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RESUMO 

 

 

As zeólitas são materiais cristalinos constituídos pela união de tetraedros (SiO4 e 

AlO4) que geram canais e cavidades de dimensões moleculares, com aberturas de 

poros de até 2nm. A zeólita natural Clinoptilolita (Si/Al ≥ 4), pertencente ao do grupo 

da Heulandita e apresenta seletividade por íons de pequeno raio devido ao tamanho 

de suas cavidades.Esses materiais naturais apresentam baixo custo e associado 

com modificações pode-se dar origem a um material com melhorias de propriedades 

e consequentemente promissor para craqueamento catalítico e armazenamento de 

gases. Neste trabalho realizaram-se modificações estruturais em zeólitas naturais 

Clinoptilolita, com tratamentos ácidos e básicos, para melhoria de propriedades 

texturais empregando um planejamento estatístico experimental para controle de 

variáveis do processo. Foram empregadas análises de Difração de raios-X, 

Fluorescencia de raios-X, adsorção/dessorção N2, adsorção de CO2, Adsorção de 

piridida, Microscopia eletrônica de transmissão, Captura de CO2 e Armazenamento 

de H2. O tratamento ácido foi o mais eficaz para melhoria das propriedades texturais 

obtidas por análise de adsorção e dessorção de N2 (SBET passou de 27 para 165 

m2/g, V0 passou de 0,00 para 0,04 cm³/g e Vmeso de 0,10 para 0,16 cm³/g), já o 

básico apesar de não ter aumentado muito as propriedades texturais do material, 

aumenta consideravelmente a acidez de Brönsted da amostra por preservar o 

alumínio. As zeólitas clinoptilolitas obtidas de diferentes jazidas (ZNcelta e ZMcelta 

oriundas de cuba e ZNchile oriunda do chile) foram tratadas com ácido (ZNceltaac, 

ZNchileac e ZMceltaac) que apresentaram melhorias em suas propriedades 

texturais, sendo a ZNchile a que apresentou um maior aumento de área específica 

(passou de 47 para 240 m²/g) . Essas amostras foram empregadas em adsorção de 

CO2 (308K) e apresentou-se eficiente com um aumento na captura de 1,33 mmol/g 

(ZNchile) para 1,9 mmol/g (ZNchileac) e para armazenamento de H2 (77K) se 

mostrou com um aumento considerável na capacidade de armazenamento que 

passou de 0,17 mmol/g (ZMcelta) para 2,52 mmol/g (ZMceltaac). 

 

Palavras-chave: Zeólitas Naturais, Clinoptilolita, Modificação, Planejamento 

Experimental, Armazenamento e Captura de gases. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The zeolites are crystalline materials constituted by the union of tetrahedra (SiO4 and 

AlO4) that generate channels and cavities of molecular dimensions, with pore 

openings of up to 2 nm. The natural zeolite Clinoptilolite (Si / Al ≥ 4) belongs to that of 

the Heulandite group and presents selectivity for small-radius ions due to the size of 

its cavities. These natural materials are low cost and associated with modifications 

can give rise to a material with improved properties and consequently promising for 

catalytic cracking and gas storage. In this work structural modifications were carried 

out in natural zeolites Clinoptilolite, with acid and basic treatments, for the 

improvement of textural properties employing an experimental statistical planning to 

control process variables. X-ray diffraction, X-ray fluorescence, adsorption / 

desorption N2, CO2 adsorption, pyridide adsorption, transmission electron 

microscopy, CO2 capture and H2 storage were used. The acid treatment was the 

most effective for improving the textural properties obtained by adsorption and 

desorption analysis of N2 (SBET increased from 27 to 165 m2/g, V0 increased from 

0.00 to 0.04 cm³ / g and Vmeso of 0.10 to 0.16 cm³ / g), although the basic although 

not having greatly increased the textural properties of the material, greatly increases 

the Brönsted acidity of the sample by preserving the aluminum. The zeolites 

clinoptilolites obtained from different deposits (ZNcelta and ZMcelta from cuba and 

ZNchile from Chile) were treated with acid (ZNceltaac, ZNchileac and ZMceltaac) that 

showed improvements in their textural properties, with ZNchile being the one that 

presented a larger area increase (from 47 to 240 m²/g). These samples were used in 

CO2 adsorption (308K) and presented efficient with an increase in capture of 1.33 

mmol / g (ZNchile) to 1.9 mmol / g (ZNchileac) and for storage of H2 (77 K) if showed 

with a considerable increase in storage capacity that went from 0.17 mmol / g 

(ZMcelta) to 2.52 mmol / g (ZMceltaac). 

 

Keywords: Natural Zeolites, Clinoptilolite, Modification, Experimental Planning, 

Storage and Gas Capture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os problemas ambientais, a emissão de CO2 ganha destaque. O CO2 é 

produzido em grandes quantidades na indústria, por combustão de carvão, coque, 

gás natural (petróleo) e gera efeito estufa, chuva ácida e todos os problemas 

decorrentes disso [2-4]. Como forma de combustível limpo devido suas propriedades 

específicas, o H2 é visto como combustível do futuro. Nesse sentido, acredita-se que 

as peneiras moleculares sejam materiais com bom desempenho para adsorção de 

contaminantes em água, bem como adsorção (armazenamento) de gases [5].  

Peneiras moleculares podem ser definidas como um grupo de materiais que 

possuem características de selecionar moléculas ou íons de acordo com seu 

tamanho. Nesse grupo encontram-se as zeólitas [6]. As zeólitas tem em sua 

composição estruturas cristalinas constituídas por (SiO4 e AlO4), tetraedros ligados 

através dos átomos de O nos seus vértices [7]. Apresentam poros com aberturas de 

até 2nm (microporos) [6]. A estrutura das zeólitas apresenta canais e cavidades de 

dimensões moleculares, nos quais se encontram moléculas de água, adsorvatos e 

cátions compensadores de carga. Esses canais e cavidades presentes nesse tipo de 

material lhe conferem uma estrutura porosa a qual permite uma superfície interna 

muito grande quando comparada com a externa [6, 8]. 

Existem vários tipos de zeólitas, que podem ser encontrados na natureza 

(naturais) ou podem ser sintetizados (sintéticas), sendo materiais que têm vastas 

aplicações, incluindo catálise e adsorção [9]. As propriedades desses materiais e 

aplicações estão relacionadas com a estrutura e composição [8]. A zeólita natural 

Clinoptilolita é do grupo da Heulandita, com relação Si/Al maior ou igual á 4 e é 

bastante aplicada na remoção de metais de soluções, remoção de NH3, tratamento 

de esgoto [8,10]. Entretanto, as zeólitas naturais modificadas já são aplicados na 

adsorção de íons metálicos como Cu+2, Pb+2 e Mn+2[11,12],  na adsorção de 

molécula orgânicas maiores e de corantes sendo também bastante úteis na catálise 

devido suas propriedades de seletividade de forma e acidez/basicidade e em 

armazenamento e captura de gases. A necessidade das modificações se dar pelo 

fato desses materiais naturais não sserem obtidos na sua forma pura, sendo 

necessários tratamentos para melhorar suas propriedades e posterior aplicação [13-

15]. 



 
 

2 
 

Dentre as modificações, a modificação de cristal-partícula pode ser obtida 

pelos métodos de desmetalização com tratamento hidrotérmico, ácido, básico ou a 

vapor. Dessa forma, torna-se viável o uso de zeólitas naturais (que apresentam 

baixo custo) modificadas, de modo a dar origem a um material com melhorias de 

propriedades e promissor para tratamento de efluentes, como por exemplo, 

adsorção de metais em efluentes. Além do uso na catálise como, por exemplo, no 

craqueamento de moléculas do petróleo em frações mais leves [12,13] ou adsorção 

de gases. Porém, a eficácia do tratamento para otimização do material depende de 

vários parâmetros que podem ser ajustados como relação Si/Al, presença de 

defeitos e as condições de tratamento. 

Dessa forma, o presente trabalho trata de estudar modificações de zeólitas 

naturais e seu emprego para resolução de problemas atuais. O Capítulo 1 aborda 

uma breve revisão bibliográfica englobando conceitos importantes para 

compreensão do trabalho, como de zeólitas, zeólitas naturais, clinoptilolita, 

tratamentos aplicados em zeólitas e aplicações. 

Vários tipos de modificações são empregados para melhoria de propriedades 

em zeólitas sendo o Capítulo 2 alvo do estudo da influencia dos parâmetros de 

desmetalização ácida (concentração, tempo e temperatura) nas propriedades 

texturais e estruturais de zeólita clinoptilolita natural, tendo com tema o artigo 

DESALUMINATION OF NATURAL CLINOPTILOLITE BY ACID TREATMENT: 

STRUCTURAL AND TEXTURAL CHARACTERIZATION submetido à publicação na 

revista Micro and Mesoporous Materials.  

O Capítulo 3 busca compreender a desmetalização usada a partir de 

tratamento básico em zeólitas naturais clinoptilolita, avaliando a influencia dos 

parâmetros de tratamento (Concentração, tempo e Tempertura) nas propriedades 

físico-químicas do material. Os parâmetros de tratamentos ideais foram obtidos com 

auxílio de planejamento experimental e a influencia de cada parâmetro em 

propridades como área específica, volume de micro e mesoporos (acessibilidade) e 

acidez foram avaliados. O estudo tem com título o artigo BASIC TREATMENT IN 

NATURAL CLIPTILONITE FOR IMPROVEMENT OF PHYSIOCHEMICAL 

PROPERTIES, submetido à publicação na MDPI (Minerals). 

No Capítulo 4 o tratamento sequencial (ácido-básico) em clinoptilolita natural 

é avaliado por meio de análises como análise química, análise textural, análise 
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morfológica. O trabalho está escrito em forma do artigo MODIFICAÇÃO DE 

ZEÓLITA CLINOPTILOLITA NATURAL ATRAVÉS DE TRATAMENTO COMBINADO 

(ÁCIDO-ALCALINO)que será submetido para publicação na revista Cerâmica. 

Após a investigação do tipo de tratamento empregado na desmetalização, 

obtivemos o tratamento ácido como o mais eficiente para desmetalização e melhoria 

de proprieddes texturais. Além disso, os parâmetros de tratamento também foram 

otimizados. Com isso, o Capítulo 5 aborda como tema o artigo entitulados como 

ESTUDO DE ZEÓLITA NATURAL MODIFICADA PARA CAPTURA E 

ARMAZENAMENTO DE GASES que esta em fase de acabamento para publicação. 

Empregou-se zeólitas naturais comerciais obtidas de Jazidas diferentes (ZNcelta 

oriunda de Cuba e ZNchile oriunda do Chile) e zeólita natural modificada com 

deposição de óxido manganês (ZMcelta oriunda de Cuba), aplicou-se o tratamento 

ácido comcondições de tratamento otimizadas e os materiais foram aplicados em 

armazenamento de H2 e captura de CO2.. 

O Capítulo 6 presenta as conclusões gerais da Tese. 

 

1.1 Objetivos 

 

O trabalho tem como objetivo modificar zeólitas clinoptilolitas naturais com 

tratamentos ácidos e básicos, para melhoria de propriedades e posterior aplicações 

em adsorção e catálise. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos que podem 

ser considerados como metas são enumerados: 

- Realizar tratamentos ácido, básico e seqüencial ácido/básico;  

- Estudar a influencia dos parâmetros de tratamento em cada propriedade 

final;  

- Avaliar a propriedades estruturais como cristalinidade;  

- Avaliar a remoção de alumínio e silício da rede através composição química 

do material;  

- Avaliar as propriedades texturais do material natural e modificados; - 

- Aplicar em armazenamento e captura de gases. 
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CAPÍTULO 1 – Revisão Bibliográfica 

Nesse capítulo serão abordados conceitos fundamentais para compreensão 

do tema em estudo, tais quais: zeólitas, zeólitas naturais, zeólita clinoptilolita, 

modificações e aplicações de zeólitas naturais. 

 

1 ZEÓLITAS 

 

O nome zeólita tem origem grega, zeo (que ebuli) e lithos (pedra), e foi dado a 

um grupo de minerais naturais encontrados que apresentava adsorção reversível de 

água, além dessa propriedade, esse grupo de materiais também apresentava 

capacidade de troca iônica [1]. 

As zeólitas são aluminosilicatos hidratados naturais e sintéticos de estruturas 

tridimensional [2] que apresentam em sua composição átomos de silício e alumínio 

ligados por átomos de oxigênio dispostos em unidades tetraédricas de silício-

oxigênio ([SiO4]-4) e tetraedros de alumínio-oxigênio ([AlO4]-5), arranjados em uma 

estrutura cristalina. A substituição isomorfa de Si por Al na estrutura gera cargas 

negativas nesses materiais, tornando assim necessário a presença de cátions de 

metais alcalinos e alcalinos terrosos em sua composição para ajuste de carga 

estrutural, como pode ser observado na Figura 1[3]. 

Figura 1. a) Tetraedro [SiO4]-4, b) Substituição isomorfa de Si por Al, com sódio como 
compensador de carga. 

a) 

 

b) 

 

A união de tetraedros (conhecidos como unidades primárias de construção) 

geram anéis que são chamados de unidades secundárias de construção (SBUs – do 

inglês Secondary Build Units). Essas unidades secundárias de construção estão 

dispostas de modo a formar canais e cavidades que originam espaços vazios de 

várias formas e tamanhos [2,4-8]. Esses espaços vazios são os responsáveis pela 

densidade mais baixa para os materiais zeolíticos quando comparados com outros 

silicatos. Dessa forma, para se compreender esse grupo de materiais denominado 

Al 

O 

O 
O 
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zeolíticos, é necessário saber que o balanço de cargas do material deve ser 

conservado, ou seja, a soma das cargas de valência dos íons deve ser igual a zero 

na fórmula química do material em estudo, além disso, os átomos se unem para 

formar uma estrutura estável sob as condições de formação do material [9]. 

Os materiais zeolíticos apresentam poros com aberturas de até 2 nm, 

denominado microporos, sua estrutura contém canais e cavidades de dimensões 

moleculares, nos quais se encontram moléculas de água, adsorvatos e cátions 

compensadores de carga negativa [2, 4, 6]. Os canais e cavidades conferem a este 

material uma estrutura porosapermitindo que os mesmos tenham uma superfície 

interna muito grande quando comparada com a externa [4, 10]. Os canais tornam 

possível adsorção de moléculas menores que o diâmetro desses espaços, por esse 

motivo, as zeólitas são conhecidas como peneiras moleculares [8]. 

