ocorreria por ligação dos tetraedros para formar as SBU’s. 

 

 

Figura 16 – Esquematização do mecanismo de Flanigen e Breck. (adaptado de BRECK, 1964). 

 

Posteriormente, George Kerr publicou resultados de experimentos (KERR, 1966) que 

levavam a propor a seguinte reação química: 

 

               
            
→                                  

           
→                

 

Ele argumentou que uma zeólita se formaria pela dissolução das espécies que 

compunham o gel amorfo e subsequente deposição rápida destas à núcleos existentes – o que 

seria a etapa determinante da velocidade de reação – e não por transformação direta de todo o 

conteúdo amorfo em cristais.  

Kerr assumiu que a velocidade de formação da zeólita seria função da concentração 

de núcleos   (com cinética de primeira ordem) em solução e da solubilidade   de suas 

espécies precursoras: 



51 
 

 

 

  

  
      (21) 

 

Isso, segundo ele, explicaria as proposições de Flanigen e Breck.  

Ainda na década de 1960, Julius Ciric (CIRIC, 1968) publicou um detalhado artigo 

relacionado à cinética da síntese de zeólita através da quantidade de água adsorvida. Foi 

sugerido que as espécies que atuam como blocos construtores da estrutura cristalina seriam 

dímeros e tetrâmeros com bivalência negativa. 

Ciric também reportou que o equilíbrio de saturação é mantido com o gel suprindo o 

conteúdo em solução que, por sua vez, é removido pelo crescimento dos cristais, até que todo 

o gel seja consumido e tudo o que sobre em solução seja consumido rapidamente. Também 

foi testada a concordância de uma equação baseada em transferência de massa e aproximações 

de teor cinético com os dados experimentais. 

Nos anos 1970, um trabalho publicado por Zhdanov (1974) representou importantes 

avanços no entendimento da cristalização de zeólitas. O artigo trata da estrutura do hidrogel – 

um sistema coloidal heterogêneo cujas composições das fases sólida (esqueleto do gel) e 

líquida (solução) seriam diferentes – e das composições das fases sólida e líquida bem como 

do grau de influência de cada fase na nucleação e crescimento de cristal zeolítico. 

As variações nas razões atômicas de ambas as fases dependeriam de modo complexo 

da composição da “receita” da zeólita. Zhdanov argumenta que a disparidade nas 

composições das fases pode ser explicada pelo mecanismo de policondensação da formação 

da fase sólida a partir dos íons tetrahidroxialuminato        
  e complexos de silicato 

               com graus diversos de hidroxilação. 

Na estrutura da fase sólida, as evidências apontavam para a formação de unidades 

semelhantes às encontradas nos cristais com os átomos de    tetracoordenados e os cátions 

alcalinos compensando a carga gerada pelas unidades       
  . O grau de hidroxilação 

tenderia a aumentar com a diminuição da relação         ⁄  e com a diluição, conforme: 

 

                                           (22) 

 

Este equilíbrio seria evidenciado com a base empírica de que a relação       

cresceria com a redução da alcalinidade do gel e com o aumento no teor de água do gel. Isso 

levou a conclusão de que os mecanismos de formação dos blocos de estrutura no gel seriam 

similares aos que ocorre na formação dos cristais de zeólita propriamente. 



52 
 

 

 

A fase líquida seria atrelada à sólida por um semi-equilíbrio de solubilidade e haveria 

diferenças nas composições de acordo com a natureza das fontes de silício e alumínio e com 

método de preparo do gel (ZHDANOV, 1974; CUNDY; COX, 2005). 

Com o fim da cristalização, é estabelecido outro equilíbrio entre a solução restante, 

chamada de água-mãe e os cristais. Zhdanov havia reportado antes que a concentração dos 

íons aluminato na água-mãe é sempre menor do que na fase líquida do sistema reacional 

enquanto a concentração de íons silicato pode ser maior ou menor. 

No mecanismo proposto por Zhdanov (Fig. 17) ambas as fases do gel teriam 

participação direta na formação dos cristais. Os núcleos seriam inicialmente formados na fase 

líquida ou na região de interface entre as duas fases e cresceriam a partir de diferentes íons 

aluminossilicato hidratados, presentes na solução, cujas estruturas foram associadas às SBU’s. 

O esqueleto do gel, apesar de ser essencialmente amorfo, conteria unidades à semelhança de 

D#R’s que conteriam grupos aluminóis      , silanóis       e         terminais 

que não seriam usados em reações de policondensação devido à alta reatividade. 

Assim, cresce a probabilidade da ocorrência de reações de condensação a partir das 

quais são formados os blocos de aluminossilicato e os clusters. À medida que os núcleos 

crescem, mais material é requerido para ser incorporado às faces dos cristais e a taxa de 

dissolução aumenta; este processo foi designado como “autocatalítico”. 

 
Figura 17 – Representação esquemática do mecanismo de Zhdanov (Adaptado de ZHDANOV, 1974). 

  

O produto de solubilidade da fase amorfa depende da composição e da temperatura; 

assim, conforme a temperatura aumenta mais conteúdo da fase sólida migra para a fase 

líquida e o equilíbrio (Fig. 18) se desloca para a direita. 
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As reações continuam até que toda a solução seja consumida pela formação e 

crescimento dos cristais e, já que as zeólitas possuem baixa solubilidade, o equilíbrio seja 

alcançado com grande percentual de conversão. 

 

 
Figura 18 – Equilíbrio químico de um sistema de zeolitização proposto por Zhdanov (Adaptado de ZHDANOV, 

1974). 

 

Culfaz e Sand (1973) estudaram o mecanismo de cristalização por acompanhamento 

cinético. Seus experimentos com sistemas contendo sementes e seu uso reduziu o período de 

indução, por eliminação do componente    e tornando escusada a autogeração de uma 

superfície (CUNDY; COX, 2005). 

Através de análises microscópicas, foi sugerido que a nucleação ocorreria na 

superfície das sementes que também crescem elas mesmas. As evidências apontavam para um 

mecanismo baseado em transferência de massa para a interface cristal-solução. Não obstante, 

os processos de cristalização de estruturas zeolíticas sejam análogos, as propriedades 

peculiares ao sistema originarão suas etapas determinantes de velocidade. 

Aiello, Barrer e Kerr (1974) encontraram que a formação de cristais de zeólita é 

precedida pela formação de um intermediário lamelar amorfo, o qual desaparece 

posteriormente na nucleação que seria heterogênea.  

Angell e Flank (1977) realizaram um estudo cinético das fases sólida e líquida de um 

sistema reacional com base em diversas técnicas de caracterização. Eles descobriram que 

antes do tratamento térmico, o sistema tende a ter predominância de íons silicato na fase 

sólida e de íons aluminato na fase líquida possivelmente formando pares iônicos com os 

cátions sódio.  

Brunner (1992) propôs o mecanismo de nucleação “can and cement”. Este supunha a 

veracidade das SBU’s e levava em conta o preenchimento dos vazios dos núcleos em 

formação por clusters de água, íons hidratados e/ou poliedros e por repulsões eletrostáticas. 

Neste mecanismo, cada cristal seria composto de “vasilhas” (os vazios) e “cimento” (a rede de 

silicato) e formado de uma vez tendo sido reunidos todos os “materiais” de construção. 
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Gonthier et al. (1993) afirmaram que as evidências empíricas não suportavam a ideia 

de que a nucleação ocorreria até o consumo de nutrientes como proposto por Zhdanov (1974) 

e adotaram uma teoria, baseada em cálculos de balanço populacional, na qual a nucleação 

cessa assim que toda a fase sólida é dissolvida. Neste trabalho é questionada a veracidade da 

existência de núcleos propriamente ditos, sendo aceitável que houvesse algum “agente 

direcionador de nucleação” que poderia, inclusive, ser pequenos núcleos e que estes se 

originariam arbitrariamente em regiões próximas à superfície da fase amorfa.  

Visto que a extração direta de informações sobre a nucleação de zeólitas é dificultosa 

(CUNDY; COX, 2005), a conduta do sistema foi observada durante um período de 

envelhecimento e verificado que ocorrem pequenas variantes destas concentrações nos 

ensaios, o que sugere semi-equilíbrio de solubilidade entre as fases. 

Variações nas concentrações das espécies entre as fases e no tamanho médio das 

partículas tornam-se grandes no início do tratamento térmico. Os resultados indicavam que, 

após a nucleação primária, haveria a conversão do gel inicial a um aluminossilicato de sódio 

amorfo intermediário por transferência de massa que, por sua vez, seria convertido na fase 

cristalina por dissolução das espécies nos processos de nucleação secundária e de crescimento 

dos cristais zeolíticos nucleados.  

Assim, embora os resultados concordem com o crescimento mediado pela solução, o 

fato de as duas fases estarem em intimo contato (hidrogel) tornaria plausível em alguns casos 

a proposição do rearranjo direto do conteúdo sólido em zeólita uma vez que os espaços 

percorridos pelas espécies químicas em transporte são pequenas. 

Boris Subotić e colaboradores publicaram estudos sobre a cinética de cristalização e 

a suposta natureza autocatalítica da nucleação lançando mão do mecanismo de nucleação por 

solução (SUBOTIĆ, 1985; SUBOTIĆ, 1989). Em contrapartida, Eric Derouane e 

colaboradores (1981) publicaram um trabalho onde zeólitas foram formadas tanto por 

mediação da solução quanto por transformação direta do sólido. 

Segundo Francis e O’Hare (1998), os mecanismos de transformação da fase sólida ou 

hidrogel e de transporte mediado pela fase líquida são extremos e que qualquer processo real 

pode ter semelhanças com um deles ou ambos.  

Para Giannetto, Montes e Rodriguéz (2000), evidências como: a taxa de crescimento 

dos cristais ser função da concentração de espécies de silício e alumínio em solução, a 

viscosidade da fase líquida interferir na cinética do processo, a exigência da supersaturação 

em relação à solubilidade do produto para a zeolitização acontecer e a possibilidade de 

cristalização sem fase sólida apontam para um mecanismo centrado na solução. 



55 
 

 

 

Cundy e Cox (2005) sistematizaram as ideias mecanísticas mais prováveis até a data 

de sua revisão. No imediato início da mistura de todos os reagentes forma-se a fase amorfa 

primária frequentemente visível como um gel ou invisível no caso de síntese a partir de 

soluções límpidas onde a fase é coloidal, sendo similares os seus comportamentos. Esta fase é 

provavelmente heterogênea contendo precipitados de aluminossilicatos amorfos, sílica e 

alumina além de reagentes neutros.  

Seja por envelhecimento ou por tratamento térmico, a fase primária sofre 

modificações pela ação dos equilíbrios químicos sendo convertida na fase amorfa secundária, 

um pseudo-estado-estacionário intermediário concomitantemente é estabelecido o equilíbrio 

entre as fases sólida e líquida e uma distribuição característica das espécies de silicato e 

aluminossilicatos (Fig. 19). Esta fase secundária possui algum ordenamento, mas nenhuma 

estrutura periódica semelhante a uma zeólita. 

 
Figura 19 – Esquema de processos num sistema de zeolitização de acordo com Cundy e Cox. 

 

Essas proposições retêm similaridades tanto com o processo mediado pela solução 

quanto com a formação de um gel secundário a partir da qual ocorre a nucleação de cristalitos 

(tempo de relaxação,   ). Entre as fases primária e secundária ocorrem as reações de 

equilíbrio. As reações-modelo de Breck são tomadas como chaves do processo, já que 

representam o equilíbrio entre a fase sólida e a solução. 
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Somente no estágio de nucleação ocorre o arranjo estrutural inerente às estruturas 

zeolíticas. Aspectos como raio e energia de ativação críticos são usados aqui. Para Cundy e 

Cox os núcleos zeolíticos comumente são formados por nucleação primária, heterogênea e 

centrada na fase amorfa da mistura reacional, seja ela coloidal ou não. 

A espontaneidade da transformação da fase secundária em cristais de zeólita pode ser 

estimada em função dos produtos de solubilidade de ambas as fases. 

 

        (
        

            
) (23) 

  

O aumento da ordem se dá, em parte, através das reações de condensação entre os 

átomos de   ,    e   que são catalisadas pelos íons     formando e quebrando ligações 

sucessivamente, conforme o modelo de Flanigen e Breck. Ao mesmo tempo, os cátions de 

compensação formam esferas de coordenação de “oxi-espécies” com energias e geometrias 

favoráveis, minimizando as energias potenciais de arranjo molecular e que, por conseguinte, 

estruturarão as unidades zeolíticas.  

Os cátions hidratados atuam como mediadores (Fig. 20) do ordenamento estrutural 

que ocorre pelas reações de condensação. Forças intermoleculares agem trocando as esferas 

de hidratação pelas unidades silicato e aluminossilicato presentes em solução (centros de 

coordenação) em coordenações de geometria favorável a geração de unidades estruturais 

periódicas regulares localizadas. 

 

 
Figura 20 - Representação esquemática da atuação do cátion na organização da rede zeolítica (Adaptado de 

CUNDY; COX, 2005). 

 

Eventualmente o cátion pode ter uma quantidade significante de sua esfera de 

hidratação substituída pela rede de oxigênios doadores para permanecer no sítio criado ou 
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então migrar, devido ao balanço de cargas do sistema reacional, para outra região onde será 

incorporado à rede de maneira congênere. 

Nesse ínterim, formam-se regiões distribuídas aleatoriamente pela fase secundária 

possuindo maior grau de organização (proto-núcleos) as quais podem eventualmente crescer 

ou serem dissolvidas incorporando-se a seções que formarão os dos clusters de raio crítico. O 

crescimento se dá a partir da propagação de seções assaz periódicas formando um rearranjo 

topológico, lembrando uma isomerização.  

Com relação aos equilíbrios, as reações no sentido inverso ao da condensação, 

características da componente    do tempo de indução, passam a ser menos espontâneas sendo 

superadas pelo crescimento da rede representado pela componente   . Estes eventos não 

implicam na extinção das espécies “inversas” e nem que o arranjo formado já seja 

perfeitamente cristalino. Portanto, a nucleação seria uma transição de fases pela qual um 

sistema com algum grau de periodicidade se transforma numa estrutura ordenada o bastante 

para formar centros de crescimento da rede cristalina. 

Uma perspectiva um pouco tangente ao contexto químico é que a nucleação pode ser 

pensada em termos da dinâmica do sistema onde seus fragmentos constituintes colidem e são 

separados, sendo o fluxo de espécies um fator essencial. 

No decorrer da cristalização, chega o ponto em que a nucleação é descontinuada e 

predomina a etapa mais comumente observada na síntese de zeólitas: o crescimento do cristal. 

A etapa de crescimento é, em grande parte, estudada cineticamente. 

Medidas revelam que, embora em larga faixa de distribuição, as taxas de crescimento 

(em       ) das zeólitas são consideravelmente menores do que aquelas para sais iônicos 

simples ou compostos moleculares; esses dados corroboram com a ideia de montagem peça-a-

peça de um polímero com espécies silicato e aluminossilicato. A velocidade de crescimento 

dos cristais de zeólita está atrelada à cinética das reações do equilíbrio de formação e 

clivagem de ligações      . 

Gráficos do tamanho de cristal em função do tempo revelam um crescimento 

constante linear até que os nutrientes começam a esgotar. Assim, sugere-se a hipótese de um 

mecanismo controlado pela incorporação de matéria à superfície dos cristais, pois se o 

processo fosse dependente da dissolução, os gráficos seriam curvados devido a exigência do 

aumento de fluxo de reagentes sendo que estes caminham para a extinção e as energias de 

ativação são altas demais para concordarem com um processo difusional. 
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O modo de incorporação predominante seria a adsorção de camadas (Fig. 21). O 

mecanismo de incorporação descreve unidades de crescimento (prováveis monômeros) cuja 

composição específica não é definida e que perdem algum grau de liberdade ao aproximar-se 

da superfície dos núcleos críticos, são então adsorvidas à superfície do cristal e depois migram 

até um sítio de alta energia, onde o número de ligações é maximizado, até que a camada esteja 

completa e nenhum outro crescimento pode ocorrer sem que seja criado outro centro de 

cristalização por uma nucleação bi-dimensional ou “monocamada de ilha de núcleo”. Os 

diversos defeitos interfaciais implicam em sítios de diferentes energias. 

 

 
Figura 21 – Modelo para o mecanismo “camada-por-camada” de crescimento de cristal onde: (A) é a superfície 

plana, (B) são degraus, (C) são dobras, (D) é a unidade de crescimento, (E) e (F) são vacâncias de borda e de 

superfície, respectivamente. O sítio (C) tem a maior energia sendo o ponto de ligação mais provável para a 

unidade de crescimento (CUNDY; COX, 2005). 

 

Este mecanismo pode representar o processo em cristais de tamanho convencional 

(>0,5 μm); para cristais coloidais e nanométricos, processos de agregação podem atuar 

significativamente. O modelo de crescimento por agregação de Dokter et al. (1995) (Fig. 22) 

usa a ideia de que partículas com 3-4 nm de diâmetro se agregam e densificam gerando 

núcleos de 6-7 nm que se apresentam amorfos a difração de raios X (DRX) e que se agregam 

entre si gerando partículas de aproximadamente 50 nm visíveis por tal técnica.  

As formas de agregação entre partículas amorfas e/ou parcial/totalmente cristalinas 

são sugeridas incluindo as reações diretas e inversas de condensação e de 

dissolução/incorporação. De qualquer maneira, há um consenso das informações de que o 

fundamento para o crescimento é o incremento de matéria sendo organizada de maneira que 

as unidades de construção são montadas nos sítios de crescimento. 

 

 
Figura 22 – Modelo de crescimento por agregação (Adaptado de DOKTER, et al., 1995). 
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Cundy e Cox (2005) afirmam que há uma preferência em reações envolvendo a 

solução devido à energia de ativação ser menor em detrimento das transformações sólidas, 

embora a ocorrência destas seja possível; a transformação em estado sólido pode ser vista 

como um caso limite onde uma unidade de crescimento, ao invés de ser liberada em solução e 

transferida por mobilidade iônica até um cristal em crescimento, é levada de uma região à 

outra adjacente, semelhante à proposição de Angell e Flank. 

A complexidade das reações hidrotérmicas multicomponentes é grande e nenhuma 

conclusão final pode ser tirada até o momento. Em muitos casos, os processos comentados de 

maneira relativamente didática podem ocorrer simultaneamente. Para Francis e O’Hare (1998) 

o grande obstáculo na compreensão da síntese de peneiras moleculares é a ausência de um 

modelo mecanístico universal.  

Cada estrutura e cada condição de síntese ou fonte de matéria-prima podem tomar 

rotas diversificadas para a formação do produto final. Apesar disso, as considerações 

mencionadas até aqui podem ajudar a entender o processo hidrotérmico de síntese 

(BYRAPPA; YOSHIMURA, 2013b) e dois trabalhos propõem mecanismos candidatos a 

serem gerais para a síntese. 

O mecanismo generalizado proposto por Cundy e Cox (2005) (Fig. 23) é apoiado 

pelas ideias previamente discutidas. 

 

Figura 23 – Mecanismo de Cundy e Cox. Um fragmento de material amorfo (a) em equilíbrio com a solução 

forma elementos locais de ordem (b). O equilíbrio leva a formação de uma área assaz ordenada para se propagar 

(nucleação) (c). Reações de quebra e formação de ligações T-O-T atuam no crescimento dos núcleos e a fase 

amorfa é dissolvida (d). A auto-montagem é mediada pelos cátions solvatados que atuam como centros de 

coordenação (templates) para a construção da rede 3D (CUNDY; COX, 2005). 
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Entretanto, Do e colaboradores (2014) propõem o mecanismo Sinérgico (Fig. 24) no 

qual os cristais se formam tanto em solução quanto por transformação em estado sólido, os 

quais combinados resultam nos cristais do produto final (monólitos). 

 
Figura 24 – Mecanismo sinérgico (DO et al., 2014). 

 

A cristalização se inicia pela ação dos íons     e     que dissolvem rapidamente o 

gel gerando as espécies solúveis      e      a partir de    . Estas espécies reagem 

com os cátions hidratados formando espécies         para se agregarem partículas 

subcoloidais primárias que depois se agregam e densificam em um gel em equilíbrio 

composto de agregados condensados na superfície na matriz do gel primário. A nucleação 

ocorre neste gel em equilíbrio por reorganização e pode movimentar núcleos através da 

interface sólido-líquido e da solução. Estes processos de agregação podem ser representados 

pelo modelo de Dokter et al. (1995), porém ocorrendo tanto na fase amorfa precipitada da 

solução aluminossilicato quanto pela solução e sua interface com as fases sólidas. 

A parte da cristalização que ocorre na fase sólida ocorre num tipo de fase amorfa 

terciária oriunda de transformações da fase primária como no modelo de Ren et al. (2012) 

para sistemas heterogêneos (Fig. 25) e dentro desta fase por transformação em estado sólido. 

Já a nucleação que ocorre na solução e na interface concorda melhor com o modelo da 
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autonucleação catalítica, sendo diferente porque, neste caso, o processo acontece numa fase 

intermediária do gel. 

 

Figura 25 – Modelo de Ren et al. (2012) para a cristalização. Os íons aluminato da solução reagem com as 

partículas de sílica (a) e (b) que são dissolvidas formando ligações         na superfície das partículas. 

Durante o aquecimento, as reações de condensação formam partículas em forma de minhoca (WLP) (c) que 

depois se separam por desagregação e dissolução das partículas amorfas (d). As WLP’s se agregam por 

condensação de grupos silanóis cuja concentração aumenta em suas superfícies (e) e depois densificam por 

coalescência (f). As altas concentrações das espécies do sistema na matriz amorfa dos agregados condensados 

promove a formação dos núcleos zeolíticos (g) até o conteúdo ser consumido na nucleação e crescimento dos 

cristais (h). 

 

As partículas sub-críticas se auto-montam imediatamente se aglutinam, via atração 

eletrostática entre espécies positivamente carregadas e os grupos     da superfície dos 

núcleos, em cristais que podem crescem em agregados cristalinos por anexação de núcleos.  

Anexação também gera agregados de ânions aluminossilicatos devido a grupos     que não 

reagem e cujas cargas negativas são continuamente neutralizadas. No crescimento, os cátions 

  são expelidos da rede       e imediatamente reagem com os agregados carregados 

negativamente vindos das fases sólida e líquida.  

Nas etapas finais, a auto-recristalização via processos por supersaturação, forma 

cristais por dissolução de cristais menos estáveis predominantemente no cerne dos cristais. A 

      na solução aumenta com o tempo de cristalização acelerando a formação de espécies 

solúveis tornando a cristalização mais rápida e fazendo que estes cristais se destaquem 

daqueles crescendo na matriz do gel. A formação dos agregados aniônicos (precursor semi-
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ordenado) pode ser decorrente da condensação de núcleos subcríticos com espécies 

dissolvidas. Aparentemente, os íons mineralizantes liberados do processo de aglutinação 

também rompem ligações     menos estáveis dos retículos cristalinos. 

Os estudos sobre os processos que levam a formação dos cristais de zeólita 

continuam, sobretudo com o uso de técnicas de caracterização de alta resolução combinadas 

com os achados anteriores tornando-se um ponto de referência.  

De fato, Grand, Awala e Mintova (2016) fez um resumo do que foi proposto para 

cristalizações em hidrogel quanto em suspensões coloidais e conclui que a atuação de 

interações de forças diversas entre as unidades de construção para formar a rede covalente das 

zeólitas, a veracidade da participação das nanopartículas formadas no sistema, o papel 

determinante das espécies templates no tamanho dos cristais, o aumento em        durante 

a polimerização inicial resulta na formação de pequenas partículas de estrutura aberta 

agregadas aleatoriamente e o fato de que a composição das partículas de gel se aproximam da 

composição estequiométrica  da zeólita à medida que o equilíbrio entre as fases do sistema é 

alcançado são acordos estabelecidos. 

Os pontos mais importantes até o momento parecem ser: há formação de espécies 

precursoras na mistura e seus tamanhos dependem das variáveis de síntese, os processos 

dinâmicos de agregação e densificação formam espécies amorfas cruciais para o surgimento 

dos núcleos, a nucleação ocorre nas partículas amorfas e o crescimento de cristal ocorre em 

seu interior seguido pela adição de nanopartículas. As únicas coisas que mudam entre zeólitas 

obtidas por géis densos e suspensões coloidais parecem ser a morfologia e o tamanho das 

partículas (GRAND, AWALA; MINTOVA, 2016). 

 

 

3.2.4 Influência das variáveis de síntese 

 

 

Sendo as zeólitas tradicionalmente sintetizadas a partir de soluções saturadas, de 

composição definida, a temperatura e pressão determinadas. Variações quaisquer desses 

parâmetros tornam possível a síntese de materiais com estruturas e composições químicas 

diversas (GIANNETTO, 2000). 

Embora haja indícios de que o processo global da cristalização de zeólitas seja gerido 

cineticamente, um renque de variáveis termodinâmicas (temperatura, pressão e composição 

química), a natureza e da concentração dos reagentes e questões referentes ao manuseio do 
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sistema reacional antes e durante a síntese, afeta as taxas das subetapas envolvidas e também 

as espontaneidades das fases formadas num determinado instante do conglomerado de 

reações, além de pormenores intrínsecos aos cristais tais como suas dimensões e morfologias 

(CUNDY; COX, 2005). 

Neste ponto é conveniente comentar a respeito da regra de Ostwald das 

transformações sucessivas pela qual um sistema instável não irá, necessariamente, originar 

uma fase estável diretamente, mas fases menos estáveis podem surgir até chegar à mais 

estável por dissolução e auto-reorganização com pequenas variações na energia livre. As fases 

mantêm o balanço material entre si por um tipo de desproporcionamento e as transformações 

podem ser completas ou não dependendo do sistema (CUNDY; COX, 2005). 

Outro fenômeno inerente às transições de fase é o “Ostwald ripening”, adotado por 

van Santen et al. (1986) como modelo para a nucleação, que relaciona o produto de 

solubilidade ao crescimento de cristal, no sentido de que partículas formadas numa solução 

supersaturada tendem a atingir uma energia superficial mínima. Seu efeito geralmente é 

significativo num sistema repleto de partículas com raio ≤ 1 μm (CUNDY; COX, 2005).  

Disso resulta haver um tamanho crítico de cluster do qual os núcleos maiores 

crescem e os menores redissolvem e a razão entre as solubilidades dos dois grupos de núcleos 

bem como os raios críticos emergem de expressões já mostradas. Apesar das várias citações 

na literatura, Cundy e Cox (2005) alegam que não há muita evidência que comprove sua 

importância na síntese zeólitas visto que a estabilidade de uma zeólita em sua água-mãe 

depende fortemente de sua pureza. 

Nos casos mais comuns de síntese de zeólitas, em que o sistema reacional possui 

composição genérica     -    -     -    (ŠEFČÍK; McCORMICK, 1999), diferentes 

fases zeolíticas, de precursores químicos ou estruturais e/ou de intermediários podem ser 

momentaneamente mais estáveis num dado instante da reação. As fases zeolíticas alvos são 

muitas vezes igualmente metaestáveis sendo necessários estudos para definir condições 

otimizadas para sua síntese (CUNDY; COX, 2005). 

  

 

3.2.5 Temperatura 

 

 

Foi sugerido por questões de caráter geológico, que a temperatura de cristalização de 

zeólitas alcança o limite máximo de 350 °C embora umas cristalizem a temperatura mais 
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altas. As faixas de temperatura adotadas atualmente são: Ambiente (25-60 °C), baixa (90-120 

°C), moderada (120-200 °C) e alta (≥ 250 °C) (SZOSTAK, 1989). 

O domínio sobre a temperatura torna-se claramente importante para o controle na 

síntese de zeólitas pelas considerações termodinâmicas à respeito do papel da energia na 

formação e crescimento de núcleos onde seu aumento facilita a ultrapassagem da energia de 

ativação para a formação dos núcleos.  

Zhdanov (1974) estudou o efeito que a energia térmica teria sobre as composições da 

mistura reacional. Ele comparou os dados obtidos à temperatura ambiente com dados das 

composições de géis após 4 horas de tratamento térmico a 90 °C e reportou um acréscimo nas 

concentrações de todos os componentes da mistura na fase líquida, o que seria esperado tendo 

em vista que a solubilidade geralmente aumenta com o aumento da temperatura em processos 

endotérmicos. Por conseguinte, o aumento na concentração de espécies na solução é um 

evento que faz parte do processo de cristalização.  

Quanto mais energia for injetada no sistema maior será a velocidade da reação 

reduzindo a etapa de nucleação e favorecendo o crescimento dos cristais. As relações 

cinéticas entre calor, nucleação e crescimento ficaram evidentes na discussão sobre química 

de cristais; como exemplo, Freund (1976) notou que a nucleação se processa melhor a 

temperatura ambiente porque o crescimento de cristal não a prejudica. 

A temperatura também influi na cinética da síntese devido ao seu aumento tender a 

diminuir a viscosidade e os valores da constante dielétrica da água, facilitando a mobilidade 

(YU, 2007) e aumentando a solubilidade das espécies (SZOSTAK, 1989) e dos equilíbrios de 

condensação alterando a estabilidade e os estados poliméricos, o que pode mudar a fase 

zeolítica a ser formada (XU et al, 2007). 

A temperatura pode alterar o tempo de indução e a estabilidade termodinâmica das 

fases zeolíticas obtidas. Temperaturas mais altas tendem a resultar fases mais densas e de 

poros menores em decorrência do escape da água que estabiliza os poros. O que ocorre é uma 

dependência e também uma relação entre tempo e temperatura de forma que um pode 

aumentar ou diminuir em função do outro (SZOSTAK, 1989).  

Segundo Cundy e Cox (2005) o aumento da temperatura pode causar a sobreposição 

dos processos de síntese pelo avanço da cinética de reação. Por conseguinte, a temperatura 

influencia o tamanho dos cristais através de seus efeitos na entalpia de transição de fases, no 

coeficiente da energia de ativação e nas energias interfaciais de Gibbs-Thomson (MADRAS; 

McCOY, 2003). 
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3.2.6 Envelhecimento do sistema 

 

 

O envelhecimento consiste em fazer a mistura reacional passar por um período de 

repouso, antes da aplicação do tratamento térmico que leva à cristalização.  Por conveniência, 

um período de envelhecimento é conduzido geralmente à temperatura ambiente, mas pode ser 

aplicado inclusive à temperaturas mais altas do que as da cristalização em si. Nos casos de 

temperaturas altas, o processo global pode ser entendido como composto de duas etapas de 

cristalização administradas independentemente (CUNDY; COX, 2005).  

O principal efeito do envelhecimento é promover alguma “separação” entre 

nucleação e crescimento de cristal. O envelhecimento ordinariamente contribui para a geração 

de áreas com algum grau de ordem na fase secundária, os proto-núcleos (CUNDY; COX, 

2005) e com maior quantidade destes haverá menos material para incorporação no 

crescimento, o que altera a cinética da zeolitização, mesmo que nem todos os clusters atinjam 

os valores críticos de crescimento. 