Existem vários tipos de zeólitas naturais e sintéticas, e as propriedades 

desses materiais e aplicações, tais quais, troca iônica, peneiramento molecular, 

catálise e adsorção, estão relacionadas com a estrutura e composição dos mesmos 

[10, 11]. Os materiais zeolíticos sintéticos são mais de 236 tipos, obtidos de diversas 

formas, variando tanto o procedimento quanto os materiais de partida que podem 

ser argilominerais, minerais do grupo de silicato, vidro vulcânico, diatomita, 

reagentes químicos, combustão do carvão, subproduto como cinzas volantes[11, 

12]. A zeólita Na-A é um exemplo de zeólita sintética e é usada como trocador 

iônico, aplicada na produção de detergentes, onde a mesma remove os íons de 

cálcio e magnésio da água e libera o íon sódio, retirando assim a dureza da água 

[10]. 

Para uma melhor organização de estudo e compreensão, os materiais 

zeolíticos são divididos em três sistemas de classificação. Dois desses sistemas são 

baseados em aspectos da estrutura e de cristal. A primeira classificação estrutural 

de zeólitas fundamenta-se na topologia de estrutura, onde cada tipo de estrutura 

recebe um código de três letras. Como exemplo, podemos mencionar a Heulandita e 

a Clinoptilolita que apresentam a mesma estrutura, dessa forma, para ambas foram 

dadas o código de rede de HEU, com representação para Heulandita porque a 

mesma foi nomeada antes e recebeu prioridade para nomenclatura. Essa 

classificação baseada em topologia estrutural funciona bem para pesquisadores da 

área de zeólitas cujos principais interesses são em propriedades como troca de 



 
 

7 
 

cátions por exemplo. Esse sistema de classificação não funciona para os geólogos 

que trabalham com objetivo de nomear minerais zeolíticos. Umas das propriedades 

que está associada com esse código é a densidade estrutural (FD) que é dada pelo 

número de átomos/1000nm3 e através dela pode-se avaliar a proporção de espaços 

vazios e canais na estrutura já que essa propriedade reflete a característica porosa 

da estrutura desses materiais [9]. 

A segunda classificação é baseada em um conceito chamado de unidades 

secundárias de construção (SBU). Os SBUs são arranjos geométricos de tetraedros 

dentro da estrutura, onde o “T” são átomos de Si ou Al ligados por oxigênio “O”. 

Méier (1968) em estudos cristalográficos classificou as zeólitas de acordo com as 

SBUs em 8 grupos de zeólitas que podem ser vistos na Tabela 1. 

Já Breck (1974) enumera 7 grupos, como exemplo podemos citar as 

estruturas NAT como Grupo 5 que apresenta uma SBU T5O10 com componentes 

cristalográficos predominante ligado a cadeias de tetraedros paralelo ao eixo C, o 

que acarreta em minerais morfologicamente alongada paralela ao eixo C por vezes, 

ao ponto de aparecer fibroso. 

Enquanto o grupo 7 que é composto pela Heulandita (HEU), Clinoptilolita 

(HEU), Stilbita (STI) e Brewsterita (BRE), apresenta SBU T10O20, que tendem a ser 

lamelar na natureza, desse modo a orientação dos SBUs podem explicar aforma e 

os canais desses materiais[9]. Ou seja, os canais da Heulandita em paralelo ao eixo 

C permite que o mineral quebre facilmente no eixo (010) conseguindo assim a 

clivagem perfeita em (010) lamelar. 

Dessa forma podemos ver a importância das SBUs para a compreensão da 

estrutura cristalina e morfologia externa do material [1, 9]. Na Figura 2 podemos ver 

de forma representativa as unidades secundarias de construção onde nos vértices 

têm-se átomos “T” de Si ou Al ligados por oxigênio. 
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Figura 2. Unidade secundaria de construção. 

a) 4 

 

 

b) 6 

 

c) 8 

 

d) 5 

 

e) 4-4 

 

f) 6-6 

 

g) 8-8 

 

h) 6-2 

 

 

i) 4-1 

 

j) 6-1 

 

k) 5-2 

 

l) 5-1 

 

 

m) 4-1 

 

n) 4-4-1 

 

o) 5-3 

 

p) Spiro-5 

 

Tabela 1. Classificação de Meier (1968) [1]. 

Classificação Zeólitas 

Grupo C4 – Grupo da Filipsita 
Li-ABW, Filipsita, Harmotona, Gismondita, Na-P, 
Amicita, Garronita, Yugawaralita, Merlionita. 

Grupo C4-C4 – Grupo da Analcita Analcita, Leucita, Wairakita, Pollucita, A. 

Grupo C4=T1 Grupo da Natrolita  
Edingtonita, Gonnardita, Thomsonita, Natrolita, 
Scolecita, Mesolita. 

Grupo C5-T1 – Grupo da 
Mordenita 

Bikitaita, Deschiardita, Epistilbita, Ferrierita, Mordenita, 
ZSM-5, ZSM-11. 

Grupo C6 – Grupo da Chabazita 
Sodalita, Cancrinita,Ofretita, Losod, Gmelinita, Liotita, 
Chabazita, Mazzita, Erionita, Aghanita, Levynita.  

Grupo C6-C6 – Grupo da Faujazita Linde, Rho, ZK5, Faujasita, Paulingita, Linde N. 

Grupo C4-C4=T1 – Grupo da 
Heulandita  

Heulandita, Stilbita, Stellerita, Barrerita, Brewsterita. 

Grupo C8 – Grupo da Laumontita Laumontita. 
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O terceiro sistema de classificação é semelhante à classificação SBU, porém, 

tem uma base histórica sobre a descoberta e nomenclatura das zeólitas, separando 

zeólitas com propriedades semelhantes, como por exemplo, a morfologia, no mesmo 

grupo. Devido às propriedades físicas dos materiais estarem relacionados com a sua 

estrutura cristalina, este método torna-se indiretamente também com base na 

estrutura cristalina da zeólita e é o método de classificação mais usado por geólogos 

[9]. Este é o sistema de classificação usado por Gottardi e Galli (1985), que partiram 

da suposição que pode existir diferentes espécies de zeólitas com a mesma 

estrutura oriunda de fenômenos de ordem-desordem ou do tipo de cátion estrutural 

que exerce grande influência na estrutura, justificando assim essa classificação que 

pode ser vista na Tabela 2 [1, 9]. 

Tabela 2. Classificação de Gottardi e Galli (1985) [9]. 

Classificação Zeólitas 

Zeólitas fibrosas 
Natrolita, Tetranatrolita, Paranatrolita, Mesolita, 
Scolecita, 
Thomsonita, Edingtonita, Gonnardita. 

Zeólitas com aneis simples de 4 
(TO4) 

analcime, Wairakita, viséita, hsianghualita, 
laumontita, leonhardita, Yugawaralita, Roggianita 

Zeólitas com aneis duplos de 4 
(TO4) 

Filipsita, Harmotoma, merlionita, mazzita, paulingita 

Zeólitos com aneis simples e 
duplos de 6 (TO4) 

Gmelinite, chabazite, willhendersonite, levyne, 
erionite, offretite, faujasite 

Zeólitas do grupo da mordenita 
(T8O16) 

Mordenita, dachiardite, epistilbite, ferrierita, bikitaite 

Zeólitas do grupo da heulandita 
(T10O22) 

heulandita, clinoptilolita, stilbita, stellerita, barrerita, 
brewsterita 

Outras estruturas Cowlesite, goosecreekite, parthéite. 

 

Essas classificações são de extrema importância para a pesquisa em 

diversas áreas, cada qual com seu objetivo. Os códigos de estrutura e SBUs são 

mais utilizados por pesquisadores cristalográficos e mineralogistas de materiais 

zeolíticos, enquanto que a classificação dos grupos de Gottardi e Galli (1985) é mais 

útil para pesquisadores geólogos e mineralogistas descritivos [9]. 

 

2 ZEÓLITAS NATURAIS 

 

Os materiais zeolíticos naturais foram descobertos em rocha sedimentar de 

origem vulcânica e desde então, são encontradas em vários lugares do mundo 
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[13].Esses materiais naturais aparecem como mais de 100 minerais, porém, 

somente alguns são encontrados com maior acessibilidade para mineração [11]. 

As zeólitas naturais são um grupo de material cristalino composto por 

tectoaluminosilicato hidratado naturais, sua composição química que assemelha-se 

a das argilas, porém, sua estrutura está organizada tridimensionalmente [5, 14, 15]. 

Apresentam interessantes propriedades físico-químicas, dentre elas a capacidade 

de sorção e separação de íons e moléculas [14]. 

As zeólitas naturais podem ocorrer em diversos tipos de rochas, todavia, são 

mais comuns em sedimentos vulcanoclásticos geralmente com temperatura de 3 a 

400°C e pressão de 1 a 3000 bar [16]. Os principais meios geológicos que 

apresentam depósitos de minerais zeolítos são [17, 18, 19]: 

• Depósitos de lago salino alcalino formado pela alteração de cinzas 

vulcânicas: Característico de regiões áridas ou semi- áridas que são ricas em 

carbonatos de sódio que acarreta um pH de aproximadamente 9,5 (bastante 

alcalino). Nesse tipo de ambiente se formam preferencialmente a Phillipsita, 

Clinoptilolita e Erionita; 

• Solos salinos alcalinos; Regiões áridas e semi-áridas que passaram 

por processo de evaporação, gerando sais de sódio, o que acarreta na um pH 

elevado; 

• Sedimentos profundos do fundo do mar: Formam zeólitas a partir da 

reação de material vítreo com fluidos, onde a quantidade de argilomineral presente 

no meio aparece em excesso, o que acarreta numa zeolitização incompleta, 

formando a phillipsita como material principal. Além disso, esse tipo de deposito é 

característico de regiões de sedimentação lenta e ocorre no Oceano Pacífico; 

• Sistemas hidrológicos de baixa temperatura, abertos: Forma depósitos 

oriundos de material vulcânico, em sistemas abertos como lagos de água doce ou 

sistemas de água subterrânea; 

• Alteração hidrotermal de rochas vulcânicas ou sedimentares; 

• Ambientes de diagênese ou metamórficas: A formação de zeólita 

ocorre em ambiente de diagênese, sedimentos vulcanoclasticos; 

• Fluxos piroclásticos [1, 17, 8]. 

A natureza da fonte de Al-Si que pode ser vidro ou material cristalino, bem 

como a temperatura, tempo, pressão, concentração da dissolução e pH são fatores 
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que determinam as espécies de zeólitas formadas. Esses materiais se formam 

através de reação de material vulcânico com diversos tipos de água subterrânea. Os 

minerais zeolíticos normalmente não são encontrados na sua forma pura, a eles 

estão geralmente associados outra zeólita, feldspatos alcalinos, minerais de sílica e 

filossilicatos [1, 17]. 

A maioria dos materiais zeolíticos naturais são de depósitos derivados de 

tufos (depósitos de cinzas vulcanoclásticos [20], de modo que os vidros vulcânicos 

são a matéria prima de maior importância para a formação das zeólitas naturais 

(aluminossilicatos amorfo, quartzo, montmorilonita, sílica biogênica, são exemplos de 

outras matérias primas). A hidratação desse vidro vulcânico é considerada muitas 

vezes como primeira fase de zeolitização. As zeólitas naturais, em geral, são 

extraídas na forma de frágeis rochas sólidas [1, 8]. 

Entre as zeólitas naturais sedimentares destacam-se a Clinoptilolita, 

Heulandita, Erionita, Chabazita, Mordenita, Analcima, Laumontita e Filipsita devido à 

maior ocorrência em depósitos e consequentemente nas aplicações práticas [1, 21]. 

Várias dessas zeólitas apresentam uma alta quantidade de metais alcalinos em suas 

composições que ocorrem durante a sua formação e depende da relação 

Si/(Al+Fe3+) na estrutura da mesma, sendo assim, a elevada quantidade de alumínio 

e/ou ferro acarretam em elevada quantidade de cátion como potássio e sódio. 

Os materiais zeolíticos passam por beneficiamento para o uso nas devidas 

aplicações. A Figura 3 apresenta as etapas de um beneficiamento simples para 

aplicação na indústria, já para aplicações mais refinadas como na indústria 

farmacêutica que é altamente exigente devido sua finalidade, é necessário um 

beneficiamento mais minucioso [1]. Dessa forma, o beneficiamento básico se dar 

inicialmente por moagem primária e classificação geométrica, seguida de secagem, 

moagem fina, classificação por tamanho de partícula e envasamento. 
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Figura 3. Etapas de beneficiamento simples de zeólitas (adaptação) [1]. 

 

 

2.1 Mordenita 

 

A zeólita natural mordenita apresenta a fórmula química 

|Na+
8 (H2O)24| [Al8Si40 O96]-MOR, com estrutura formada por anéis de 12 membros e 

8 membros, cada membro do anel (MR) equivale ao número de tetraedros ou ao 

número de átomos de oxigênio ou átomos T, com formas de dimensões 

apresentadas na Figura 4[22]. 

Figura 4. Anéis da Mordenita visto ao longo do plano [001] [22]. 

 

 

A Mordenita pode ser sintetizada ou encontrada na natureza, quando retirada 

da natureza, a mesma sempre vem associada com outra zeólita natural que 

frequentemente é a Clinoptilolita. Apresenta sua morfologia em forma de agulhas, 

com relação Si/Al ≥ 5, fator esse que dá a essa zeólita resistência a tratamento 

térmico e químico. Quando apresenta Si/Al = 5, ela aparece com estrutura 
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ortorrômbica[1]. A Figura 5 apresenta a formação da estrutura da Mordenita e suas 

cavidades oriundas da união dos tetraedros. 

Figura 5. Estrutura da mordenita [22]. 

 

 

2.2 Clinoptilolita 

 

Pirsson em 1890 coletou um material no monte Hoodoo, onde inicialmente 

pensou-se ser Mordenita, porém, observou-se que o material era monoclínico e não 

ortorrômbico como a Mordenita [1, 23]. Podemos observar através do difratograma 

dos materiais, representados na Figura 6, que a Clinoptilolita e a Mordenita são 

materiais distinto devido suas reflexões características se divergirem.  

Figura 6. Diferença entre o difratograma da Clinoptilolita e da Mordenita [22]. 
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Já em 1932 Schaller propõem para esse material o nome Clinoptilolita e 

posteriormente, em 1934 Hey e Bannister observam a similaridade entre a 

Clinoptilolita e a Heulandita [1, 23]. 

As zeólitas Heulandita e Clinoptilolita apresentamdifratogramas com reflexões 

características bem próximase como os parâmetros de célula unitária são sensíveis 

a alterações no teor de água e a composição catiónica extra-rede, torna-se 

impossível a identificação que possa distinguir ambas pela técnica de difração de 

raios-X (DRX) [24]. Apesar das similaridades, e da dificuldade de diferenciá-las por 

difração de raios-X, atualmente considera-se que são zeólitas distintas. Elas 

apresentam uma simetria monoclínica e densidade de 2,198 para Heulandita e 2,16 

para Clinoptilolita.A Tabela 3 apresenta a fórmula química e os parâmetros de 

células unitárias para Heulandita e para Clinoptilolita, mostrando o quão próximos 

são esses parâmetros, caracterizando assim essa dificuldade em diferenciar as duas 

zeólitas entre si [1]. 

Tabela 3. Fórmula química e os parâmetros de células unitárias para Heulandita e para 
Clinoptilolita (dados, Gianetto [1]). 

Zeólitas Fórmula química Parâmetros de células unitárias 

Heulandita Na,K)Ca4(Al8Si28O72).24H2O 
a= 17,70Å, b= 17,94Å, c=7,42Å 
β= 116°24` 

Clinoptilolita 
(Na,K)6(Al6Si30O72).20H2O 
 

a= 17,62Å, b= 17,91Å, c=7,39Å        
β= 116°16` 

 

A Clinoptilolita é uma das espécies de zeólita sedimentar encontrada em 

maior quantidade na natureza[8] como cristais microscópicos de tamanho entre2 e 

20 μm de tamanho e misturado com outros minerais e outas zeílitas como Mordenita 

e Heulandita. É um mineral do grupo da Heulandita, grupo este composto pelos 

minerais Clinoptilolita e Heulandita, ambas estruturalmente iguais, apenas se 

diferenciam na quantidade de alumínio na estrutura cristalina, comrazão Si/Al < 4 

para Heulandita e Si/Al ≥ 4 para Clinoptilolita [9, 23, 24, 25, 26]. Essa diferença entre 

elas, na quantidade de alumínio na rede, acarreta em distinta distribuição de cátions 

extra-estrutural e por consequência em suas propriedades físicas e químicas[1]. 

Como resultado dessa influência na divergência das propriedades físicas e 

químicas, podemos citar a diferença da estabilidade térmica entre ambas, com a 

Heulandita apresentando duas fases de contração entre 200-450°C antes de chegar 

a estrutura amorfa, enquanto a Clinoptilolita apresenta-se estruturalmente inalterada 



 
 

15 
 

até aproximadamente 700°C, dessa forma, um método usado para diferenciar a 

Clinoptilolita da Heulandita baseia-se em tratamento térmico a 450°C durante 12h 

seguido por uma análise de Difractometria de raios-X onde a perda de cristalinidade 

indica a presença de Heulandita[1]. 

A Figura 7. Mostra os anéis da Heulandita ao logo dos planos [001] e 

[100],canais interceptados de dez e oito membros, onde o anel A (10 membros) e o 

B (8 membros) são paralelos e o C conecta os A e B [27], anéis esses que formama 

unidade de construção secundaria C4-C4=T1 para este tipo de material, que pode 

ser vista na Figura 8 a) junto com a unidade de construção composta b). Essas 

unidades vão se unem como apresentado na Figura 9 [28]. 

Figura 7. Anéis da Heulandita. a) e b) anéis de 10 e 8 membros ao longo do plano [001], c) 
anel de 8 membros ao longo do plano [100] [22]. 

a) [001] 

 

b) [001] 

 

c) [100] 

 

Figura 8.  a) Unidade Secundaria de repetição (SBU) e b) Unidade composta de repetição 
(Adaptada) [1, 28] 

a) SBU 

 

b) CBU 

 

 

Dessa forma podemos ver a representação da Heulandita/Clinoptilolita (Figura 

9), nos quais apresentam canais a e b que são paralelos e interconectados pelo 

canal c de forma perpendicular, dando origem a um material poroso com 

acessibilidade para diâmetro máximo de uma esfera de 5.97 Ǻ. Dessa forma, a 

Clinoptilolita apresenta uma porosidade primária, devido a estrutura cristalina 

zeolítica, com microporos, porém apresenta também uma porosidade secundaria 

gerada interparticula da ordem de mesoporos e/ou macroporos. Essas zeólitas 

apresentam morfologia relacionada com a composição química, dessa forma, a 

presença de sódio caracteriza uma morfologia lamelar no material, enquanto o cálcio 
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lhe confere morfologia tubular (cilíndrica) e o predomínio de potássio a morfologia de 

prismaticas de base retangular [1, 28, 29] 

 

Figura 9. Estrutura tridimensional da Heulandita ao longo dos planos a) [100] e b) [001] [22]. 

a)[100] 

 

b) [001] 

 

 

A Clinoptilolita apresenta uma grande quantidade de alumínio em sua 

estrutura, o que vai gerar uma grande quantidade de carga negativa que necessita 

de muitos íons compensadores de carga (Figura 10). Esses íons compensadores 

acarretam em um problema difusional, já que as cavidades do material estão 

preenchidas e com espaço disponível reduzido. Entre os íons presentes na 

Clinoptilolita podemos citar Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Na+, K+, Fe3+ sua distribuição 

pode ser vista na Figura 10. Além dos íons compensadores de carga, os poros e 

canais existentes também contêm água. [29, 30, 31].  

Figura 10. Distribuição de cátions e água nos canais da Clinoptilolita [22]. 
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Normalmente, Clinoptilolita contém 4 a 7 cátions por unidade de células. No 

canal A localiza-se K+e Na+(M3 e M1 respectivamente, próximo a interseção do 

canal A com C), além de Mg2+ e H2O enquanto no canal B localiza-se o Ca2+ (M2) e 

H2O. Esses íons se coordenam com oxigênio estrutural e moléculas H2O dos canais 

como mostrado na Figura 11[24]. 

Figura 11. Posições de coordenação dos cátions (M1, M2 e M3) em condições ambientes 

[24]. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

3 APLICAÇÕES DE ZEÓLITAS 

 

Devido suas propriedades físicas e químicas, tais quais, adsorção, troca 

catiônica, reatividade e catálise, os materiais zeolíticos são aplicados nas mais 

diversas áreas industriais como, por exemplo, em controle ambiental, materiais da 

construção, agricultura, indústria farmacêutica, indústria de detergente e catalítica. 

Podemos citar o uso das zeólitas Ca-Heulandita, a Na-Ca-Clinoptilolita na indústria 

de fertilizantes, no controle ambiental e de solos, além da Ca-Mordenita na 

construção.  A Figura 12 apresenta um fluxograma com distintas e amplas 

aplicações industriais de zeólitas naturais em diversas áreas, o que mostra a 

importância desses materiais e amplo campo de estudo [1]. 

Figura 12. Fluxograma com destinos e aplicações industriais de zeólitas naturais [1]. 
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Ates et al, 2011 [32] estudaramuma zeólita natural (30% Clinoptilolita, 40% 

Mordenita, 10% Quartzo, 10% Feldspato e 5% Argila) e a mesma modificada com 

ferro, para decomposição de N2O e redução catalítica seletiva de N2O com NH3, 

onde observou-se o efeito da quantidade de ferro usado na modificação da zeólita 

sobre o desempenho catalítico dos catalisadores, dessa forma, percebeu-se um 

aumento na resposta de atividade catalítica dos zeólitos, com valoresmaiores em até 

7,0 % em peso.  

Junaidet al, 2011[33]estudaram o potencial das zeólitas naturais Chabazitas e 

Clinoptilolitas de diferentes depósitos, tratadas e não tratados para craqueamento de 

petróleo e comparou esses resultados com os obtidos utilizando a zeólita Y 

comercial, no qual observou-se que as propriedades ácidas das zeólitas naturais 

tratada e não tratada, tem força e densidade dos sítios ácidos maior ou igual quando 

comparados com a Y. 

Avila et al, 2014 [34] avaliaram a Mordenita natural, em um reator de 

membrana de desidrogenação de etano, hidrogênio-seletiva em escala laboratorial. 

Os resultados contendo a Mordenita natural no reator de membrana mostraram um 

aumento na conversão de etano e do rendimento de etileno em comparação com os 

seus valores de equilíbrio. Estes ensaios apresentaram a Mordenita natural como 

um material promissor no desenvolvimento de reatores de membrana altamente 

integrados para desidrogenação de alcanos. 

 

4 MODIFICAÇÕES 

 

A União Internacional de Química Pura e Aplicada, do inglês The International 

Union of Applied Chemistral (IUPAC) classificaos materiais porosos de acordo com o 

tamanho de seus poros, onde: microporos, com poros menores que 2 nm; 

mesoporos, com poros entre 2 - 50 nm e macroporos com poros entre 50 e 1000nm 

[35]. Os materiais zeolíticos se encaixam na classificação de microporosos. Esses 

pequenos tamanhos de poros das zeólitas limitam a aplicação em certos casos em 

que necessita um maior tamanho de poro. Dessa forma, torna-se interessante as 

modificações pós síntese para obter-se, por exemplo, materiais hierárquicos, que 

nada mais é do que inserir mesoporosidade nos materiais microporosos de forma 

que haja interconexão entre esses poros, gerando assim uma maior acessibilidade  

e difusibilidade [36]. Várias das modificações feitas em materiais zeolíticos são 
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devido a tratamentos pós-síntese. Cada tratamento gera alteração nas propriedades 

do material, sendo a associação de vários tipos de tratamento promissor por 

conseguir a melhoria de todas as propriedades desejadas para determinada 

aplicação [35]. Como exemplo, podemos mencionar Verboekend [37] que consegue 

um maior volume de mesoporos quando agrega um tratamento ácido e 

posteriormente tratamento alcalino em zeólitas, porém é necessário que haja um 

controle de parâmetros e variáveis para que esse tipo de modificação seja bem 

controlado e satisfatório. 

As modificações pós síntese podem ser no nível dos microporos, estrutura e 

cristal [35]. Algumas dessas modificações podem ser vista na Tabela 4. 

Tabela 4. Modificações pós-sintese em materiais zeolíticos [35]. 

Modificações Método Tratamento 

Microporo 

Ativação térmica Calcinação 

Remoção de template Oxidação 

Produção de material híbrido Imobilização de orgânicos 

Deposição de metais Impregnação 

Estrutura 
Substituição isomorficas Hidrotémico 

Desmetalização Ácido, básico, vapor. 

Cristal-Particula 

Construção morfológica Pilarização, delaminação 

Desmetalização 
Ácido, básico, vapor; 
H2O2 e irradiação por 
microondas 

 

Quando o objetivo da modificação visa o aumento de tamanho de poro e/ou 

geração de poros, trata-se de modificação na estrutura e/ou cristal partícula, sendo o 

objetivo final crucial para escolha do tipo de modificação e método a ser empregado. 

A distribuição de silício, alumínio e consequente de cátions e água é responsável 

pela formação de uma estrutura que acarreta a geração de poros e é responsável 

pelas propriedades do material, dessa forma, a modificação estrutural se dá por 

meio de extração, inserção ou substituição de átomos da estrutura. As modificações 

de cristal-particula podem originar materiais com porosidade secundária, isso por 

que as características cristalinas e tamanho do cristal geram canais de formas e 

tamanhos distintos que afetam diretamente a difusão e a cinética de reação. Dessa 

forma vê-se que um tipo de tratamento pode acarretar em mais de uma modificação 

no material, podendo citar a demetalização que pode gerar tanto modificações na 

estrutura como cristal-partícula. Sendo assim, uma das propriedades relevantes para 

emprego de zeólitas em aplicações como catálise, por exemplo. Essas modificações 
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podem ser realizadas através do método de desmetalização que envolvem 

tratamento ácido, básico, vapor e irradiação [35]. 

A desmetalização é um método de modificação pós-sintese onde é realizada 

a extração de átomos da estrutura que pode ocorrer por tratamento a vapor, ácido e 

alcalino (básico), por exemplo. O método não gera colapso da estrutura, apesar dos 

materiais zeolíticos apresentarem alta estabilidade nas ligações dos tetraedros que 

os formam, isso devido às conexões tridimensionais que lhe fornecem estabilidade. 

Esse tipo de modificação é bastante usado na indústria [35, 36]. 

O tratamento alcalino, além de dissolver material amorfo, possibilita a retirada 

de silício da rede não alterando a acidez do material [38]. Geralmente é realizado 

com hidróxido de sódio (NaOH) que é agressivo para a remoção de silício e pode 

ser controlada com o ajuste dos parâmetros de modificação (tempo, temperatura, 

concentração e agitação) [39]. Porém, o tratamento alcalino pode ser realizado com 

bases orgânicas como hidróxido de tetrapropilamônio e hidróxido de 

tetrabutilamônio. As bases orgânicas são menos agressivas e tornam a abertura de 

poros mais controlada, além de fornecer a protonação do material modificado após 

calcinação que é essencial para acidez do material tratado, os cátions 

tetraalquilamônio interagem com a superfície da zeólita para estabilizar e impedir o 

ataque de OH- por efeito estérico, protegendo a estrutrura zeolítica [40, 41, 42]. 

Johan C. Groen e colaboradores [40] utilizaram hidróxido de sódio para 

remoção de silício de uma zeólita ZSM-5 e obtem um material com mesoporosidade, 

apresentando tamanho de poro de 10nm, além do aumento no volume total de poros 

do material.  

Johan C. Groen e colaboradores [39] aplicaram hidróxido de sódio para 

aumento de porosidade em ZSM-5 e conseguiram obter um aumento de mesoporos 

sem que houvesse demasiada perda de microporos, equilibrando assim a 

quantidade de meso e microporos no material. 