Os proto-núcleos formados no envelhecimento podem jazer inativos maturando até 

que o sistema sofra um aumento de temperatura, qual o processo de crescimento seja mais 

proeminente, ou postergação do sistema nas mesmas condições por tempo suficiente para que 

a nucleação se processe. A conversão de proto-núcleos em clusters com o raio critico torna 

viáveis as reações mediadas pelos cátions iniciando o crescimento (CUNDY; COX, 2005). 

Caputo e colaboradores (2000) estudaram a cinética de cristalização de sistemas 

homogêneos, com e sem tempo de envelhecimento, utilizando espalhamento dinâmico de luz 

e verificaram a ausência de fases precursoras em sistemas envelhecidos. 

Como as taxas de crescimento e de formação/quebra de ligações estão relacionadas, a 

aparição dos efeitos do envelhecimento requererá a submissão do sistema a diversas 

condições dependendo do tempo de cristalização da zeólita a se formar (CUNDY; COX, 

2005). 

Um estudo teórico realizado por Cook e Thompson (1988) mostrou que períodos 

moderados de envelhecimento produzem núcleos que ficam inativos até que o sistema atinja 

determinada temperatura. 

O envelhecimento pode favorecer a etapa de nucleação (o que mostra que esta ocorre 

sem necessidade da injeção de grandes quantidades de energia) possibilitando a diminuição 

do tamanho dos cristais (FREUND; 1976; CUNDY; COX, 2005), um motivo comum para sua 

adoção, e para diminuir o tempo necessário para a cristalização. 
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3.2.7 Pressão 

 

 

Na síntese hidrotérmica a pressão autógena gira entre 0,5-2 kbar (GHOBARKAR et 

al., 2003). Pressão é um fator que pouco estudado, tendo alguma importância em pesquisas 

com zeólitas naturais ou síntese em presença de um reagente volátil que possa alterar o pH e a 

concentração das espécies dissolvidas, o que pode ocorrer quando algum composto orgânico 

está no sistema (GIES; MARLER; WERTHMANN, 1998). Isso porque uma síntese que 

ocorra a temperaturas ≥ 100°C, geralmente se trabalha com pressão autógena.  

O termo “pressão autógena” está associado a sistemas selados e é referente a uma 

pressão equivalente a pressão de vapor saturado resultante do solvente e seus solutos na 

temperatura que for utilizada na síntese. Em sínteses hidrotérmicas na faixa de temperatura 

ambiente a pressão de vapor da água é pequena. 

 

 

3.2.8 Agitação do sistema 

 

 

É comum a realização de sínteses hidrotérmicas de zeólitas em agitação. É um fator 

importante posto que determinadas estruturas podem ser inibidas ou formadas sob sua 

aplicação ou não (GIANETTO et al., 2000).  

A agitação contribui para a homogeneização da distribuição de calor no sistema e 

pode promover micro-atritos entre as espécies componentes do hidrogel (THOMPSON, 1998; 

CUNDY; COX, 2005). Freund (1976) entende que estas colisões caracterizam uma nucleação 

secundária. 

 

 

3.2.9 Composição química do sistema 

 

 

Segundo Corma e Davis (2004) há uma “inteligência” que permite a complexa 

formação das zeólitas e esta deve estar contida nos reagentes. Logo, a composição do sistema 

reacional é fator preponderante para a síntese de uma fase zeolítica específica. A composição 

geral de um sistema para a síntese de um aluminossilicato zeolítico sem uso de espécies 
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orgânicas é do tipo:                     e aspectos alusivos à estrutura da zeólita 

formada podem ser discutidos em termos das razões molares destes componentes. 

Neste tema, um aspecto primordial é o controle da relação     ⁄  (SAR
10

). Tem 

ficado clara a relação entre a SAR de um sistema e as fases dele formadas. Por exemplo, a 

zeólita A se forma à SAR    sem auxílio de direcionador de estrutura, à uma SAR entre 5-

7,5 obtém-se a mordenita e a SAR     pode formar-se a ZSM-5. Apesar disso, a literatura 

afirma que é possível encontrar um domínio de formação no qual a variação da composição 

modifique a composição química sem alterar a estrutura.  

A SAR está atrelada à determinação das fases de zeólita que serão formadas num 

sistema (MALDONADO et al., 2013; OLEKSIAK; RIMER, 2014) e pode modificar as 

propriedades de certas fases. Estruturas com pouco alumínio têm melhor resistência a ácidos e 

estabilidade térmica, que é desejável para aplicações catalíticas. Zeólitas com SAR alta 

possuem maior teor de cátions, o que é interessante para aplicações de troca iônica. Há 

também uma relação direta entre a razão       e a temperatura de maneira que quanto mais 

rica em sílica for a zeólita maior deve ser a temperatura de síntese (SZOSTAK, 1989).  

Em determinada faixa de temperaturas, a variação na SAR pode resultar em 

diferentes fases como foi ilustrado nos diagramas cinéticos de fase reportados por Oleksiak e 

Rimer (2014) (Fig. 26 e 27) nos quais varias fases foram plotadas em função das razões 

molares de   ,    e    . 

 

Figura 26 – Diagrama ternário de fase para temperaturas na faixa 100-150 °C (Adaptado de OLEKSIAK; 

RIMER, 2014). 

 

                                                           
10

 SAR; do inglês: silica to aluminum mole ratio. 
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Figura 27 – Diagrama ternário de fase para temperaturas acima de 150 °C (Adaptado de OLEKSIAK; RIMER, 

2014). 

 

Por exemplo, a zeólita mordenita é uma fase que se forma em SAR altas em ambas 

as faixas de temperatura, já zeólitas faujazitas e gismonditas são formadas em baixas SAR. 

Para Cundy e Cox (2005) há uma distinção entre o comportamento de diferentes 

sistemas reacionais. Aqueles hidrogéis clássicos com baixa razão       e alta alcalinidade 

apresentam praticamente todo o conteúdo de nutrientes de    e    na forma de monômeros e 

oligômeros como fase sólida em solução alcalina. No caso de altas razões       e baixa 

alcalinidade ocorre a formação de polímeros de silicato e aluminossilicato. Parte destas 

entidades comporta-se como espécies realmente em solução e a outra (fração coloidal) como 

uma fase amorfa invisível à detecção óptica, mas sendo equivalente em energia ao sólido 

amorfo visível; estas fases não podem ser facilmente separadas. Coisa semelhante ocorre em 

sínteses a partir de soluções límpidas. 

Teoricamente, a supersaturação possui estreita relação com a composição do sistema 

e com a solubilidade da zeólita a despeito de que esta vinculação não seja bem definida 

devido a formação da fase precursora ligeiramente mais solúvel (CUNDY; COX, 2005). 

Então, estudos sobre as reações em equilíbrio e a solubilidade das espécies componentes são 

de grande valia.  

Um ponto de partida é considerar a dissolução da sílica (LOWE, 1983): 

 

                         com                   (24) 

 

O ácido silícico entra em uma cadeia de equilíbrios em solução e quanto mais 

alcalino fica o meio, mais sílica é dissolvida até o limite de solubilidade.  
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Segundo a teoria, a energia de ativação da cristalização poderia ser estimada em 

função dos produtos de solubilidade do gel e da zeólita, mas como há diversas espécies no gel 

as constantes de equilíbrio são um pouco laboriosas de estimar os dados difíceis de medir e os 

resultados complexos para interpretar (CUNDY; COX, 2005).  

 

 

3.2.10 Concentração de     ou   – acidez ou basicidade do sistema 

 

 

O grau de acidez-basicidade é um dos mais importantes parâmetros a serem 

controlados na síntese de zeólitas. Geralmente, zeolitizações ocorrem em meio alcalino ou 

aproximadamente neutro, de forma que o pH gira usualmente entre 8 a 12. A alcalinidade 

pode ser tratada na forma das razões        ou          (LECHERT, 2001).  

O pH é um importante fator na síntese de zeólitas juntamente com as grandezas 

termodinâmicas. Suas influências se estendem da concentração de reagentes, passando pela 

cinética, até a morfologia, ao tamanho e a cristalinidade do material além de controlar o 

fornecimento de íons     que atuam como agentes mineralizadores.  

O íon hidróxido também é um agente complexante que junta óxidos anfóteros e 

hidróxidos à solução (BYRAPPA; YOSHIMURA, 2013b). O teor de íons hidróxido pode 

alterar o tipo de estrutura formada ou ainda sua composição por modificar por exercer 

controle sobre as solubilidades das fontes de    e   , o grau de polimerização das espécies 

silicato e as taxas de polimerização dos íons polissilicatos e aluminossilicatos (YU, 2007).  

Valores baixos de pH favorecem a formação de espécies diméricas e em anéis de 4 

membros; para valores mais altos espécies monoméricas do tipo             
   (com n = 1-

4) são mais prováveis (LECHERT, 2001; GUTH; KESSLER, 1999).  

O     aumenta a solubilidade da sílica ionizando os grupos silanóis e quebrando as 

ligações siloxano (       ) (GUTH; KESSLER, 1999): 

 

                    

                          

(25) 

(26) 

 

Durante a cristalização a segunda reação se inverte fazendo com que a SAR da 

zeólita seja geralmente menor do que a do gel (CUNDY; COX, 2005).  
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Devido ao aumento na dissolução dos reagentes, a elevação do grau de basicidade 

eleva a velocidade e diminui o período de indução na formação de um núcleo viável. A 

solubilidade da sílica cresce quase exponencialmente com o pH e mantêm praticamente todo o 

alumínio na forma de monômeros (BYRAPPA; YOSHIMURA, 2013b).  Assim, valores mais 

altos de pH favorecem a formações de zeólitas ricas em alumínio e valores mais baixos 

favorecem zeólitas ricas em silício (VALTCHEV; MINTOVA, 2009). 

Grandes       provocam a geração de defeitos na rede por impedir a ligação global 

dos blocos construtores e sua variação no decorrer da zeolitização faz com que as regiões 

mais superficiais dos cristais tenham maior teor de alumínio do que em seus cernes 

(VALTCHEV; MINTOVA, 2009).  

Fergan e Lowe (1986) constataram que tanto a nucleação quanto o crescimento do 

cristal são afetados pela alcalinidade do sistema. Os resultados reportados (Fig. 28) foram 

esquematizados por Cundy e Cox (2005). Eles perceberam, para o sistema estudado, que o 

máximo da nucleação era atingido em alto pH e o inverso era verdadeiro para o máximo de 

crescimento. Na visão da influencia das colisões de espécies na nucleação, a basicidade atua 

promovendo o fluxo das espécies em solução. 

 
Figura 28 – Efeito da alcalinidade no sistema para a síntese de silicalita. A curva pontilhada se refere à nucleação 

e curva preenchida ao crescimento dos cristais (Adaptado de CUNDY; COX, 2005). 

 

As sínteses à baixo pH têm    como agente mineralizante que age aumentando a 

solubilidade da sílica pela formação de     
   e das espécies aluminato (KESSLER, 2001; 

LECHERT, 2001), minimizando a ocorrência de unidades       não ligadas e servindo de 

template. Isso favorece a formação de zeólitas com menos defeitos estruturais, baixa SAR e 

abre a possibilidade de síntese sem cátions alcalinos. Também são obtidos cristais maiores ou 

monocristais devido ao decaimento da taxa de nucleação (YU, 2007; QIN et al., 2013).  

O uso de    também diminui as transições entre as fases metaestáveis, proporciona 

obtenção de estruturas que são difíceis de sintetizar em meio alcalino, facilita a incorporação 
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de outros átomos e dirime o processo de ativação catalítica pela obtenção direta das formas 

amoniacais requerendo somente a calcinação (LOUIS; KIWI-MINSKER, 2004). 

 

 

3.2.11 Fontes de nutrientes do sistema – Características e Química. 

 

 

Os materiais de partida de uma síntese de zeólita podem exercer grande influência no 

resultado final do processo (ZHDANOV, 1974). Consequentemente, as diferentes formas nas 

quais os regentes são encontrados e inseridos no sistema reacional devem ser levados em 

conta num estudo de síntese. 

 

Fontes de Sílica 

O silício é o componente estrutural primordial de uma zeólita e as concentrações de 

espécies silicato sofrem constantes modificações e transporte durante uma reação 

hidrotérmica.  

Os precursores de silício mais comuns são (YU, 2007): 

 Sílicas pirogênicas (pirolizadas) hidrofílicas ou hidrofóbicas (p. ex. Degussa-Aerosil
®
, 

Cabot-Cab-O-Sil
®
) – pós finos de estrutura amorfa com tamanho médio de partículas 

de 0,8 μm, área específica  entre 50-380 m
2.

g
-1

 e alta pureza. O gênero hidrofílico 

absorve mais água da umidade do ar do que o hidrofóbico (KATZ; MILESI, 1987). 

 Sílicas coloidais ou sols (p. ex. Sigma-Aldrich-Ludox
®, 

Merk-Klebosol
®

) – sistemas 

densos, dispersos e estáveis de partículas discretas de estrutura amorfa em água 

geralmente (hidrosol), seus tamanhos de partículas não são bem definidos, embora 

estejam na faixa 0,1-1 μm (KATZ; MILESI, 1987; BERGNA, 2006). 

 Sílica gel – geralmente sílicas sólidas porosas, são divididas nos tipos xerogel (gel 

seco) e aerogel (gel com a parte líquida substituída por um gás) com tamanho médio 

de partículas de 0,8 μm e área específica é de 300-1000 m
2.

g
-1

. Sua superfície é 

hidroxilada e suas partículas são polímeros de silicato chamados de micelas (KATZ; 

MILESI, 1987; FLÖRKE, 2005). 

 Sílica precipitada – silicato alcalino sólido (waterglass) ou cristalino com água de 

cristalização apresentado nas formas de metassilicato, ortossilicato e dissilicato 
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dependendo do valor de n na fórmula            ou sílicas tipo Zeosil
®
 (FLÖRKE, 

2005). 

 Ésteres de silício (p.ex. tetraetil-ortosilicato – TEOS) – O TEOS ou tetraetoxisilano, 

          , o mais comum desta categoria, é um líquido classificado também como 

alcóxido (silício ligado à grupos orgânicos por oxigênios) que hidrolisa em contato 

com a água (HOWE-GRANT, 1998).  

 

Todas essas fontes exibem diferentes graus de polimerização das espécies formadas 

em solução e diferentes reatividades (FEIJEN; MARTENS; JACOBS, 1994; YU, 2007).  

Efeitos do uso de sílicas de naturezas diversas têm sido reportados. Schwochow e 

Heinze (1974) encontraram diferenças nas concentrações de      na fase líquida ao fazer uso 

de sílica amorfa e de silicato de sódio como fontes de sílica; isso foi atribuído à diferenças na 

polimerização das fontes. 

Zhdanov (1974) observou variações dos componentes da síntese na solução do 

sistema reacional da zeólita Erionita das quais elaborou um gráfico das molalidades dos 

componentes e, em especial da sílica, em termos do tempo de reação (Fig. 29). 

 
Figura 29 – Variações nas concentrações dos componentes na fase líquida do gel obtida das soluções de silicatos 

e aluminatos (linhas contínuas) e sílica sol (linha tracejada) durante a cristalização (ZHDANOV, 1974). 

 

Pelas as curvas contínuas, as concentrações de todos os componentes tendem a 

diminuir no período de indução atingindo o equilíbrio ao fim. Só a concentração de sílica 

ainda aumenta e chega ao equilíbrio tardiamente. O decaimento abrupto nas concentrações do 

sistema com sílica sol indica uma solução pobre em sílica e o aumento agudo de sua 

concentração durante o período de indução se deve à dissolução de partículas coloidais na 

solução alcalina intramicelar. Depois de 48 h de síntese a solução chega à concentração na 

qual a cristalização ocorre; o que sugere ausência de equilíbrio com relação a sílica para 

sistemas contendo sílica sol. 
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Derouane e coautores (1981) notaram que o uso de fontes de sílica diferentes 

influencia no modo como ocorre a cristalização e no balanço material nas fases do sistema. 

Freund (1976) constatou que o modo de preparação da solução de silicato influenciava a 

cristalização da zeólita X. Ele notou que algumas sílicas não propiciavam a estrutura FAU e 

sim a estrutura GIS.   

Um estudo feito por Hamilton et al. (1993) com 11 sílicas de diferentes naturezas e 

marcas na formação da zeólita NaX demonstrou diferenças na cinética de cristalização e no 

tamanho médio dos cristais.  O estudo mostrou a sensibilidade da nucleação com relação à 

fonte de sílica, sobretudo pela disparidade nas solubilidades, evidentes pela turbidez peculiar 

a cada solução. Não foram detectadas diferenças na distribuição de oligômeros nas soluções. 

Até mesmo diferenças na área da sílica pode ter efeito na cinética da zeolitização; 

isso porque maiores áreas podem favorecer o surgimento e crescimento de núcleos, conforme 

as ideias de Cundy e Cox (2005). 

Os graus de polimerização geram diferentes espécies cujo comportamento químico 

pode diferir e modificar o resultado final do processo. Estudos com espectroscopia de 

ressonância magnética (
29

Si-RMN) e proposições termodinâmicas têm norteado o 

entendimento quanto à natureza das espécies em meio alcalino e à físico-química de suas 

soluções. 

A solubilidade da sílica é muito dependente do pH do meio. As taxas de condensação 

de monômeros são mais lentas à medida que o pH diminui. Assim, quando em meios ácidos 

ou quase neutros ela se apresenta primariamente como ácido silícico monomérico, enquanto 

em meios alcalinos estes monômeros sofrem significativa desprotonação e se condensam em 

oligômeros via formação de ligações siloxano e minimização de grupos silanóis (ŠEFČÍK; 

McCORMICK, 1997a; LIM; SCHRADER; SCHÜTH, 2013).  

Quanto à composição específica das unidades de silicato precursoras das estruturas 

zeolíticas, análises espectroscópicas de 
29

Si-NMR, Raman e UV-Raman detectam várias 

espécies (Fig. 30) contendo até 12 átomos de silício, inclusive espécies cíclicas (FREUND, 

1973
11

 apud HARRISON; HUBBERSTEY, 1974; KNIGHT, 1988; McCORMICK; BELL, 

1989; ŠEFČÍK; McCORMICK, 1997a; KNIGHT; WANG; KINRADE, 2006) e mesmo que 

não haja argumentos para tomá-las como blocos de construção, evidências (p. ex. estudos 

computacionais) indicam que espécies mais simples, como monômeros e dímeros, são os 

“tijolos” mais prováveis para a montagem do cristal (CUNDY; COX, 2005).  

                                                           
11

 FREUND, Edouard F. Etude par spectroscopie Raman-laser des solutions aqueuses de silicates de sodium I. 

Resultats experimentaux.  Bull. Soc. Chim. France. v.7-8, p.2238-2244, 1973. 



74 
 

 

 

 
Figura 30 – Estruturas silicato encontradas em uma solução alcalina concentrada. Os números agrupam as 

estruturas pela quantidade de átomos   , as letras maiúsculas individualizam estruturas no mesmo grupo e as 

letras minúsculas denotam os deslocamentos químicos dos átomos    (KNIGHT; BALEC; KINRADE, 2007). 
 

Šefčík e McCormick (1997a; 1997b; 1999) estudaram os equilíbrios das reações de 

condensação e desprotonação da sílica em meio básico por meio de modelos termodinâmicos. 

O equilíbrio de desprotonação exerce razoável controle na distribuição das espécies silicato 

em solução e as reações de polimerização são creditadas como sendo instrumento de 

formação dos núcleos. As reações referentes aos íons silicatos foram representadas pelas 

seguintes expressões de equilíbrio tomadas como relevantes, (isto é, reações de desprotonação 

e dimerização): 

 

  
  

[           
  ]    

              
       

 (27) 

 

  
  

[              
  ]    

             
       

 (28) 

 

  
   

           

          
 (29) 
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Onde   representa o grau de desprotonação dos monômeros e dímeros. A importância 

das constantes de equilíbrio destas reações modelo se justifica na estimativa das constantes de 

solubilidade que se relacionam à energia de ativação da zeolitização.  

A preferência físico-química da zeolitização por espécies monoméricas de sílica 

também é sugerida no trabalho de Lindner e Lechert (1994) no qual uma das reações que 

ocorrem na superfície de um núcleo em crescimento é a condensação de grupos silanóis: 

 

                                   (30) 

 

Cálculos computacionais indicam que a polimerização a partir de espécies mais 

simples é favorecida (Fig. 31). Ânions em solução atacam as espécies neutras formando 

intermediários que geram dímeros por desidratação (VAN SPEYBROECK et al., 2015). 

 

Figura 31 – Perfil de reação de dimerização de sílica via mecanismo da rota aniônica (adaptado de VAN 

SPEYBROECK et al., 2015). 

 

Além disso, o sucesso do método na predição do produto de solubilidade da zeólita A 

e de diagramas de cristalização, bem como sua concordância com dados de outros estudos, 

reforça a suposição de que a nucleação depende fortemente de entidades monoméricas e não 

das espécies semelhantes às SBU’s detectadas por RMN. 

Resultados experimentais sugerem que em sínteses com sílica coloidal, o sistema 

como um todo toma essa forma pela geração de um precursor amorfo em partículas coloidais 

e parece promover a nucleação em solução e a diversidade das espécies é restrita. Zhdanov 

(1974) constatou que o uso deste tipo de sílica implica em baixa concentração de silício em 

solução e que o gel obtido consiste de uma rede contínua de silício, alumínio e oxigênio na 

qual não há equilíbrio entre as fases líquida e sólida no sistema reacional.  
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Já em sínteses com fase sólida visível, típica de fontes de sílica pirogênica em pó, a 

cristalização parece ocorrer dispersa pela matriz do hidrogel e gera maior diversificação de 

espécies (CUNDY; COX, 2005; GRAND; AWALA; MINTOVA, 2016). 

Cundy e Cox (2005) comentam que a possibilidade do processo de zeolitização com 

o uso de fontes de sílica pirolizada ocorrer na matriz do gel é plausível porque os gradientes 

de concentração dos nutrientes ficam na interface sólido-solução e a superfície da fase sólida 

amorfa fornece sítios de baixa energia livre para a formação de núcleos, o que seria 

equivalente à redução dos graus de liberdade das espécies. Nesse sentido, a utilização de 

sílicas com maior área superficial contribui para o aceleramento da cristalização pelo possível 

aumento destes “sítios de nucleação”.   

Com efeito, Grand, Awala e Mintova (2016) destacam que sínteses de zeólitas com 

propriedades definidas têm de levar em conta o estado da mistura reacional inicial (gel visível 

ou suspensão límpida), pois embora ambos contenham partículas amorfas seus atributos 

levam a variações, destacadamente, na morfologia e no tamanho dos cristais. 

Nos estudos de Li et al. (2001) sobre o envelhecimento do gel, a cinética foi pouco 

influenciada quando TEOS foi usado, quando, porém se usava sílica sol coloidal (Ludox TM) 

o envelhecimento produzia alterações mais pronunciadas levando à diminuição de até 50% no 

tamanho médio dos cristais. Cundy e Cox (2005) atribuíram este fato à diferença de 

reatividade das sílicas sendo sistemas com TEOS possuem grande labilidade, assim, reações 

de despolimerização são menos significativas. 

 
Fontes de Alumínio 

O alumínio também pode ser advindo de diversas fontes como o aluminato de sódio, 

a Gibbsita, a pseudo-bohemita e até mesmo o alumínio metálico (FEIJEN; MARTENS; 

JACOBS, 1994). Sais de alumínio podem modificar a síntese porque eles têm um forte efeito 

eletrolítico, por isso, é recomendável o uso de fontes que forneçam alumínio na forma 

aniônica, como o aluminato de sódio (KÜHL, 2001). 

Dependendo da concentração de alumínio, a solução pode apresentar variadas 

espécies poli-aluminato (GASTEIGER; FREDERICK; STREISEL, 1992). Porém não há 

dúvidas de que o aluminato contribui no processo como unidades pseudo-tetraédricas 

monoméricas        
  sendo esta é a espécie predominantemente encontrada no sistema 

assumindo a não participação direta de aluminossilicatos poliméricos (CUNDY; COX, 2005; 

SIPOS, 2009).  

Šefčík e McCormick (1999) adotaram a seguinte expressão de equilíbrio para a 
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formação de íons aluminossilicatos para seus cálculos: 

 

  
   

[             
  ]

        
                

       
 (31) 

 

O modelo de Lindner e Lechert (1994), em que a superfície de um cristal zeolítico 

em crescimento apresenta três grupos funcionais:             ,           e 

         , também utiliza espécies monoméricas e explica a importância das 

concentrações de silício e alumínio na solução para a manutenção do crescimento de cristal. 

As reações mais prováveis para a incorporação de entidades aos clusters incluem além da 

condensação de grupos silanóis, o ataque nucleofílico aos centros de alumínio (olação e 

oxolação) (LIVAGE, 1994): 

                                               (32) 

                                               (33) 

 

E a incorporação do alumínio como uma reação de substituição nucleofílica entre os 

grupos silanóis protonados e as espécies aluminato solvatadas na solução: 

 

                    
 
                    

         (34) 

 

Assim, a atuação do alumínio como receptor de elétrons via orbitais 3d tem função 

importante no processo de incorporação de partículas no crescimento de cristal. 

Esse modelo explica porque as concentrações de silício e alumínio em solução 

afetam a taxa de crescimento (BOSNAR et al., 2004). E a atuação de espécies monoméricas 

na síntese de zeólitas se evidencia na predição satisfatória do produto de solubilidade da 

zeólita A,    (ŠEFČÍK; McCORMICK, 1997b): 

 

                    
                          (35) 

 

Adicionalmente, além das fontes convencionais, muitos trabalhos reportam o uso de 

argilas (SILVA FILHO et al., 2015)  e resíduos (BIESEKI, et al, 2013) contendo quantidades 

significativas de alumínio e de silício para sintetizar zeólitas, seja por meio de digestão do 

material, seja por processos semelhantes à transformações em estado sólido (CUNDY; COX, 

2005).  
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Agentes mineralizantes 

A função dos agentes mineralizantes é contribuir para a ocorrência do equilíbrio de 

condensação convertendo os reagentes em espécies reativas e com mobilidade iônica atuando 

como catalisador (CUNDY; COX, 2005). Um agente mineralizante torna possível a formação 

de uma fase sólida mais estável a partir de uma menos estável (GUTH; KESSLER, 1999). 

As fontes mais comuns de agentes mineralizantes são hidróxidos de metais alcalinos, 

ácido fluorídrico ou sais de flúor. 

O mecanismo básico da ação do agente mineralizante foi esquematizado (Fig. 32): 

 

 
Figura 32 – Ciclo básico do agente mineralizador    na síntese de uma zeólita. Em muitos casos alguns ânions 

   ou derivados        
  ficam retidos no produto (Adaptado de CUNDY; COX, 2005). 

 
 
Cátions inorgânicos e orgânicos  

Geralmente as fontes de cátions são as mesmas dos agentes mineralizantes ou sais de 

metais alcalinos (GUTH; KESSLER, 1999). Os metais alcalinos são os mais comuns 

compensadores de carga em zeólitas. Segundo Lee (1999) a estrutura dos silicatos 

tridimensionais tende a acomodar melhor cátions monoatômicos maiores devido aos seus 

grandes interstícios.  

A função de direcionadores de estrutura dos cátions na formação fica evidente pelo 

mecanismo de organização das espécies silicato e aluminossilicato ao seu redor. As reações 

em que um cátion participa podem ser exemplificadas por (DO et al., 2014): 

 

                                    

          
(36) 

Variações na natureza de cátions inorgânicos alcalinos não irão necessariamente 

modificar a natureza das espécies silicato em solução, mas alteram moderadamente a sua 

distribuição (McCORMICK; BELL; RADKE. 1988; YU, 2007) e interferem na entalpia de 

formação,    
 , das redes zeolíticas (NAVROTSKY; TROFYMLUK; LEVCHENKO, 2009).  

REAGENTES “A” ZEÓLITA 

Ânions 𝐴𝑋  

Ânions 𝑋  

Ataque por 𝑋  

Perda de 𝑋  
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Quanto maior o raio iônico do cátion, mais átomos de silício tendem a estarem 

presentes nos anéis simples e duplos e a presença de dois cátions diferentes pode mudar o 

grau de oligomerização das espécies em solução (McCORMICK; BELL; RADKE 1988). A 

maioria das zeólitas sintetizadas sem auxilio de orgânicos é usualmente obtida com íons    , 

mas há zeólitas que são formadas em presença de íons    (YU, 2007). Os resultados de 

Gabelica, Blom e Derouane (1983) também indicam o aumento do tamanho e variações na 

morfologia dos cristais formados com o aumento do raio do cátion. 

Cátions orgânicos (espécies preenchedoras do espaço, direcionadores de estrutura-

OSDA’s) e templates (DAVIS; LOBO, 1992) interferem na especiação dos silicatos 

(ŠEFČÍK; McCORMICK, 1997a) mesmo que suas interações se reservem à forças 

intermoleculares (CUNDY; COX, 2005). O uso do cátion        
  (TMA) na síntese da 

zeólita Y evita a formação da zeólita P levando à decomposição à zeólita ZSM-4 (CUNDY; 

COX, 2005).  

O uso de orgânicos ajuda a controlar os atributos das zeólitas, mas por economia, 

rotas que os dispensem são encorajadas (MALDONADO et al., 2013; MINTOVA; GRAND; 

VALTCHEV, 2016). 

A presença de cátions nos microporos reduz a energia necessária para a formação da 

superfície interna (VAN SANTEN et al., 1986). A atuação dos cátions na formação dos 

cristais zeolíticos também fica evidente pelo modelo de Lindner e Lechert (1994) onde o 

papel de contraíon do     é essencial, principalmente, se for levada em consideração a 

suposição de Do et al. (2014) de que uma das forças motrizes no processo de que cristalização 

é a eletrostática, essas reações ganham mais sentido. Por fim, quando a estrutura está formada 

e apresenta excesso de cargas eletrônicas, alguns cátions permanecem na mesma sendo 

distribuídos de acordo com as características da fase zeolítica (YANG, 2003). 

 

Água 

A importância da água é evidente numa síntese hidrotérmica. Além de atuar como 

solvente, ela contribui nas mudanças que os reagentes sofrem no processo e participa 

diretamente de algumas delas, afeta a cinética do processo e tem grande responsabilidade no 

estabelecimento da pressão autógena (YU, 2007).  

A quantidade de água deve ser controlada já que dela dependem as concentrações das 

espécies envolvidas na síntese e, consequentemente, a supersaturação, a cinética, o tamanho 

de cristal e até as fases a serem formadas (YU, 2007). 
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As moléculas     reagem com os elementos metálicos como bases de Lewis via 

orbital molecular 3a1 formando ligações σ e gerando ligantes dos tipos    ,     e     que 

estão envolvidos nas reações de condensação (LIVAGE, 1994).   

A água também age diretamente na formação das estruturas zeolíticas, pois suas 

moléculas ocupam canais e cavidades na estrutura. Através de ligações de hidrogênio, a água 

forma clusters compactos formados com auxílio de íons hidroxila hidratados que podem atuar 

modelando as estruturas zeolíticas (BUSHUEV; SASTRE; JULIÁN-ORTIZ, 2010). O teor de 

água parece influenciar no diâmetro dos poros, o que afeta a estabilidade termodinâmica por 

sua relação inversa com a abertura das estruturas (GIANETTO; MONTES; RODRIGUÉZ, 

2000; BYRAPPA; YOSHIMURA, 2013b). 

Visto que espécies iônicas atuam diretamente na cristalização, o grau de pureza da 

água também é passível de controle já que as concentrações dos mesmos na água podem 

influenciar profundamente o resultado da síntese promovendo a formação de fases indesejadas 

e interferindo na cristalização. 

 

 

3.2.12 Tempo 

 

 

O tempo é um aspecto comum em estudos visando a otimização de uma síntese. 

Zeólitas são cineticamente estáveis e tendem a formar estruturas também 

termodinamicamente estáveis com o tempo (ZHANG et al., 2016).  

Embora o aspecto energético seja prerrogativa para a formação de cristais, não têm 

sido encontradas relações entre a energia livre e formação de uma fase de zeólita específica, 

sugerindo que, neste domínio, os fatores cinéticos têm a primazia (NG et al., 2012).  

Logo, é dos aspectos mais importantes a serem controlados. Os parâmetros 

comentados previamente estão inter-relacionados ao tempo de síntese fazendo com que 

variações naqueles alterem o tempo ótimo de síntese (p. ex: Quanto maior a temperatura 

menor tempo é necessário para o aparecimento de uma fase zeolítica (Fig. 33)). 
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Figura 33 – Curvas de cristalização da zeólita NaX em diferentes temperaturas (XU et al., 2007). 

 

O tempo de crescimento de cristais ao redor do núcleo inicial é determinante para a 

síntese de uma zeólita específica. Este pode variar de horas (zeólita LTA) a vários dias 

(zeólita MCM-22) (MINTOVA, 2016). Evidentemente, formulações de sínteses que exijam 

menor tempo são desejáveis. 

Do ponto de vista industrial, a redução do tempo de cristalização é essencial. 

Segundo Cundy e Cox (2005) a aceleração de uma síntese deve envolver o encurtamento do 

período de indução, a transposição de um sistema não ideal à condições ideais ou a alteração 

no balanço entre nucleação e cristalização. 

É comum em estudos de síntese a realização de estudos cinéticos em extensões 

compatíveis com seus propósitos. Ele permite alguma compreensão da evolução do sistema 

reacional em direção a uma fase zeolítica e é um fator importante na observação da regra de 

Ostwald das transformações sucessivas, visto que para um dado sistema de composição e 

taxas fixas de fornecimento de energia, diferentes escolhas de tempo podem resultar em 

diferentes fases no produto final por multi-cristalizações ou ausência delas.  

Ainda que a cristalização não possa ser avaliada de forma adequada somente por 

análise da composição, do tempo e da temperatura (WILSON, 2001), os nuances da arte de 

sintetizar zeólitas são úteis em compreensões mais profundas da ação destes fatores no 

sistema reacional. 

 

 

3.3 Estado da Arte 

 
 
 

A seguir, são comentados os principais aspectos referentes à zeólita mordenita e 

estudos sobre tamanho de cristal, objetos deste trabalho. 
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3.3.1 Zeólita mordenita (MOR) 

 

 

A zeólita mordenita, é uma das espécies naturais conhecidas sendo comumente 

encontrada em rochas altamente silícicas e cinzas vulcânicas. Ela foi descrita como mineral 

por How (1864) na província de Morden no Canadá (GOTTARDI; GALLI, 1985), mas só em 

1948 foi reportada a primeira versão sintética (BARRER, 1948). 

Quanto a estrutura MOR, Meier (1961) a descreveu como pertencente ao sistema 

cristalino ortorrômbico (ângulos α, β e γ = 90º) e grupo espacial Cmc21 (classe piramidal) ou 

Cmcm. Os parâmetros de célula unitária são a = 18,052-18,168 Å, b = 20,404-20,527 Å e c = 

7,501-7,537 Å.  

A mordenita existe em duas formas: Quando sintetizada a temperaturas > 260 °C é 

chamada de small-port (SPM) e a temperaturas < 260 °C é chamada de large-port (LPM) a 

qual passou a ser comercializada pela Norton como Zeolon. A diferença é que a versão SMP 

possui menor capacidade de adsorção (RAATZ; FREUND; MARCILLY, 1983). 

A estrutura da zeólita mordenita pode não ser facilmente assimilada e tem sido 

descrita de várias formas. Em termos de SBU’s, a principal unidade é o anel S5R (unidade 5-

1). Estes anéis se combinam a anéis de quatro membros S4R originando pequenas cadeias que 

juntas formam cadeias maiores e sinusoidais (Fig. 34).  

 

 

Figura 34 – Estrutura a partir de anéis simples e monocristal ortorrômbico de mordenita. 

 

As cadeias se unem formando lâminas que se sobrepõem, pelos anéis 5MR, 

formando a estrutura MOR. A natural tilling (Fig. 35) provê outra forma de intelecção da 

estrutura.  
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Figura 35 – Natural tiling para a zeólita mordenita (Adaptado de ANUROVA et al., 2010). 

 

Há três conjuntos de canais na mordenita (Fig. 36). Na direção do eixo c, direção 

[100] da célula unitária, estão os canais principais da mordenita cujo poro se abre por um anel 

de 12MR com dimensões de 7,0 x 6,5 Å e canais paralelos com o poro formado por anéis de 

8MR com dimensões de 5,7 x 2,6 Å, ambos retos e elípticos. O outro tipo de canal também 

8MR, é paralelo ao eixo b, direção [010], com dimensões de 4,8 x 3,4 Å, os quais conectam 

os canais paralelos ao eixo c (LOBO, 2003; SIMONCIC; ARMBRUSTER, 2004). 

 
Figura 36 – Canais da mordenita (PORCHER et al., 2008). 

 

A difusão na mordenita é pseudo-unidimensional, porque os canais 8MR são 

demasiadamente comprimidos para que moléculas orgânicas possam difundir por eles 

(ZHANG et al., 2009). Contudo há indicações de que os sítios presentes nestes canais 

exercem importantes funções em catálise (CHIANG; BHAN, 2010; HATTORI; ONO, 2015). 

Os canais 8MRb são por vezes chamados de “side pockets”, possivelmente porque 
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são pequenos, laterais aos canais principais e atuam em processos catalíticos resguardando as 

moléculas em difusão de sofrerem certos tipos de reações (CHIANG; BHAN, 2010).  Já 

Sastre, Katada e Niwa (2010) sugerem que ambos os canais 8MR são side pockets. 

Embora não muito comum, First et al. (2011) consideram a existência de cavidades 

na estrutura MOR que estariam localizadas no ponto onde os side pockets intersectam os 

canais 12MR (Fig. 37). Ao todo são quatro cavidades; duas pertencendo totalmente a célula 

unitária e mais duas compartilhadas. 

 

Figura 37 – Célula unitária MOR com as esferas azuis destacando as cavidades (FIRST et al., 2011). 

 

Cada poro possui diferentes interações eletrostáticas de van der Walls de natureza 

supramolecular (DEROUANE, 1987; DEROUANE, 1998) e nestas possíveis cavidades 

ocorre o efeito de confinamento, principalmente em mordenitas protonadas (H-MOR), o que 

aumenta o “poder” de fisissorção nos canais (DEROUANE, 1998). 

Com relação às posições atômicas, há quatro sítios cristalográficos diferentes para 

átomos T, dez sítios para os átomos de oxigênio e três sítios preferenciais para os cátions 

sódio (Fig. 38). Os sítios T1 ficam nos vértices dos anéis 5-MR que formam os canais 12-MR 

e 8-MRc, os sítios T2 se localizam no vértice dos anéis 5-MR que formam as janelas dos side 

pockets, os sítios T3 se acham no vértice comum aos anéis 5-MR e 4-MR no lado onde se 

projetam os canais 8-MRc e os sítios T4 se locam no lado inverso ao dos sítios T3, na junção 

entre canais principais e os side pockets (OUMI et al., 2007; LUKYANOV  et al., 2014). 

 
Figura 38 – Posições dos sítios de   ,   ,   e    na estrutura MOR (LUKYANOV et al., 2014). 
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A zeólita mordenita pode ser obtida com razões       ≥ 5 (SZOSTAK, 1989). A 

fórmula química genérica para a célula unitária da mordenita sódica é: 

 

                     (37) 

 

Ao todo existem 16 sítios T1, 16 T2, 8 T3 e 8 T4 resultando em 48 unidades 

tetraédricas por célula unitária, na estrutura com       = 5; a composição efetiva dependerá 

da SAR da estrutura. Partindo da estrutura pura sílica, é consenso que a substituição 

isomórfica obedece a ocupação preferencial dos sítios entre os side pockets e os canais 

principais na ordem: T3 > T4 > T1 > T2, o que em termos de porcentagem seria 43% T3, 29% 

T4, 18% T1 e 10% T2 (BODART et al., 1986; ALBERTI, 1997). 

A localização dos sítios catiônicos (Fig. 37) está sujeita à distribuição dos átomos de 

alumínio, mas os principais estão situados na região central do canal 12MR e nos canais 

8MRb (SIMONCIC; ARMBRUSTER, 2004).  

Outras características interessantes são: a elevada densidade de rede (           ), 

tornando-a menos susceptível a conversões em outras estruturas (BAERLOCHER et al., 

2007) – embora tenha sido reportada a competição com outras fases como a MFI e analcima 

num sistema com TPA (ERDEM; SAND, 1979)   – , alto grau de hidrofobicidade e altas 

estabilidade térmica e resistência a ataques ácidos. 

Há uma tendência comum de que a morfologia das partículas de mordenita seja na 

forma de agulhas ou formas elipsoidais (MAO et al., 2014). Contudo, diversos hábitos são 

possíveis dependendo da composição do sistema reacional (Fig. 39) persistindo a tendência de 

os cristais serem mais destacados na direção do eixo c (MAO et al., 2014; ZHANG, et al., 

2016) como é comum a zeólitas com canais retos (MURAZA, 2015).   

 
Figura 39 – Morfologias para zeólita mordenita variando as condições de síntese (MAO et al., 2014). 
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Muitos métodos de síntese têm sido propostos para a mordenita (Tab. 06). Este 

espectro metodológico é favorecido por fatores físico-químicos que permitem o 

direcionamento da estrutura MOR em sistemas compostos por reagentes de natureza 

diversificada, incluindo diferentes sílicas e o uso ou não de OSDA’s. 

 

Tabela 06 - Algumas sínteses de mordenita. 

Fonte Si Fonte Al T (°C) t (h) Morfol. Ref. 

Ácido silícico        265-295 48-96 Fibrosa Barrer (1948) 

     coloidal        100 3 (agit.)+192 Prismas Ueda et al. (1980) 

Zeosil®        170 24 Agulhas Kim e Ahn (1991) 

     sol 
Pseudoboe

mita 
120-180 0-100 Várias 

Shaikh et al. 

(1993) 

                  165-185 6-20 Agulhas 

Choudhury, 

Borthakul e Bora 

(1998). 

Caulim e 

Aerosil® 

Caulim e  

       
170 12-24 

Cristais 

agregados 

Mignoni et al. 

(2008) 

Ludox®          180 20 (env.)+120 Camadas 

Aly, Moustafa e 

Abdelrahman 

(2012) 

TEOS           170 24 (env.)+72-96 Várias Mao et al. (2014) 

 

Assim, tem sido possível a obtenção de zeólita mordenita com SAR entre 4-25 

resultando numa larga distribuição de sítios ácidos de Brønsted e de Lewis, tamanhos de 

cristal de 20 nm a 160 μm além das várias morfologias (MOLINER et al., 2015). 

Alguns processos pós-síntese são comumente aplicados a mordenita. A 

desaluminação por vaporização é um artifício pelo qual se aumenta a incidência de alumínio 

extra-rede (EFAL) que são sítios com      na superfície do bulk, geralmente com 

coordenação octaédrica. Isto muda acidez global, a distribuição dos sítios ácidos e a 

estabilidade da zeólita (TANABE et al., 1989; PRIMO; GARCIA, 2014).  

Também é corrente a impregnação e/ou dopagem de metais de transição para a 

formação de catalisadores com sítios redox e a formação de mesoporos visando aumentar a 

abrangência de moléculas acessíveis à arquitetura da zeólita. 
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A mordenita é uma zeólita de grande interesse industrial por sua aplicabilidade no 

campo da catálise, fazendo parte do grupo “Big-Five” das zeólitas com bom desempenho 

catalítico aliado ao controle da composição química, tamanho de cristal e baixo custo de 

produção (MARTÍNEZ; CORMA, 2011; MOLINER et al., 2015).  

Ela é bastante usada na obtenção de gasolinas (RICHARDSON, 1989; LEE et al., 

1997).  No craqueamento de gasóleo de vácuo, resultou em alta seletividade à olefinas e 

tolueno (LEE; HA; LEE, 1998). Na isomerização de alcanos da nafta petroquímica Shell-

Hysomer
®
 mordenita desaluminada carregada com platina (      ) é o catalisador para a 

isomerização de n-parafinas C4-C5-C6 e no processo Dow/Kellogg
®
 da síntese do cumeno 

(isopropilbenzeno) (SABATER; REY; LAZARO., 2010; HATTORI; ONO, 2015).  

O processo obsoleto chamado Polygasoline and Kero (SPGK) da Shell incluiu 

mordenita impregnada com níquel para isomerização de olefinas C2-C5 a gasolina, querosene 

e destilados a alta pressão (DEGNAN JR, 2000). 

Mordenita tem sido usada para catalisar as reações de desproporcionamento do 

tolueno e de transalquilação de metilbenzenos ou outros alquilaromáticos para a obtenção de 

xilenos, na aminação de metanol a metil e dimetilamina, e carbonilação de dimetil éter (DME) 

a acetato de metila (HATTORI; ONO, 2015), na desidratação de etanol (CHIANG; BHAN, 

2010), para as alquilações de bifenil (SUGI et al., 1991; SUGI et al., 2008; SUGI et al., 2009), 

para a desparafinação como           (MENOUFY; NADIA; AHMED, 2009), na 

hidrogeólise do glicerol (PRIYA et al., 2016), em reações de obtenção de biodiesel (SANI; 

DAUD; AZIZ, 2014) e para a isoparafinação via Fischer-Tropsch formando uma camada 

sobre um cerne de ferro fundido (LIN et al., 2013).  

Outras aplicações reportadas incluem o controle de NOx como suporte para    

  ,   ,     e    (SERRA et al., 2015; CHOI; NAM; KIM, 1996; UCHIDA; YAMASEKI; 

TAKAHASHI, 1996; ANANTHANARAYANAN et al., 2017), a separação de gases 

(BERNAL et al., 2000) e de sais de haletos (CHEVEREAU; LIMOUSY; DUTOURNIE, 

2011), na remoção de metais tóxicos de efluentes (SHARMA; TOMAR, 2011), no uso em 

quimiosensores (SOHRABNEZHAD; POURAHMAD; SADJADI, 2007; ZHENG; LI; 

DUTTA, 2012) e  na dieta de peixes (EYA et al., 2008). 
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3.3.2 Controle de tamanho: Nanozeólitas 

 

 

Na pesquisa com zeólitas, são imperativos os esforços para trazer aperfeiçoamento a 

desenvoltura destes materiais e um dos motes mais debatidos no contexto contemporâneo é a 

modelagem de acessibilidade aos sítios ativos em catálise, levando a processos menos 

dispendiosos e até ambientalmente amigáveis (TAO et al., 2006).   

Se por um viés o tamanho circunscrito característico dos poros das zeólitas é 

essencial para as seletividades moleculares que tornam estes sólidos premiados catalisadores, 

por outro se caracteriza como problemática no sentido das impossibilidades de reação 

causadas e pelas dificuldades na difusão de substratos volumosos que podem causar a 

deposição de coque obstruindo o acesso aos sítios ativos ou simplesmente não entrando nos 

canais (TAO et al., 2006; KOOHSARYAN; ANBIA, 2016). 

Uma vez que a difusão intraporosa pressupõe um caminho, o qual as espécies em 

reação têm de percorrer até se fazerem livres ao meio reacional, o controle do comprimento 

dos canais zeolíticos é fator preponderante no desenho de zeólitas para serventias específicas. 

Nesta contextura, controlar o tamanho de cristal tem sido uma das proposições para governar 

o caminho difusional e é um dos novos focos da “engenharia zeolítica” (Fig. 40) (MINTOVA; 

GILSON; VALTCHEV, 2013; VALTCHEV; TOSHEVA. 2013). 

 

Figura 40 – Artigos publicados relacionados à nanozeólitas. Palavras-chave: “nanozeolite”, “nanosized zeolite”, 

“nanocrystal zeolite”, “nanometric zeolite” e “small crystal zeolite” apenas no título no site 

https://www.scopus.com. 

 

Além da possibilidade da resolução de problemas difusionais, os nanocristais 

também implicam numa maior área específica disponível (Fig. 42) e, consequentemente 

facilitam o acesso aos sítios ativos. Isso pode alterar a seletividade; em compensação permite 
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reações estericamente impossibilitadas em zeólita micrométricas além de aumentar as taxas de 

conversão (ZHENG; GAO; VALTCHEV, 2016). As nanozeólitas podem fornecer 

características (Fig. 41) que permitem grandes avanços na ciência e tecnologia de zeólitas. 

 

Figura 41 – Propriedades das zeólitas nanométricas (Adaptado de MINTOVA; GRAND; VALTCHEV, 2016). 

 

Cristais típicos das zeólitas largamente utilizadas têm dimensões micrométricas (> 1 

μm) (SCHOEMAN; STERTE, 1997), o que implica numa rota extensa para que as moléculas 

os transpassem. Assim, o desenvolvimento da nanotecnologia deu origem a ideia de que a 

síntese de zeólitas cujos cristais sejam nanométricos poderiam ser um caminho para a 

formação de catalisadores mais ativos e resistentes à desativação, somando-se à isso a maior 

área específica (Fig. 42) e abundância de sítios catalíticos expostos . 

 
Figura 42 – Diferenças na área externa exibida por partículas de diferentes dimensões (Adaptado de ZHENG; 

GAO; VALTCHEV, 2016). 

 

Apesar do impulso aparentemente recente de pesquisas envolvendo nanozeólitas, em 

que muitas zeólitas foram sintetizadas nomeadamente na forma de nanocristalina no período 

de 1995-2005 e seu aperfeiçoamento tem chegado à época contemporânea, os incrementos à 

determinadas propriedades de tais materiais atrelados ao abatimento do tamanho dos cristais 

já há tempos vem sendo vislumbrado.  

Rajagopalan, Peters e Edwards (1986) e Camblor et al. (1989) verificaram que 

cristais menores de zeólita Y apresentavam maior atividade e seletividade a gasolina no 
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craqueamento de gasóleo, não só pela dificuldade que moléculas mais volumosas e pesadas 

têm de difundir pelos poros, mas porque muitas moléculas eram craqueadas na superfície que 

possivelmente externava maior quantidade de sítios catalíticos.  

Vogel, Schneider e Klemm (2002) observaram diferenças nas seletividades e 

atividades, em reações envolvendo cresol, causadas somente por diferenças nos tamanhos dos 

cristais. Schüth e Schmidt (2002) visualizavam nanocristais de zeólita como precursores 

interessantes para a montagem de outros materiais. Neste pensamento autores como Huang et 

al. (2001), Tao et al. (2003) e Sun et al. (2013) propõem o uso de nanozeólitas para a 

construção de materiais com arquitetura hierárquica de poros (Fig. 43) que podem configurar-

se como catalisadores posteriormente.  

 
Figura 43 – Esquema de peneira molecular com porosidade hierárquica (Adaptado de ZAAROUR et al., 2014). 

 

O mais famoso emprego das zeólitas ainda é a catálise (Fig. 44). Por isso, as 

potencialidades catalíticas das nanozeólitas têm sido assiduamente estudas nos últimos anos. 

Taufiqurrahmi, Mohamed e Bhatia (2011) testaram a eficiência de nano-Y e nano-β no 

craqueamento do óleo de palma para produzir biodiesel e verificou aumentos na seletividade à 

gasolina e querosene e pouca diferença na produção de diesel. Ni et al. (2011) verificaram 

maior resistência a formação de coque e maior produção de hidrocarbonetos benzênicos 

(BTX) com nano-       /ZSM-5.  

Covarrubias, Quijada e Rojas (2008) obtiveram nanocristais de silicalita-2 

desaluminada para a confecção de catalisadores para a polimerização de metalocenos. Bao et 

al. (2010) converteram n-dodecano em combustíveis hidrocarbonetos com nano-ZSM-5 

funcionalizada com triclorossilano.  

Tago et al. (2012) também usou nano-ZSM-5 no craqueamento de n-hexano e na 

conversão de acetona, o que resultou em alcanos, alcenos e aromáticos cujas produtividades 

variaram de acordo com a SAR da zeólita e a coqueificação diminuiu consideravelmente em 

relação a versão micro-ZSM-5. Hu et al. (2014), estudando a catálise com zeólita ferrierita, 

constataram que nano-H-FER demonstrou maiores atividade e estabilidade na isomerização 
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de n-buteno comparado a micro-H-FER.  

Thakur e Barman (2016) compararam micro e nanocristais de zeólita X com cério na 

transalquilação de 1,4-diisopropilbenzeno com benzeno. O catalisador   /nano-NaX foi 

muito mais conversão a cumeno e maior estabilidade. Alnaama e Majeed (2016) verificaram 

altas conversões na esterificação de ácido oleico e etanol produzindo biodiesel num 

compósito de nano-ZSM-5/MCM-41 carregado com cobalto e cobre. 

 
Figura 44 – Algumas das maiores operações encontradas em refinarias modernas com os atuais e novos 

empregos para zeólitas que vêm sendo desenvolvidas (Adaptado de VERMEIREN; GILSON, 2009). 

 

Assim, a literatura vem revelando o atrelamento entre dimensões do cristal e o 

incremento em seu desempenho catalítico. Porém, o advento dos nanocristais tem revelado às 

zeólitas potencialidades para seu emprego em aplicações avançadas, aproximando estes 

materiais à vida cotidiana para além da indústria (MINTOVA; GILSON; VALTCHEV, 2013; 

MINTOVA; JABER; VALTCHEV, 2015).  

Na produção de membranas, Schoeman, Sterte e Otterstedt (1993) reportaram a 

obtenção de suspensões coloidais de cristais de zeólita com dimensões nanométricas. Tempos 

depois Schoeman e Sterte (1997), reportaram a confecção de filmes finos desses coloides o 

que é facilitado pelos seus tamanhos. Tantekin-Ersolmaz et al. (2000) estudaram o efeito do 

tamanho dos cristais de zeólita em membranas de compósito para a separação de gases e 

verificaram que cristais pequenos tornavam a membrana menos permeável a todos os gases 
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testados. White et al. (2008) confeccionaram membranas de alumina macroporosa com 

camadas de zeólita nano-L com interessantes níveis de permeabilidade.  

Nanozeólitas têm dado novas possibilidades na separação de gases e líquidos. 

Segundo Mintova, Grand e Valtchev (2016), o controle dimensional e morfológico das 

zeólitas, que tem sido obtido com os estudos sobre nanocristais, permite a orientação dos 

cristais e de tal modo nortear e restringir a rotação de moléculas adsorvidas em seus poros.  

White et al. (2010) utilizaram membranas de zeólita nano-Y enquanto Singh et al. 

(2013) reportaram o uso de nano-tetrametilamônio (TEA)-β e Shakarova et al. (2014) o uso 

de nano-NaA, ambas para separar     misturado a   . Cheung et al. (2013) comparam a 

capacidade de captura de     gerado da queima de combustíveis em zeólitas micro-NaKA e 

nano-NaKA e verificaram que s última atingiu o máximo de adsorção mais rapidamente. 

Hilmioglu (2009) reportou a possibilidade da remoção de água misturada ao bioetanol – um 

azeótropo – com membranas de celulose-acetato cobertas com zeólita nano-4A. Jeong et al. 

(2007) relataram que o fluxo de separação na osmose reversa dobrou com o uso de zeólita 

nano-NaA sendo que a rejeição aos sais manteve-se equivalente às membranas comerciais. 

Zeólitas têm sido utilizadas para incrementar sensores (Fig. 45) devido às espessuras, 

durezas e aos índices de refração e coeficientes de extinção dos filmes nanozeolíticos e das 

possibilidades de modelagem nas morfologias e as altas estabilidades intrínsecas das zeólitas 

(MINTOVA; GRAND; VALTCHEV, 2016). 

 Mintova e Bein (2001) obtiveram filmes finos para sensores piezelétricos de 

umidade e de hidrocarbonetos utilizando zeólitas nano-LTA e nano-β permitindo a 

modelagem da sensibilidade dos dispositivos. Têm sido reportados sensores para detectção de 

água, acetoniltrila,    , benzonitrila, piridina, anilina a trietiamina,     ,   ,     entre 

outros (MINTOVA; GRAND; VALTCHEV, 2016).  

Lew, Cai e Yan (2010) relacionam a síntese de nanocristais de zeólitas à aplicações 

de filmes na manufatura de chips de computador e de revestimentos anticorrosivos para ligas 

da indústria aeroespacial. Tem sido proposto também seu uso em células combustíveis. 

Na estocagem de gases, Qurashi, Alhaffar e Yamani (2015) obtiveram resultados 

promissores em testes de estocagem de    com o material hierárquico    /zeólita nano-Y.  

Kucherenko et al. (2015) testou zeólitas nano-β, nano-L e nano-silicalita-1 na construção de 

biossensores para detecção de ureia por adsorção da uréase. Naydenova et al. (2015) e 

Zawadzka et al. (2016) têm reportado a inclusão de nanozeólitas em materiais fotônicos para 

confecção de sensores holográficos; Leite et al. (2010) fizeram o mesmo com nano-AlPO-18. 
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Figura 45 – Estruturas zeolíticas aplicadas à sensores (Adaptado de MINTOVA; GRAND; VALTCHEV, 2016). 

 

Na área da saúde (Fig. 46) estudos típicos de encapsulamento de fármacos indicam 

maior velocidade de absorção pelos órgãos e possibilidade de ancoragem de moléculas 

maiores do que os poros na área externa dos cristais (MINTOVA; JABER; VALTCHEV, 

2015; MINTOVA; GRAND; VALTCHEV, 2016) outras possibilidades têm movido estudos 

quanto a toxicidade das nanozeólitas e os danos que elas podem causas às células. Os 

resultados indicam uma relação entre tamanho e toxicidade (KIHARA et al. 2011; 

BHATTACHARYA et al., 2012). Mintova, Grand e Valtchev (2016) afirmam que 

nanozeólitas podem atuar como imobilizadores de proteínas, devido ao tamanho e densidade 

de grupos funcionais, e em terapias vetorizadas para tratamento de tumores.  

Bedi et al. (2009) revestiram próteses de ligas         com zeólitas nano-MFI para 

aumentar a resistência à corrosão e prevenir a ingestão de vanádio. Dong et al. (2014) 

testaram a efetividade bactericida da zeólita nano-EMT carregada com     contra E. Coli. 

Rahmani, Azizi e Asemi (2016) aplicaram zeólita nano-SOD funcionalizada com surfactante 

catiônico brometo de hexadeciltrimetilamônio (HDTMAB) para a adsorção do fármaco 

antialérgico Cetirizina, o que pode levar à redução da toxicidade causada pelo mesmo.   

Piotrowska et al. (2013) utilizaram zeólita nano-LTA funcionalizada com 2,metoxi-

polietilenoxi-propil-trimetoxisilano (PEG-silano) com     trocado por isótopos radiotivos de 

rádio,  
       

   , para utilizar a radiação α em radioterapias  e depois,  Piotrowska et al. 

(2017),  verificaram a possibilidade da retenção de grande parte do decaimento de       

quando absorvido em nano-LTA funcionalizada com um bioconjugado a base de PEG-silano. 

Testes de zeólitas nanocristalinas no combate ao câncer de cólon e na purificação de 

fibrinogênios e lipoproteínas foram indicados por Mintova, Jaber e Valtchev (2015). 
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Figura 46 – Aplicações nas áreas da saúde para nanozeólitas. 

 

Outras proposições incluem a aplicação como moldes para réplicas de carbono 

(PARMENTIER et al., 2009), em células fotovoltaicas para geração de energia solar e 

transferência de energia, hospedando moléculas e pontos quânticos em seus canais e 

cavidades (KIM et al. 2011), em fotocatálise ancorando outras espécies em suas superfícies 

estendidas (DEL-PILAR; WANG; DUTTA, 2015) e na produção de LED’s formando 

compósitos com vidro e contendo complexos de      (ZHANG et al, 2017).  

Em primeira instância, cristais nanométricos podem ser sintetizados em condições 

hidrotérmicas de forma semelhante às zeólitas convencionais. Há dois tipos de sistemas de 

cristalização convencional que têm dado origem à cristais nanométricos: Hidrogéis que 

contém fases sólidas e líquidas e que é industrialmente utilizado para a síntese de zeólitas e 

soluções opticamente límpidas contendo partículas discretas de precursores e cristais 

formados que têm grande importância acadêmica, principalmente nos estudos sobre 

mecanismo de formação, e para aplicações que requeiram deposição de cristais zeolíticos 

(MINTOVA; NG, 2013; VALTCHEV; TOSHEVA., 2013). 

Entretanto, as investigações sobre síntese indicam que um cuidado suplementar deve 

ser imputado à preparação do gel precursor e às condições de cristalização de maneira que 

estas favoreçam a nucleação, uma vez que tal etapa é determinante para o tamanho do cristal 

(TOSHEVA; VALTCHEV, 2005; MINTOVA; GRAND; VALTCHEV, 2016). 

Neste sentido, o nexo inicial é que se uma maior quantidade de nutrientes for 

consumida na formação de clusters haverá menos material disponível para ser consumido na 

fase de crescimento (Fig. 47). O contrário é verdadeiro para a obtenção de grandes cristais. 

Uma questão paralela é a manutenção da estabilidade dos núcleos para que estes não sejam 

redissolvidos, mas adquiram diâmetro potencialmente expansível (VUONG; DO, 2015). 



95 
 

 

 

 
Figura 47 – Relação entre a quantidade de núcleos formados com o tamanho dos cristais de zeólita (Adaptado de 

VALTCHEV; TOSHEVA, 2013). 

 

Assim, a priori e diante exposto nos comentários sobre síntese, há algumas 

condições que tendem a colaborar com a formação de nanocristais de zeólita por tratamento 

hidrotérmico (VUONG; DO, 2015). 