Já Javier Pérez-Ramírez e colaboradores [42] empregaram uma mistura de 

solução de hidróxido de sódio com cátions quaternários de amônio para remoção de 

silício da ZSM-5. A mistura de base inorgânica com base orgânica propiciou o 

aumento do volume de mesoporos sem grande destruição de microporos existentes, 

mantendo um equilíbrio entre a quantidade de meso e microporos. O uso de apenas 

base inorgânica acarretou em um maior aumento de mesoporosidade, porém, 
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acarreta numa maior destruição de microporos diminuindo de forma mais brusca o 

volume de microporos. 

O tratamento alcalino é bastante eficaz para zeólitas que apresentam uma 

razão Si/Al alta, entre 25 - 50, já que as mesmas apresentam pouco alumínio e 

muito silício para extração o que facilita a remoção de silício nesse tipo de material 

acarretando uma formação de mesoporos que variam de 5 à 20 nm [38, 39]. Já para 

materiais com razão Si/Al maiores que 200, há remoção excessiva de silício com 

obtenção de mesoporos grandes e/ou macroporos. Para materiais com relação Si/Al 

menores que 15, o alumínio impede a remoção de silício, limitando a formação de 

mesoporosidade [39]. Dessa forma, quando a relação Si/Al do material é baixa, esse 

tipo de tratamento não ocorre com sucesso, mesmo em condições severas, isso 

devido a grande quantidade de alumínio e menor quantidade de silício presente na 

zeólita. Nestes casos torna-se viávela retirada de alumínio através de tratamento 

ácido evitando o colapso da estrutura. A Figura 13 apresenta um esquema desses 

tratamentos, o ataque ácido a) e o ataque básico em b) [41]. 

Ayten Ates e Gökçen Akgül [43], avaliaram as propriedades de uma zeólita 

natural Clinoptilolita modificada com hidróxido de sódio (NaOH) que apresentava 

relação Si/Al de aproximadamente 4,6. As amostras tratadas com NaOH até 1mol/L 

apresentaram uma diminuição do volume de poros, volume de microporos e volume 

de mesoporos, porém um aumento nos sítios ácidos fortes de Brönsted. 

O tratamento com soluções ácidas quando em baixas concentrações podem 

remover impurezas e material amorfo de materiais zeolíticos, porém quando em 

concentrações mais elevadas gera a ruptura da ligação Si-O-Al, por ser eficiente na 

hidrólise, extraindo alumínio e então promovendo defeitos na estrutura, modificando 

a porosidade do material [44]. As naturezas do ácido e do material são de extrema 

importância para obtenção de um material final com propriedades desejadas, sendo 

possível o uso de ácidos inorgânicos e orgânicos com resultados finais distintos e 

peculiares.  

Os ácidos inorgânicos tais como ácido nítrico, ácido sulfúrico e ácido 

clorídrico são eficientes na extração de alumínio e extremamente agressivos e 

direcionados, com isso, não se tem alto controle da porosidade obtida após o 

tratamento. Já os ácidos orgânicos agem de forma mais moderada, sendo 

necessários maiores temperaturas e concentrações para a desmetalização, agindo 
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assim de forma mais controlável [41, 44, 45]. Vale ressaltar que a remoção de 

alumínio da estrutura gera uma variação da acidez, já que o alumínio oriundo da 

substituição isomórfica apresentada anteriormente na Figura 1 fornece acidez a 

zeólita. A modificação com remoção de alumínio geralmente é realizada em 

materiais que apresentam uma relação Si/Al baixa, devido a grande quantidade de 

alumínio presente na estrutura[36]. 

Anna Dziedzicka e colaboradores [46] desaluminaram uma zeólita 

Clinoptilolita com ácido clorídrico (HCl) e a partir do controle nos parâmetros de 

modificação conseguiram um aumento de mesoporosidade e microporosidade no 

material tratado com uma concentração de 1 mol/L de ácido, tempo de 4h e 

temperatura variando de 95 - 97°C. 

R. Giudici, H.W. Kouwenhoven, R. Prins [45] compararam o efeito do ácido 

nítrico e oxálico na desmetalização da Mordenita. Observaram que o ácido orgânico 

gera uma maior relação Si/Al na zeólita indicando uma maior remoção de alumínio, 

porém, a análise textural mostra um maior volume de mesoporos com a utilização de 

ácido nítrico e um maior volume de microporos com o ácido oxálico, enquanto que o 

volume total de poros é praticamente o mesmo para ambos os ácidos, deixando 

claro a maior severidade do tratamento com ácido inorgânico e um maior controle 

dessa propriedade com uso de ácido orgânico e que a escolha de ácido inorgânico 

ou orgânico gerará um material final com propriedades distintas.  
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Figura 13. Efeito dos tratamentos na estrutura do material, a) a partir de tratamento ácido e 
b) a partir de tratamento básico (adaptada[41]). 

a) Tratamento ácido 

 

b)  

c) Tratamento básico 

 

O tipo de desmetalização usado para abertura de poros varia de acordo com 

a relação Si/Al. Tais tratamentos podem ser usados para abertura de meso e 

macroporos em materiais microporosos como as zeólitas. Todavia, a eficácia do 

tratamento para otimização do material depende de vários parâmetros que podem 

ser ajustados como relação Si/Al, presença de defeitos e as condições de 

tratamento [36, 41]. 

As zeólitas como a Mordenita e a Clinoptilolita apresentam razão Si/Al baixa o 

que acarreta em ineficácia para abertura de poros em condições de tratamento 

básico comumente usados (NaOH 0,2 mol/L a 65 ° C durante 30 min). Nesse caso a 

união de tratamentos sequenciais ácido-básico pode ser uma alternativa. Com o 

emprego do tratamento ácido para remoção de alumínio e consequentemente o 

aumento da relação Si/Al, e em seguida com o tratamento básico acarreta remoção 

de silício e obtém-se um aumento mais significativo do tamanho de porossem uma 

alteração severa na acidez[47, 48]. 

Além das propriedades texturais, as modificações também acarretam 

alterações na acidez das zeólitas. A acidez está relacionada com a capacidade do 

material de quebrar moléculas, propriedade importante para adsorção e catálise. A 

acidez pode ser determinada em força de sítios ácidos e quantidade de sítios ácidos 

por massa de material, que varia de acordo com o tipo de molécula básica usada 
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para medi-la, além disso, os sítios ácidos podem variar em natureza química, 

podendo ser de Brönsted ou Lewis, dessa forma, devem ser levados em 

consideração o tipo do sítio ácido, a força, a distribuição e a acessibilidade para uma 

determinada aplicação. Assim, vale ressaltar que o conjunto das propriedades 

acidez, volume de microporos e volume de mesoporos combinadas, que vai gerar 

um material com valor agregado para adsorção e catálise [49, 50] 

Na Tabela 5 apresenta-se algumas zeólitas naturais com os tratamentos 

usados para determinada aplicação. Isso é analisado a partir de uma linha do tempo 

com pesquisas de artigos científicos entre 2009 á 2016, onde podemos citar que 

grande parte dos estudos com zeólitas naturais estão voltado para tratamento de 

efluentes, com destaque para remoção de metais, enquanto que estudo em 

aplicações na catálise ocorre com uma demanda menor, isso pode ser explicado 

pelo fato do material natural não vir em sua forma pura o que pode diminuir o 

rendimento de uma reação catalítica.  
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Tabela 5. Aplicações de Zeólitas naturais e tratamentos realizados nas mesmas. 

Zeólita 
Natural 

Tratamento Aplicação 
Técnicas de 
caracterização 

Observação Ref. 

Clinoptilolita 

Saturação com 
Na+, para ter 
esse íon como 
trocável 

Adsorção de Cs 
radioativo 

DRX, CTC 
(absorção 
atômica) 

As zeólitas naturais 
apresentaram uma 
maior remoção. 

Erni et al, 
2015[2]. 

HDTMA-Br 
Adsorção de 
cromato, fosfato 
e arsenato 

PZ, FTIR, UV-
VIS 

Tratamento realizado 
para obtenção de 
organo-zeólitas 

Barczyk et 
al, 
2014[14]. 

Básico (NaOH) Adsorção Mn 

DRX, adsorção 
de N2, FTIR, 
NH3-TPDe SEM-
EDS. 

 
Ates et al, 
2016[43]. 

Básico (NaOH) 
Solução 
CeCl3/FeCl3 

Remoção 
simultânea de 
Ba2+/226Ra/As 
(V)/F- 

DRX, MEV, BET, 
Ponto de carga 
zero,Análise por 
ativação com 
nêutrons, 
Espectrometria 
de massa. 

 
Olguín et 
al, 
2016[51]. 

Troca iônica 
(NH4NO3) 
Ácido (HCl) 
Térmico: baixa 
e alta T. vapor 
(ST) 

Efeito de várias 
condições de 
tratamento em 
zeólitas 
naturais. 

FRX, DRX, BET, 
FTIR, DR-UV-
Vis, NH3-TPD e 
TGA. 

 
Ates et al, 
2012[52]. 

NaCl 
Remoção 
Pb2+,Cu2+,Zn2, 
H+ e NH4+ 

DRX, FRX, BET, 
Espectrometria 
de absorção 
atômica 

 
Calvo et al, 
2009[5]. 

Clinoptilolita/ 
Mordenita 

Surfactante 
Adsorção de 
corante 

DRX, FTIR, 
MEV, TG, BET 

 
Liu et al, 
2014[53]. 

Troca iônica 
(NH4NO3) 
Ácido (HCl) 
Térmico: baixa 
e alta T 
vapor (ST) 

Efeito das 
condições de 
tratamento em 
zeólitas 
naturais. 

FRX, DRX, BET, 
FTIR, DR-UV-
Vis, NH3-TPD e 
TGA. 

 
Ates et al, 
2012[52]. 

Mordenita 

Saturação com 
Na+, para ter 
esse íon como 
trocável 

Adsorção de 
césio radioativo 

DRX, CTC 
(absorção 
atômica) 

As zeólitas naturais 
apresentaram maior 
remoção. 

Erni et al, 
2015[2]. 

HDTMA-Br 
Adsorção de 
cromato, fosfato 
e arsenato 

PZ, FTIR, UV-
VIS 

Tratamento realizado 
para obtenção de 
organo-zeólitas 

Barczyk et 
al, 
2014[14]. 

Chabazita HDTMA-Br 
Adsorção de 
cromato, fosfato 
e arsenato 

PZ, FTIR, UV-
VIS 

Tratamento realizado 
para obtenção de 
organo-zeólitas 

Barczyk et 
al, 
2014[14]. 

Ferriarita HDTMA-Br 
Adsorção de 
cromato, fosfato 
e arsenato 

PZ, FTIR, UV-
VIS 

Tratamento realizado 
para obtenção de 
organo-zeólitas 

Barczyk et 
al, 
2014[14]. 

 

Li e colaboradores, 2009 [47] avaliaram propriedades texturais da mordenita 

tratada com ácido nítrico, hidróxido de sódio e o tratamento sequencial ácido-



 
 

26 
 

básicoe obtiveram maiores valores de área externa e um aumento considerável de 

mesoporos para mordenita que passou pelo tratamento sequencial ácido-básico. 

Além disso, a mordenita tratada (mesoporosa) teve atividade catalítica mais elevada 

do que a mordenita convencional na alquilação de benzeno com álcool benzílico. 

Lin e colaboradores, 2015 [54] analisaram o efeito do tratamento básico na 

Clinoptilolita usando hidróxido de sódio (NaOH) com concentração variando de 0,05 

a 3mol/L. Como resultado obtiveram um aumento de volume de mesoporosidade no 

material que passou de 0,0449 para 0,0778 cm3/g quando tratado com NaOH a 1,5 

mol/L. A mesma amostra que obteve um maior percentual de mesoporosidade 

apresentou uma maior capacidade de troca iônica e consequentemente um maior 

percentual de remoção de nitrogênio amoniacal. 

Giudici e colaboradores, 2000 [45] utilizaram ácido nítrico e oxálico na 

desaluminação de mordenita, dessa forma, observaram que a formação de poros 

secundários se dão apenas com o tratamento realizado a partir do ácido nítrico, 

apesar do ácido oxálico ser mais efetivo para desaluminação. Assim, para Zeólitas 

que apresentam relação Si/Al baixa em que o tratamento seqüencial ácido-básico é 

uma alternativa, o uso de ácido oxálico pode ser mais vantajoso quando o objetivo 

principal é a remoção de alumínio para aplicação de tratamento básico. 

Dessa forma, vimos que muito tem sido realizado em relação às zeólitas 

naturais, entretanto várias linhas ainda precisam ser estudadas. Pouco se vê a 

respeito de planejamento de experimentos e estudo estatístico de como essa 

abertura de poros ocorre, bem como otimização de parâmetros para controle sobre o 

processo. Além disso, outo ponto a ser bem investigado é a parte de propriedades 

texturais. 
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Abstract 

 

Natural zeolites are obtained in large quantity and at low cost, but their application is 

restricted because they contain impurities. Natural zeolites have many exchangeable 

cations, limiting the diffusion in the channels, and consequently have a low specific 

surface area. As a result, the present work evaluates the effectiveness of acid 

treatment and its parameters to obtain a material with improved textural properties, 

with the aid of statistical experimental design. X-Ray diffraction analysis (XRD), X-ray 

fluorescence (FRX), adsorption/desorption of N2 (77K) and CO2 adsorption (273K) 

were performed. Nitric acid was effective for the removal of up to 50% of aluminum 

and interchangeable cations, thus improving the textural properties of the zeolite, 

with specific surface area increases of 27 to 165 m2/g, total pore volumes of 0.10 to 

0.20 cm3/g, micropore volumes (CO2) of 0.05 to 0.08 cm3/g and micropore size 

increases of0.4 to 0.5 nm. Temperature is the main parameter that interferes with all 

the analyzed properties. 

 

 

Keywords: Clinoptilolite; acid treatment; experimental statistical planning; textural 

characterization. 
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1 INTRODUCTION 

 

 Zeolites are materials constituted by the connection of tetrahedrons of silico-

oxygen (SiO4
-4) and aluminum-oxygen (AlO4

-5) arranged in a crystalline structure with 

channels and cavities that generate voids of various shapes and sizes [1,2,3,4,5,6,7]. 

The channels make it possible for zeolite to adsorb molecules smaller than the 

diameter of these spaces, so zeolites are known as molecular sieves [5]. The 

isomorphic substitution of Si4+ by Al3+ in the structure generates negative chargethat 

causesthem to be acidic. To compensate for this negative charge, alkali and earth 

alkali metal cations must be present in their structure [8,6]. 

Zeolites can be synthetic or natural. Not all natural zeolites are accessible to 

mining. The most commonly studied and applied natural zeolites are clinoptilolite, 

heulandite, erionite, chabazite, and mordenite [9,10]. Natural zeolites occur in large 

quantities [2,11] and are inexpensive but are not pure (in relation to synthetic 

zeolites). Consequently, these materials are not used in a wide range of applications. 

Moreover, as they are obtained in nature, no strict control over their synthesis 

parameters exist, in contrast with the materials synthesized in laboratories, making 

the properties of naturalzeolites inferior to thoseof synthesized zeolites [12]. 

Clinoptilolite is a natural sedimentary zeolite found in great quantities [5] that is 

mixed with other minerals and other zeolites, such as mordenite and heulandite. 

Clinoptilolite is a porous material with accessibility for molecules with a diameter of 

5.97 Ǻ. It belongs to the heulandite group, towhich it isstructurally equal and only 

differs in the amount of aluminum in the crystalline structure, with Si/Al < 4 for 

heulandite and Si/Al ≥ 4 for clinoptilolite [13,14,15,16,17]. As a result of this influence 

on the divergence of physical and chemical properties, we can cite the difference in 

thermal stability between both, with heulandite exhibiting two phases of contraction 

between 472-723K before reaching the amorphous structure and clinoptilolite 

remaining structurally unaltered until approximately 973K [9].  

Based on this behavior, post-synthesis treatments are used toobtain natural 

zeolites with better physicochemical properties and thus to extend their range of 

applications by joining good properties with low cost. Alternatively, acid treatments 

can be used to remove impurities and amorphous material (low acid concentrations) 

from zeolitic materials and/or Si-O-Al (high acid concentrations) rupture because they 
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result in efficient hydrolysisand therefore extract aluminum. The extraction of 

aluminum promotes defects in the structure, modifies the porosity of the material 

andpromotesionic exchange of the cations present in the pores of the material 

[11,18]. Figure 1 represent this mechanism. In this way, acid treatment applied to 

zeolite materials improves the textural properties of the zeolite, such as the specific 

surface area and volume of micro and mesopores [19, 20,11]. 

Figure 1. Increased porosity obtained with acid treatment treatment (HNO3) (adapted, 
[21]). 

 

The objective of this work was to study (by experimental statistical planning) 

the influences of factors such as temperature, time and acid concentration that are 

used to modify these materials in the structural and textural properties of the natural 

zeolite clinoptilolite and to create an experiment to obtain a final material with the 

desired properties. 

 

2 MATERIALS AND METHODS 

 

2.1 Raw Material 

 

Zeolite clinoptilolite was obtained from Cuba, supplied by the company Celta 

Brazil, with a chemical composition of Al2O3=13.13%, SiO2 = 73%, MnO= 0.03%, 

CaO= 4.38%, Fe2O3= 2.45, MgO=1.3%, K2O=4.6%, TiO2=0.32%, SrO=0.05%, 

ZrO2=0.03%, SO3= 0.06% and Na2O=0.4%. 

 

2.2 Acid Treatment of Materials 

 

Approximately 2 g of natural zeolite (ZNcelta) were treated with 40 mL of 4 

mol/L nitric acid (Vetec, 65% PA) for 2 to 6 h under stirring at temperatures of 50 to 

90°C (reflux system). After treatment, the material was filtered and washed with 

distilled water until the wash water had aneutral pH. Subsequently, the material was 

dried at 100°C for 16 h.  
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A factorial planning of type 2k was carried out, where k is the number of factors 

(independent variables). For three independent variables (time, temperature and acid 

concentration), including three central points, a total of 11 experiments were 

performed with the aid of the Statistica 7 program. Table 1 presents the planning 

performed andthe appropriate experimental conditions of each test.  

Table 1. Experimental planning. 

Experiment Time (h) Temperature (°C) Concentration (mol/L) 

E1ZNac 2 50 2 

E2ZNac 2 50 4 

E3ZNac 2 90 2 

E4ZNac 2 90 4 

E5ZNac 6 50 2 

E6ZNac 6 50 4 

E7ZNac 6 90 2 

E8ZNac 6 90 4 

E9ZNac 4 70 3 

E10ZNac 4 70 3 

E11ZNac 4 70 3 

 

2.3 Characterization of materials 

 

X-ray diffraction analyses were conductedwith a Bruker D2 Phaser 

diffractometer from 5º to 45º using Cu (λ = 0.154 nm), a Lynxeye detector (192 

channels) and a 0.02 mm divergent slit. = 0.6; ACS = 1; detector = 5.82; time = 0.1; 

step size = 0.02. Data were interpreted using the Bruker Diffrac-EVA program using 

the Crystallography Open Database. 

The chemical composition of the studied materials was determined by FRX. A 

Bruker S2 Ranger was used with Pd or Ag radiation (max power 50 W, max voltage 

50 kV, maxcurrent 2 mA, XFlash® Silicon Drift Detector). 

Adsorption/desorption analyses of N2 (99.999%) at 77K were carried out using 

manometer adsorption equipment (automatic sortometer, Autosorb-1 MP, 

Quantachrome Instruments) with a zeolite mass of approximately 0.3 g and 

degassing at 353K for 48 hwith a final pressure of 0.5 Pa. CO2 adsorption analyses 
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were performed on an ASAP 2050, Micromeritcs, at a temperature of 273K and 

degassed previously at 353K. The method of Brunauer, Emmett and Teller (BET) 

[22] was used to calculate the specific surface area (SBET) of the samples from N2 

adsorption data, where the criteria proposed by Rouquerol [23] were taken into 

account. The α-plot method using the macroporous silica LiChrospher Si-1000 as a 

reference material [24] was used to calculate the volume of micropores and external 

area (Sext). The Gurvich rule at a relative pressure of 0.98 obtained, and the 

adsorption of N2 was used to measure the total pore volume (VTP). With the CO2 

adsorption data at 273K, the micropore volume was obtained using the method of 

DR, in addition to the micropore size distribution using the HK method.  

 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

 

Through experimental design, the effectiveness of the acid treatment by 

means of properties such as crystallinity, Si/Al molar ratio (from the dealumination) 

and textured properties (from adsorption/desorption of N2 and CO2 gasses) were 

evaluated. 

 

3.1 Crystallinity 

 

In Figure 2-a, reflections regarding zeolite clinoptilolite (predominant phase) 

and quartz are observed [25,26,27]. Additionally, Figure 2 shows a loss of crystallinity 

for all treated samples, with the presence of the main clinoptilolite peaks (2θ = 9.9°, 

22.5° and 30°). This decrease in crystallinity is expected because hydrolysis that 

generates the removal of aluminum rapidly results in a decrease in crystallinity, as 

observed by Datka [28,29,30]. It is also observed the remaining quartz and the 

appearance of calcium and magnesium silicate and orthoclase favor the formation of 

these phases at higher treatment temperature since the removal of aluminum can 

lead to the appearance of silicon materials, as verified by Ates [31], Dziedzicka [11] 

and Liu [27]. In this way, the increase in temperature will lead to greater 

disorganization of the zeolite structure of clinoptilolite. The crystallinity was calculated 

taking into account the area under all the reflections present in the diffractogram, the 

natural material being the reference. 
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Figure 2. Diffractograms and the standard IZA of the samples before treatment (a) and after treatment at 50°C (b), 
70°C (c), and 90°C (d). 
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C = clinoptilolite, Q = quartz, S = calcium and magnesium silicate and O = orthoclase 
(potassium aluminum silicate), * crystallinity reduction. 

 

Figure 3 shows the Pareto graph.It is observed that after the treatment, 

temperature has a greater impact on the decrease in crystallinity. Figure 4 presents 

the values of crystallinity at different temperatures, showing a difference of 

approximately 10% between the treatments with mild and severe temperatures. A 

great loss of crystallinity was observed for the samples that present a higher 

temperature, showing a great influence of the treatment temperature for samples 

crystallinity. These facts cannot be concluded statistically from a 95% confidence 

interval for the parameter limits used because none of the parameters present p 

<0.05. Even though the experimental design was not statistically significant, it was 

taken into account that higher temperature leads to a greater reduction in crystallinity. 

 

Figure 3. Significance of the linear and quadratic contributions of the studied parameters to 
the percent reductionin crystallinity. 

.  
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Figure 4. Influence of temperature on crystallinity, where C is concentration and t is time. 

 

3.2 Si/Al Ratio 

Acid treatment resulted in the removal of aluminum (Table 2) for all the 

conditions used in the experiments, varying from 18.4 to 44.3% removal, and 

elevating the Si/Al ratio. This result is in agreement with the results obtained by Azimi 

[20], Dziedzicka [11] and Guidici [19]. The E8ZNac sample showed the highest 

aluminum removal, which resulted in a higher Si/Al ratio (10.07) as well as decreases 

in the amounts of K, Ca and Fe present in the samples. These results were to be 

expected with acid treatment and must be considered to achieve balance between 

the aluminum removal and crystallinity of the material. 

Table 2. Chemical analysis of natural zeolite and zeolites after acid treatment. 

Samples Si/Al Al2O3 

(%) 
SiO2 

(%) 
MnO 
(%) 

CaO 
(%) 

Fe2O3 

(%) 
MgO 
(%) 

K2O 
(%) 

TiO2 

(%) 
SrO 
(%) 

ZrO2 

(%) 
SO3 

(%) 
Na2O 
(%) 

ZN 4,71 13,23 73,00 0,03 4,38 2,45 1,3 4,6 0,32 0,05 0,03 0,06 0,4 

E1ZNac 6,37 10,78 80,73 0,02 2,41 2,33 1,0 2,19 0,29 0,02 0,03 0,08 - 

E2ZNac 6,65 10,47 81,98 0,02 2,55 2,36 - 1,91 0,34 0,03 0,03 0,11 - 

E3ZNac 8,04 8,95 84,62 - 1,38 1,86 - 1,88 0,28 0,01 0,03 - - 

E4ZNac 9,06 8,03 85,92 0,01 1,31 1,73 0,08 1,71 0,30 0,01 0,03 - - 

E5ZNac 6,84 10,18 81,93 0,01 1,95 2,26 1,0 1,99 0,32 0,02 0,03 0,15 - 

E6ZNac 7,58 9,35 83,36 0,01 1,75 2,11 0,8 1,66 0,27 0,01 0,03 0,09 0,4 

E7ZNac 8,97 8,10 85,44 - 1,41 1,70 0,7 1,78 0,31 - 0,03 0,11 0,3 

E8ZNac 10,07 7,37 87,28 - 1,05 1,37 0,6 1,54 0,27 - 0,03 0,06 0,3 

E9ZNac 8,04 8,88 84,04 - 1,44 2,00 0,9 1,70 0,28 0,01 0,04 0,13 0,5 

E10ZNac 8,23 8,66 83,91 0,01 1,50 2,22 0,8 1,73 0,30 0,01 0,04 0,12 0,5 

E11ZNac 8,26 8,66 84,22 - 1,53 2,01 0,8 1,74 0,29 0,01 0,04 0,10 0,4 

The response of the Si/Al ratio in the Pareto plot (Figure 5a) shows the 

significance of the effects and the relationship between them. Time, temperature and 
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concentration had significant effects. In addition, the parameters did not present 

significant interaction effects among them, as all the parameters had independent 

effects. Temperature had the greatest influence on the increase of the Si/Al ratio 

since increasing temperature causes greater dealumination due to the agitation of 

the system, which increases the kinetic energy and the movement of the molecules 

and makes it easier to break the connection. 
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Figure 5. Statistical analysis. a) Linear and quadratic effect of the parameters in the response of the Si/Al ratio. 

Response Surface for Si/Al with b) concentration of 4 mol/L HNO3, c) 90°C and d) 4 h. 
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From the analysis of variance, F (73.27) was calculated from the regression, 

and the residue was much greater than four times the tabulated F (4.35), thus 

validating the statistical model and obtaining the surface with the equation Si/Al = 

2.191 + 0.209t + 0.054T + 0.3925C, where t is in h, T is in °C and C is in mol/L. 

The response surface for the Si/Al ratio is shown in Figures 5 b), c) and d). 

The Si/Al ratio can be related to the time and temperature parameters at the 

concentration. It is also observed that there is a higher Si/Al ratio with increasing 

temperature and time. In addition, in Figures 5 b), c) and d), it is noted that the darker 

red regions have a higher Si/Al ratio with optimal conditions for 5 h, 95°C and 4 mol/L 

of acid for a maximum Si/Al ratio of 10.5. However, when the temperature is reduced 

to 90°C and a time of 4 h was used, a Si/Al ratio of 9.5 was obtained. Thus, the 

reduction of energy expenditure with the reduction of temperature and time resulted 

in a very small decrease in the Si/Al<1 ratio, which is a good cost/benefit strategy. 

Based on this, the temperature conditions of 90°C and time of 4 h are determined as 

optimal conditions, achieving a reduction of 2 h of the experimental time used in the 

sample E8ZNac (sample that presented the highest Si/Al ratio). 

Responses such as crystallinity and aluminum removal are indicative of 

possible increases in size and/or pore opening from defects generated by the 

removal of aluminum. 

 

3.3 Textural Properties: 

 

The N2 adsorption/desorption isotherm in Figure 6 shows that for the sample 

E8ZNac after treatment with nitric acid (90°C, 6 h and 4 mol/L), the material presents 

the same curve profile as the zeolite clinoptilolite isotherm without the treatmentbut 

gas higher adsorption (nads) at low relative pressures (p/p0). This result characterizes 

the presence of micropores in the material, thus classifying the N2 isotherm at low 

pressures as type I with an abrupt increase in nads at high relative pressures that 

characterize the presence of large mesopores and/or small macropores. Thus, the 

acid treatment was efficient for significantly increasing the specific surface area from 

27 to 165 m2/g (Table 3), resulting in a larger volume of pores and creating visible 

micropores that could not be seen before the treatment that may have originated 

from orbeen made accessible with the treatment, as also observed by Azimi [20] and 
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Dziedzicka [11]. The maximum values of the textural properties obtained with 

maximum treatment corroborate the values presented by Dziedzicka [11], who using 

hydrochloric acid. Furthermore, from the textural data presented in Table 3, it can be 

seen that the samples E8ZNac (90°C, 6 h and 4mol/L) and E7ZNac (90°C, 6 h and 

2mol/L) show the same specific surface area, a maximum value in experimental 

statistical design.  