A temperatura de síntese é a forma de estabelecer a taxa e quantidade de 

transferência de energia ao sistema.  Se a taxa de crescimento, 
   

   
, puder ser expressa por   , 

então é possível relacionar a temperatura com o crescimento por uma equação de Arrehnius 

na forma (SUBOTIĆ; BRONIĆ, 2003): 

 

      
        

  
 (38) 

 

Para a mordenita, p.e., o valor de    foi estimado como 58,6–62,8 kJ
.
mol

-1
 

(CULFAZ; SAND, 1973). Logo, a relação inversamente proporcional entre   e    implica em 

que altas temperaturas propiciem altas transferências de energia ao sistema. Isso pode fazer 

com que os primeiros núcleos já possam ultrapassar a barreira energética,   , que leva ao 

crescimento dos cristais e ao consumo dos nutrientes que poderiam tornar-se núcleos também.  

Há sínteses que têm sido realizadas mesmo à temperatura ambiente, entretanto outras 

adotam satisfatoriamente valores convencionais. Temperaturas muito baixas prolongam o 

tempo de cristalização e geralmente resultam em baixas taxas de conversão e por isso têm 

maior importância acadêmica do que industrial. 

O envelhecimento, o repouso do sistema reacional pronto, antes que lhe sejam 

aplicadas as condições reais de cristalização pode implicar na formação de núcleos que 

prevalecem durante o tratamento térmico e maior probabilidade de maior rendimento de 

pequenos cristais (VUONG; DO, 2015). Contudo, há casos em que o efeito age de modo 

oposto dependendo das características do sistema reacional (KIM; AHN, 1991). 
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A alta alcalinidade, conforme mostrado antes (Fig. 27) favorece a dissolução da 

sílica e o aumento da concentração de espécie em solução. Embora as concentrações de 

espécies sejam uma via de mão-dupla por potencializarem ou abaixarem conjuntamente as 

taxas de nucleação e crescimento, em temperaturas adequadas muitos núcleos podem ser 

espontaneamente formados favorecendo a obtenção de produtos nanoparticulados, conforme: 

 

   
   

   
    (39) 

 

 Onde    é a alcalinidade elevada a uma potência que depende do sistema reacional. 

(SUBOTIĆ; BRONIĆ, 2003). Adicionalmente, apesar de o alto pH viabilizar a nucleação, já 

foi reportada a síntese de nanocristais em meio fluoreto, ou seja, com pH aproximadamente 

neutro (QIN et al., 2013). 

Em geral, quanto maior o grau de supersaturação do sistema, mais impulsionadas são 

a nucleação e a cristalização. A quantidade de solvente é o fator preponderante neste caso. Por 

um lado, pouca água torna o meio muito viscoso, dificulta a mobilidade dos nutrientes e 

aumenta a saturação e logo, a alcalinidade o que contribui para a nucleação.  

Se o crescimento de cristal for representado pela equação 17, o decréscimo das 

concentrações também mingua a taxa de crescimento. Foi encontrado que a taxa de 

crescimento da silicalita-1 em certo sistema se relacionava a relação        ⁄    por 

       (SUBOTIĆ; BRONIĆ, 2003). Onde a potência negativa implica que a quantidade 

de água no sistema tende a gerar cristais menores. No geral, o ajuste de outros fatores pode 

tornar trivial este parâmetro (DING; ZHENG, 2007). Além disso, pequenos cristais zeólitas 

são frequentemente estudados com sistemas envolvendo sílica sol e implicam na presença de 

considerável quantidade de água. 

A fonte de tem grande influência na nucleação. Quanto maior a área específica da 

sílica, maior é a sua solubilidade e mais sítios de nucleação são formados. Sílica coloidal 

também ajuda na formação de espécies monoméricas dispersas que pode crescer pouco. 

A natureza dos cátions também influencia no crescimento dos cristais. A literatura 

geralmente associa o uso de cátions inorgânicos ao crescimento e agregação de cristais o que 

não é problema para o uso em catálise (TOSHEVA; VALTCHEV, 2005).  Há exemplos de 

variação no tamanho dos cristais com diferentes cátions metálicos, embora distintas fases 

possam ser direcionadas por esta variação; a substituição destes por cátions orgânicos não 

assegura a ausência de agregados, já que microscopias eletrônicas de transmissão podem 
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revelar a existência de agregados de cristais minúsculos (ZHANG et al., 2016). 

O uso de direcionadores de estrutura orgânicos (OSDA's) é útil para estabilizar as 

partículas de silicato e assim controlar o tamanho do cristal e é recorrente em vários trabalhos 

com síntese de nanozeólitas. Porém, devido ao inconveniente financeiro, sínteses “template-

free” de nanozeólitas são encorajadas e têm sido reportadas com sucesso progressivo. 

Desta forma, embora certas condições beneficiem a etapa de nucleação, o método de 

síntese, sua composição e a natureza dos reagentes envolvidos permanecem como 

protagonistas na modelagem do tamanho de partículas dos materiais zeolíticos. 

Além dos ajustes nos parâmetros comuns da síntese hidrotérmica, incrementos ou 

métodos alternativos têm sido utilizados para a obtenção de nanocristais de zeólita. O uso de 

sementes tem sido uma forma de obtenção de nanocristais que dispensa o uso de SDA's 

(ZHANG et al. 2016). A literatura evidencia que cristais “filhos” gerados em sínteses 

auxiliadas por sementes tendem a herdar o tamanho e a morfologia das sementes “pais” além 

de acelerar a cinética de cristalização.  

Inicialmente as sementes seriam de mesma fase dos cristais a serem formados, mas 

nos últimos anos alguns autores têm publicado o que se chama de conversão interzeolítica ou 

assistida por sementes exóticas (IYOKI; ITABASHI; OKUBO, 2014; ZHANG et al. 2016) 

onde sementes de zeólitas mais facilmente obtidas na forma “nano” são parte do conjunto de 

reagentes para a formação de fases outras. Nestes casos, semelhanças estruturais e densidade 

de rede são aspectos importantes. 

Outro caminho é o uso de inibidores de crescimento. Um dos modos de tolher o 

crescimento tem sido chamado de síntese em espaço confinado (Fig. 48) onde matrizes inertes 

são usadas para impor limites estéricos para o crescimento dos clusters de zeólita.  

Materiais mesoporosos de carbono são inibidores estéricos comuns (MADSEN; 

JACOBSEN, 1999; SCHMIDT; MADSEN; JACOBSEN, 2000). Polímeros (hard e soft 

templates) também têm sido usados para controlar o tamanho das zeólitas (YAO; HUANG; 

WANG, 2010) tais como poliacrilamida, quitosana e polietilenoglicol e polímeros 

termorreversíveis como metil-celulose (WANG; HOLMBERG; YAN, 2003). Microemulsões, 

dispersões coloidais de água e óleo estabilizadas por surfactantes, também foram reportadas 

como eficazes para conter o crescimento dos cristais (CHEN; LI; YAN, 2005). 
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Figura 48 – Esquemas de sínteses em espaço confinado por: carbonos mesoporosos (1), polímero de quitosana 

(2) e microemulsão (3) (Adaptado de SCHMIDT; MADSEN; JACOBSEN, 2000; CHEN; LI; YAN, 2005; YAO; 

HUANG; WANG, 2010) 

 

Outras sínteses de nanozeólitas, consideradas não convencionais, têm sido 

reportadas. A utilização de compostos orgânicos de alta polaridade e capacidade de solvatação 

que atuem funcionalizando os precursores zeolíticos (Fig. 49), como o 

hexadeciltrietoxissilano (HDTS), com a finalidade de tentar evitar a agregação das partículas 

e dos cristais de zeólita (VUONG; DO, 2015).  

 
Figura 49 – Esquema de síntese com aditivos orgânicos (Adaptado de VUONG; DO, 2015).  

 

Uso de surfactantes e de silanos com contendo grupos superficiais amino, mercapto e 

alquil para interagirem ou funcionalizarem a superfície dos cristais. Sínteses por dry gel 

conversion formando géis superconcentrados e sínteses ionotérmicas também podem ser 

alternativas para limitar as partículas de zeólita à escala dos nanômetros (MINTOVA; NG, 

2013; MINTOVA; JABER. VALTCHEV, 2015).  

Recentemente (XIONG et al., 2017), foi reportada síntese de nanozeólita-β auxiliada 

por aerossol que consiste em utilizar um aparato para aspirar uma solução precursora como 

aerossol que, depois de seco, foi gotejado com       só então levado à cristalização. Este é 

um método semelhante à dry gel conversion, mas com um aparato extra. 

O próprio método de tratamento térmico (Fig. 50) também pode ser levado em conta 

num procedimento de síntese. Segundo Mintova e Ng. (2013), tratamentos com micro-ondas 
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tendem a resultar em tamanhos de partícula menores, porém é mais difícil transportar uma 

síntese deste tipo para scale-up é mais difícil e o método de aquecimento hidrotérmico 

convencional ainda é o mais utilizado. 

 

Figura 50 – Tendências na variação de dimensional e morfológica das zeólitas usando diferentes métodos de 

aquecimento (Adaptado de MINTOVA; NG, 2013). 

 

Quanto a tratamentos pós-síntese, a moagem, frequentemente seguida por 

recristalização, tem sido reportada como tentativa de reduzir o tamanho de partícula de zeólita 

sem que sejam necessárias alterações no procedimento clássico de confecção do material 

(ANAND et al. 2016; KOOHSARYAN; ANBIA, 2016) 

Ao mesmo tempo em que diferentes rotas para a obtenção das zeólitas nanométricas 

são propostas, um maior aprofundamento quanto aos mecanismos que levam à formação dos 

cristais microporosos tem sido alcançado. Apesar de cada mecanismo proposto ter embutidos 

os predicados peculiares de seu método, algumas concordâncias têm sido úteis para o 

entendimento das linhas gerais de governo na formação de zeólitas e zeótipos. 

A maior diferença entre sistemas de hidrogel e de suspensão coloidal é que neste 

último, as partículas que darão origem aos cristais são basicamente monômeros discretos 

enquanto no primeiro as reações de oligomerização são mais efetivas. O fato é que, até onde 

se conhece, essas partículas monoméricas e/ou oligoméricas são agregadas e resultam nos 

cristais (GRAND; AWALA; MINTOVA, 2016). 

Para Grand, Awala e Mintova (2016) há quatro tipos principais de modelos para a 

agregação: (1) transformação amorfo-cristalino, (2) alto-montagem de blocos de construção, 

(3) adição de monômeros aos núcleos e (4) combinação de diferentes mecanismos. 

Exemplos de mecanismos de cristalização de nanozeólitas a partir de suspensões 
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coloidais incluem a formação de fases LTA e FAU em sistemas com SDA's são dados por 

Mintova e colaboradores (1999a; 1999b) (Fig. 51) em que partículas de aproximadamente 5 

nm são agregadas em partículas de 40-80 nm predecessoras dos nanocristais em si. 

 

Figura 51 – Mecanismo de formação de LTA e FAU em suspensões coloidais (Adaptado de GRAND; AWALA; 

MINTOVA, 2016). 

 

Além destes detalhes intrínsecos, os mecanismos via hidrogel e via suspensão 

coloidal funcionam similarmente com processos de transferência de massa e de agregação 

atuando até a formação dos cristais. Logo, o trabalho com sistemas de síntese de nanozeólitas 

permitiu a percepção da importância das nanopartículas precursoras e uma visualização do 

processo graças à aplicação de técnicas in-situ em sistemas coloidais. 

Dentre as estruturas já obtidas na forma de nanocristais (Fig. 52), a mordenita recebe 

bastante atenção devido às suas possibilidades de aplicação. Entretanto, o progresso tem sido 

menos efetivo já que os grandes reviews sobre o assunto pouco citam esta estrutura. 

A maioria das sínteses que propõem a formar cristais de nano-MOR tem implicado 

no uso de SDA’s orgânicos (MOHAMED et al., 2005; INIGAKI et al., 2013;), hard/soft 

templates (YUAN et al., 2015), surfactantes (JO et al., 2013; KIM et al., 2014), meios mistos 

água/orgânico (TAGO et al., 2009). Poucos trabalhos de síntese direta (HINCAPIE et al., 

2004; SHARMA et al., 2008) evitando o uso de aditivos ou SDA's foram encontrados. Um 

trabalho recém-reportado (KURNIAWAN  et al., 2017) propõe a moagem de uma amostra 

natural de mordenita seguida por recristalização como forma de obter nano-MOR. 

 
Figura 52 – Zeólitas e zeótipos sintetizados na forma nanocristalina (Adaptado de MINTOVA; GRAND; 

VALTCHEV, 2016). 
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Todavia, a maioria das amostras obtidas nos estudos mencionados carrega o 

problema das zeólitas com canais unidimensionais de que os cristais sempre são mais 

pronunciados na direção dos canais; no caso da estrutura MOR, as partículas são mais 

extensas ao longo do eixo cristalográfico   (YUAN et al., 2015).  

Além disso, a síntese em suspensões coloidais também não tem sido efetiva para 

evitar a agregação; o que tem sido atribuído à necessidade de determinadas quantidade de 

cátions sódio. Recentemente, alternativas para tentar contornar estes entraves têm sido 

insinuadas. A transformação interzeolítica, utilizando nanocristais de zeólitas com alguma 

semelhança estrutural com a mordenita como sementes (ZHANG et al., 2016) é uma dos 

propostas, malgrado não esteja claro como a transformação ocorre. A síntese de nanosheets de 

mordenita, de espessura nanométrica na direção   foi recentemente divulgada (MA et al., 

2017), mas o uso de  cátions amônio quaternários, necessário para orientar o crescimento dos 

cristais não é desejável financeiramente. 

 

 

3.3.3 Controle de tamanho: Grandes cristais 

 

 

No lado oposto destes estudos sobre tamanho encontram-se os grandes cristais de 

zeólita muitas vezes mencionados como monocristais. Warzywoda et al (1999) e Sigh e Dutta 

(2005) destacaram seu uso para estudos de caráter cristalográfico e de determinação de 

parâmetros de adsorção. Pérez-Pariente et al. (2010) destacam a importância da obtenção de 

grandes cristais para a compreensão dos mecanismos de reação que levam as zeólitas e para 

estudos de propriedades de natureza óptica, elétrica e magnética condicionadas à anisotropia.  

Na catálise, embora mais vulneráveis à desativação, os grandes cristais são mais 

seletivos do que os nanocristais. Hofmann et al (2013) examinaram características de grandes 

cristais de ZSM-5 na conversão de metanol à olefinas. Monocristais também podem ser 

eficientemente tratados para que expandam sua porosidade ou adquiram mesoporos 

(JACOBSEN et al., 2000). 

Os fatores que inibem o crescimento podem igualmente ser manipulados para inibir a 

nucleação para produzir poucos cristais super-micrométricos, e assim, as sínteses podem ser 

mais direcionadas a determinadas aplicações. Outra maneira bastante comum é o uso de rotas 

cujo agente mineralizante seja    (SING; DUTTA, 2003). As energias de ativação calculadas 

para sínteses em meio fluorado são consideravelmente superiores àquelas em meio básico e 
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assim maior quantidade de energia estará disponível ao crescimento dos núcleos que 

superarem esta barreira cinética, acarretando a formação de cristais de maior tamanho. 

Tratando especificamente de zeólita mordenita, a literatura apresenta trabalhos 

significativos na síntese de monocristais (WARZYWODA et al. 1995; GILBERT; MOSSET, 

1998; SANO et al., 2001; LU, UOMI, SANO, 2006; ZHANG et al., 2009; XU et al., 2011), 

havendo melhor domínio da suas síntese do que no caso de pequenos cristais. 

Diante do exposto, o presente trabalho visa estudar como variáveis comuns de síntese 

de zeólitas se relacionam com a dimensionalidade e cristalinidade dos cristais em sistema 

hidrogel utilizado para a obtenção da mordenita. 
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

A seguir é descrita a metodologia experimental deste trabalho no qual foram 

estudadas variações no tempo e temperatura de síntese, tempo de envelhecimento, fonte de 

sílica, teor de água e teor de sódio e suas respectivas influências no tamanho de cristal e grau 

de cristalinidade.  

 

 

4.1 Estudos realizados 

 

 

4.1.1 Síntese de referência para o procedimento adotado. 

 

 

Todos os experimentos tiveram como base o procedimento padrão IZA estabelecido 

para a mordenita (KIM; AHN, 1991) para a síntese de zeólita mordenita, o qual foi 

modificado de acordo com o necessário ao procedimento experimental.  

Inicialmente, uma síntese, denominada MOR-REF, foi realizada como referência,  

para a verificação da viabilidade do método de síntese frente às modificações na composição 

e nos reagentes. O procedimento padrão de síntese (Fig. 53) que leva ao gel de composição 

molar                                      , é descrito a seguir: 

 

1) 4,75 g de hidróxido de sódio (NaOH, Sigma-Aldrich, ≥ 98%) e 3,57 g de aluminato de 

sódio (Hiedel-de Haën) são misturadas à 10,0 g de água ultra-pura (Milli-Q ou osmose 

reversa) até dissolução completa. 

2) Então 161,25 g de água ultra-pura (MiliQ) é pesada. 

3) A mistura obtida em (1) é então adicionada a (2) e submetida à agitação. 

4) Depois, 24,55 g de sílica (Degussa, Aerosil
®
 200) são lentamente adicionados à (3) 

com posterior agitação por 25 minutos para homogeneizar a mistura. 

5) Após a homogeneização, o gel resultante é então divido em autoclaves de PTFE 

(Teflon
®

) revestido com aço inoxidável, os quais são levados à estufa para o processo 

de cristalização sob condição de agitação (32 rpm) por 24 h à temperatura de 170 °C. 
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6) Depois do tempo de tratamento térmico, o produto da síntese foi lavado por 

centrifugação e dispersão até atingir pH < 10. 

7) A seguir, o produto foi seco a 60 °C. 

 

 

Figura 53 – Esquematização do procedimento padrão de síntese adotado. 

 

 

Para cada experimento realizado, as quantidades específicas variaram de acordo com 

a batelada de gel necessário, sendo respeitadas as razões do padrão, exceto nos casos de 

variações proposital das mesmas. 

O gel resultante deste processo é então divido em autoclaves de maneira que estes 

sejam preenchidos com aproximadamente ¾ de seu volume total. A massa de gel em cada 

autoclave variou numa faixa entre 33-41 g. 

 

 

4.1.2 Influência da condição do tratamento térmico 

 

 

O resultado de um processo de síntese hidrotérmica com um determinado sistema de 

composição e temperatura definida pode sofrer variação se a autoclave permanece em modo 

estático ou em agitação. De fato, a condição do tratamento térmico pode levar à variações nas 

transições de fase e na cinética de cristalização.  

Neste trabalho, ambas as condições foram avaliadas. Os experimentos em agitação 

foram realizados em estufa com eixo de rotação e foram testadas as velocidades angulares 

médias (    ) de 32 e 64 rpm (3,35 e 6,70 rad
.
s

-1
) (WALKER, 2007). Além do sistema da 

síntese padrão, combinações com fatores e suas influência também foram testadas. 
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4.1.3 Estudos cinéticos 

 

 

Neste trabalho, foram realizados estudos cinéticos com vistas à compreensão do 

processo de cristalização e a delimitar tempos ótimos para a aplicação de estudos posteriores. 

Curvas de cristalização foram elaboradas a partir do índice de cristalinidade relativa, obtido a 

partir da amostra que apresentou o maior valor de integração de picos no difratograma de 

raios X.  

Cada série de amostras obtidas em estudo cinético foi denominada como, MOR( ), 

onde   corresponde à temperatura de tratamento térmico na qual as amostras foram 

sintetizadas. 

Após o estabelecimento estratégico dos tempos de síntese, a influência da cinética de 

tratamento térmico foi analisada em um conjunto reduzido de tempos a fim de possibilitar 

algum vislumbre de como se dá a zeolitização no sistema avaliando a extensão dos demais 

efeitos conjuntamente ao tempo de síntese. 

 

 

4.1.4 Influência da Temperatura 

 

 

A influência do calor injetado no sistema foi apreciada com sínteses realizadas às 

temperaturas de 170 °C, que consta na receita padrão IZA a partir do trabalho de Kim e Ahn 

(1991), e de 150 °C, a qual foi utilizada por Hincapie et al. (2004) na obtenção nanocristais de 

mordenita a partir se um sistema hidrotérmico/hidrogel sem adições de compostos orgânicos 

ou inibidores de crescimento.  

 

 

4.1.5 Influência do teor de água e da diluição do gel 

 

 

A influência da concentração da mistura reacional foi testada com base no postulado 

de que a água está ligada à arquitetura da fase em formação (BUSHUEV; SASTRE; JULIÁN-

ORTIZ, 2010) e ao processo em si pelo papel de meio de transferência de massa.  
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O teste da influência da diluição do gel no sistema adotado foi realizado a partir de 

experimentos nos quais o hidrogel de síntese, depois de preparado, foi diluído numa 

proporção de 50% m/m em água. Esta avaliação também foi realizada concomitante com 

outros estudos. A nomenclatura das amostras obtidas nesta condição contém um   no final 

que caracteriza a diluição pós-preparação do gel.  

A maneira mais comum de testar os efeitos da água na síntese de zeólitas é pela 

quantidade utilizada na receita do sistema e não por diluição do gel já pronto. Portanto, 

adicionalmente, foram realizados testes variando a quantidade molar de água no preparo do 

gel para verificar o efeito direto do teor de água na nucleação e também para determinar 

possíveis disparidades entre os métodos de abaixamento na concentração do meio reacional.  

As quantidades molares de água foram tomadas a partir da composição molar total 

do gel:                                    . Onde    pode ser    ,     ou    , 

sendo que o valor     é a quantidade molar da síntese de referência e     é a quantidade 

relativamente referente à adição de 50% m/m após a preparação. Neste caso, a nomenclatura 

obedece ao esquema MOR-#W, onde # representa a quantidade molar de água utilizada. 

 

 

4.1.6 Influência do grau de pureza da água 

 

 

Águas tratadas por dois sistemas de purificação foram testadas. Com exceção do caso 

deste tópico, em todos os experimentos foi utilizada água previamente destilada e 

posteriormente deionizada em equipamento Millipore MilliQ
®
. Neste tópico foi utilizada 

também água tratada em sistema de osmose reversa para estudo a respeito de como a pureza 

da água afeta os processos de formação da zeólita mordenita. 

 

 

4.1.7 Influência do teor de     

 

 

A influência do teor de     foi investigada a partir da razão          . Neste 

caso, a composição molar total do gel de síntese foi tratada como:              

                  . Onde   pode ser 2,3; 3,3; 4,3 ou 6,3.  
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Para variar a quantidade do cátion para mais (  = 6,3) foi utilizada uma quantidade 

calculada de fluoreto de sódio,    , (Dinâmica Química Contemporânea Ltda, 99%) 

permanecendo os demais reagentes do padrão e suas respectivas quantidades calculadas. 

Para variar a quantidade de sódio para menos (  = 2,3), foi escolhido alterar a 

quantidade de      e fez-se uso de hidróxido de amônio,       (Dinâmica Química Ltda, 

P.A), para manter a alcalinidade da mistura reacional na expectativa de que parte dos cátions 

   
  seja evaporada na forma de amônia e não interfira consideravelmente na síntese.  

Outro caso foi para   = 3,3, no qual o aluminato de sódio foi substituído parcial ou 

completamente por quantidades calculadas de hidróxido de alumínio na fase amorfa ou de 

nitrato de alumínio,               (Dinâmica Química Ltda., %). A nomenclatura destas 

amostras segue o sistema MOR- Na, onde   corresponde à razão molar de     no gel. 

 

 

4.1.8 Influência da alcalinidade 

 

 

A concentração de íons é um dos aspectos mais publicados em estudos sobre síntese 

de zeólitas e é generalizadamente aceito que maiores graus de basicidade tendem a favorecer 

cristais de menor tamanho. Nestes estudos é corriqueira a associação de       no meio à 

razão          ou            visto que agentes mineralizantes também são 

frequentemente as maiores fontes de cátions para o sistema reacional.  

Neste estudo, diferentemente, a alcalinidade foi avaliada pela razão        e a 

quantidade de cátions     foi mantida fixa. O valor de        “padrão” é de 0,286 e o valor 

alterado escolhido foi de 0,386.  

Para aumentar o pH do meio foi utilizado  hidróxido de potássio     (Vetec, 85%) 

ou hidróxido de alumínio na fase gibbsita (Merk, 95%) adicionados à solução de hidróxido de 

sódio padrão antes que esta fosse adicionada a quantidade de aluminato de sódio. No caso do 

hidróxido de alumínio, a solução obtida de suas misturas com a solução de hidróxido de sódio 

foi misturada por 1 h antes de ser adicionado o restante de água e a sílica para tentar promover 

a dissolução desta base que é fraca, sobretudo da fase gibbsita. A nomenclatura adotada para 

estas amostras foi: MOR-B-OH; onde B diz respeito ao reagente utilizado para aumentar o 

teor de     que pode ser     ou         amorfo. 
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4.1.9 Influência do envelhecimento do gel 

 

 

Neste estudo, os hidrogéis foram submetidos ao tempo de envelhecimento de 24 h, à 

temperatura de 30 °C, com posterior aplicação do tratamento térmico a 150 °C. 

Adicionalmente, alíquotas do gel, antes e após o envelhecimento, foram tomadas, 

banhadas em nitrogênio líquido e liofilizadas durante 24 h para a verificação de possíveis 

mudanças nas ligações químicas e a solução sobrenadante também foi separada por 

centrifugação para a realização de análise elementar. A nomenclatura destas amostras obedece 

ao esquema MOR-ENV. 

 

 

4.1.10 Influência da fonte de silício 

 

 

Diferentes fontes de silício podem modificar as taxas dos processos envolvidos ou 

mesmo o modo como o sistema reacional se comporta até a formação da zeólita. Conforme a 

amostra MOR-REF, todas as sínteses discutidas até o momento foram realizadas com sílica 

Aerosil
®
 200 (Degussa). Neste tópico, serão utilizadas as fontes de sílica ortossilicato de 

tetraetila ou tetraetilortossilicato, TEOS (Sigma Aldrich, 98%), Ludox HS-30 (Sigma 

Audrich, 30%) e Cab-O-Sil EH-5
®

 (Cabot), semelhante à Aerosil
®

 200, pirogênica e 

hidrofílica, mas diferindo no valor de suas áreas específicas.  

Para a síntese empregando TEOS foi escolhida a nomenclatura MOR-TEOS, para as 

síntese empregando as sílicas Ludox HS-30 e Cab-O-Sil EH-5, a nomenclatura adotada foi  do 

tipo MOR( )-Lud e MOR( )-Cab, respectivamente. 

 

 

4.2 Caracterização dos materiais 

 

 

Findado cada procedimento de síntese, seus respectivos produtos foram 

caracterizados por técnicas de difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), espectroscopia de absorção na região do infravermelho vibracional com 

Transformada de Fourrier (FT-IR) e Termogravimetria (TG). As águas utilizadas nas sínteses 
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foram analisadas por espectroscopia de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente 

(ICP-OES). 

A seguir, são comentados os procedimentos para cada uma destas caracterizações. 

 

 

4.2.1 Difração de raios X (DRX)  

 

 

Quando ondas incidem numa região do espaço, ocorre o fenômeno da interferência. 

Se essas ondas estão na mesma fase, a interferência é construtiva, suas amplitudes se somam e 

ocorre a difração, princípio básico da DRX (KLEIN; DUTROW, 2012). 

Um conceito de grande valia numa discussão sobre DRX são os índices de Miller, 

uma representação simbólica que define orientações no cristal (LEVINE, 2009). Um plano no 

espaço pode ser definido por um ponto   e um vetor ortogonal   que indica a direção. Para 

representar certo plano de átomos numa célula unitária idealizam-se os parâmetros de rede 

(eixos  ,   e   e ângulos  ,   e  ) de forma que o plano satisfaz a equação: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
   (40) 

 

Muitas vezes, os valores obtidos são fracionários ou infinitos e por isso opta-se por: 

 

   
 

 
 ,      

 

 
 e    

 

 
             (41) 

 

Logo, os índices de Miller são os recíprocos das distâncias de intersecção dos planos 

com os eixos cristalográfico, representados por     e  , codificados como números entre 

parênteses. (LEVINE, 2009; CALLISTER JR; RETHWISH, 2014). 

Nos cristais, os planos de átomos estão separados por distâncias,  , de grandeza 

equivalente ao comprimento de onda dos raios X. Na incidência de feixes de raios X ocorre a 

sua reflexão nos planos atômicos, mas com interferência construtiva apenas em determinado 

ângulo de incidência (Fig. 54). (LEVINE, 2009; CALLISTER JR; RETHWISH, 2014).  
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Figura 54 – Alegoria clássica da Lei de Bragg (adaptado de X-RAYS, 2017). 

 

Partindo do esquema acima, é possível enunciar a Lei de Bragg:  

 

              (42) 

 

 Onde  , um número inteiro, é a ordem de reflexão,      é a distância entre dois 

planos atômicos e   é o ângulo formado entre a direção dos raios X e o plano cristalográfico.  

Esta lei enuncia que haverá difração quando   for um número inteiro ou quando 

          , a diferença entre os caminhos    e   , for igual a um número inteiro de 

comprimentos de onda (CALLISTER JR; RETHWISH, 2014).  

Cada cristal possui padrões de difração peculiares que podem ser plotados num 

gráfico de picos cuja ordenada é a intensidade da difração, diretamente proporcional à 

intensidade da radiação, e a abcissa é o ângulo de incidência (  ), a posição ou o plano 

cristalográfico onde ocorreu difração (CALLISTER JR; RETHWISH, 2014).  

A difração de raios X pelo método do pó é uma técnica central para identificação de 

estruturas zeolíticas permitindo uma análise bastante completa da estrutura dos cristalitos. 

Não obstante sua grande utilidade, o DRX também apresenta limitações como, por exemplo, o 

fato de, no diagrama, poderem ocorrer picos sobrepostos (KONINGSVELD; BENNERT, 

1999; GIANNETTO; MONTES; RODRIGUÉZ, 2000). 

As determinações por difração de raios X se fazem de forma relativa, por 

comparação das intensidades de certos picos de difração do material em questão com as 

intensidades de uma amostra padrão, que seja considerada perfeitamente pura e cristalina. No 

caso das zeólitas, para uma avaliação quantitativa, deve-se ter cuidado na seleção dos picos de 

difração cujas intensidades vão ser comparadas, uma vez que alguns sinais, especialmente os 

que se encontram a ângulos de difração baixos, variam sensivelmente de intensidade com o 

grau de hidratação (GIANNETTO; MONTES; RODRIGUÉZ, 2000).  
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Um guia interpretativo básico (Fig. 55) para a análise de uma difratograma pode ser 

elaborado a partir dos escritos de Saavedra (1995) e McCusker e Baerlocher (2005): 

As posições das linhas (2θ) só são determinadas pela geometria da célula unitária, 

mas são sensíveis ao comprimento de onda da radiação e por incoerências instrumentais e a 

amostrais. Cada pico no difratograma representa ao menos uma reflexão e o valor em 2θ 

representa a distância interplanar,  , atrelada ao tamanho e forma da célula unitária.  

Unindo as posições das linhas com o conjunto de índices de Miller, podem ser 

determinados os parâmetros de rede para caracterização de fases e graus de pureza e 

detectadas possíveis mudanças na rede cristalina tais como: mudança de composição, 

expansão térmica, defeitos de empilhamento, deformação homogênea e mudanças de fase. 