Table 3. Textural analysis of zeolite clinoptylolite before and after acid treatment, obtained from the BET method 
and αs-plot. 

Samples 

 Textural Properties 

aSBET 

(m2/g) 

bSt 

(m2/g) 

Sµ 

(m2/g) 

cVtp 

(cm3/g) 

dV0 

(cm3/g) 

eV0 

(cm3/g) 

fVmeso 

(cm3/g) 

ZN 27 22 - 0,10 0,00 0,05 0,10 

E1ZNac 36 23 13 0,12 0,01 0,05 0,11 

E2ZNac 46 31 15 0,13 0,01 0,06 0,12 

E3ZNac 78 41 37 0,14 0,02 0,06 0,12 

E4ZNac 130 41 89 0,16 0,04 0,08 0,12 

E5ZNac 62 24 38 0,09 0,02 0,06 0,07 

E6ZNac 52 31 21 0,11 0,01 0,06 0,10 

E7ZNac 168 54 114 0,17 0,05 0,08 0,12 

E8ZNac 165 55 110 0,20 0,04 0,08 0,16 

E9ZNac 107 44 63 0,15 0,02 0,07 0,13 

E10ZNac 111 47 64 0,11 0,03 0,07 0,08 

E11ZNac 125 41 84 0,10 0,03 0,07 0,07 

aModel of Brunauer, Emmett and Teller,b,dαs-plot, cGurvich,eDubininRadushkevich 

(from Isotherm of CO2) andfVtp-V0(N2). 

 

The FRX analysis results corroborate the adsorption/desorption results. 

Temperature mainly influences Al removal with decreases in crystallinity and 

consequently increases the specific surface area by generating pores in the zeolite, 

improving the textural properties of the zeolite. 
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Figure 6. N2 adsorption-desorption isotherms. 

 

From the experimental design, it can be observed in Figure 7 a) that the 

significant parameters to increase the specific surface area of the zeolite obtained by 

the BET method are temperature, which has the greatest influence, and time.  
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Figure 7. Pareto plot with significance of the parameters for response a) specific surface area, b) total pore 
volume (VTP), c) mesopore volume (Vmeso) and d) micropore volume (CO2). 
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From the analysis of variance and with application of the F test, a calculated F 

(65.34) of the regression was observed that was much larger than the tabulated F 

value (4.46). This finding confirms that the response surface and equation describes 

the model under study regarding the increase in specific surface area. In addition, the 

model presents a good fit since the calculated F of the mismatch (2.0) is much 

smaller than the tabulated F (19.33), thus obtaining the following equation describing 

the process: SBET = -92 + 8.3125t + 2.156T, where t (time) is in h and T (temperature) 

is in °C. 

Figure 8 shows the response surface for the HNO3 concentration of 4 mol/L 

and the temperature-time relationship with optimal working conditions at 90°C and a 

time of 6 h.Yet, we observed that reducing the time by 2 h (from 6 h to 4 h) does not 

generate a major change in the specific surface area but reduces the energy 

expenditure and treatment time. Thus, the conditions of 4 mol/L, 90°C and 4 h were 

determined. 

Figure 8. Response surface for the specific surface area (HNO3 concentration of 4 mol/L). 

 

 

Figure 7 b) shows the Pareto plot with the 95% confidence levelfor the total 

pore volume response, and Figure 7 c) shows the mesopore volume. It is seen that 

there are no significant parameters at the level of confidence determined, but the 

temperature, concentration and interactions between temperature and concentration 

have the greatest influence on increasing the total pore and mesopore volume. 

CO2 adsorption analyses were carried out to better examine the effects of the 

acid treatment on the microporosity of the zeolite. In Figure 9 a), we can see that the 
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acid treatment generated an increase in the micropore volume of the material from 

0.05 to 0.08 cm3/g (Table 3), which was calculated by the Dubinin-Radushkevich 

method. However, the treatment time is not significant for increasing the micropore 

volume.The micropore volume is the same when comparing the E4ZNac and 

E8ZNac samples that were treated with the same temperature and acid 

concentration for 2 and 6 h, respectively. The distribution of the pore size can be 

seen in Figure 9 b) that was calculated by the Horvath-Kawazoe method, where the 

presence of ultramicropores is noted. The natural zeolite has a mean pore size of 

less than 0.4 nm. After the acid treatment, the mean pore size of the zeolite was 0.5 

nm in the E8ZNac sample, which indicates that the treatment not only allowed for 

accessibility to the micropores but also removed aluminum from the structure, thus 

increasing the mean micropore size. The methods mentioned above describe the 

adsorption of gasses and vapors below the capillary condensation region, 

considering the filling of a monolayer during the adsorption and adsorption process in 

the adsorbent, a fact that represents micropore filling well [32]. 

Figure 9. Figure 9. Micropore analysis, a) CO2 adsorption isotherm and b) pore size distribution. 

 

The micropore volume obtained through CO2 adsorption analysis, by the DH 

method, when analyzed by statistical design, can be observed in the Pareto graph 
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(Figure 7d). The parameters of temperature and time and the interaction of time with 

concentration are statistically significant at the 95% confidence level. In addition, 

temperature had the most influence on increasing the micropore volume, and the 

interaction of time and concentration had a negative effect. 

In the analysis of variance, we observe that the calculated F of the regression 

(49.0) is much larger than the tabulated value (4.46); thus, the calculated 

misalignment (4.3) is smaller than the tabulated value (19.34), indicating that the 

model is statistically valid and has a good fit. This result shows that it is possible to 

analyze the response surface of the planning and obtain an equation that represents 

the system. 

In Figure 10, it is observed that although time is a parameter with significant 

effect, the concentration increases as the micropore volume increases, and this 

increase is independent of time since the interaction of time with concentration has a 

negative effect on the response. This result can be justified because increasing the 

time and acid concentration too much results in larger pores (mesopores).  
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Figure 10. Response surface for micropore volume (CO2 273K), a) 2mol/L, b) 3mol/L and c) 4 mol/L. 

 

From the experimental design for the acid treatment, it was possible to 

increase the Si/Al ratio from 4.7 to approximately 10 with a decrease in the 

crystallinity and permanence of the characteristic reflections of the material, 
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indicating the presence of the zeolite structure. In addition, the ideal temperature 

conditions of 90°C, the time of 4 h and the concentration of 4mol/L for the Si/Al ratio, 

approximately the maximum (ZNac) was obtained. In Table 4, we see that the 2 h 

decrease actually did not lead to the modification of the Si/Al ratio, crystallinity 

ortextural properties after treatment. 

Table 4. Crystallinity and Si/Al responses after reducing the acid treatment by 2 h. 

Samples Crystallinity (%) Si/Al 
SBET 

(m2/g) 

Vtp 

(cm3/g) 

Vmeso 

(cm3/g) 

V0(N2) 

(cm3/g) 

V0(CO2) 

(cm3/g) 

E8ZNac 49 10.07  165 0.20 0.16 0.04 0.08 

ZNac 48 10.06 165 0.19 0.15 0.04 0.09 

 

4 CONCLUSION 

 

Acid treatment of the natural zeolite cliptilonite was efficient for modifying the 

textural properties. The influence of parameters such as time, temperature and 

concentration on crystallinity, aluminum removal, specific surface area, micro- and 

mesopores volume (adsorption/desorption of N2) and micropore volume and size 

(CO2 adsorption) were studied. It was found that these parameters are extremely 

important for the removal of aluminum from natural zeolite clinoptilolite and, 

consequently, the variation of the textural properties. The acid treatment was 

effective for the removal of up to 50% of aluminum and interchangeable cations, thus 

improving the textural properties. Specific surface area increases of 27 to 165 m2/g, 

total pore volume of 0.10 to 0.20 cm3/g, micropore volume (CO2) of 0.05 to 0.08 

cm3/g and increase in the size of micropores from 0.4 to 0.5 nm were observed. 

Temperature is the parameter that most interferes with all the analyzed properties. 

Statistical experimental planning was an extremely important tool that provided 

optimization of the treatment conditions, avoiding the waste of energy and thus 

increasing the cost-benefit of the process, evaluating the importance of each 

treatment factor in the experiment. Through the acid treatment, a significant 

improvement in the textural properties of clinoptiloliteis achieved, thus adding value 

to the material.  
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Abstract 

Natural zeolites are low in cost and exhibit interesting properties for applications in 

adsorption and catalysis. However, the fact that they are natural materials, not 

obtained in pure form, and can incorporate various compensating ions can 

compromise their properties and restrict their use. As their textural and chemical 

properties are of great relevance for adsorption and catalysis applications, this work 

aims to study the modification of the natural zeolite clinoptilolite to obtain materials 

with better textural and chemical properties. Clinoptilolite was treated with NaOH 

under various conditions. The treated material was characterized by X-ray diffraction, 

X-ray fluorescence, the adsorption and desorption of N2 at 77 K, the adsorption of 

CO2 at 273 K, transmission electron microscopy and pyridine adsorption. The 

treatment allowed the removal of silicon from the material, improving the textural 

properties and preserving the structural Al. With the removal of Si, the Si/Al ratio 

decreased, and consequently, the number of acid and adsorptive sites increased. In 

addition, statistical planning revealed that the concentration of NaOH is the 

parameter that most influences the improvement of the textural properties. 

 

Keywords: Natural Zeolite, Clinoptilolite, Desilication, Textural Properties, Acidity. 

 

1-Introduction 

Zeolites are hydrated aluminosilicates that can be natural or synthetic and 

whose three-dimensional structures (Erni et al, 2015) includes silicon and aluminum 

atoms bound by oxygen atoms arranged in tetrahedral units, arranged in a crystalline 



 
 

54 
 

structure that contains channels and cavities that originate micropores (Huo et al, 

2012;Doula 2007;Rahmani et al, 2015). The isomorphic substitution of Si by Al in the 

structure, in addition to imparting acidity to the material, generates negative charges, 

thus necessitating the presence of cations of alkaline and alkaline earth metals to 

adjust the structural charge (Ortíz et al, 2011; Doula 2007). 

The zeolite clinoptilolite is one of the zeolites most abundantly found in nature 

and, for this reason, is the most widely used natural zeolite (Akgul et al,2011;Yeliz et 

al, 2010;Motsa et al, 2011; Bayat et al, 2011). It is a zeolite of the heulandite group, 

whose members present the same structure, differentiated only by the amount of 

aluminum present in the network and consequently differing in properties such as 

thermal stability; clinoptilolite is the most thermally stable (Dziedzicka et al, 2015). 

The structure of clinoptilolite consists of three channels: A (0.72 x 0.44 nm) and B 

(0.41 x 0.44 nm), which are parallel, and C (0.40 x 0.55 nm), which intersects 

channels A and B as shown in Figure 1 (Akgul et al,2011;Dziedzicka et al, 2015). 

 

Figure 1. Three-dimensional structure of clinoptilolite, a) [001] and b) [100]. 

 

Natural zeolite contains impurities that vary according to the area in which it is 

extracted and limit its applications. An alternative is the use of treatments to eliminate 

these impurities and improve the physicochemical properties, thus enabling the 

application of these natural materials in a wider variety of processes. Bases, acids, 

and hydrothermal treatments can be applied post-synthesis to remove impurities and 

improve the textural properties of natural materials (Huo et al, 2012). In a previous 

study, our group examined the acid treatment of the natural zeolite clinoptilolite, 

which improved its textural properties, although it also decreased the Al content and 

consequently the acidity (Souza et al in press). The post-synthesis basic treatment of 
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zeolites is widely applied and involves the preferential extraction of Si from the 

structure by hydrolysis in the presence of OH-. This extraction increases the area, 

alters the pore size and generates mesoporosity, in addition to removing 

exchangeable ions and improving adsorption capacity and accessibility while 

preserving the aluminum content and thus the acidic properties of the zeolite (Ates et 

al, 2016; Moradi et al, 2018; Groen et al 2004; Su et al, 2003). Textural properties 

such as pore volume, pore diameter, specific area and acidity are extremely 

important for applications in adsorption and catalysis (Moradi et al, 2018; Akgul et al, 

2011; Groen et al 2004). The parameters of the basic treatments applied to natural 

zeolite materials, such as concentration, time and temperature, should be studied in 

order to improve the ability to obtain materials with improved and specific final 

properties.  

Thus, the present work aims to evaluate the effects of these parameters in 

basic treatment using NaOH on the final properties of the natural clinoptilolite zeolitic 

material using the experimental statistical design tool.  

. 

 

2 MATERIALS AND METHODS 

 

2.1 Raw Material 

 

Natural clinoptilolite zeolite from Cuba, supplied by Celta Brasil. 

 

2.2 Modification of Materials 

 

For the basic treatment, 2 g of natural zeolite (ZN) was used and 40 mL of 0.1 

to 3 mol/L sodium hydroxide were added. The suspension was kept under stirring for 

0.5 to 4 hours at a temperature of 50 to 90 °C. After the treatments, the material was 

separated by filtration and washed with distilled water until the pH of the wash water 

reaches approximately 7. Subsequently, the material was dried at 100 °C for 16h. 

Experimental design of factorial type (2k) 2³ was performed for 3 independent 

variables (time, temperature and base concentration), including 3 central points 

generating a total of 11 trials to be performed. Table 1 shows the experiments 
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performed for the statistical experimental design, with the appropriate experimental 

conditions of each test (with real values). 

Table 1. Experimental design for basic treatment (NaOH). 

Samples Time (h) Temperature 

(°C) 

Concentration (mol/L) 

E1ZNbs 0.50 50 0.10 

E2ZNbs 0.50 50 3.00 

E3ZNbs 0.50 90 0.10 

E4ZNbs 0.50 90 3.00 

E5ZNbs 4.00 50 0.10 

E6ZNbs 4.00 50 3.00 

E7ZNbs 4.00 90 0.10 

E8ZNbs 4.00 90 3.00 

E9ZNbs 2.25 70 1.55 

E10ZNbs 2.25 70 1.55 

E11ZNbs 2.25 70 1.55 

 

2.3 Characterization of materials 

 

X-ray diffraction analyses were performed on a Bruker D2 Phaser diffractometer 

from 5° to 45° using Cu (λ = 1.54 Ǻ), a Lynxeye detector (192 channels) and a 0.02 

mm divergent groove. Analysis conditions: slit = 0.6 nm; ACS = 1; detector = 5.82 

keV; time = 0.1 s; step size = 0.02°.  