As intensidades das linhas são decididas pelos tipos e arranjos de átomos da amostra, 

pelo volume da amostra que difrata e por fatores de correção da intensidade. Mudanças em 

qualquer átomo alteram as intensidades de todas as reflexões expostas pela amostra. 

São aplicadas para a análise da estrutura cristalina, análise qualitativa (identificação) 

e análises quantitativas (composição de fases e razão ordem/desordem e estado do agregado 

policristalino-orientação preferencial). 

As larguras das linhas são alusivas ao grau de perfeição cristalina (cristalinidade) da 

amostra. São afetadas por parâmetros instrumentais, pelos tamanhos dos domínios difratores, 

pela tensão do material e pela distribuição espectral. Quanto menor for uma dimensão do 

cristalito, mais largos serão os picos referentes às reflexões de planos perpendiculares à ela.  

São aplicadas para calcular os tamanhos de cristalito, para a realização de análises 

sobre os defeitos estruturais dos cristalitos e, em especial para zeólitas, são proveitosas para 

discussões quanto à orientação do sistema de poros e canais da estrutura. 

A linha de base ou background indica a existência ou não de fases amorfas, bem 

como dá possibilidades de se fazerem quantificações das mesmas. Logo, a altura da linha de 

base relativamente à intensidade das reflexões depende da quantidade de material amorfo e da 

possibilidade de ocorrer o fenômeno da fluorescência de raios X caso o comprimento de onda 

do emissor de radiação não seja ajustada. 
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Figura 55 – Informações que podem ser extraídas de um difratograma de raios X (Adaptado de McCUSKER; 

BAERLHOCHER, 2005). 

 

Neste trabalho, as análises de difração de raios X foram realizadas em difratômetro 

Bruker modelo D2 Phaser
®

 usando radiação Kα do    (λ = 1,54 Å), com filtro de   , 

operando à corrente de 10 mA e voltagem de 30 kV numa faixa de ângulo 2θ = 5-60º e 

spinner a 15,0 rpm. As análises foram realizadas com fenda divergente de 0,6 mm e anti-

airscattering de 1,0 mm. A varredura foi feita por passo com incremento de 0,01º e tempo de 

acumulação 0,1 s. Os valores de lower e upper discrimination foram respectivamente 0,11 V e 

0,25 V. A coleta dos sinais foi feita em detector LYNXEYE
TM

 (192 canais). 

Finalmente, foram realizados cálculos dos índices de cristalinidade relativa das 

amostras. Para tal foi escolhido o método da integração das áreas de picos referentes às cinco 

reflexões mais intensas gerando um quociente entre estas e as reflexões da amostra 

convencionada como mais cristalina, isto é, com maior valor de áreas integradas: 

 

                                  
∑                          

∑                             
 (43) 

 

4.2.2 Espectroscopia Ressonância Magnética Nuclear no estado sólido com rotação 

segundo o ângulo mágico (     /      MAS-NMR). 

 

A RMN de estado sólido é uma técnica que relaciona campos magnéticos aos 

momentos magnéticos e as transições de spins em núcleos atômicos (SHRIVER et al., 2014).  

No caso de amostras sólidas é comum fazer a amostra girar em altas velocidades no 

chamado “ângulo mágico” de 54,7° em relação ao eixo do campo magnético. Isso reduz a 

perda de resolução que é causada por efeitos anisotrópicos de dipolos paralelos e de 

distribuições uniformes de carga elétrica (interações quadrupolares) (SHRIVER et al., 2014). 
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Para zeólitas, a RMN pode entregar informações a respeito do estado da rede 

estrutural e dos sítios catalíticos, além de poder fornecer dados para estudos da cristalização e 

até de espécies hospedadas na estrutura (MAFRA; VIDAL-MOYA; BLACO, 2012).  

Sendo a unidade básica das zeólitas é o tetraedro       
  , um espectro de      

RMN pode apresentar até cinco sinais. Cada sinal pode ser entendido como a uma quantidade 

diferente de átomos de    presentes na segunda esfera de coordenação de um átomo de    em 

específico (GIANNETTO; RODRIGUEZ; MONTES, 2000).  

Cada uma destas interações é identificada por um deslocamento químico diferente 

(MAFRA; VIDAL-MOYA; BLACO, 2012) e podem ser simbolizadas tanto na forma 

“      ”, na qual   é a quantidade de átomos que não são de silício ocupando a posição de 

átomos  , quanto pela notação    (HUNGER, 2009; MAFRA; VIDAL-MOYA; BLACO, 

2012). No caso de zeólitas tipo aluminossilicato, quanto menos    estiverem compartilhando 

átomos de   com um determinado    mais o deslocamento químico se situará em menores 

valores da abcissa do gráfico (     
    ). 

O espectro de      RMN fornece como informação básica, a coordenação dos 

átomos de    na amostra fazendo separação entre sinais de átomos tetracoordenados (    ) 

referente a    pertencentes à estrutura e de átomos octacoordenados (    , unidades     ), 

denominados de alumínio extra-rede, sendo também possível a detecção de alumínios 

pentacoordenados (   ) ou tetracoordenados com alguma perturbação (     ) (GIANNETTO; 

RODRIGUEZ; MONTES, 2000; HUNGER, 2009).  

Por fim, as frequências das transições são expressas em termos da diferença entre a 

frequência de ressonância do núcleo na amostra estudada e a de um composto de referência, a 

qual é denominada de deslocamento químico (δ) (SHRIVER et al., 2014) e um gráfico das 

intensidades dos sinais em função deste descolamento é gerado. 

Os espectros de     /      RMN deste trabalho foram obtidos em espectrômetro 

Bruker AV 400. As análises foram realizadas em temperatura ambiente. Os espectros de      

RMN foram gravados com uma taxa de rotação de 5 kHz a 79,459 MHz com um  pulso de 

55°, comprimento de 3.5 μs, tempo de repetição de 180 s e usando tetrametilssilano como 

composto de referência.  

Os espectros de      RMN foram obtidos com taxa de rotação de 10 kHz e pulso de 

9°, comprimento de 0,5  μs e tempo de repetição de 1 s; o composto de referência foi o cátion 

hexaquoaluminio (          
  ).  

Finalmente, a razão       pode ser estimada a partir das intensidades dos sinais de 
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     RMN aplicados à equação: 

 

    
∑         

 
 

∑       
         

  (44) 

 

4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

 

A base teórica da MEV encontra-se na descoberta da dualidade partícula-onda. Sabe-

se que o comprimento de onda de um elétron é inversamente proporcional à sua velocidade. 

Por meio de um campo elétrico acelerador com voltagem suficientemente grande, é possível 

produzir feixes de elétrons com comprimentos de onda muito curtos (λ = 0,0005 nm), com 

alto poder de resolução e podem ser focalizados por campos eletrostáticos ou 

eletromagnéticos. (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

Com um feixe destes elétrons a superfície da amostra é “varrida” e elétrons 

retroespalhados e secundários são produzidos e captados dando origem às imagens com 

aparência tridimensional e alta resolução (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

O MEV é um dos mais versáteis instrumentos disponíveis para a observação e 

análise de características microestruturais de sólidos e pode fornecer informações sobre 

tamanho, morfologia e superfície das partículas e cristalitos, agregação de metais e 

intercrescimento de fases (JANSEN, 2001; DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007).  

Particularmente, a grande resolução de imagens para materiais não condutores dos 

MEV’s equipados com canhão de emissão de campo (MEV-FEG) tem tornado primordial o 

uso da técnica em estudos sobre mecanismos de zeolitização e de síntese de cristais zeolíticos 

grandes e nanométricos (TERASAKI, 1999; WARZYWODA; BAÇ; SACCO JR., 1999; 

CUBILLAS et al., 2011; MINTOVA; GILSON; VALTCHEV, 2013, DO et al., 2014). 

As micrografias eletrônicas de varredura mostradas no presente estudo foram obtidas 

em microscópios eletrônicos Zeiss LEO 1450VP
®
 operando a 18 kV e Zeiss Ultra-55

®
 

operando a 1 kV. 

 

4.2.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

O microscópio eletrônico de transmissão gera imagens utilizando um feixe de 

elétrons que passa através da amostra, que pode ter até 1 µm de espessura, ao invés de varrer a 
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superfície. Assim, esta técnica fornece informações sobre a estrutura interna e defeitos nos 

sólidos a partir de áreas de apenas dezenas de nanômetros quadrados (OHRING, 1995; 

TERASAKI; OHSUNA, 2005; CALLISTER JR; RETHWISCH, 2014). 

As imagens de MET deste trabalho foram obtidas em microscópio JEOL JEM-

2100F
®
 com mapeamento por imagem de campo escuro anular (HAADF) operando a 200 kV. 

As amostras foram preparadas por meio da suspensão das amostras por ultrassonicação e 

então decantadas em um grid de cobre revestido de carbono. 

 

4.2.5 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho vibracional com 

Transformada de Fourrier (FT-IR) 

 

 

A Espectroscopia na região do infravermelho vibracional é uma técnica baseada na 

absorção molecular da radiação em energias quantizadas.  As ligações químicas vibram em 

frequências específicas que correspondem à frequências vibracionais naturais de estiramento e 

deformação e ao absorverem radiação de infravermelho, estes movimentos são amplificados 

Para que uma vibração apareça no espectro de infravermelho é necessário que a ligação tenha 

momento dipolar que oscile na mesma frequência da radiação (PAVIA et al., 2015). 

A região do espectro eletromagnético referente ao infravermelho está subdividida em 

três partes: infravermelho próximo na faixa em termos de número de ondas  ̅ (unidade 

proporcional à energia) de > 3000 cm
-1

, região fundamental na faixa de 4000-400 cm
-1

 e 

infravermelho distante na faixa de < 300 cm
-1

 (LIU, 2009).   

Há dois tipos de vibrações detectadas por FTIR. O estiramento é o movimento no 

qual a distância internuclear varia. Em espécies químicas com várias ligações, os estiramentos 

podem ser simétricos, se suas rítmicas estiverem iguais, ou assimétricos, se a frequência for 

diferente. As deformações são variações no ângulo entre ligações e pode ser vários subtipos 

(SILVERTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005), mas nunca comentados para zeólitas. 

Na maioria dos espectrômetros, o sinal luminoso produzido atravessa continuamente 

a amostra onde é detectado. Esse sinal representa a soma de todos os comprimentos de onda 

da luz emitida pela fonte de luminosa, sendo necessário um tratamento matemático por meio 

da Transformada de Fourier (SKOOG et al., 2014). 

Os dados podem ser colhidos pela análise de um gráfico da transmitância (%) – a 

capacidade da substância analisada de absorver energia radiante – versus número de onda ( ̅) 

onde um conjunto de bandas compõe o espectro de infravermelho (IV). Com os espectros de 
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IV é possível obter informações a respeito da estrutura e de interações entre moléculas 

ancoradas nos canais ou nas cavidades da zeólita (FLANIGEN, 1974; SZOSTAK, 1989). 

Neste trabalho os espectros de IV foram obtidos espectrômetro Perkin Elmer 

Spectrum 65 FT-IR fazendo uso da técnica da pastilha de     (Merk-Uvasol
®
, grau 

espectroscópico), um modo comum de análise espectroscópica de zeólitas por FTIR (LIU, 

2009), em que a amostra em pó é misturada a brometo de potássio numa proporção definida e 

prensada (5 Mg) para formar uma pastilha e então analisada, numa razão de 0,1% de zeólita. 

A faixa de análise foi de 4000-400 cm
-1

. 

 

 

4.2.6 Análise térmica (TG/DTG e DTA) 

 

 

A termogravimetria (TG) é uma técnica de análise térmica na qual a variação de 

massa da amostra é acompanhada, em percentual, em função da injeção de calor controlada 

por uma variação programada de temperatura. A termogravimetria diferencial (DTG) é 

semelhante, porém mede a taxa de perda de massa, 
  

  
. Já a análise térmica diferencial (DTA) 

ocupa-se da detecção de eventos termodinâmicos na amostra (PÁL-BORVÉLY, 2007). 

Para zeólitas, curvas de TG são úteis em discussões a respeito da hidratação e da 

estabilidade das fases (GABELICA et al., 1984) e podem ser aplicadas para a descrição de 

nuances referentes a aditivos orgânicos frequentemente usados em síntese de zeólitas 

(PERGHER; CORMA; FORNÉS, 2003) especialmente se houver acoplamento com técnicas 

de identificação de espécies químicas (PÁL-BORVÉLY, 2007).  

As curvas de TG e DTG deste trabalho foram obtidas em equipamento Netzsch TG 

209F3 Tarsus
®
. Foi utilizada uma quantidade de amostra em torno de 8-9 mg, posta em 

cadinho de   . A atmosfera da análise foi de ar com uma vazão de 20 cm
3.

min
-1

 e a rampa de 

aquecimento foi de 25 a 900 °C à taxa de 10 °C
.
min

-1
. Aditivamente, uma curva de DTA foi 

calculada a partir do software Proteus
®

. 
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4.2.7 Espectrometria de emissão atômica com plasma induzido acoplado (ICP-OES) 

 

 

A ICP-OES é uma técnica espectroscópica que conta com plasma para atomizar o 

analito e produzir determinações de composição química menos susceptíveis à interferentes e 

fornece resultados mais acurados (SKOOG et al., 2014). 

A determinação de teor de cátions metálicos nas águas utilizadas nas sínteses foram 

realizadas a partir da metodologia USEPA 6010C utilizando ICP-OES Thermo Fisher 

Scientific, modelo iCAP 6300 Duo
®

, com vista axial e radial, detector simultâneo CID 

(Charge Injection Device). Argônio comercial com pureza de 99,996% (White Martins – 

Praxair
®
) foi aplicado para purgar a óptica, como gás de nebulização e auxiliar.  

Para introduzir a amostra foi usado nebulizador Burgener Miramist e câmara de 

nebulização ciclônica, onde a amostra é bombeada para o plasma com uma bomba peristáltica 

acoplada ao equipamento e seu fluxo é controlado pelo programa iTeva
®
 Thermo Scientific.  

A tocha utilizada foi de quartzo do tipo desmontável. Os parâmetros instrumentais 

otimizados em função da robustez do plasma para soluções aquosas acidificadas foram a 

potência da fonte de RF de 1150 W, a vazão do gás nebulizador de 0,75 L
.
min

-1
, a vazão do 

gás auxiliar de 0,5 L/min e tempo de estabilização de 15 s. 

O mesmo equipamento foi utilizado para analisar o teor de silício em algumas 

soluções coletadas após a primeira lavagem do sólido. 

As análises elementares das zeólitas foram realizadas em espectrômetro de emissão 

óptica Varian 715-ES. As amostras foram inicialmente dissolvidas numa solução aquosa de 

HNO3/HCl/HF. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo serão tratados os resultados obtidos de cada técnica de caracterização 

em relação à formação das fases cristalinas e ao efeito que cada modificação efetuada na 

síntese “padrão” implica no tamanho e na morfologia dos cristais formados. 

 

 

5.1 Síntese de referência para o método utilizado 

 

 

O método adotado como padrão pela IZA, divulgado no compêndio Verified 

Syntheses of Zeolitic Materials (MINTOVA, 2016), publicado no artigo de Kim e Ahn 

(1991), foi utilizado como base para as sínteses do presente trabalho. Em geral, o 

procedimento metodológico foi mantido, havendo maiores variações somente quando o 

estudo específico as tornou necessárias. 

Inicialmente uma síntese de referência foi realizada para verificar se a mudança de 

reagentes e de ambiente influenciaria significativamente a cristalização de zeólita mordenita 

com relação ao padrão IZA. As relações de massa, o tempo e a temperatura de tratamento 

térmico foram mantidas. As diferenças, neste caso, resumem-se aos graus de pureza dos 

reagentes, à natureza da sílica e à condição dinâmica do tratamento térmico.  

O difratograma de raios X desta amostra de referência, nomeada como “MOR-REF”, 

foi comparado com o difratograma provido pela IZA, nomeado como “MOR-IZA” (Fig. 56).  

 

Figura 56 – Difratogramas de raios X da amostra adotada como referência de síntese e do padrão IZA. 
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A comparação de reflexões (Tab. 07) foi efetuada com os dados fornecidos pela IZA. 

A determinação das reflexões de MOR-REF foi realizada com a ajuda do software Winplotr
®
. 

 

Tabela 07 – Comparação de reflexões (2θ) da amostra MOR-REF com IZA-MOR 

MOR-REF  IZA-MOR MOR-REF IZA-MOR MOR-REF IZA-MOR 

6,537 6,503 25,246 25,179 41,908 41,779 

8,647 8,607 25,696 25,608 42,749 42,604 

9,745 9,760 26,342 26,227 44,311 44,088 

13,412 13,437 27,161 27,063 44,628 44,470 

13,911 13,822 27,921 27,850 45,003 44,879 

14,537 14,580 28,316 28,253 45,405 45,376 

15,337 15,286 28,848 28,823 46,560 46,541 

17,416 17,263 30,483 30,315 47,427 47,300 

17,656 17,574 30,961 30,869 48,464 48,409 

18,299 18,176 32,803 32,780 49,590 49,421 

19,431 19,321 33,265 33,125 50,074 50,132 

19,675 19,593 34,138 33,955 50,396 50,344 

21,023 20,931 34,694 34,617 50,959 50,980 

21,584 21,433 35,110 35,424 51,924 51,911 

22,227 22,181 35,713 35,581 53,291 53,292 

23,227 23,141 36,546 36,509 54,045 53,971 

23,697 23,617 36,942 36,978 55,331 55,328 

24,607 24,507 39,593 39,503 55,904 55,987 

24,624 24,521 39,589 39,503 56,829 56,775 

24,991 24,943 40,556 40,366 57,756 57,676 

25,049 25,169 41,479 41,353 59,894 59,727 

 

De acordo com Szostak (1989), as reflexões mais importantes para zeólitas situam-se 

na faixa de 5-40º 2θ visto que as intensidades decaem bastante acima deste valor. Além disso, 

o difratograma IZA é gerado teoricamente e não leva em conta os aspectos instrumentais 

inerentes e nem a natureza dos átomos situados nos sítios T, o que implica na não visualização 

de determinadas reflexões que tenham intensidades muito baixas. Estes adendos podem 

justificar as discrepâncias entre a posição das reflexões detectáveis. 

Para a mordenita, as distâncias interplanares, em   ( ), características assinaladas 

em Mintova (2016) são 3,45; 3,97; 9,02; 3,27 e 3,21 Å. Estes valores não são encontrados 

com exatidão no padrão IZA e tornam-se confusos, mas estimativas podem ser feitas.  

Hu et al. (2008) relatam que as reflexões que caracterizam a rede cristalina da 

estrutura MOR estão por volta de 2θ = 6,588°, 9,868°, 13,508°, 19,688°, 22,328°, 25,768°, 

26,328°, 27,928°, 30,948° e 35,728° e Narayanan et al. (2015) adiciona a reflexão em 15,30º a 

este conjunto que leva em conta os valores de   propostos pela IZA com maiores 

intensidades. Reflexões em ângulos similares podem ser encontradas em MOR-REF. 
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Em súmula, a comparação dos difratogramas exibe coerência entre as reflexões da 

amostra e aquelas do padrão teórico IZA, sugerindo que o método e os reagentes adotados 

conduzem à amostras com pureza e cristalinidade aceitáveis. Os pequenos deslocamentos são 

decorrentes de fatores oriundos do equipamento, da preparação da amostra que são comuns e 

esperados nas análises. Ademais, há a questão de que o difratograma padrão IZA é refinado 

sem especificações nas identidades dos átomos   e assim as razões       bem com as 

localizações efetivas dos átomos de    promovem variações nas posições das reflexões.  

Ainda a respeito da estrutura, o espectro de      RMN (Fig. 57A) apresenta três 

sinais. O primeiro, centrado em -112 ppm é decorrente de átomos de    cujas vizinhanças 

próximas são estritamente outros átomos de    (        ou   ). O segundo, em -105 ppm, é 

devido aos sítios         ou    e segundo Bordart et al. (1986) também pode ter relação com 

sítios ácidos e o terceiro, em -99 ppm, é referente a interação         ou   .  

 

  

Figura 57 – Espectro de RMN da amostra MOR-REF. (A)     , (B)     . 

 

O resultado está em acordo com as referências encontradas na literatura (HAYS et 

al., 1984; BODART et al., 1986) para a zeólita mordenita. A inexistência dos 5 sinais é 

apontada como esperado pela literatura quando a SAR da zeólita é menor do que 10 

(MAFRA; VIDAL-MOYA; BLASCO, 2012). Ora, a SAR do gel de síntese está em torno de 

10,5, logo, este resultado sugere que não houve aproveitamento total das fontes de silício e de 

alumínio para a formação da estrutura MOR, ficando o restante em solução. 

O espectro de      RMN (Fig. 57B) mostra apenas um pico a 55 ppm que é referente 

aos alumínios da estrutura e dá indicativos a respeito da quantidade de sítios de Brønsted 



121 
 

 

 

(ZHANG et al., 2016). Não foi detectado sinal de alumínios extra-rede o que sugere uma 

quantidade muito diminuta de defeitos nos cristais.  

A partir das intensidades dos sinais a SAR desta amostra pôde ser calculada a partir 

da equação 44 e seu valor pode ser comparado ao obtido por ICP (Tab. 08). 

 

Tabela 08 – Análise elementar e comparativo da razão       obtida por ICP e por RMN para 

a amostra MOR-REF. 

Si (mol) Al (mol) Na (mol) SAR (ICP) SAR (NMR) 

12,16 1,98 1,77 6,12 6,52 

 

A primeira observação é a disparidade entre a SAR no gel de síntese (10,5) e as 

SAR’s do produto de síntese. Isso pode indicar que, durante a cristalização, há muita 

mobilidade das espécies de silício como verificado em outros sistemas (ZHDANOV, 1974) e 

que, no momento em que o processo é interrompido para preservar a fase MOR, parte destas 

encontra-se em solução. 

A diferença entre a SAR obtida por ICP e a calculada por RMN pode decorrer do 

fato de que a análise por ICP detecta a quantidade global de elementos na amostra, enquanto a 

RMN restringe-se à composição da rede zeolítica.  

Foi realizada uma análise da situação das ligações químicas da amostra MOR-REF 

(Fig. 58) por espectroscopia vibracional na região do infravermelho com transformada de 

Fourrier (FT-IR). O espectro obtido mostra grande quantidade de vibrações características de 

zeólitas encontradas no infravermelho médio. 

 

 
Figura 58 – Espectro de infravermelho geral da amostra MOR-REF. 
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As bandas em 3631 e 3451 cm
-1

 são referentes à vibrações fundamentais, overtone e 

de combinação de estiramento de ligações    (     ) (KARGE; GEIDEL 2004). A grande 

questão a respeito destas vibrações consiste em quais grupos hidroxila elas pertencem.  

De acordo com Karge (2001) e Liu (2009) a região 4000-3000 cm
-1

 é característica 

de vibrações relacionadas à superfície das zeólitas e seus grupos terminais silanóis e 

aluminóis. As discussões neste formato são reportadas especialmente quando se analisa 

zeólitas protonadas e, por vezes, em atmosfera controlada (ISERNIA, 2013; BORDIGA et al., 

2015; LIU, 2009). No caso da mordenita, estas bandas podem ajudar a diferenciar se os 

grupos    estão nos canais principais ou nos side pockets (KARGE; GEIDEL, 2004). 

Outra maneira comum de interpretação é que, como as zeólitas podem ter muita água 

adsorvida na superfície, tais bandas seriam referentes a vibrações simétricas e assimétricas de 

moléculas de água (PERCHAR; RYKL, 1979). Segundo Liu (2009) as moléculas de água 

podem estar presentes na forma livre, livremente coordenada, fortemente coordenada e como 

clusters. De fato, esta é uma região do espectro de infravermelho em que a água manifesta 

algumas vibrações (FALK  et al. 1966; DU et al. 1993).  Unger (1979) distingue quatro tipos 

de interações de grupos hidroxila com a água na superfície de sílicas porosas exibidas nesta 

região do infravermelho. Neste sentido, as duas bandas no espectro podem representar grupos 

   envolvidos em ligações de hidrogênio com outros grupos     internos ou     livre 

adsorvida e água líquida adsorvida fazendo ligação de hidrogênio, respectivamente. 

Geiger (2011) encontrou uma série de pequenas bandas na região de       para a 

zeólita mesolita, as quais ele atribuiu a diversos tipos de vibrações das moléculas    . Ele 

também observou o aumento na intensidade destas bandas à medida que a temperatura 

durante a análise diminuía a partir de 20 °C. Numa visão mais aproximada (Fig. 59), a 

amostra MOR-REF também parece ter uma série de pequenas vibrações que podem ter 

significado similar. Adicionalmente, Yang et al. (2011) também atribuíram estas bandas à 

vibrações de moléculas de água 

Porém, Liu (2009) afirma que a faixa característica deste tipo de vibração está na 

região do infravermelho próximo. A participação da água adsorvida nesta região ficaria por 

conta das ligações de hidrogênio com os grupos    da superfície, também responsáveis pela 

largura destas bandas (LIU, 2009).  

Já Sharma, Rajaram e Tomar (2008) concluíram que a absorção bimodal de certas 

amostras de mordenita pode ser entendida como uma banda de natureza não especificada e 

outra referente à moléculas de água livres. Narayanan et al. (2015) sugere que estas vibrações 
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são conjuntamente oriundas de grupos silanóis e de moléculas de água. 

 

 
Figura 59 – Região de 4000-3000 cm

-1
 no espectro IV de MOR-REF. 

 

A seguir, há uma banda muito fraca em 2922 cm
-1

 que pode ser decorrente de 

vibrações de libração e combinação entre moléculas de água (PECHAR; RYKL, 1982). A 

banda seguinte, em 1634 cm
-1

, é oriunda de vibrações de deformação (     ) de moléculas 

de água (KARGE, 2001) e pode ser usada para estudos envolvendo hidratação/desidratação de 

zeólitas. Esta banda pode aparecer mesmo em amostras preparadas em atmosfera controlada, 

no momento da preparação da pastilha com     (NARAYANAN et al., 2015). 

O bloco de vibrações seguinte está relacionado à estrutura da zeólita. Segundo 

Flanigen, Khatami e Szymanki (1971), um dos trabalhos mais significativos sobre FTIR 

médio aplicado à zeólitas, o ombro em 1231 cm
-1

 representa vibrações internas de estiramento 

assimétrico (OTO) em unidades     (       ), mais associadas aos átomos de 

oxigênio, enquanto a banda mais forte do espectro, em 1065 cm
-1

, o estiramento assimétrico 

externo entre unidades     (        ). Szostak (1989) afirma que a primeira se refere a 

vibrações externas entre unidades     e a segunda a estiramentos assimétricos de ligações 

  .  

A região de 900-500 cm
-1

 (Fig. 60), onde se situa a maior parte das vibrações das 

ligações inter-tetraédricas (LIU, 2009), mostra uma série de bandas de pequena intensidade. A 

banda em 810 cm
-1

 é referente a vibrações de estiramento simétrico (OTO) entre 

unidades     (       ), muito sensível à alterações estruturais (FLANIGEN; KHATAMI; 

SZYMANKI, 1971).  
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Figura 60 – Região de 900-500 cm
-1

 do espectro IV de MOR-REF. 

 

Apesar de a banda fraca e larga em 725 cm
-1

 não estar encaixada em nenhuma das 

regiões indicadas por trabalhos de referência (FLANIGEN; KHATAMI; SZYMANKI 1971), 

Sharma, Rajaram e Tomar (2008) dão duas possibilidades: (1) a banda pode ser devida a 

vibração de deformação dos anéis S4R junto a outros modos vibracionais. Estes anéis podem 

ser aqueles que se unem aos anéis de 5 membros para formar as cadeias da mordenita ou os 

que se formam quando se observa a estrutura MOR como lâminas interligadas.  

A outra possibilidade (2) é que ela seja decorrente de modos de estiramento de 

unidades tetraédricas com átomos     ,         
  . Mohamed e Salama (2002) afirmam se 

tratar de vibrações em grupos isolados      e Lezcano et al. (1997) especifica que estes 

grupos estão localizados nos anéis S4R. Todavia, Szostak (1989) defende que não é possível 

fazer distinção entre      e      devido às similaridades nas massas do silício e do alumínio 

e, segundo Flanigen et al. (1979), os valores associados à ligações     são uma média entre 

     e      sendo mais coerente optar pela designação genérica em decorrência da tenuidade 

na diferença nas constantes de força. Esta banda também pode ser resultado da sobreposição 

de bandas mais estreitas (FLANIGEN; KHATAMI; SZYMANKI, 1971). 

A banda em 628 cm
-1

 é associada estiramentos simétricos de ligações entre átomos   

      ) (KARGE, 2001; LIU, 2009). O próximo conjunto de bandas, na região 580-550 cm
-1

, 

segundo Sharma, Rajaram e Tomar (2008), podem ser vinculadas ao grau de ordem estrutural 

da zeólita ou anéis e/ou a vibrações em anéis 8MR. Provavelmente estes anéis são as janelas 

dos canais 8MRc e side pockets já que não há unidade de construção com este tipo de anel na 

estrutura MOR, a despeito de as vibrações de abertura de poros serem mostradas na região do 

infravermelho distante (KARGE, 2001). O número de vibrações pode ser devido ao fato de 
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que os canais são elipsoidais em ângulos diferentes e as distâncias interatômicas juntamente 

com as vibrações devem variar em distância e força.  

Ainda de acordo com Sharma, Rajaram e Tomar (2008) a banda fraca em 549 cm
-1

 

pode ser associada a vibrações de rotação ativas ao IV e de deformação      , enquanto 

para Szostak (1989) ela se origina de vibrações dos anéis D5R.  

A última e forte banda assinalada no espectro em 457 cm
-1

 é atrelada à vibrações de 

dobramento (     ) dos anéis D5R primários, o que leva a entender que as vibrações que 

originam a banda em 549 cm
-1

 são de estiramento (NARAYANAN et al., 2015).  

Para avaliar se a estabilidade térmica da amostra é condizente com a da zeólita 

mordenita foi realizada uma análise termogravimétrica. As curvas de análise térmica (Fig. 61) 

indicam poucos eventos.  

A curva de TG mostra a perda de massa de aproximadamente 12% no intervalo entre 

40-190 °C que deve ser referente à água adsorvida e entre 190-350 °C podendo ser decorrente 

da dessorção da água fracamente ligada à estrutura (SAKIZCI, 2015). Esta extensão da faixa 

de perda de massa pode ser devida à compressão dos canais de 8MR, em especial aos side 

pockets, que têm desvios de direção nas intersecções com os canais principais podendo 

dificultar o processo de dessorção.  

A estabilização da amostra a partir de 350 °C exclui a possibilidade de 

desidroxilação, já que esta tende a ocorrer a temperaturas mais elevadas (FÖLDESOVÁ et al., 

1999). A curva de DTG permite que os dois eventos sejam mais bem visualizados, sendo que 

eles podem estar atrelados à separação da dessorção das duas categorias de moléculas de água 

na estrutura (FÖLDESOVÁ et al., 1999).  

 

 

Figura 61 – Curvas de análise térmica da amostra MOR-REF.  
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Junto a essa análise foi obtida adicionalmente, uma curva de DTA pelo método c-

DTA
®
. A curva DTA teórica também aponta dois eventos endotérmicos que coincidem com 

as perdas de água. Estes dados apoiam a conclusão de que embora as moléculas de água sejam 

dessorvidas com diferentes energias dos canais da estrutura MOR, esta diferença não é muito 

grande, de forma que a perda de massa apresenta-se praticamente contínua. Além disso, estes 

dados são indícios de que o material não possui grande quantidade de defeitos interfaciais que 

se apresentam como grupos silanóis terminais (LECHER; JENTYS, 2007), visto que, se fosse 

o caso, poderia haver um evento de condensação destes grupos com temperaturas maiores. 

Com respeito à morfologia e ao tamanho de partícula e de cristalitos podem ser 

apreciadas por microscopia eletrônica de varredura (Fig. 62).  

  

  
Figura 62 – Micrografias de varredura da amostra MOR-REF. 

 

As micrografias mostram que as partículas formadas podem ter sua morfologia 

descrita como sendo em forma de pastilhas ou ainda, que os cristalitos se agregam como 

partículas com formato se assemelhando à célula ortorrômbica, equivalente ao que ocorre com 

alguns cristais grandes (WARZYWODA et al. 1995; LU; OUMI; SANO, 2006; KHALIL; 

MURAZA; AL-AMER, 2016). O aspecto dos cristalitos também aparenta ser 

morfologicamente ortorrômbico. 
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A maioria das partículas tem dimensões de 1 µm ou mais e são constituídas por 

numerosos cristalitos de tamanhos cujas maiores dimensões oscilam entre 100 e 300 nm, 

conforme pode ser visto na micrografia com medidas de tamanho (Fig. 63). As partículas de 

maior tamanho dão margem à sugestão de que com tempos de síntese prolongados, os 

cristalitos sejam unificados em um único cristal bem maior. 

 

Figura 63 – Dimensões de cristalitos da amostra MOR-REF.  

 

Para a maioria dos cristalitos é visível a maior extensão para um dos eixos 

cristalográficos, provavelmente o eixo seguindo a proposição de Zhang et al., (2016). Para as 

demais dimensões, certos cristalitos apresentam tamanhos próximos de 100 nm em ao menos 

uma das suas dimensões. 

A observação do estado das partículas pode ser complementada com imagens de 

microscopia eletrônica de transmissão (Fig. 64). 
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Figura 64 – Microscopias de transmissão da amostra MOR-REF. 

 

As imagens de MET mostram que as partículas, que a menores magnificações 

lembram a morfologia acicular, se encontram muito aglomeradas. Conforme aumenta a 

aproximação passam a ser visíveis alguns cristalitos, o que indica forte agregação de tal modo 

que a parte central das partículas aparece como se fosse um único cristal. Apesar disso, 

algumas partículas menores mostram com maior nitidez que a amostra consiste de agregados 

de cristalitos, os quais têm tamanhos variados. 

Diante do exposto, assume-se que o procedimento padrão gerou uma amostra de 

zeólita mordenita com graus de pureza e de cristalinidade aceitáveis para seu propósito de 

comparação. 

 

 

5.2 Influência da condição do tratamento térmico. 

 

 

A metodologia padrão estabelecida pela IZA para a síntese da mordenita não 
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esclarece se a síntese foi realizada em modo estático ou sob agitação. Entretanto, o artigo de 

Kim e Ahn (1991) descreve o processo sem agitação. Assim, um pequeno estudo a partir de 

um sistema semelhante ao da síntese adotada como referência, foi realizado em condição 

estática (Fig. 65), com tempos acima e abaixo do padrão (24 h).  

 
Figura 65 – Difratogramas de raios X da síntese a 170 °C em condição estática. 

 

O resultado mostra que em nenhum dos tempos de síntese houve qualquer formação 

de fase cristalina. A diferença nos graus de pureza entre os reagentes utilizados neste trabalho 

e na síntese padrão da IZA pode estar influenciando no processo ou mesmo, é possível que 

maiores tempos de aquecimento viabilizem a cristalização, mas tornem o processo menos 

competitivo do ponto de vista da aplicação.  

Entretanto chama-se à atenção para as diferentes naturezas da sílica. A sílica Zeosil
®
, 

utilizada por Kim e Ahn (1991), é do tipo precipitada enquanto a utilizada no sistema testado, 

Aerosil
®
 200 a priori, é do tipo pirogênica. Embora ambas sejam pós finos e higroscópicos, as 

diferenças no teor de água, na natureza das partículas e na produção podem ser explicativas 

para o não sucesso da síntese em estático. 

Apesar disso, Hu et al (2008) obtiveram mordenita em sistema semelhante ao padrão 

com sílica Aerosil
®
 200 numa síntese do tipo dry gel, onde o gel preparado foi seco por 7 h a 

80 °C e pouca quantidade de água foi colocada na parte de baixo do autoclave separadamente 

do gel.  Uma vez que a síntese de zeólitas pode ser demasiadamente sensível à mudanças, o 

período em que o gel foi seco pode ter funcionado como tempo de envelhecimento à uma 

temperatura mais baixa do que o tratamento térmico. Sendo assim, o pó introduzido nos 

autoclaves pode ser constituído de quantidade considerável de precursores zeolíticos que irão 

formar cristais em alta concentração. Novamente, os graus de pureza dos reagentes e as baixas 

quantidades de gel e água postas nos autoclaves podem ter exercido alguma favorabilidade à 
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cristalização. 

Com base na química de cristalização, outra tentativa foi realizada para a síntese em 

estático. No lugar do aluminato de sódio foi utilizado hidróxido de alumínio na forma de 

gibbsita. A escolha foi baseada no fato de que sendo um reagente cristalino, sua superfície 

poderia servir como promotora de nucleação secundária enquanto fosse dissolvida, além 

disso, uma maior concentração de íons     viabiliza uma dissolução mais eficaz da sílica e 

maior taxa de nucleação.  

Para ajustar o teor de     foi utilizado fluoreto de sódio,    , como proposto em 

Zhang et al. (2016). Além de suprir a carência de     deixada pela substituição do aluminato 

por      , ainda é fornecida uma quantidade de íons   . Num sistema hidrotérmico básico os 

ânions fluoreto podem atuar em parceria com os íons     no processo de ordenamento do 

sistema ou na formação das “ilhas de ordem” do mecanismo de Cundy e Cox (2005), mas 

também podem causar modificações nos cristais ou no curso da cristalização (ZHANG et al., 

2016); no entanto, a quantidade adicionada torna o reagente uma opção viável para as 

condições estabelecidas nesta síntese. Os difratogramas de raios X (Fig. 66) mostram o 

resultado. 

 

 

Figura 66 – Difratograma de raios X da amostra obtida em estático com         e     comparado aos da IZA-

MOR e Gibbsita. 

 

Nestes difratogramas é possível observar a presença prevalecente da fase Gibbsita na 

amostra, mas também são visíveis algumas reflexões alheias à fase, destacadamente a 2θ = 

5,80 e 25,94 que podem ser reflexões do conjunto mais intenso da fase mordenita.  

É importante frisar que o procedimento experimental conservou-se imutado, o que 
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permite inferir que o mesmo pode não ser adequado para uma dissolução apreciável desta 

fonte de alumínio cristalina, pois consta como fonte viável para a síntese de zeólitas (FEIJEN; 

MARTENS; JACOBS, 1994).  

Também é possível que, com a prossecução do tratamento térmico, uma nova fase, 

com indicativos de que seja mordenita, seria formada visto que a presença de material amorfo, 

que pode ser constituído de percussores zeolíticos, junto com reflexões alheias à gibbsita. 

Partindo dos parâmetros iniciais de MOR-REF, o tratamento térmico em agitação foi 

avaliado prioritariamente com velocidade angular       ) de 32 rpm. A análise por difração 

de raios X (Fig. 67) mostra o resultado. 

 

 
Figura 67 – Difratogramas de raios X da síntese em agitação (32 rpm) 

 

Os resultados indicam que, no sistema adotado neste trabalho, a fase mordenita 

necessita de uma melhor distribuição da energia transferida durante o tratamento térmico que 

pode ser proporcionada pela agitação. O fato de que a densidade do hidrogel formado é 

elevada se comparada à sínteses padrão IZA de zeólitas como a LTA também pode tornar este 

fator importante devido à dificuldade de deslocamento das espécies silicato e 

aluminossilicato. Supletivamente, a promoção de micro-atritos pode atuar, seguindo a ideia de 

Freund (1976), como se fosse um processo de nucleação secundária favorecendo a formação 

da fase cristalina.  

Foi testada ainda uma       de 64 rpm para a verificação da possível influência 

desta variável na síntese. O difratograma de raios X mostra o resultado (Fig. 68). 
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Figura 68 – Difratograma de raios X das amostras obtidas com agitação (64 rpm). 

  

O resultado sugere que, na temperatura de 170 °C, a agitação exerce influência na 

cinética de cristalização da zeólita mordenita, já que várias reflexões surgem já com 6 h de 

tratamento térmico. Chamam à atenção, entretanto, as diferenças nas intensidades das 

reflexões quando comparados os difratogramas com os das amostras sintetizadas a 32 rpm.  

A disparidade nas intensidades nas amostras obtidas com 10 h de síntese pode ser 

decorrente de um crescimento com orientação distinta, proporcionado pela frequência de 

micro-atritos ou apenas de algum tipo de ordenamento preferencial. Contudo, as informações 

fornecidas por DRX apenas permitem o levantamento de hipóteses. 

Micrografias de varredura para amostra obtida após 24 h de cristalização (Fig. 69) 

sugerem sensíveis diferenças em relação à morfologia em comparação à MOR-REF. Observa-

se ainda um estado de aglomeração em formato esférico. 

  
Figura 69 – Micrografias de varredura da amostra de 24 h da série MOR(170)-64RPM.  
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O tamanho das partículas e cristalitos para esta amostra (Fig. 70) se assemelha ao 

encontrado para a amostra MOR-REF. Entretanto, as dimensões ligeiramente reduzidas 

podem decorrer do aumento da frequência de atritos durante a cristalização (DING et al., 

2007). 

 
Figura 70 – Dimensões de partícula e cristalito da amostra de 24 h da série MOR(170)-64RPM.  

 

Deste modo, os resultados mostrados posteriormente neste trabalho têm o tratamento 

térmico em agitação de 32 rpm como parâmetro fixo, exceto quando devidamente destacado. 

 

 

5.3 Estudo cinético 

 

 

O estudo cinético preliminar da síntese de MOR-REF foi realizado para o 

acompanhamento do processo de zeolitização bem como para a obtenção das primeiras 

informações quanto a cristalinidade do material resultante e ao tamanho das partículas. A 

formação da fase MOR foi acompanhada por difração de raios X (Fig. 71). 
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Figura 71 – Difratogramas de raios X do estudo cinético a 170 °C, série MOR(170). 

 

Nestes resultados são visíveis as estabilidades termodinâmica e cinética da fase MOR 

neste sistema. Sistemas envolvendo direcionadores de estrutura de natureza orgânica, 

recentemente utilizados para as sínteses de mordenita com tamanhos distintos do padrão 

(SHARMA; RAJARAM; TOMAR, 2008; MAO et al. 2014), tendem a apresentar uma 

delicada competição de fases zeolíticas (ERDEM; SAND, 1979). 

As cristalinidades relativas (Fig. 72) foram calculadas a partir da equação 39 da qual 

foram geradas as curvas de cristalização. Como referência 100% cristalina foi tomada a 

amostra de 18 h ao invés da amostra MOR-REF, visto que aquela apresentou maior valor de 

área e deixando a curva com valor máximo em 1. 

As reflexões escolhidas para a integração de áreas foram as cinco mais intensas e de 

base bem definida correspondendo aos planos (200), (330), (150), (202) e (350); (   = 9.7°, 

19,6°, 22,4°, 25,8° e  26,4°, aproximadamente). Este procedimento também foi adotado por 

Hincapie et al (2004), Mohamed et al. (2005) e Mignoni et al. (2008), trabalhos relevantes 

envolvendo a cinética da síntese de zeólita mordenita.  

 



135 
 

 

 

 
Figura 72 – Curva de cristalização das amostras da série MOR(170) . 

 

Os difratogramas, bem como a curva de cristalização indicam a rápida zeolitização 

do material sob tratamento térmico no intervalo de cerca de 1 hora, entre 8 e 9 horas de 

aquecimento. Após as aproximadamente 8 horas, caracterizadas como período de indução 

(CUBILLAS; ANDERSON, 2011), começa a surgir fase cristalina em tamanho suficiente 

para ser detectada por DRX. Depois de 9 horas de aquecimento, a cristalinidade tende a 

aumentar em taxas cada vez menores, até 18 horas, seguidas de uma aparente perda de 

cristalinidade que deve resultar em redissolução da fase mordenita para originar uma fase 

termodinamicamente mais estável.  

A curva cinética encontrada em Kim e Ahn (1991), o padrão IZA, mostra que o 

tempo de indução é um pouco mais curto, embora a porcentagem total de cristalinidade seja 

alcançada também por volta de 18 horas; isso torna a cristalização um pouco menos repentina. 

O decurso de perda de cristalinidade também é mais suave do que no caso de MOR(170).  

A curva de cristalização obtida por Choudhury, Borthakur e Bora (1998) a 175 °C e 

usando silicato de sódio como fonte de sílica mostra um resultado com semelhanças, onde 

ocorre um aumento agudo da cristalinidade entre 6 e 10 horas de aquecimento, chegando mais 

rapidamente a 100% de cristalinidade. 

Outros comparativos semelhantes são as curvas cinéticas obtidas por Zhang et al. 

(2011)  e Zhang et al., (2009). No primeiro caso, usando sílica pirogênica e temperatura de 

cristalização foi 164 °C (uma diferença que permite a comparação), o tempo para completar 

os 100% de cristalinidade foi cerca de 70 horas sob condições assinaladas como dinâmicas, 

fazendo alusão a um tratamento não-estático. O segundo, usando sílica gel (Davisil
®
 636) e 

temperatura de 170 °C, cerca de 120 horas para a completa cristalização. 

A partir do seguimento da cinética foram realizadas análises elementares das águas-

mães da parte mais crítica da curva de cristalização (8-8,5 h) (Tab. 09) a fim de obter 
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informações a respeito do movimento de nutrientes entre solução e fase sólida durante a 

cristalização. 

 

Tabela 09 – Análise elementar das águas-mães de algumas amostras da série 

MOR(170). 

Tempo de cristalização da amostra (h) [  ] (ppm) 

8 256,2 

8,25 2256,0 

8,5 3488,0 

 

Destaca-se o movimento do silício que vai aparecendo em maior quantidade na 

solução com o decorrer da cristalização. Este resultado está de acordo com o observado por 

Zhdanov (1974) e ajuda a esclarecer o motivo pelo qual a SAR da zeólita em MOR-REF é 

menor do que no gel. 

A cristalização também foi analisada por FTIR (Fig. 73) onde a formação de todas as 

ligações químicas referentes à zeólita pode ser acompanhada no decorrer do processo de 

cristalização. 

 
Figura 73 – Espectros de FTIR para a série MOR(170). 

 

Antes de ser submetido ao tratamento térmico, o espectro de FTIR mostra varias 

bandas semelhantes àquelas encontradas em uma amostra de zeólita bem cristalina. A banda 

próxima 3400 cm
-1

 pode ser relacionada às vibrações de grupos silanol nas superfícies das 

partículas formadas durante a preparação do gel. Partículas com este caráter são previstas no 



137 
 

 

 

mecanismo de zeolitização de Do et al. (2014).  

A banda próxima a 1600 cm
-1

, acompanhada de um ombro em 1650 cm
-1

, também 

está relacionada às vibrações de moléculas de água provavelmente adsorvidas à superfície das 

partículas, visto que ainda não há rede cristalina da zeólita para confinar água desta forma.  Já 

a banda em torno de 1400 cm
-1

, é um diferencial entre o espectro do gel e os espectros do 

sistema em processo de crescimento de cristal. Não foi encontrada nenhuma referência a 

respeito desta banda na literatura, mas é evidente que se trata de um tipo de ligação que não 

tem parte na estrutura zeolítica, desaparecendo completamente quando se inicia o processo de 

crescimento de cristal. 

A banda seguinte, referente à ligações     , é a mais intensa e se mostra mais 

alargada no sistema completamente amorfo do que num sistema com cristais crescendo. Este 

aspecto também é mostrado por Shukla e Pandya (1989) para o espectro FTIR de sílica 

amorfa. 

A banda na faixa de 800 cm
-1

 é identificada como referente a vibrações de 

estiramento simétrico (OTO) entre unidades     (       ), o que sugere que, no gel 

recém-preparado, as partículas apresentam tetraedros interligados em quantidade e ligações 

equivalentes a seus pares cristalinos. Por fim, a banda em 460 cm
-1

 indica a presença de anéis 

duplos, indicativamente os D5R caraterísticos da estrutura MOR. 

A partir de 8 h de tratamento térmico, começa a se formar o espectro característico 

da zeólita mordenita. Em 8 h, as intensidades das bandas diminuem o que pode indicar que 

parte do sólido inicial passa para a solução ou mesmo que algumas ligações são quebradas e 

refeitas no processo de formação das partículas de zeólita.  Além do desaparecimento do 

ombro em 1650 cm
-1

 e da banda em 1400 cm
-1

, ocorre ainda a repartição da banda dos grupos 

silanóis em duas, ocorrem pequenos deslocamentos nas bandas em 1600 e 800 cm
-1

. Além 

disto, o ombro próximo a 1200 cm
-1

, correlacionado a vibrações internas de estiramento 

assimétrico (OTO) em unidades     (       ), também irrompe gradativamente. 

Com o prosseguimento do tratamento, as intensidades das bandas vão aumentando. 

Além disso, a banda próxima a 1050 cm
-1

 sofre leves deslocamentos os quais Stojković e 

Adnajević (1988) atribuíram ao grau de polimerização dos tetraedros       
   e à formação 

dos cristais. 

A região entre 800-500 cm
-1

 mostra o surgimento progressivo de pequenas bandas 

características das estruturas zeolíticas e a banda em torno de 450 cm
-1

 que decorre das 

vibrações dos anéis D5R só sofreu variações na intensidade. 
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A formação dos cristais pode ser mais bem apreciada a partir de imagens de MEV de 

uma amostra em formação como a retirada após 8 h: 15 min de tratamento térmico (Fig. 74).  

  
Figura 74 – Micrografias de varredura da amostra de 8,25 h da série MOR(170). 

 

As micrografias mostram que uma fase cristalina, possivelmente de zeólita, cresce 

sobre outra fase, indicativamente amorfa devido ao DRX. Associando estes dados àqueles 

obtidos para a amostra MOR-REF, que foi retirada após 24 h de cristalização, sugere-se que o 

processo se dá de forma que praticamente toda a fase inicial seja consumida para que as 

partículas obtidas cresçam até o estado atingido em MOR-REF. 

 

 

5.4 Influência da temperatura do tratamento térmico 

 

 

Teoria e prática têm levado à conclusão que, em geral, a temperatura de cristalização 

possui relação direta com a taxa de crescimento dos cristais. Após o estudo cinético efetuado 

à temperatura da síntese padrão IZA (170 °C), optou-se por efetuar um acompanhamento 

similar, porém à temperatura de 150 °C para verificar a extensão da diferença na taxa de 

transferência de energia ao hidrogel. 

Todos os reagentes e condições, exceto a temperatura, foram mantidos. Os tempos de 

síntese variaram conforme se deu o desenvolvimento da fase cristalina para que a formação da 

curva de cristalização tivesse mais pontos, tornando-se mais clara. A amostra MOR(170) de 

18 h permaneceu como “padrão” 100% cristalino.  

A cinética de cristalização foi seguida por difração de raios X (Fig. 75).  
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Figura 75 – Difratogramas de raios X referentes ao estudo cinético a 150 °C, série MOR(150). 

 

A primeira observação evidente quando é comparado este conjunto de difratogramas 

com o obtido a 170 °C é que a variação de temperatura afetou consideravelmente a taxa de 

crescimento. Enquanto os indícios de cristais visíveis pela difração de raios X ocorrem com 8 

horas de reação a 170 °C, na temperatura de 150 °C a detecção foi obtida em 18 horas de 

tratamento térmico. As curvas de cristalização (Fig. 76) ilustram bem estes comentários. 

 

 
Figura 76 – Comparação das trajetórias temporais de cristalização a 170 e 150 °C. 

 

A curva pertinente ao estudo a 170 °C indica uma cristalização consideravelmente 

abrupta entre 8 e 9 horas de síntese enquanto a 150 °C a progressão no crescimento dos 

cristais é mais paulatina, com os primeiros indícios de cristais detectados em 18 horas  de 

tratamento, embora os dados sugiram que o período de indução possa ser encerrado antes. 
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Situação similar ocorre na curva cinética a 150 °C de Kim e Ahn (1991), contudo, neste caso, 

nenhuma amostra atingiu os 100% de cristalinidade relativa.  

Comparando a curva a 175 °C com aquela a 165 °C de Choudhury, Borthakur e Bora 

(1998) há algumas similaridades, já que, enquanto a curva a 175 °C atinge aproximadamente 

100% e começa a decair, a curva a 165 °C ultrapassa esta marca, embora indicando uma taxa 

mais lenta e iminente queda posterior no grau de cristalinidade. 

No trabalho de Hincapie et al. (2004), os resultados indicaram que a amostra obtida 

com 24 h de tratamento térmico a 170 °C era mais cristalina do que a lograda à 150 °C. O 

inverso ocorreu nos resultados do presente trabalho. 

Análises de RMN (Fig. 77) para a amostra de 24 h desta série foram realizadas para 

que fosse verificado se a mudança na temperatura afeta a estrutura de rede dos cristais. 

  
Figura 77 – Espectros de RMN da amostra de 24 h da série MOR(150). (A)     , (B)     . 

 

Os espectros de RMN não mostram diferença em relação a MOR-REF indicando que 

variações de temperatura não implicam em mudanças estruturais. A SAR da referida amostra 

também foi calculada e seus resultados comparados com o obtido por ICP (Tab. 10). 

 

Tabela 10 – Análise elementar e comparativo da razão       obtida por ICP e por RMN para 

a amostra MOR(150) de 24 h. 

Si (mol) Al (mol) Na (mol) SAR (ICP) SAR (NMR) 

12,38 1,91 1,75 6,45 6,60 

 

A SAR obtida por RMN e as análises elementares também não sugerem mudanças 

significativas à vista de MOR-REF, reiterando que a temperatura de cristalização não alterou 

a composição química do produto final. 

O efeito da redução da temperatura no tamanho e na morfologia dos cristais pode ser 
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estudado por microscopia eletrônica de varredura, que também ajudam a entender como 

ocorre o processo de zeolitização. As imagens de MEV da amostra de 20 h (Fig. 78) mostram 

partes iniciais da cristalização. 

  

  
Figura 78 – Micrografias de varredura da amostra a 20 h da série MOR(150). 

 

Estas micrografias de varredura sugerem que os cristais vão sendo formados junto 

aos precursores amorfos de forma que um lado da superfície das partículas mostra o material 

provavelmente amorfo e o outro os cristais nascentes referentes às reflexões observadas por 

DRX. Os dados obtidos possibilitam tanto o mecanismo de reorganização da fase amorfa 

quanto o de mediação por solução. Os cristalitos crescem agregados, inicialmente com 

aspecto de nanosheets. 

O fato de que os cristalitos parecem estar se originando de uma grande quantidade de 

material de fase provavelmente amorfa pode ser mais bem visualizado com maiores 

aproximações (Fig. 79) que também permitem o exame da espessura das pseudo-nanosheets. 
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Figura 79 – Dimensões de partícula e espessuras de algumas pseudo-nanosheets de cristalitos da série 

MOR(150) a 20 h.  

 

Após 24 h, as micrografias (Fig. 80) mostram o material cristalino sem vestígios da 

fase amorfa. As primeiras lâminas crescem com os cristalitos aumentando em espessura e os 

agregados resultantes tendem se aglomerar em geometrias aproximadamente esféricas.  

  

  

Figura 80 – Micrografias de varredura da amostra a 24 h da série MOR(150). 
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Os tamanhos de cristalito (Fig. 81) foram novamente avaliados por microscopia 

eletrônica de varredura. 

 
Figura 81 – Dimensões de partícula e cristalito da amostra de 24 h da série MOR(150).  

 

Aqui, marcadamente, ocorre a presença de agregados de nanocristalitos com 

tamanhos que variam de 100 a 50 nm em geral. Estes estão agregados em partículas que 

também podem ser consideradas nanométricas, posto que ainda estão na faixa de 

nanopartículas em ao menos uma de suas dimensões (TOSHEVA; VALTCHEV, 2005; 

MINTOVA; JABER; VALTCHEV, 2015) o que mostra uma heterogeneidade de tamanhos e 

é esperado para sistemas de géis densos (MINTOVA; JABER; VALTCHEV, 2015).  

Imagens de MET para esta amostra (Fig. 82) trazem suporte a discussão. 
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Figura 82 – Micrografias de transmissão para a amostra de 24 h da série MOR(150). 

 

As imagens de MET reforçam que as partículas formadas na amostra MOR(150) de 

24 h são constituídas por nanocristalitos que são bem visíveis diferente do que acontece na 

amostra MOR(170) no mesmo tempo (MOR-REF). Também é possível observar que os 

próprios agregados possuem duas dimensões menores do que 1000 nm, o que os caracteriza 

como nanopartículas (TOSHEVA; VALTCHEV, 2005).  

A redução geral do tamanho de partícula e de cristalitos com a redução de 
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temperatura é amplamente aceita, seja pela teoria ou por empiria (SUBOTIĆ; BRONIĆ, 2003; 

TOSHEVA; VALTCHEV, 2005; MINTOVA; JABER; VALTCHEV, 2015). Temperaturas 

mais baixas representam menores quantidades de energia injetada no sistema; logo, menos 

clusters serão capazes de romper a energia de ativação do processo de crescimento, como na 

equação 38, e mesmo quanto a ultrapassam, taxa de crescimento ainda é pequena, provendo 

tempo para que novos núcleos críticos surjam, distribuindo melhor os nutrientes de 

crescimento. 

Com relação à zeólita mordenita, a maioria dos estudos que se atêm ao domínio do 

controle do cristal está reservada a cristais com muitos micrômetros (WARZYWODA et al. 

1995; LU; OUMI; SANO, 2006; MAO et al., 2014; KHALIL; MURAZA; AL-AMER, 2016).  

Como comentado no estado da arte, a síntese de nanomordenita possui um número 

pequeno de publicações; muitas delas fazendo uso de algum composto orgânico 

(MOHAMED et al., 2005; INIGAKI et al., 2013),  aditivo ou sistema excepcional do ponto de 

vista hidrotérmico clássico (TAGO et al., 2009; JO et al., 2013; KIM et al., 2014; YUAN et 

al., 2015) para controlar certos parâmetros. Um número ainda menor é dedicado à síntese de 

mordenita nanocristalina “template-free” e sem aditivos (HINCAPIE et al., 2004; SHARMA 

et al., 2008), o que torna os resultados obtidos mais interessantes.  

Um dos motivos pode ser o fato de que é difícil obter suspensões coloidais de 

mordenita, visto ser esta a forma mais buscada e comum de obtenção de nanozeólitas e que a 

presença de sódio, necessária no sistema, leva à agregação de cristais. Algumas amostras 

nanocristalinas reportadas na literatura apresentam micrografias bastante semelhantes à 

exibida pela amostra MOR(150)-24h (LEE et al., 2013).  

 

 

5.5 Influência do teor de água 

 

 

Devido às funções primordiais da água na síntese hidrotérmica de zeólitas, o ajuste 

de sua quantidade pode implicar em mudanças significativas no processo de cristalização. 

Particularmente com respeito ao crescimento dos cristais, a água está diretamente ligada à 

supersaturação. 

Uma série de experimentos foi realizada para avaliar como a água atua no 

crescimento e na cristalinidade de um gel precursor de zeólitas. Em geral, a diluição do gel é 

avaliada por conteúdo de água na forma de uma razão molar        ou        e uma maior 
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quantidade de água na sua preparação (ZHANG et al., 2011; TODOROVA; KALVACHEV, 

2015). Esta forma de diluir também foi testada neste trabalho, porém maior atenção foi dada 

ao efeito da adição de água ao gel de síntese pós-preparação.  

Optou-se por diluir o gel em quantidade de água equivalente a 50% m/m e testar seu 

efeito inicialmente a 170 °C. Novamente, a cinética foi acompanhada por difração de raios X 

(Fig. 83). 

 

 

Figura 83 – Difratogramas de raios X das amostras referentes à cinética de cristalização da síntese a 170 °C com 

gel diluído, MOR(170)D. 

 

Nos difratogramas de raios X nota-se o retardamento da taxa de crescimento de 

cristal. A maior quantidade de água implica num ambiente com mais espaço para a 

movimentação das espécies predecessoras dos cristais zeolíticos e isso pode acarretar maior 

demora nos processos de agregação de partículas.  

Também é notável que a zeolitização tem uma cinética mais gradual. Enquanto na 

síntese não diluída a fase completamente amorfa a DRX torna-se bastante cristalina no espaço 

temporal de 1 hora, na síntese diluída o processo ocorre entre 11-14 horas, de outro modo, um 

tempo de 2-3 horas é requerido para que o material amorfo seja convertido em zeólita de 

modo a não mais ser evidente a DRX como ilustram as curvas de cristalização (Fig. 84). 
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Figura 84 – Comparação das trajetórias temporais de cristalização a 170 °C com gel não diluído e diluído. 

 

As curvas indicam que, embora o período de indução seja maior na síntese com o gel 

diluído, o sistema atinge os 100% de cristalinidade relativa um pouco antes. É possível que, 

quando finda o período de indução, a maior quantidade de moléculas de água excitadas pelo 

calor aplicado proporcione uma diminuição adicional na viscosidade do meio. Deste modo, os 

processos de nucleação (MULLIN, 2001b) e de anexação e agregação sugeridos recentemente 

(DO et al., 2014), seriam facilitados pelo declínio dos potenciais químicos envolvidos e pela 

maior mobilidade das espécies precursoras . 

Micrografias de varredura mostram o resultado da diluição do gel sobre a morfologia 

e o tamanho de cristal. As imagens de MEV da amostra de 12 h (Fig. 85) mostram as 

pequenas partículas com morfologia de zeólita aparecendo sobre porções maiores de uma fase 

indicativamente amorfa, conforme o seu respectivo difratograma de raios X. 

 

  
Figura 85 – Micrografias de varredura da amostra de 12 h da série MOR(170)D.  
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Numa vista mais aproxima (Fig. 86) é possível ver a formação de partículas muito 

agregadas e outras menos agregadas. 