For the chemical analysis, a Bruker S2 Ranger was used with Pd or Ag 

radiation at a max. power = 50 W, max. voltage = 50 kV, and max. current = 2 mA 

and an XFlash® Silicon Drift Detector.  

Transmission electron microscopy analyses were performed using a JEOL 

JEM-2100F® microscope with annular dark field imaging (HAADF) operating at 200 

kV. The samples were prepared by ultrasonic suspension and decanted on a carbon-

coated copper grid. 

For the infrared experiments, an FT-IR Nicolet 710 was used with vacuum 

cells and shaped KBr pellet samples. The pellets were degassed overnight at 673 K 

under a vacuum of 10-3 Pa to avoid the presence of water and organic matter in the 

material. The base spectra were recorded at room temperature. For the acidity 
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measurements, pyridine (vapor) was kept in contact with the sample at 6.5x102 Pa 

until equilibration. Desorption was carried out by heating for 1 h and vacuum at 

increasing temperatures of 423, 523 and 623 K, and after each desorption step, the 

spectrum was recorded at room temperature. 

The adsorption/desorption analyses of N2 (99.999%) at 77 K were performed 

on an Autosorb-1MP manometric adsorption instrument, (Quantachrome 

Instruments), using 0.3 g of zeolites. Degassing was performed at a temperature of 

353 K for 48 h to a final pressure of 0.5 Pa. The Brunauer, Emmett and Teller (BET) 

method (Brunauer et al., 1938) was used to calculate the specific area (SBET) of the 

samples from the N2 adsorption data, taking into account the criteria proposed by 

Rouquerol et al. (1999). The αs-plot method using LiChrospher Si-1000 as a 

reference material (Jaroniec et al, 1999) was used to calculate the volume of the 

micropores (VμP) and the external area (St). The Gurvich rule was used to measure 

the total pore volume (VTP) from the N2 adsorption data obtained at a relative 

pressure of 0.98. From the CO2 adsorption data obtained at 273 K, the volume of the 

micropores was obtained using the DR method, and the micropore size distribution 

was obtained using the HK method. 

 

3 RESULTS AND DISCUSSION 

 

Statistical experimental design was the tool used to evaluate the effect of the 

parameters time, temperature and NaOH concentration on the effectiveness of basic 

treatment to improve the properties of natural zeolite in terms of crystallinity, Si/Al 

molar ratio, and textural properties. In addition, the influence of the basic treatment 

on the morphological properties and acidity of the zeolite was evaluated. 

 

3.1 Crystallinity 

 

The diffractograms of the natural and treated samples are shown in Figure 2. 

The percent crystallinity does not vary much with the treatment. However there is not 

such a great variation in crystallinity when comparing all treatments, it is seen that 

the increase in temperature favors the formation of magnesium and aluminum silicate 

with reflection intensification 2θ = 28°. When analyzing the response of the 

experimental planning in Figure 3a), all parameters (time, temperature, concentration 
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and interaction between them) show significant effects at 95% confidence, with the 

concentration (negative effect) being the parameter which influence the 

crystallinity.The parameter of interaction between time and temperature is the only 

one with positive effect, that is, the higher the two parameters, the greater the 

crystallinity. The crystallinity was calculated taking into account the area under all the 

reflections present in the diffractogram, being the natural material used as reference. 

Figure 2. Difratograms of natural zeolite (a) and natural zeolites treated at: (b) 50 ° C, (c) 70 ° C and 
(d) 90 ° C. 

 

 

 

 

In the ANOVA, the calculated F (20.61) was larger than the tabulated F (4.46), 

and the lack of fit of the calculated F (14.99) was smaller than that of the tabulated F 

(19.33), showing that it was possible to obtain the response surface (Figure 3.b, c 

and d) and the equation describing the model:% Crystallinity = 63.76 - 0.96t - 1.44T - 

1.91C + 1.44tT - 0.89tC - 1.71TC, where t is time, T is temperature, and C is the 

concentration at the coded values.  
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Figure 3. Statistical analysis. a) Effect of the parameters on the response % crystallinity (Pareto chart). 
Response surface for b) time=0.5h, c) time=4h and d) concentration= 3mol/L. 
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3.2 Si/Al Molar ratio. 

 

The molar ratio Si/Al can be obtained from the values of silicon and aluminum 

obtained from the chemical analysis. In Table 2, we can see that under mild 

conditions of temperature, concentration and time, there is practically no removal of 

Silicon that becomes more effective under severe conditions. It was expected that 

demetallization with preferential removal of silicon would lead to severe treatment 

conditions, because the Si/Al ratio of Clinoptilolite is low and this material presents a 

large amount of aluminum in its structure, which makes it easier to demetallize by 

removal of aluminum (Verboekend et al, 2011). Demetallization with silicon removal 

occurs with basic treatment because the negative charge of the AlO4
-tetrahedron 

makes it difficult to cleave the Si-O-Al bond in the presence of OH-, with the most 

easily cleaved Si-O-Si bond (Taffarel et al, 2010; Loiola et al 2012; Ates et al, 2016).  

 

Table 2. Si/Al ratio for samples without and with basic treatment. 

Samples Si/Al 

ZN 4.7 

E1ZNbs 4.4 

E2ZNbs 4.6 

E3ZNbs 4.6 

E4ZNbs 3.3 

E5ZNbs 4.6 

E6ZNbs 3.9 

E7ZNbs 4.5 

E8ZNbs 2.6 

E9ZNbs 3.7 

E10ZNbs 3.6 

E11ZNbs 3.7 

 

The interaction of time with temperature is the only parameter that is not 

significant for the Si/Al molar ratio response. In addition, all the parameters show a 

negative effect (Figure 4.a)); that is, the higher the treatment conditions, the lower the 

Si/Al molar ratio, with the concentration being the most significant parameter. Time is 
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the parameter with the least influence. The response surfaces for times of 0.5 h and 

4 h is shown in Figure 4.b and c. The time of 4 h, temperature of 90 °C and 

concentration of 3.5 mol/L were the optimal conditions to obtain a material with a 

lower molar Si/Al ratio and lower energy cost. In ANOVA, the calculated F (10.50) is 

greater than the tabulated F, and for the lack of adjustment, the calculated F (17.65) 

is lower than the tabulated F (19.33). Thus, the response curves can be obtained, 

and the equation that describes the model is as follows: Si/Al = 3.95 - 0.16t - 0.31T - 

0.46C - 0.18tC - 0.34TC, where t is time, T is temperature, and C is concentration, in 

coded values. 

Figure 4. Statistical analysis, a) Effect of the parameters on the response Si/Al molar ratio. Response 
surface for b) time=0.5h, c) time=4h and d) concentration = 3 mol/L. 
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3.3 Textural Analysis 

 

Comparing the crystallinity values obtained after the treatment with the specific 

area shows that the increase in crystallinity probably occurs due to the removal of 

amorphous Si, while the reduction in crystallinity occurs due to the removal of Si from 

the structure. Therefore, in this case, high crystallinity does not alter the textural 

properties.  

Figure 5 shows the adsorption/desorption isotherms of N2, exhibiting low 

adsorption at low relative pressures and a hysteresis characteristic of secondary 

mesopores. The adsorbed volume increases with the treatment, as well as the pore 

volume. 

 

Figure 5. N2 adsorption and desorption isotherms for the zeolites before and after basic treatments. 
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In Table 3, it is observed that the basic treatment favors the removal of silicon 

that directly influences the texture properties, with a slight increase in the area and 

volume of mesopores, since the modification method is effective to generate 

secondary mesoporosity (Su et al., 2003; Akgul et al., 2011). The volume of 

mesopores increases from 10 cm³ / g (ZN) to 22 cm³ / g (E8ZNbs). There is an 

increase in the size of mesopores when the natural zeolite was compared with the 

E8ZNbs, the pores go from 17nm in the natural zeolite to 22.8 and 62 nm in the 

E8ZNbs 
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Table 3. Textural properties of natural zeolite and treated zeolites. 

Samples Textural Properties  
aSBET 

(m2/g) 

bSt 

(m2/g) 
Sµ 

(m2/g) 

cVtp 

(cm3/g) 

dV0 

(cm3/g) 

eVmeso 

(cm3/g) 

ZN 27 22 - 0.10 0.00 0.10 

E1ZNbs 23 16 - 0.11 0.00 0.11 

E2ZNbs 26 21 - 0.11 0.00 0.11 

E3ZNbs 23 18 - 0.11 0.00 0.11 

E4ZNbs 31 23 - 0.20 0.00 0.20 

E5ZNbs 25 21 - 0.12 0.00 0.12 

E6ZNbs 33 25 - 0.12 0.00 0.12 

E7ZNbs 27 21 - 0.10 0.00 0.10 

E8ZNbs 42 31 - 0.22 0.00 0.22 

E9ZNbs 36 31 - 0.09 0.00 0.09 

E10ZNbs 38 27 11 0.15 0.01 0.14 

E11ZNbs 35 28 - 0.11 0.00 0.11 
aBrunauer, Emmett and Teller Model, b,dα-plot, cGurvich andeVtp-V0. 

 

Evaluating the influence of treatment parameters on the specific area 

response reveals that only concentration and time are significant (Figure 6). Time, 

which was the least influential parameter on the crystallinity and Si/Al molar ratio, 

now becomes important for the area response, showing the need to adjust all the 

parameters to address the combined properties of a material. Thus, to obtain better 

textural properties, the concentration and time values must be increased; however, 

these changes in turn decrease the crystallinity. Increasing the NaOH concentration 

decreases the crystallinity, increases demetallation, and increases the textural 

properties. 

In the analysis of variance (ANOVA), the calculated F (4,26) is not four times 

greater than the tabulated F (4.46), and for lack of fit, the calculated F (8.89) is 

smaller than the tabulated F (19.33), thus allowing the response surface and the 

equation describing the model can not be obtained. 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

Figure 6. Statistical analysis. Effect of the parameters on the specific area response (SBET). 

 

 

For the total pore volume and the mesopore volume, none of the parameters 

is significant in the 95% confidence interval, as shown by the Pareto graph (Figure 

7), but the concentration is the parameter with the greatest influence on the pore 

volume. 

Figure 7. Pareto graphs of a) the total pore volume and b) the mesopore volume. 
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The sample E8ZNbs had the best textural properties (obtained by N2 

adsorption/desorption analysis). To better examine the microporosity of this sample, 

the CO2 adsorption was analyzed at 0 °C (Figure 8). The treatment decreased the 

micropore volume (Figure 8.a), which was originally 0.05 and decreased to 0.04 

cm3/g after treatment. This change was to be expected because of the 

aggressiveness of the treatment acid, since it favors the formation of mesopores. 

Furthermore, in Figure 8.b, we have the pore size distribution obtained by the HK 

method, in which the zeolite prior to treatment has a mean micropore size of 0.41 

nm, and after treatment, the mean pore size is 0.42 nm. 

 

Figure 8. Characterization of micropores. a) CO2 adsorption isotherm at 0 °C and b) micropore 
distribution. 

 

 

3.4 Acidity Analysis 

 

The variation in the acidity of zeolitic materials can be due to several factors, 

including the variation in the electronegativity of the system, which is generated by 

the compensating cations, that is, greater electronegativity of these cations 

contributes to the acidity of the material. Another important factor is the ability of the 

ions to form hydroxyl groups of the Al-OH-Si type, in which the presence of H+ gives 

rise to the Brönsted acidity on the zeolite surface. Notably, divalent cations tend to 

generate this type of acidity by dehydroxylation of the coordinated water molecules in 

the zeolite. 

The band at approximately 1450 cm-1 reflects the interaction of pyridine with 

Lewis acid sites. The band at approximately 1550 cm-1 reflects the interaction of 



 
 

66 
 

pyridine with Brönsted acid sites, whereas the band at 1490 cm -1 is related to the 

interaction of pyridine with both Brönsted and Lewis acid cites (Castañeda et al, 

2006; Emeis, 1993). Thus, Figure 9 shows that the basic treatment favored a 

considerable increase in the Brönsted acidity of the material, since it promotes the 

extraction of silica, conserving the aluminum present in the network. 

 

Figure 9. Adsorption of pyridine: a) 150 °C with pyridine, b) 250 °C with pyridine and c) 350 °C with 
pyridine. 
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A = 150°C(Piridina), B = 250°C (Piridina), C = 350°C (Piridina) 

 

3.5 Transmission Electron Microscopy Analysis - TEM 

 

 Transmission electron microscopy enables the evaluation of the morphology of 

the material before and after the treatment. Figure 10 shows that the basic treatment 

did not affect the zeolite structure; that is, there was no change in the morphology 

and size of the crystals. Therefore, this treatment can remove impurities, improve 

textural properties without destroying the structure of the material, and conserve the 

Al active sites, thus corroborating the results obtained in the analysis of the acidity of 

the material. 
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Figure 10. Transmission electron microscopy analysis: a) natural zeolite and b) E8ZNbs. 