 
Figura 86 – Dimensões de partícula e cristalito da amostra de 12 h da série MOR(170)D. Magnificação: 25 kx. 

 

Nas imagens de MEV da amostra de 24 h (Fig. 87) fica evidente que a diluição do 

gel levou a uma perda na homogeneidade morfológica dos agregados. Enquanto alguns 

grupos de cristalitos se agregaram como na amostra MOR-REF, diversos o fazem em formato 

esférico e ainda outros sem uma definição clara de morfologia. Os tamanhos das 

aglomerações também variam consideravelmente. 

Também é possível visualizar pontos que podem ser de fase mordenita começando a 

se formar na fase que é provavelmente amorfa enquanto em outra parte do sistema, a 

cristalização está mais adiantada. 
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Figura 87 – Micrografias de varredura da amostra de 24 h da série MOR(170)D. 

 

Com respeito a tamanho de cristalitos (Fig. 88), a diluição mostrou ser um fator 

interessante para a diminuição dos tamanhos de cristais de mordenita. Ainda que seu efeito 

não tenha sido tão acentuado quanto a diminuição da temperatura, as dimensões dos cristais 

resultantes do gel diluído estão numa faixa menor, embora com mais flutuações de valores.  

 
Figura 88 – Dimensões de cristalitos da amostra MOR(170)D de 24 h.  
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Estes dados permitem discutir que a diluição do gel de síntese leva a redução no 

tamanho de cristalitos, mas também a uma heterogeneidade maior no mesmo quesito e em 

morfologia. Por mais homogeneizado que seja o gel com a quantidade adicional de água, as 

partículas previamente formadas não são completamente dispersadas no novo volume de 

solvente, apresentando certa “resistência” ao espalhamento; o que causaria esta diferença 

mesmo em pequenas porções da amostra. 

Maiores detalhes com relação aos cristalitos podem ser extraídos de micrografias 

eletrônicas de transmissão obtidas para a amostra em questão (Fig. 89). 

 

  

  
Figura 89 – Micrografias de transmissão da amostra de 24 h da série MOR(170)D. 

 

As micrografias de transmissão mostram que, em geral, as partículas apresentam-se 

menores do que 1000 nm em ao menos uma de suas direções. Com os cristalitos, de menos 

200 nm em média e menos agregados, é possível ver que os mesmos também tendem a ser 

alongados em uma direção. Além disso, nas bordas das partículas, pode-se observar agregados 

quase soltos com tamanhos muito pequenos. 

Experimentação similar foi realizada à temperatura de 150 °C, cujos difratogramas 
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de raios X mostram a formação da fase mordenita (Fig. 90). 

 
Figura 90 – Difratogramas de raios X das amostras da série MOR(150)D. 

 

Igualmente, é notável a tardança no aparecimento de cristais visíveis ao DRX no gel 

diluído. Uma comparação das curvas de cristalização (Fig. 91) revela parecenças com relação 

ao comparativo de 170 °C. 

 

 
Figura 91 – Comparação das trajetórias temporais de cristalização a 150 °C com gel não diluído e diluído. 

 

A curva de MOR(150)D mostra uma cristalização ainda mais progressiva quando 

comparada à curva de MOR(170). Observa-se ainda que, mesmo com o período de indução 

mais extenso, as amostras com gel diluído acabam atingindo 100% de cristalinidade relativa 

tão rapidamente quanto às originárias do gel não diluído. 

A análise morfológica desta série foi efetuada com uma amostra ainda em 

cristalização e outra com cristalinidade relativa próxima de 100%, à semelhança da série 
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MOR(150), para angariação de mais informações sobre a zeolitização.  

As micrografias se harmonizam com a análise de DRX sugerindo que à 28 h (Fig. 

92) ainda há muito material amorfo. As reflexões suavemente assinaladas e as micrografias 

obtidas para este tempo mostram os agregados muito pequenos encrustados na fase amorfa.  

  

  

  
Figura 92 – Micrografias de varredura da amostra de 28 h da série MOR(150)D. 

 

Uma maior aproximação (Fig. 93) permite verificar como os primeiros cristais 

visíveis à difração de raios X aparecem no gel. A micrografia obtida desta amostra ainda no 

início da cristalização dá a ideia de um crescimento de cristal nutrido pela fase amorfa. 
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Figura 93 – Dimensões de partícula da amostra de 28 h da série MOR(150)D. Magnificação: 42,6 kx. 

 

Novamente, os resultados deixam em aberto se esta nutrição se dá diretamente por 

fase sólida ou se é intermediado pela solução. Também é observável que os cristalitos, com 

cerca de 20 nm em média, rapidamente se agregam e crescem desta forma praticamente desde 

o início do processo de crescimento de cristal. 

Após mais 4 h de tratamento térmico, as micrografias de varredura (Fig. 94) revelam 

que os agregados e seus cristalitos já apresentam formatos mais definidos, apesar de haver 

muito material amorfo junto, o que permite a obtenção de mais detalhes quanto à síntese 

como um todo.  
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Figura 94 – Micrografias de varredura da amostra de 32 h da série MOR(150)D. 

 

Mais uma vez, o crescimento ocorre com os agregados de diferentes tamanhos em 

forma de pseudo-nanosheets. Similar ao que acontece na série MOR(150), o consumo da fase 

amorfa ocorre prioritariamente em uma região, ficando o lado aposto com mais fase amorfa, 

quer dizer, a zeolitização parece ser processada direcionalmente com respeito às regiões da 

fase amorfa em que os cristais surgem e começam a crescer. 

A estimativa dos tamanhos (Fig. 95) foi realizada com maiores aproximações. 
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Figura 95 – Dimensões de partícula e cristalito da amostra de 32 h da série MOR(150)D. 

 

As espessuras das pseudo-nanosheets oriundas do gel diluído são muito parecidas 

com as formadas a partir do gel não diluído, mas aparentam ser menos aglomeradas no 

presente caso, embora possam ser igualadas com mais tempo de aquecimento. 

Microscopias de transmissão para esta amostra (Fig. 96) ajudam a visualizar como se 

encontra o sistema no meio do processo de cristalização. 

  

  
Figura 96 – Micrografias de transmissão para a amostra de 32 h da série MOR(150)D. 
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As imagens de TEM mostram que o sistema pode ser interpretado por mecanismos 

de zeolitização recentes tendo em vista que algumas partículas com morfologia de zeólita 

encontram-se dispersas em material de morfologia distinta e indicativamente amorfa.  

A região amorfa apresenta duas partes: uma mais translúcida aos elétrons de 

transmissão e que, de acordo com Ren et al. (2012) e Do et al. (2014) podem ser interpretadas 

como WLP’s ou precursores amorfos secundários que depois gerarão cristais de zeólita; a 

outra é mais escura e pontual pode estar relacionada à sílica que ainda não reagiu. 

Quanto às partículas com morfologia de zeólita, seus tamanhos variam indicando que 

o crescimento não ocorre igualmente em todos os pontos do sistema. As partículas continuam 

sendo constituídas por cristalitos de poucos nanômetros, o que indica que estes também 

crescem pouco até que as partículas em que estão fiquem mais estagnadas em tamanho. 

Outro detalhe revelado por microscopia eletrônica de transmissão é a presença do 

que parecem ser poros de grande tamanho, espalhados pelas partículas (Fig. 97). 

 

 
Figura 97 – Micrografias de transmissão para a amostra de 32 h da série MOR(150)D. 

 



157 
 

 

 

Não apenas este sistema é perfeitamente visível a aproximações muito grandes para 

indicarem planos ou microporos como também estes supostos poros seguem diferentes 

direções numa mesma partícula. Neste caso, a ação da água introduzida após todo o gel estar 

preparado, aliado ao efeito da temperatura sobre os cristalitos pode ter contribuído para a 

formação de uma organização peculiar que não é observada para outras amostras. 

A amostra obtida após 34 h de aquecimento é bastante cristalina a DRX e imagens de 

MEV (Fig. 98) mostram como ficam os cristais após findar o processo de síntese. 

 

  

  
Figura 98 – Micrografias de varredura da amostra de 34 h da série MOR(150)D. 

 

As dimensões exibidas por esta amostra (Fig. 99) mostram-se menores do que outras 

amostras discutidas até aqui. Seu aspecto é muito parecido com o da amostra MOR(150) de 

24 h, mas aqui, os cristalitos são menos agregados. 
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Figura 99 – Dimensões de partícula e cristalitos da amostra de 34 h da série MOR(150)D. 

 

Nos trabalhos encontrados na literatura, os estudos sobre diluição do gel são 

realizados levando-se em conta as quantidades molares que levam à composição global do 

gel, o que deixa subentendido que toda a água é adicionada ainda no curso da sua preparação.  

Para verificar se há diferenças na cristalização adicionando a água extra durante ou 

depois da formação do gel, foi realizado um experimento em que uma quantidade molar de 

água equivalente a quantidade total nas sínteses com gel diluído foi usada logo na preparação 

do gel. Neste caso, as razões        foram 0,043 para a síntese MOR(150)D, embora a 

diluição ocorra depois, e  0,034 para a síntese MOR(150)-605W. Para a razão       , os 

valores são 23,3 para MOR(150)D e 29,3 para MOR(150)-605W. 

Os difratogramas de raios X (Fig. 100A) mostram os resultados quanto à formação 

da fase zeolítica. Os tempos foram restringidos a 18 e 24 horas de tratamento térmico posto 

que nestes tempos possam surgir as primeiras reflexões com base no observado para a síntese 

com quantidades padrão a 150 °C e sua cinética. 
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Figura 100 – Difratogramas de raios X do experimento com maior teor de água na preparação (A) Ambas as 

amostras MOR(150)605W e (B) Comparativo da amostra MOR(150)-605W com a amostra diluída pós-

preparação do gel (MOR(150)D), ambas com 24 h de aquecimento. 

 

Dado que só há indícios de cristalização na amostra com 24 horas de síntese, 

(MOR(150)-605W) esta é suficiente para ser comparada à amostra de mesmo tempo diluída 

depois da preparação (MOR(150)D) (Fig. 100B). 

A presença de fase cristalina na amostra preparada com maior teor de água e sua 

respectiva ausência na amostra diluída depois da preparação pode estar relacionada com uma 

distribuição de espécies mais homogênea no caso da amostra MOR-605W. Uma vez que toda 

a sílica é dissolvida neste meio mais aquoso, as espécies podem ser menores e tendo maior 

liberdade de difusão formar a fase zeolítica mais rapidamente.  

Em contraste, a amostra MOR(150)D, cujo gel foi diluído com os outros 120 mols de 

água, há tempo para que sejam formadas algumas espécies que ao serem diluídas não se 

separam completamente. Assim, possíveis grandes partículas podem difundir mais lentamente 

e “atrasar” a cristalização de zeólita mordenita. 

Apesar de não serem cristalinas, generalizadamente, as micrografias (Fig. 101) destas 

amostras são úteis no sentido de mostrarem qual o aspecto morfológico dos precursores 

zeolíticos deste sistema. 
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Figura 101 – Micrografias das amostras da série MOR(150)-605W: (A) 18 h e (B) 24 h. 

 

Partículas com morfologia semelhante a esta foram identificadas por Kumar, Li e 

Rimer (2016) como as “worm-like particles” (WLP’s) presentes nos mecanismos de 

zeolitização de Ren et al. (2012) e Do et al. (2014) e que dizem respeito aos aluminossilicatos 

ou precursores secundários, os quais se agregam para só então originar os cristais.  

Apesar da pouca aproximação, a micrografia da amostra de 18 h tipifica o conceito 

quando comparada a micrografia de Kumar, Li e Rimer (2016). No estágio especificado, as 

possíveis WLP’s, parecem estar formando os agregados condensados que darão origem aos 

cristais que começam a aparecer na amostra de 24 h. 

Finalmente, para um entendimento mais completo da influencia da água na síntese de 

zeólita mordenita, foi realizado um pequeno estudo (MOR(150)-365W) onde 120 mols foram 

retirados da quantidade de água da síntese adotada como referência, também acompanhado 

por difração de raios X (Fig. 102). Aqui, as razões        e        são 0,057 e 17,5 

respectivamente. 

 
Figura 102 – Difratogramas de raios X referentes à síntese MOR(150)-365W. 
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As análises por difração de raios X indicam que o período de cristalização foi 

encurtado com relação ao padrão. De fato, o menor conteúdo de água promove o aumento da 

supersaturação (YU, 2007) facilitando a superação da barreira energética (conforme as 

equações 8 e 15) e a formação dos clusters zeolíticos (CUBILLAS; ANDERSON, 2013).  

A supersaturação também impulsiona certas etapas do crescimento bem como os 

processos de dissolução/recristalização (DO et al., 2014). Estes fatores corroboram com os 

resultados empíricos. 

Os resultados podem parecer controversos se confrontados com a parte da literatura 

que afirma que o crescimento de cristal é desfavorecido pelo aumento da saturação (VUONG; 

DO, 2015). Entretanto a supersaturação está envolvida no processo global de variação de 

energia livre e assim este fator pode favorecer ambos, nucleação e crescimento de cristal.  

Resumindo os comentários, pode-se afirmar que cada sistema pode responder de 

maneira diferente à modificação de uma variável (SUBOTIĆ; BRONIĆ, 2003; DING; 

ZHENG, 2007; QIN et al., 2013).   

Além disso, o aparecimento de reflexões por DRX não significa necessariamente que 

há grandes cristais, mas pode haver um grande número de pequenos cristais. As micrografias 

de varredura auxiliam na ampliação do panorama. 

As microscopias eletrônicas de varredura da amostra a 18 h (Fig. 103) mostram os 

pseudo-nanosheets de cristalitos unidos aos agregados condensados novamente abrindo 

margem ao crescimento por anexação de partículas sólidas diretamente ou simples rearranjo 

da fase sólida. 
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Figura 103 – Imagens de MEV da amostra a 18 h da série MOR(150)-365W.  

 

Os tamanhos de partículas e cristalitos foram avaliados com imagens de maior 

magnificação (Fig. 104). Marcadamente, as lâminas de cristalitos são as menos espessas das 

séries discutidas e os cristalitos são nanométricos, variando entre 20-30 nm em média. O 

intercrescimento das lâminas também é visível, formando partículas com cerca de 1 µm. 

 
Figura 104 – Dimensões das partículas da amostra de 18 h da série MOR(150)-365W. 
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As micrografias de varredura referentes à amostra de 24 h da série MOR-365W (Fig. 

105) mostram os agregados já bem definidos em conformidade com o seu respectivo 

difratograma de raios X. 

  

  
Figura 105 – Micrografias de varredura da amostra a 24 h da série MOR(150)-365W. 

 

É notável o tipo de aglomeração dos agregados desta amostra lembrando um pouco 

as hollow-spheres zeolíticas (KANTHASAMY; BARQUIST; LARSEN, 2008). Os cristalitos 

estão agregados da mesma forma que nos demais casos das amostras mais cristalinas: em 

forma de elipses. 

Os tamanhos de cristalito (Fig. 106) são aproximadamente equivalentes às amostras 

obtidas a 170 °C com gel diluído. Este tamanho pode ter sido ocasionado pelo possível 

prolongamento do tempo de síntese além do necessário para o alcance do patamar de 100% de 

cristalinidade relativa, já que em 18 h, muito do material amorfo está convertido em zeólita. 

Portanto, sínteses em tempos intermediários podem resultar em amostras bastante cristalinas e 

com tamanho de cristalino um pouco menor. 
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Figura 106 – Dimensões de cristalito e de partícula da amostra a 24 h da série MOR(150)-365W. 

 

Informações a respeito da conformação dos cristalitos agregados e do tamanho das 

partículas podem ser acrescentadas a partir de micrografias eletrônicas de transmissão (Fig. 

107).  

Nota-se que, apesar de os agregados serem compostos por pequenos cristalitos, a 

agregação é maior que no caso de MOR(150) e MOR(170)D e as partículas têm tamanho 

comparável às outras séries citadas. Esta situação dificulta a visualização dos cristalitos, 

embora seja manifesto que não se trata de cristais densos. 
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Figura 107 – Micrografias de transmissão da amostra de 24 h da série MOR(150)-365W 

 

A maioria das partículas possuem tamanhos na faixa entre 1 e 1,5 µm, mas algumas 

possuem menos 500 nm. Também está mostrado que alguns cristalitos situados na parte mais 

externa de certas partículas estão menos agregados, o que permite uma apreciação de seus 

pequenos tamanhos. 

Como a diluição do gel mostrou atuar na diminuição do tamanho de partícula, um 

experimento similar foi reproduzido, agora com o gel diluído segundo o procedimento 

anteriormente utilizado, sob a nomenclatura de MOR(150)-365WD, para a verificação de 

como os dados se relacionam aos demais. A difração de raios X (Fig. 108) indica um 

comportamento semelhante ao previamente observado. 
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Figura 108 – Difratogramas de raios X das amostras MOR(150)-365WD. 

 

Assim como no caso da diluição de amostras com a quantidade de água molar de 

referência (MOR-REF) a diluição pós-preparação do gel delonga a formação da fase zeolítica, 

mesmo que a quantidade total de água ainda seja menor do que os 605 mols das amostras 

MOR(150)-605W. Recorde-se que a água adicional foi inserida após o preparo completo do 

hidrogel, mas as reações passam a ocorrer desde o início da adição de sílica.  

Outra vez, a distribuição de partículas e/ou espécies formadas durante a preparação 

do gel é alterada e pode causar um distanciamento entre as mesmas, gerando este resultado. 

Como comentado anteriormente, a quantidade de água no sistema e sua relação com 

o crescimento dos cristais é controversa. Se por um lado, muita água diminui supersaturação, 

uma das principais forças motrizes para o evento de zeolitização, por outro ela pode dificultar 

os processos inerentes ao crescimento de cristal. Além disso, a literatura dá exemplos de 

síntese para controle de tamanho de cristal em que a água torna-se menos importante (DING; 

ZHENG, 2007). 

 

 

5.6 Influência do grau de pureza da água 

 

 

Nos processos de transferência de massa que ocorrem durante a cristalização de 

zeólitas aspectos como concentração e mobilidade iônica são fatores aos quais a formação das 

fases zeolíticas são sensíveis. Para verificar a teoria foi realizado um estudo cinético no qual a 

água destilada e posteriormente tornada ultrapura por tratamento em equipamento Millipore 

Milli-Q
®
, utilizada em todos os experimentos, foi excepcionalmente substituída por água 
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tratada somente por osmose reversa. A cinética de cristalização pode ser apreciada a partir dos 

difratogramas de raios X (Fig. 109). 

 
Figura 109 – Difratogramas de raios X do estudo cinético a 150 °C usando água tratada somente por osmose 

reversa, MOR(150)OR. 

 

Com relação aos difratogramas das amostras da série MOR(150) observa-se uma 

aceleração modesta na taxa de crescimento havendo mais reflexões visíveis à 18 horas de 

síntese com um aumento entre 20 e 21 horas, um pouco mais rápido do que os demais 

experimentos a 150 °C. 

Imagens obtidas por MEV dão provas de como acontece a cristalização. Com 18 h 

(Fig. 110) de síntese surgem os primeiros indícios da existência de cristais reafirmando a ideia 

de um crescimento nutrido pela fase amorfa quase que diretamente. 

 

  
Figura 110 – Micrografias de varredura da amostra de 18 h da série MOR(150)OR. 
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Com uma ampliação maior (Fig. 111) é possível obter informações quanto aos 

tamanhos de cristal e vê-se que a mudança na pureza da água, embora tenha perturbado a 

cinética, não alterou a conformação e o tipo de crescimento já observado.  

 

 
Figura 111 – Dimensões de cristalito e partícula da amostra de 18 h da série MOR(150)OR.  

 

Destaque-se a porção onde se encontra o agregado de 550 nm cujos cristalitos, em 

torno de 60 nm, parecem estar sendo gerados por reorganização da fase sólida, embora outras 

evidências apontem para a atuação da solução no processo. 

Para a amostra de 20 h (Fig. 112) o processo continua. Agora com um pouco mais de 

cristais nascentes, é mais perceptível que os mesmos surgem em meio ao precursor amorfo. 

  
Figura 112 – Micrografias de varredura da amostra de 20 h da série MOR(150)OR. 

 

Após 20 h, numa síntese que leva 24 h para que os indícios de fase amorfa 

desapareçam sob a ótica da DRX, há muitos agregados em forma de lâmina, alguns com mais 
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de 1 µm, os cristalitos permanecem em torno de 60 nm  (Fig. 113) e a fase possivelmente 

amorfa continua entrelaçada e sendo transformada em novos agregados. 

 

 
Figura 113 – Dimensões de partícula da amostra de 20 h da série MOR(150)OR.  

 

Também foi avaliado o efeito da diluição do gel com esta água na cinética 

acompanhada por DRX (Fig. 114). 

 
Figura 114 – Difratogramas de raios X do estudo cinético de cristalização a 150 °C com água tratada por osmose 

reversa, a partir do gel diluído, MOR(150)ORD. 

 

 

No caso da diluição, o sistema responde igualmente às sínteses com água tratada em 
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equipamento Milli-Q
®
, denominada aqui como MQ. Somente é visível um leve aumento na 

taxa de cristalinidade. Estes resultados indicam, não somente diferenças nos graus de pureza 

das águas como também a sensibilidade da fase mordenita com relação às concentrações de 

espécies na água utilizada na síntese.  

Uma análise de ICP-OES de ambas as águas utilizadas no trabalho foi realizada para 

a verificação do teor de cátions (Tab. 11) e pode lançar luz aos resultados. 

 

Tabela 11 – Análise elementar das águas utilizadas no trabalho. 

Cátion [M] MQ (ppm) [M] OR (ppm) 

    Não detectável 0,548 

     Não detectável 0,100 

     Não detectável 0,116 

 

As análises mostram primeiramente um alto grau de pureza para a água MQ, 

utilizada normalmente nos experimentos, já que não há quantidades detectáveis dos cátions 

analisados, especialmente para cátions sódio, que têm importante papel na formação de 

mordenita (VALTCHEV et al., 2013).  

Por outro lado, na água OR, foi detectada especialmente para o sódio, uma 

quantidade que pode representar a diferenças entre as cinéticas de cristalização, já que 

maiores quantidade de sódio podem acelerar os processos de polimerização na nucleação pela 

substituição de suas esferas de hidratação por coordenações com espécies precursoras de 

zeólita (CUNDY; COX, 2005). Se núcleos críticos, ou quaisquer outras partículas nucleáveis, 

são formados mais rapidamente, eles poderão crescer em ritmo mais acelerado também.  

Além disso, a presença dos outros íons também interfere na mobilidade e na força 

iônica da solução do sistema hidrogel. Logo, se nos processos superficiais de agregação e 

anexação estão envolvidas partículas cujas superfícies sejam eletrostaticamente carregadas 

(REN et al., 2012; DO et al., 2014), como os grupos silanóis, o processo global de 

zeolitização pode ser afetado pelas forças eletrostáticas do sistema. As curvas de cristalização 

(Fig. 115) mostram os resultados para os experimentos deste trabalho. 
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Figura 115 – Curvas de cristalização das séries MOR(150), MOR(150)OR e MOR(150)ORD. 

 

É patente que a água que contém mais eletrólitos contribui para o aceleramento da 

cristalização, visto pelo formato mais íngreme da curva da série MOR(150)OR. A diluição, 

vista pela curva da série MOR(150)ORD retornou um resultado parecido com os das demais 

diluições pós-preparação do gel. 

Análises de MEV da amostra de 29 h desta série (Fig. 116) apontam para uma 

distribuição homogênea das fases mordenita e amorfa pelo espaço capturado na micrografia. 

  
Figura 116 – Micrografias de varredura da amostra de 29 h da série MOR(150)ORD. 

 

Uma maior aproximação (Fig. 117) mostra os agregados crescem em tamanho menor 

no gel diluído; os cristalitos também são 10 nm menores do que no caso do gel não diluído. 

Nota-se a presença de agregados esféricos junto as laminares. 
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Figura 117 – Dimensões de cristalito e partícula da amostra de 29 h da série MOR(150)ORD. 

 

Caracterização semelhante foi realizada para a amostra de 32 h (Fig. 118). À 

menores magnificações, os cristalitos aparentam ter morfologia acicular. Alguns agregados de 

tamanho maior mostram-se mais dispersos; outros estão levemente encobertos, possivelmente 

por um precursor amorfo, à luz da difração de raios X. 

  
Figura 118 – Micrografias de varredura da amostra de 32 h da série MOR(150)ORD. 

 

Olhando com maior proximidade (Fig. 119) vê-se que os tamanhos de cristalitos não 

variaram em poucos nanômetros. Algumas lâminas com intercrescimento tornaram-se 

maiores e nota-se a presença de uma partícula em forma de placa e, na região inferior 

esquerda, um agregado esférico com cristalitos de tamanho similar aos demais. 
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Figura 119 – Dimensões de cristalito e partícula da amostra de 32 h da série MOR(150)ORD. 

 

 

5.7 Influência do teor de     

 

 

A função dos cátions metálicos como centros de ordem durante a nucleação das 

zeólitas torna o seu controle essencial na busca pelo controle do tamanho de cristalito. A 

grande problemática nos estudos sobre teor de cátions é que estes são tradicionalmente 

associados à fonte de agente mineralizante (ZHANG et al. 2011; XU et al., 2012; ZHANG et 

al., 2016; ZHU et al., 2017) tornando dificultoso fazer a relação da extensão da quantidade do 

cátion individualmente. 

Assim, foram realizadas sínteses visando obter estes dados individuais. A partir da 

quantidade molar de     da síntese padrão, cuja razão           é 4,3, foram tomadas 

quantidades molares abaixo e acima deste valor. Os estudos foram realizados a 150 °C. 

Para a síntese com maior teor de     (MOR(150)-6Na) foi adicionada uma 

quantidade calculada de     de forma que a razão           tornou-se 6,3. Os 

difratogramas de raios X (Fig. 120) indicam a dinâmica da formação da fase mordenita.  
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Figura 120 – Difratogramas de raios X (A) das amostras obtidas com maior quantidade de     (MOR(150)-

6Na) e (B) comparativo com a série MOR(150) a 18 h. 

 

Comparando o difratograma da amostra MOR(150)-6Na em 18 horas de tratamento 

térmico com a amostra equivalente da série MOR(150) pode-se ver que a quantidade 

adicional de cátions sódio atuou viabilizando a zeolitização massiva em tempo bem menor.  

Embora seja crível que os ânions fluoreto,   , presentes possam exercer algum papel 

nos processos de nucleação e cristalização, os resultados obtidos por Zhang et al. (2016) 

parecem indicar que sua influência em meio alcalino é mínima ou até nula, sendo esperado 

que os íons     extra sejam os protagonistas destes resultados. 

O efeito da adição de     na morfologia no crescimento dos cristais pode ser 

observado por microscopia eletrônica de varredura (Fig. 121), onde se evidencia o aumento na 

taxa de crescimento dos cristais da amostra obtida com 24 h de tratamento térmico. 
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Figura 121 – Micrografias de varredura da amostra de 24 h da série MOR(150)-6Na. 

 

Nestas micrografias duas características chamam à atenção: o tamanho em relação 

aos cristalitos obtidos em outras sínteses já mostradas e a definição morfológica dos cristais 

que exibem um formato ortorrômbico característico de cristais de vários micrometros 

(WARZYWODA et al., 1995); vê-se ainda um intercrescimento massivo de cristalitos. 

Também ocorre a formação de aglomerados em formato esférico, apesar de menos marcante 

do que em outras amostras com maior cristalinidade relativa. 

Os tamanhos de cristalito foram observados de maneira equivalente aos de mais 

casos, por micrografia de varredura (Fig. 122). 
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Figura 122 – Dimensões de cristalitos e partícula da amostra de 24 h da série MOR(150)-6Na. 

 

Neste caso, o intercrescimento dos cristais torna mais complexo o estabelecimento 

das dimensões dos cristalitos, mas é saliente que a adição de mais sódio ao gel implica num 

considerável aumento da taxa de crescimento, gerando cristalitos com cerca de 600 nm em 

determinados eixos cristalográficos ou faces do cristal. 

Os resultados mostrados até aqui, denotam que o sistema hidrogel tende a formar 

agregados de pequenos cristalitos cujo tamanho responde a mudanças no sistema, na cinética 

ou na transferência de energia. Como a literatura (VALTCHEV, TOSHEVA, 2013) imputa 

esta agregação à necessidade da presença de sódio no gel para que a estrutura MOR seja 

formada é esperado que o aumento no teor de sódio intensifique a agregação é visível. 

Os resultados concordam bem com a teoria de Cundy e Cox (2005) de que os cátions 

metálicos atuam de maneira reminiscente a um template. Embora os cátions inorgânicos não 

tenha especificamente tal função, o aumento da sua quantidade favorece as reações que levam 

a formação das células unitárias devido ao seu papel de centro gerador de ordenamento das 

espécies envolvidas no processo.  

Os resultados também estão em concordância com as ideias do mecanismo sinérgico 

(DO et al., 2014) onde as superfícies eletricamente carregadas das partículas do sistema 

podem adquirir maior mobilidade pela presença de mais cátions. 

Uma vez que a diluição mostrou-se um interferente nos processos de crescimento de 

cristal, seu efeito, combinado com o aumento no teor de sódio foi avaliado (série MOR(150)-

6NaD). Novamente, o processo de diluição foi feito após a preparação do gel na proporção de 
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50% m/m. 

Os resultados de difração de raios X (Fig. 123) indicam um comportamento parecido 

com o da síntese a 150 °C sem qualquer alteração na composição molar do gel (MOR(150)) 

com relação à cinética de cristalização. No quesito morfologia, as micrografias de varredura 

encarregam-se de mostrar as implicações do aumento de sódio na síntese. 

 
Figura 123 – Difratogramas de raios X dos experimentos MOR(150)-6NaD. 

 

Sob a ótica da difração de raios X, nenhuma mudança significativa pôde ser 

observada entre as amostras MOR(150)-6NaD e a série MOR(150). Isso insinua que, não 

obstante o sódio tenha ampla participação nos processos de formação da zeólita, sua atuação 

mostra-se limitada por outros fatores como o teor de água envolvido, na situação específica. 

Apoio a estas afirmações foi conseguido por MEV (Fig. 124) que revela morfologias 

agregados e organização de aglomerados da amostra de 24 h de aquecimento com grande 

semelhança com a da série MOR(150). 
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Figura 124 – Micrografias de varredura da amostra de 24 h da série MOR(150)-6NaD. 

 

As medidas realizadas com MEV (Fig. 125) mostram que as dimensões dos 

cristalitos também são muito similares às da amostra da série MOR(150), entretanto os 

intercrescimentos são mais proeminentes, apontando para uma característica inerente à 

grandes teores de sódio no gel.  
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Figura 125 – Dimensões de cristalito e partícula da amostra de 24 h da série MOR(150)-6NaD. 

 

Para a síntese com uma quantidade menor de sódio, foram testados quatro reagentes 

alternativos. Os resultados de todos os testes, obtidos por difração de raios X (Fig. 126) 

ilustram os próximos comentários. 

Inicialmente foi testada a redução da quantidade de      e, para repor os íons 

hidróxido, foi escolhido hidróxido de amônio,      , já que a grande volatilidade da 

amônia poderia amenizar seus possíveis efeitos na síntese.  

A presença somente de fase amorfa pode ser devida ao fato de o teor de     ser 

muito baixo para a promoção da cristalização. Por outro lado, pode ser decorrente do fato de 

que a hidróxido de amônio é uma base muito fraca e grande parte do conteúdo não se dissocia 

e o pH fica abaixo do esperado.   

Levando em consideração o Princípio de Le Chatelier, o efeito do íon comum (   ) 

e a volatilidade da amônia tenderão a deslocar o equilíbrio na direção da formação de mais 

    durante a preparação do hidrogel; o que ocasiona um escape considerável do reagente e 

consequente abaixamento do pH que pode ser a causa da não formação de fase mordenita ao 

invés do menor conteúdo de sódio.  

Já durante o período de aquecimento, o aumento da pressão de vapor proporcionado 

pela autoclave selada pode contribuir para que o equilíbrio se desloque na direção da 

produção de íons hidróxido do que restar de reagente, porém esta pode não ser suficiente para 

dirimir o efeito da perda durante a preparação do gel.  

Para além das questões de equilíbrio químico, Singh e Dutta (2003) comentam que a 
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atuação do cátion amônio difere dos cátions de metais alcalinos. O    
  interage 

preferencialmente com espécies aluminato na nucleação, tendendo a transportar grande parte 

do alumínio para áreas mais superficiais nas entidades nucleáveis e tardar a nucleação.  

Como alternativa foi testado o nitrato de alumínio. Este composto foi utilizado por 

Lu, Oumi e Sano (2006) para a síntese de grandes cristais de mordenita. O difratograma de 

raios X (Fig. 118) mostra que não ocorreu formação de qualquer fase cristalina.  

A presença do nitrato de alumínio fez com que o pH da mistura final fosse 5,0 

inviabilizando a síntese e confirmando a afirmação de Kühl (2001) do problema em fazer uso 

de sais de alumínio como reagentes para a síntese de zeólitas devido a sua força eletrolítica. 

Apesar disso, não são escassos trabalhos nos quais sejam usados cloreto de alumínio, sulfato 

de alumínio e nitrato de alumínio como fontes para síntese de mordenita (MOHAMED et al., 

2005; LU; OUMI; SANO, 2006; LU et al., 2006; MAO et al., 2014), mas nestes casos, o 

agente mineralizante ou algum composto orgânico é utilizado para ajuste de pH levando ao 

aumento da concentração de cátions que promovem o direcionamento da estrutura. 

Dado o inconveniente em usar hidróxido de amônio, foi testada uma fase amorfa de 

hidróxido de alumínio. Neste caso, todo o aluminato de sódio foi substituído por hidróxido de 

alumínio gerando uma razão           de 3,3 uma vez que o valor 2,3 só seria alcançado 

com redução da quantidade de hidróxido de sódio, o que não seria desejável no momento. 

A difração de raios X (Fig. 112) mostra que não houve formação de estrutura 

zeolítica. A presença de reflexões pouco intensas próximas a    = 40º não corresponde à 

zeólita visto que suas reflexões mais intensas registram-se à ângulos mais baixos. 

Por fim, foi utilizado isopropóxido de alumínio,               ,  como substituto 

do aluminato de sódio. O difratograma de raios X confirma que também não houve sucesso na 

transição para nenhuma fase cristalina. 

 
Figura 126 – Difratogramas de raios X para as sínteses visando a redução do teor de    . 

Estas informações podem sugerir que o sistema estudado não responde bem a 
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mudanças nos reagentes e que as condições do meio são inviáveis para a dissolução destas 

fontes de alumínio. Por outro lado, eles também podem ser indicativos de que a concentração 

de     que foi adotada em todos os experimentos está no limite mínimo para promover a 

formação de mordenita ou próximo disso. 

 

 

5.8 Influência da concentração de íons hidróxido ou do pH. 

 

 

Os íons     têm papel efetivo no processo de cristalização de zeólitas e uma gama 

da literatura reporta estudos a este respeito. Esta temática, como contraparte no caso dos 

cátions metálicos, também é comumente debatida em termos da quantidade de agente 

mineralizante envolvida na síntese, mas pode produzir algum obscurecimento concernente à 

atuação “solo” dos ânions hidróxido.  

Certos trabalhos (LU; OUMI; SANO, 2006) acabam analisando a alcalinidade por 

intermédio da razão        sendo que sua única fonte é um hidróxido de metal alcalino ou 

mesmo pela razão           (MOHAMED et al., 2005). O inconveniente nestas situações é 

que há muita probabilidade de que o efeito pH se confunda com o efeito da quantidade de 

cátions inorgânicos ou de certos direcionadores orgânicos como o      muitas vezes usado 

na forma de hidróxido também (LU et al., 2006). O diferencial é que, em sistemas que 

dispensam o uso SDA's, a       pode ser mais laboriosa para ser controlada porque cátions 

inorgânicos não têm o mesmo papel de mediadores de ordem.  

Sendo assim, primeiramente, uma síntese foi realizada conforme a síntese padrão 

deste trabalho e para suprir a quantidade de hidróxidos adicional, calculada conforme descrito 

na metodologia, foi utilizado hidróxido de potássio,    , sendo este uma base forte de um 

metal alcalino como o sódio, além de ser utilizado em certas sínteses de mordenita 

(MOHAMED et al., 2005).  

Os difratogramas de raios X (Fig. 127) indicam um retardo na cristalização da fase 

mordenita. 
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Figura 127 – Difratogramas de raios X das amostras da série MOR(150)-OH-K. 

 

Tendo em vista que todos os reagentes da síntese padrão permaneceram iguais e que 

o     é uma base que se dissocia totalmente ou próximo disto é plausível argumentar que o 

decaimento da taxa de crescimento seja causado pelos íons   . Estes cátions têm raio maior 

do que o raio dos cátions     e a mudança natural na esfera de coordenação pode dificultar a 

sua função como centro de organização de espécies na formação da estrutura MOR.  

O uso de hidróxido de potássio para a síntese de zeólita mordenita já foi reportado 

(MOHAMED et al., 2005) embora também estivessem envolvidos alguns compostos 

orgânicos e fontes diferentes de silício e de alumínio. 

Zhang et al. (2016) comentam que a adição de    ao seu sistema de interconversão 

de zeólita BEA em MOR não foi efetiva, promovendo, ao invés disso, o aumento na 

cristalinidade da fase BEA o que lhes permitiu destacar a importância do cátion     na 

formação da zeólita mordenita.  

Por outro lado, os resultados podem indicar que as referidas características de    

apenas contribuem para diminuir as taxas das reações superficiais que dão origem aos cristais 

ao invés de exercer qualquer tipo de inibição à formação de mordenita, já que a difusão tende 

a ser mais dificultosa para espécies químicas com maior massa. 

A diferença nas intensidades das reflexões para a amostra da presente série no tempo 

de 28 h pode indicar que a presença dos cátions    reduziu a quantidade de moléculas de 

água nos canais da mordenita de modo semelhante ao que ocorre para as zeólitas NaA e KA. 

De todo modo, a adição de     não permitiu uma apreciação do desempenho dos 

íons hidróxido na síntese de mordenita por meio do sistema aqui adotado; novamente, o seu 

efeito foi mascarado pela função dos cátions    que dão mais indícios de que são de suma 
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importância na formação da fase MOR assim como afirmado por Valtchev e Tosheva (2013). 

Uma nova síntese foi elaborada, onde a quantidade de ânions adicional necessária foi 

suprida com hidróxido de alumínio na forma de gibbsita. Para ajustar todas as quantidades 

também foi retirada uma fração do aluminato de sódio de forma que a quantidade extra de 

hidróxidos não implicasse na mudança da razão      .  

Além disso, foi adicionada uma pequena quantidade de fluoreto de sódio para repor a 

parte do sódio fornecida pelo aluminato de sódio. Juntamente, foi obtida uma amostra nas 

condições de diluição anteriores. A análise por difração de raios X (Fig. 128) mostra o 

resultado da síntese. 

 

 
Figura 128 – Difratogramas de raios X das amostras da série MOR(150)-OH-Gib. 

 

À semelhança do que aconteceu antecedentemente na síntese em condição estática 

em que gibbsita foi utilizada como fonte de alumínio, a fase cristalina não foi dissolvida. 

Mesmo após 1 h de dissolução e 24 h de tratamento térmico, a fase gibbsita persiste. Embora 

as intensidades de suas reflexões diminuam sensivelmente com o tempo, não há qualquer 

evidência de que uma fase zeolítica possa se formar posteriormente.  

A diferença entre os resultados obtidos aqui e aqueles referentes à condição de 

síntese consistem de que não existe qualquer reflexão não pertencente à gibbsita ao contrário 

do que ocorreu na síntese em estático, o que indica um favorecimento na transição de fases 

em modo estático com este sistema. 
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5.9 Envelhecimento do gel 

 

 

A adoção de períodos de envelhecimento é procedimento comum à várias sínteses. 

Em geral, é esperado que sistemas submetidos ao processo zeolitizem mais rapidamente e que 

os cristais obtidos sejam menores devido à formação de proto-núcleos (CUNDY; COX, 

2005), WLP’s (REN et al., 2012) ou quaisquer outras entidades que possam gerar cristais de 

zeólitas, diminuindo assim a quantidade de nutrientes disponíveis ao crescimento de futuros 

cristais. 

No presente estudo o envelhecimento foi testado a partir de um hidrogel obtido 

conforme as séries MOR(150) e MOR(150)D, sendo que as autoclaves foram deixadas em 

repouso durante 24 h à temperatura de 35 °C e só depois levada ao tratamento térmico a 

150 °C sob condições de agitação. Os difratogramas de raios X (Fig. 129) mostram os 

resultados quanto à estrutura cristalina. 

  
Figura 129 – Difratogramas de raios X das amostras da série MOR(150)-ENV: (a) gel não diluído e (b) gel 

diluído. 

 

Nenhuma alteração é observada por difração de raios X entre as amostras 

envelhecidas e não envelhecidas; o que expõe que a cinética da síntese parece não ser 

perturbada pelo período de envelhecimento no sistema usado no estudo.  

Para aprofundar a investigação, verificou-se a possível ocorrência de mudanças no 

gel após o envelhecimento através da análise de uma alíquota do mesmo por FT-IR (Fig. 130). 
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Figura 130 – Comparação dos espectros de FTIR do gel como preparado e após 24 h de envelhecimento. 

 

As diferenças entre os dois espectros indicam que após 24 h de envelhecimento, as 

ligações se direcionam para uma maior similaridade com as bandas encontradas no espectro 

da mordenita. Portanto, embora não observado por DRX, o envelhecimento promove uma 

variação no sistema cuja extensão não pode ser conhecida apenas com os dados obtidos.  

 

 

5.10 Influência da fonte de silício. 

 

 

As diferentes naturezas das fontes de sílica podem mudar desde o tamanho e 

morfologia até o transporte de massa entre solução e fase sólida. Quatro fontes de sílica foram 

testadas neste trabalho: Aerosil 200
®

 (Degussa), Cab-O-Sil EH-5
®

 (Cabot) (gentilmente 

cedida pela Cabot Co.), Ludox
®
 HS-30 (Sigma-Aldrich) e TEOS (Sigma Aldrich, 98%). As 

duas primeiras são sílicas pirogênicas hidrofílicas diferindo apenas em suas área específicas 

(200 ±25 m
2.

g
-1 

para a Aerosil 200
®

 e 390 ± 40 m
2.

g
-1

 para a Cab-O-Sil EH-5
®
, uma das 

sílicas pirolisadas comerciais de maior área específica) (KATZ; MILEWSKI, 1986). O TEOS 

é uma fonte peculiar, já que é um alcoóxido que libera espécies de silício por hidrólise. 

A sílica Aerosil 200
®
 foi utilizada em todos os experimentos discutidos até o 

momento, portanto neste tópico será discutida a influência que as fontes de sílica Cab-O-Sil 

EH-5 e TEOS têm sobre o sistema estudado. 

A síntese com TEOS foi executada de maneira similar, (com tratamento térmico 

somente de 24 h) sendo adicionado lentamente à solução de hidróxido de sódio e aluminato de 

sódio. Todo o TEOS foi adicionado à mistura sendo passando pela hidrólise já no sistema do 
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gel. Esta metodologia aparentemente levou à dificuldades para a dissolução dos produtos de 

hidrólise conforme pode ser visto no difratograma de raios X (Fig. 131). 

 

 
Figura 131 – Difratograma de raios X da amostra MOR(150)-TEOS. 

 

Esta situação não ocorreu com o uso de Ludox
®
 HS-30 que, sendo coloidal, também 

se distancia em natureza física à sílica Aerosil 200. O uso de sílica coloidal leva à formação 

de um sistema muito menos viscoso do que o denso hidrogel obtido com sílica pirogênica. 

Os resultados de difração de raios X (Fig. 132) indicam que a cristalização de zeólita 

mordenita com Ludox
®
 HS-30 ocorre em tempo muito símile aos resultados anteriores, 

mostrando que a mudança de sílica, neste caso, ocorreu com boa adaptação.  

 
Figura 132 – Difratogramas de raios X das amostras da série MOR(150)-Lud. 

 

A morfologia da amostra MOR(150)-Lud de 24 h, via micrografias de varredura 

(Fig. 133), indica partículas e cristalitos com maiores dimensões do que as obtidas com sílica 

pirogênica a 150 °C. Porém, os cristalitos detêm uma forma semelhante a cristais isolados e 

aparentemente com menor intercrescimento, o que pode ser esperado pelo fato de que a 

zeólita tende a seguir a natureza da sílica utilizada.  
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Figura 132 – Micrografias de varredura da amostra de 24 h da série MOR(150)-Lud. 

 

Esta amostra exibe dimensões um pouco menores do que MOR(170), mas acima dos 

valores encontrados em MOR(150) (Fig. 133). É possível que menores tempos na etapa de 

aquecimento possam resultar em amostras cristalinas e com cristalitos menores. 

 
Figura 133 – Dimensões de partícula e cristalitos da amostra de 24 h da série MOR(150)-Lud.  
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Os experimentos iniciais com sílica Cab-O-Sil
®
 EH-5 foram realizados conforme a 

síntese da amostra convencionalmente padronizada (MOR-REF) a 170 °C e com o tempo 

adicional de 34 h de tratamento térmico. A difração de raios X (Fig. 134) mostra os resultados 

quanto às fases cristalinas. 

 
Figura 134 – Difratogramas de raios X das amostras da série MOR(170)-Cab. 

 

A análise dos difratogramas mostra resultados equivalentes para ambas as sílicas (Fig. 

135). A síntese com Cab-O-Sil EH-5
®
 produziu amostras com alta cristalinidade, evidente 

pela intensidade das reflexões e pela ausência de qualquer indicação de fase amorfa. 

  
Figura 135 – Comparação de DRX das amostras MOR(170) e MOR(170)-Cab: (A) 24 h, (B) 34 h. 

 

Novamente, os difratogramas não mostram nenhuma diferença aparente entre as 

sílicas. Entretanto, a literatura mostra que sílicas com maior área superficial são também mais 

facilmente dissolvidas em meio básico promovendo melhor e mais rápida supersaturação e a 

nucleação (Fig. 135) e também podem favorecer a formação de cristais menores (YU, 2007). 
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Figura 136 – Efeito da área da sílica na cristalização (Adaptado de MEISE; SCHWOCHOW, 1973) 

 

Com o suporte desta relação entre tamanho de partícula da fonte de sílica e tamanho 

de partícula de zeólita, os efeitos esperados pela sílica Cab-O-Sil foram somados ao efeito da 

temperatura em experimentos equivalentes aos da série MOR(150), mudando somente a 

sílica, gerando a série MOR(150)-Cab.  

Os difratogramas de raios X obtidos desta síntese podem ser comparados com os das 

amostras da série MOR(150) de tempos equivalentes de aquecimento (Fig. 137). 

  
Figura 137 – Difratogramas de raios X das amostras da série: (A) MOR(150)-Cab e (B) MOR(150). 

 

A comparação entre os conjuntos de difratogramas aponta para um processo 

singelamente mais rápido quando é usada a sílica Cab-O-Sil. Este dado é apoiado pelo gráfico 

de cinética elaborado por Meise e Schwochow (1973). Os difratogramas a 18 h indicam 

modesto aumento na cristalinidade que pode ser entendido como o efeito da maior área 

específica da sílica Cab-O-Sil que provê maior número de sítios de nucleação e de centros de 

ordem para a formação de entidades nucleáveis termodinamicamente aptas ao crescimento. 

A diluição do gel pós-preparação também foi estudada com Cab-O-Sil
®

 EH-5 (K-

Cab-O-Sil(170)D) por meio de um pequeno estudo cinético. Os resultados da difração de 

raios X (Fig. 138) não indicam quaisquer diferenças com relação à série MOR(170)D com 

Aerosil 200
®
, apesar de que os experimentos da série Cab-O-Sil(150) mostrem diferenças 

muito pequenas com as da série MOR(150) e isto possa ser reproduzido ou mesmo omitido 
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pela taxa de transferência de energia mais intensa no presente contexto.  

 
Figura 138 – Difratogramas de raios X das amostras da série MOR(170)-CabD. 

 

A morfologia de algumas destas amostras foi estudada por microscopia eletrônica de 

varredura. A micrografia da amostra com 6 h de síntese (Fig. 139) confirma a existência 

unicamente de fase amorfa semelhante ao encontrado para as amostras obtidas na síntese 

padrão com sílica Aerosil 200
®
. 

  

  
Figura 139 – Micrografias de varredura para amostra MOR(170)-CabD de 6h. 
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Estas partículas amorfas também lembram as “worm-like particles” (WLP’s) (REN 

et al., 2012; DO et al., 2014) como nas micrografias da série MOR(150)-605W, mas aqui elas 

parecem ainda estar mais dispersas. Isto indica a existência de algum elo entre os diferentes 

sistemas de síntese já que ambos os trabalhos citados são fundamentados em sínteses com 

sílica coloidal.  

As micrografias de varredura da amostra de 10 h da série MOR(170)-CabD (Fig. 

140) mostram partículas com hábitos semelhantes a grãos de arroz e alguns aglomerados com 

geometria esférica. A distribuição de tamanho de cristalito apresenta-se heterogênea. 

 

  

  
Figura 140 – Micrografias de varredura para amostra MOR(170)-CabD de 10 h. 

 

Na estimativa dos tamanhos de partícula e cristalito (Fig. 141) evidencia a 

heterogeneidade desta amostra. 
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Figura 141 – Dimensões dos aglomerados da amostra de 10 h da série MOR(170)-CabD. Magnificação: 10 kx. 

 

Pode-se observar a presença de com cristais isolados de até 2 µm ao lado de 

agregados compostos de cristalitos entre 150-200 nm em média. Os cristalitos que se 

apresentam mais “independentes” exibem morfologia acicular. 

O resultado geral está diretamente ligado às alterações realizadas no sistema 

reacional comparado ao sistema padrão. O maior número de sítios de nucleação 

disponibilizados pela sílica Cab-O-Sil implica numa maior formação de clusters críticos ou 

entidades nucleáveis com raio suficientemente grande para crescerem, o que diminui a 

disponibilidade de nutrientes para o crescimento dos mesmos.  

Por outro viés, a quantidade extra de água pode alterar a distribuição de espécies em 

solução e de partículas precursoras contribuindo para uma menor coalescência num ponto 

específico do sistema gerando cristais maiores por algum entrave na homogeneização do gel. 

Cenário semelhante é encontrado para a amostra a 24 h (Fig. 142) de aquecimento. O 

destaque se deve ao fato de que ambas a amostra é constituída de agregados de cristalitos que 

se organizaram na forma de discos elípticos, como se fossem cristalitos discretos e maiores, 

ou em formato esférico, como ocorre em amostras de outros tipos de estudo. 
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Figura 142 – Micrografias de varredura da amostra de 24 h da série MOR(170)-CabD. 

 

Detalhes sobre o tamanho de cristal são obtidos com maiores ampliações (Fig. 143). 

 
Figura 143 – Dimensões de partícula e cristalito da amostra de 24 h da série MOR(170)-CabD. 

 

Uma pequena diferença é vista nos agregados da amostra 34 h (Fig. 143) onde parece 



194 
 

 

 

haver espaços entre os cristalitos que formam um agregado, provavelmente decorrentes do 

processo natural de mudança dos cristalitos que deve ocorrer no intervalo de 10 horas que 

separa as duas amostras. 

  

  
Figura 144 – Micrografias de varredura da amostra de 34 h da série MOR(170)-CabD. 

 

Medidas dos tamanhos de aglomerados e de cristalitos para essa amostra também foram 

realizadas (Fig. 145). Não foi observado crescimento considerável no tamanho dos cristalitos 

durante o intervalo entre 24 e 34 horas de tratamento térmico. O tamanho médio dos cristalitos 

não sofreu grandes variações neste período. 
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Figura 145 – Dimensões de cristalito e partícula para a amostra de 34 h da série MOR(170)-CabD.  

 

As diluições também foram realizadas a 150 °C. O resultado da difração de raios X 

(Fig. 146) reforça que a diferença na área específica das sílicas tem um efeito modesto sobre a 

solubilidade das espécies. 

 

 
Figura 146 – Difratogramas de raios X da série MOR(150)-CabD.  

 

Sínteses com menor teor de água na preparação (MOR(150)-Cab365W), outro fator 

que contribuiu para a redução do tamanho dos cristais, também foi reproduzida com sílica 

Cab-O-Sil. Os difratogramas de raios X (Fig. 147) mostram que a união dos dois efeitos 

afetou bastante a cinética de cristalização. 
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Figura 147 – Difratogramas de raios X da série MOR(150)-Cab365W. 

 

Verificados os resultados efeito da diluição foi avaliado conjuntamente aos demais. 

Os difratogramas de raios X (Fig. 148) confirmam o avanço na cinética pela preparação com 

menos água e pela sílica com maior área específica, mas também o retardo devido à diluição. 

 

 
Figura 148 – Difratogramas de raios X das amostras da série MOR(150)-Cab365WD. 

 

De tudo o que se tem discutido, a suma é que variações em parâmetros 

“naturalmente” presentes no sistema de síntese da zeólita mordenita podem levar à muitas 

mudanças em relação ao tamanho de cristal. Muitos trabalhos voltados ao controle de 

tamanho com mordenita fazem uso de reagentes ou métodos peculiares para tal.  

Warzywoda et al. (1995) obtiveram cristais entre 10-80 µm variando as gradações de 

sílica gel e a temperatura de síntese. Lu et al. (2006) conseguiram cristais de 10 µm até 500-

700 nm controlando a razão      , fazendo uso de SDA (     ) e sementes  e adotou um 

procedimento semelhante à têmpera de um material, onde após certo tempo de aquecimento, a 
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autoclave seria retirada, resfriada e novamente submetida à temperatura de síntese.  

Hincapie et al. (2004) e Ren et al. (2012) sintetizaram nano-rods de mordenita com 

crescimento preferencial em direção ao eixo  . Inagaki et al. (2013) sintetizaram nano-

mordenita fazendo uso de SDA’s menos convencionais, mas complexos. Zhang et al. (2016) 

também obtiveram nano-mordenita sem o problema do crescimento preferencial, mas fazendo 

uso de sementes de nano-BEA coloidal, o que auxiliou no problema de agregação de 

cristalitos, mas torna a síntese dependente de outra que faz uso de SDA. 

Tago et al. (2009) com tamanho e morfologia muito semelhantes aos do presente 

trabalho utilizando reagentes TEOS como sílica,       como SDA e triisopropóxido de 

alumínio, num meio água/orgânico/surfactante contendo ciclohexano e poli-oxietileno-(15)-

oleiéter. Yuan  et al. (2015) também obtiveram cristais de mordenita com morfologias 

equivalentes aos deste trabalho utilizando um sistema reacional envolvendo hidróxido de 

tetraetilamônio (      ), brometo hexadeciltrimetilamônio(     ), sulfonato de 

dodecilbenzeno (SDBS) e surfactante Pluronic
®
 F-127. Já Liu et al. (2015) alegam ter obtido 

nanosheets de mordenita com sistema preparado de forma semelhante ao utilizado neste 

estudo; seus agregados no entanto possuem muitos micrometros, enquanto os obtidos aqui 

não ultrapassam os 3 µm, em geral. 

Todorova e Kalvachev (2015) conseguiram vários tamanhos de cristal com adição de 

    e controlando a porcentagem de sementes, temperatura e tempo de síntese. Por fim, 

Kurniawan et al. (2017) utilizam uma mordenita natural moída como semente para a obtenção 

de nano-MOR, entretanto a pureza de uma zeólita natural acaba sendo inconveniente no 

processo. 

No presente trabalho, os resultados sugerem um largo controle de tamanho e a 

obtenção de nanocristais apenas com o controle de parâmetros intrínsecos à metodologias 

simples de síntese. 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
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Neste trabalho, a síntese de zeólita mordenita foi realizada com sucesso. Embora a 

síntese padrão IZA tenha sido realizada em condições estáticas, esta forma de tratamento 

térmico mostrou efetividade a partir do conjunto de reagentes e suas respectivas quantidades.  

O método adotado aqui levou a um produto livre de fases diversas da mordenita. 

Além disso, os difratogramas apresentados em todo o trabalho revelam que tal método 

apresenta boa reprodutibilidade. 

A cinética, avaliada pelo índice de cristalinidade relativa, concorda com o modelo 

teórico e com diversas curvas disponíveis na literatura. As divergências entre as várias curvas 

se devem às variações nos reagentes e método de preparação do gel. 

A zeolitização no sistema estudado parece ocorrer, ou por rearranjo do precursor 

amorfo, ou na interface sólido/solução de forma que o material amorfo é consumido pela fase 

cristalina adjacente em formação. Embora não seja possível fazer afirmações mais 

contundentes quanto a mecanismo mais provável é certo que cristalitos se formam em meio 

ao material amorfo e não separadamente. 

Sistemas em fase de crescimento ou que tendem à cristais menores tendem a se 

arranjar como discos elipsoidais. Embora essas estruturas possam ser deformadas pelo 

crescimento dos cristalitos, há casos em que elas permanecem mesmo em altos graus de 

cristalinidade relativa. 

Sistemas muito cristalinos tendem a formar cristalitos em formato ortorrômbico que 

podem se aglomerar em formato esférico. Isso foi mais visível na síntese onde foi empregado 

maior teor de sódio. 

O sistema e o método trabalhados não responderam bem a variações na natureza dos 

reagentes, exceto a mudança entre as sílicas pirogênicas e coloidal e a incorporação de 

fluoreto de sódio e hidróxido de potássio. 

O uso de sílica Cab-O-Sil incrementa modestamente a velocidade de formação dos 

cristais. Já a adoção de sílica coloidal contribui para diminuir o fator de agregação dos 

cristalitos. 

O abaixamento da temperatura, a diluição do mesmo pós-preparação e a natureza da 

fonte de sílica são os fatores que contribuíram para diminuir o tamanho dos cristais.  O tempo 

segue a ideia teórica da estabilidade cinética, com os menores cristais sendo obtidos num 

tempo mínimo para alcançarem a máxima cristalinidade, após o qual estes cristais vão 

aumentando de tamanho e, posteriormente, sofrendo redissolução para fases 
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termodinamicamente mais estáveis.  

A redução da água usada na preparação do gel, que implica no aumento na 

concentração do gel e da supersaturação também contribui para a diminuição no tamanho dos 

cristalitos. Contudo, este método culmina na formação de partículas com maior agregação. 

Já os íons     
impulsionam o crescimento dos cristais e a agregação levando 

cristalitos e partículas. Complementarmente, a redução do sódio parece diminuir a taxa de 

crescimento. A dificuldade em diminuir o teor de     pode ser consequência da 

“indisposição” do sistema com fontes de outras naturezas, mas também pode significar a 

aproximação de um limite da dependência da formação da fase MOR com a concentração de 

sódio no gel. 

O envelhecimento não mostrou qualquer atuação na formação da fase MOR pelo 

sistema estudado, sendo necessária uma análise por microscopia para observar seus possíveis 

efeitos no tamanho e morfologia dos cristalitos. 

Amostras apresentando nanocristalitos e nanopartículas de mordenita foram obtidas a 

partir da combinação do tratamento térmico à temperatura de 150 °C com a diluição do gel 

após sua preparação.  

O conjunto de resultados obtidos para as diluições pós-preparação do gel e das 

variação na quantidade de água na gelificação indicam que a água exerce um papel bastante 

significativo num sistema hidrotérmico. 

Em suma, os resultados mostram que o controle de parâmetros naturalmente 

inerentes à uma síntese hidrotérmica de zeólitas (temperatura, tempo e composição do gel) 

podem contribuir expressivamente para que seja exercido um controle no tamanho da zeólita 

mordenita.  

Já a morfologia parece ser um aspecto mais difícil de ser controlado desta forma, 

uma vez que as mudanças observadas limitaram-se à perda relativa dos hábitos dos cristalitos 

conforme seus tamanhos diminuíram, mas sempre ficando agregados em partículas de 

formato disco-elipsoidal ou lembrando cristais maiores, embora com espessura menor. 
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APÊNDICE A – TABELA DE SIGLAS PARA AS SÉRIES DE AMOSTRAS 
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SIGLA DA SÉRIE ESTUDO PERTINENTE 

MOR-REF Síntese de referência para o método utilizado no trabalho 

MOR(170) Síntese conforme a referência a 170 °C 

MOR(170)-64RPM Síntese com 64 rpm de agitação a 170 °C 

MOR(150) Síntese conforme a referência a 150 °C 

MOR(170)D Síntese a partir do gel diluído a 170 °C 

MOR(150)D Síntese a partir do gel diluído a 150 °C 

MOR(150)OR Síntese usando água tratada por Osmose Reversa a 150 °C 

MOR(150)ORD Síntese usando água tratada por Osmose Reversa e com gel 

diluído a 150 °C 

MOR(150)-605W Síntese com maior teor de água (605 mols) a 150 °C 

MOR(150)-365W Síntese com menor teor de água (365 mols) a 150 °C 

MOR(150)-365WD Síntese com menor teor de água (365 mols) e com gel diluído a 

150 °C 

MOR(150)-6Na Síntese com maior teor de sódio (6 mols) a 150 °C 

MOR(150)-OH-K Síntese com maior teor de íons hidróxido usando KOH a 150 °C 

MOR(150)-OH-Gib Síntese com maior teor de íons hidróxido usando Gibbsita a 150 

°C 

MOR(170)-Cab Síntese usando sílica Cab-O-Sil
®

 a 170 °C 

MOR(170)-CabD Síntese usando sílica Cab-O-Sil
®

 e com gel diluído a 170 °C 

MOR(150)-Cab Síntese usando sílica Cab-O-Sil
®

 a 150 °C 

MOR(150)-CabD Síntese usando sílica Cab-O-Sil
®

 e com gel diluído a 150 °C 

MOR(150)-Lud Síntese usando sílica coloidal Ludox
®
 HS-30 a 150 °C 

 