 

4 CONCLUSION 

 

Basic treatment is an alternative for improving the properties of natural zeolites 

that enables the removal of impurities and consequently an increase in the specific 

area and volume of pores while retaining Al in the network and consequently 

preserving the acidity of the materials. However, extreme treatment conditions can 

lead to collapse of the structure and decrease the crystallinity of the material. Thus, 

the balance between properties must be taken into account, considering that the 

concentration is the treatment parameter of treatment that influences all the 

properties, whether positively or negatively. The treatment conditions of 4 h, 3 mol/L 

NaOH and 70 °C are favorable for increasing the specific area of the material. 
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Resumo 

 

As zeólitas são matérias microporos bastante usados em adsorção e catálise, porém 

o tamanho pequeno dos poros limitam a aplicação quando se tratada de adsorção 

de moléculas grandes. Nesse sentido torna-se interessante modificar esses 

materiais naturais agregando novas aplicações, já que as zeólitas naturais 

apresentam baixo custo. A Clinoptilonita natural foi tratada com ácido e 

posteriormente com base. Os materiais tratados foram caracterizados por difração 

de raios X (DRX), análise química por fluorescência de raios X(FRX) e Análises de 

Adsorção/Dessorção de N2. Foi realizado uma análise estatística e influencia dos 

parâmetros modificados nas propriedades dos materiais. A concentração de NaOH é 

o parâmetro de tratamento de maior influencia nas propriedades dos matérias, 

sendo positiva ou negativamente. Uma maior concentração gera um aumento no 

percentual de cristalinidade do material, aumenta a remoção de silício do material e 

consequentemente diminui a relação molar Si/Al, porém esse aumento da 

concentração gera diminuição nas propriedades texturais. Além disso, a região 

microporosa da amostra que apresenta melhores propriedades texturais (E1ZNacbs) 

foi caracterizada por adsorção de CO2 a 273 K. As condições de 15 min; 0,1 mol/L 

de NaOH e 50°C foram determinadas para um maior aumento das propriedades 

texturais 

Palavras-chave: Zeólita natural, Clinoptilolita, Tratamento ácido, acessibilidade. 

 



 
 

71 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os materiais zeolíticos se encaixam na classificação da IUPAC em 

microporosos (poros menores que 2 nm) com pequenos tamanhos de poros. Esses 

pequenos tamanhos de poros destes materiais limitam a aplicação em certos casos 

em que necessita um maior tamanho de poro. Dessa forma, torna-se interessante as 

modificações para obter-se, por exemplo, materiais hierárquicos, que nada mais é 

do que inserir mesoporosidade (poros entre 2 – 50 nm) nos materiais microporosos 

de forma que haja interconexão entre esses poros, gerando assim uma maior 

acessibilidade (Su et al, 2003; Groen et al 2004; Verboekend et al, 2011; Ates et al, 

2016; Moradi et al, 2018;). 

Vários tipos de modificações podem ser realizados para melhoria de 

propriedades texturais e remoção de impureza em zeólitas naturais, e assim 

propiciar a aplicação desses materiais como bons adsorventes. Dentre os 

tratamentos utilizados podemos mencionar o tratamento hidrotérmico, troca iônica, 

tratamento ácido (desaluminação), tratamento básico (remoção de silício) (Kang et 

al, 1998; ; Wang et al, 2009; Akgul et al, 2011; Ates et al, 2012). Sendo a associação 

de tratamento ácido e posteriormente básico favorável a formação de mesoporos em 

materiais zeolíticos (Verboekend et al, 2011; Valtchev et al, 2013). 

O tratamento alcalino é bastante eficaz para zeólitas que apresentam uma 

razão Si/Al alta, entre 25 - 50, já que as mesmas apresentam pouco alumínio e 

muito silício para extração o que facilita a remoção de silício nesse tipo de material 

acarretando uma formação de mesoporos que variam de 5 a 20 nm (Groen et al, 

2004; Pérez-Ramírez et al, 2008). Para materiais com relação Si/Al menores que 15, 

o alumínio impede a remoção de silício, limitando melhoria das propriedades 

texturais (Groen et al, 2004). Dessa forma, quando a relação Si/Al do material é 

baixa, esse tipo de tratamento não ocorre com sucesso até para condições severas, 

isso devido a grande quantidade de alumínio e menor quantidade de silício presente 

na zeólita. Para materiais com relação Si/Al baixas, é mais viável a retirada de 

alumínio através de tratamento ácido (Groen et al, 2005).O tratamento com soluções 

ácidas quando em baixas concentrações podem remover impurezas e material 

amorfo de materiais zeolíticos, porém quando em concentrações mais elevadas gera 

a ruptura da ligação Si-O-Al, por ser eficiente na hidrólise, extraindo alumínio e então 

promovendo defeitos na estrutura, modificando a porosidade do material (Chal el al, 
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2011), porém esse tipo de tratamento pode retirar parte da acidez do material que é 

fornecido pelo alumínio da estrutura. Em vista ao exposto, a relação molar Si/Al é 

fator importante para a escolha e aplicação de tratamentos ácidos e/ou básicos (Tian 

et al, 2013). A Figura 1 apresenta um esquema de aumento/abertura de porosidade 

através de tratamentos ácidos, básicos e sequencial (ácidos e básicos) de acordo 

com a relação molar Si/Al. Observa-se que o tratamento ácido e tratamento 

seqüencial são realizados em materiais com relação molar Si/Al baixas e 

tratamentos básicos em relação molar Si/Al altas. 

Figura 1. Abertura/aumento de porosidade de acordo com a relação Si/Al (adaptada, Verboekend et 
al, 2011). 

 

Zeólitas como a Mordenita e a Clinoptilolita apresentam razão Si/Al baixa (~ 4) 

o que acarreta em ineficácia para abertura de poros em condições de tratamento 

básico comumente usados (NaOH 0,2 mol/L a 65 ° C durante 30 min). Nesse caso a 

união de tratamentos sequenciais ácido-básico pode ser uma alternativa. Com o 

emprego do tratamento ácido para remoção de alumínio e consequentemente o 

aumento da relação Si/Al, e em seguida com o tratamento básico acarreta remoção 

de silício e obtém-se um aumento mais significativo do tamanho de poros (Li et al, 

2009; Huang et al, 2014). Dessa forma o trabalho tem como objetivo modificar 

zeólita natural a partir de um tratamento ácido e alcalino sequencial para aumentar a 

acessibilidade do material visando ampliar o campo de aplicação das zeólitas 

naturais. As condições de tratamento serão avaliadas por meio de planejamento 

experimental estatístico visando acompanhar a função de cada uma nas 

propriedades final do material. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Raw Material 

 

Zeólita Clinoptilolita proveniente de cuba, fornecida pela empresa Celta Brasil 

com composição química de Al2O3= 13,13%, SiO2 = 73%, MnO= 0,03%, CaO= 

4,38%, Fe2O3= 2,45, MgO=1,3%, K2O= 4,6%, TiO2= 0,32%, SrO= 0,05%, ZrO2= 

0,03%, SO3= 0,06% e Na2O= 0,4. 

 

2.2 Modificação dos Materiais 

 

Para o tratamento básico sequencial ao ácido usou-se 2g de zeólita natural 

tratada com ácido nítrico a 4 mol/L, 90°C durante 4h (ZNac). Condições obtidas a 

partir do resultado do planejamento experimental ácido aplicado por Souza et al 

(inpress). Pesou-se a ZNac em balão de reação de fundo redondo de uma boca de 

250 mL e adicionou 40 mL de hidróxido de sódio (0,1 à 3 mol/L) sob agitação (0,5 à 

4 h) e temperatura (50 à 90°C). Após os tratamentos, realizou-se filtragem com 

bomba à vácuo e o sólido foi lavado com água destilada até alcançar pH 

aproximadamente 7. Posteriormente secou-se a 100°C. A Tabela 1 apresenta os 

experimentos realizados no tratamento básico com as devidas condições 

experimentais de cada ensaio. 

Realizou-se o planejamento experimental fatorial completo 2³ para 3 variáveis 

independentes (tempo, temperatura e concentração da base) com 3 pontos centrais 

gerando o total de 11 ensaios experimentais. Os níveis de fatores utilizados (valor 

codificado) foram +1 (nível superior), 0 (ponto médio) e -1 (nível inferior). Como 

resposta do planejamento, avaliamos o volume de mesoporos, microporos, volume 

total de poros, área específica, cristalinidade e relação Si/Al. As análises estatisticas 

foram realizadas pelo erro puro. 
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Tabela 1. Planejamento experimental sequencial realizado com hidróxido de sódio, com as zeólitas 
pré-tratadas com ácido nítrico. 

Ensaios Tempo (h) Temperatura (°C) Concentração (mol/L) 

E1ZNacbs 0,50 50,00 0,10 

E2ZNacbs 0,50 50,00 3,00 

E3ZNacbs 0,50 90,00 0,10 

E4ZNacbs 0,50 90,00 3,00 

E5ZNacbs 4,00 50,00 0,10 

E6ZNacbs 4,00 50,00 3,00 

E7ZNacbs 4,00 90,00 0,10 

E8ZNacbs 4,00 90,00 3,00 

E9ZNacbs 2,25 70,00 1,55 

E10ZNacbs 2,25 70,00 1,55 

E11ZNacbs 2,25 70,00 1,55 

 

2.3 Caracterização dos materiais 

 

A análise de Difratograma de raios-X é realizada num difractometro Bruker D2 

Phaser de 5º a 45º utilizando radiação Cu (λ = 0,154 nm), um detector de Lynxeye 

(192 canais) e fenda divergente 0,02 mm. Os dados interpretados com auxílio do 

banco de dados Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS). 

As análises de microscopia eletrônica de transmissão foram realizadas em um 

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 por ultrassonicação e decantadas em um grid de cobre revestido de 

carbono. 

A composição química dos materiais estudados foi determinada mediante 

FRX, Usou-se o aparelho Bruker S2 Ranger com radiação Pdor Ag anode Max. 

power 50 W, max. voltage 50 kV, max. current 2 mA, XFlash® SiliconDrift Detector. 

As análises de adsorção/dessorção de N2 (99,999%)a 77K foram realizadas 

usando um equipamento de adsorção manométrica, sortômetro automático, 

Autosorb-1MP, Quantachrome Instruments, com massa de aproximadamente 0,3g 

de zeólitas e desgaseificação a temperatura de 80°C durante 48h atingindo uma 

pressão final de 0,5Pa. O método de Brunauer, Emmett e Teller (BET) (Brunauer et 
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al., 1938) foi empregado para calcular a área específica (SBET) das amostras através 

dos dados obtidos na adsorção de N2, onde os critérios propostos por Rouquerol et 

al. (1999) foram levados em consideração. 

O método αs-plotutilizando a sílica macroporosa LiChrospher Si-1000 como 

material de referência (Jaroniec et al, 1999; Villarroel-Rocha et al., 2013) foi utilizado 

para calculo do volume de microporos (VμP) e área externa (Sext). A regra de Gurvich 

a uma pressão relativa de 0,98 obtido na adsorção de N2 foi usado para mensurar o 

volume total de poros (VTP). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Serão realizadas análises de parâmetros com Cristalinidade, Relação molar 

Si/Al e Propriedades texturais de modo a avaliar a influencia do tratamento 

seqüencial nas propriedades dos materiais. 

 

3.1 Cristalinidade 

 

A Figura 2 apresenta os difratogramas da zeólita natural (ZN) e as zeólitas 

após o tratamento sequencial ácido-básico. Podemos notar que a zeólita após o 

tratamento sequencial ácido-básico aumenta a cristalinidade (obtida pela área de 

todas as reflexões do difractograma) para condições extremas de tratamento (Figura 

2). Para condições mais brandas há uma diminuição de cristalinidade e essa 

diminuição da cristalinidade se dá pelo fato do tratamento ácido preliminar (ZNac 

apresenta 48% de cristalinidade) fornecer uma desorganização. Essa recuperação 

da cristalinidade pode se atribuída a remoção do silício da estrutura e/ou de fases 

amorfas presentes no material (impurezas) e/ou formação de novas fases com de 

materiais de silício com condições mais severas do tratamento básico, já que o 

rendimento chega a ter perda de 70% da massa inicial. Para algumas amostras 

tratadas há formação de quartzo (2θ = 20,9 e 26,6°) e silicato de cálcio e magnésio 

(2θ = 28°)(Ates el al, 2016, Dziedzicka et al, 2015, Liu et al, 2014). 
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Figura 2. Difratogramas da zeólita a) natural sem tratamento (ZN) e a clinoptilolita padrão; após o 
tratamento sequencial ácido-básico b) temperatura de 50°C, c) Temperatura de 70°C e d) 

Temperatura de 90°C . 

 

*Percentual de cristalinidade da amostra. 

Quando se analisa estatisticamente o aumento da cristalinidade no material, 

se observa na Figura 3 a) que apenas a concentração é parâmetro significativo a 

95% de confiança. Esse fato se observa nitidamente na Figura 4 onde há efeito 

crescente da cristalinidade com o aumento da concentração de NaOH, mostrando 

assim que a concentração é um parâmetro relevante para o aumento de 

cristalinidade. Quando se analisa a ANOVA para o percentual de aumento da 

cristalinidade, tem-se um valor Fcalculado (25,42) da regressão bem maior que o F 

tabelado (3,71), enquanto que o Fcalculado (1,01) da falta de ajusta bem menor do 

que o tabelado (19,33), dessa forma o modelo é valido, sendo então possível a 

obtenção e análise da superfície de resposta. 

Como o tempo e a temperatura são parâmetros não significativos, vemos na 

Figura 3. b) e c) que para qualquer tempo e temperatura, a concentração de 3 mol/L 

que vai fornecer valor mais alto de cristalinidade.  

 

 

 

 



 
 

77 
 

Figura 3. Planejamento estatístico, a) Gráfico de Pareto a 95% de confiança, b) Superfície de 
resposta a temperatura de 50°C. 

a) Gráfico de Pareto 
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c) Temperatura de 70°C 

Fitted Surface; Variable: %Increased Crystallinity

2**(3-0) design; MS Pure Error=30,0279

DV: %Increased Crystallinity
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d)Temperatura de 90°C 

Fitted Surface; Variable: %Increased Crystallinity

2**(3-0) design; MS Pure Error=30,0279

DV: %Increased Crystallinity
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Figura 4. Variação do %Cristalinidade com a Concentração. 
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3.2 Relação molar Si/Al 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 2, obtidos através das 

análises de Fluorescência de raios-X nota-se que a zeólita natural sem tratamento 

(ZN) apresenta relação Si/Al = 4,7, porém quando aplicasse o tratamento sequencial 

há um aumento da relação Si/Al devido a previa desaluminação (a zeólita 

desaluminada tem a razão molar Si/Al ~ 10) seguido da desilicalização gerado pelo 

tratamento básico que favorece adiminuição da razão molar Si/Al. Dessa forma 

torna-se visível a eficácia do tratamento sequencial para remoção de silício da 

zeólita visto que essa diminuição da relação Si/Al indica remoção de silício, porém, 

para avaliar a efetividade para aumento de porosidade é necessário avaliação de 

propriedades texturais.  

 

Tabela 2. Relação Si/Al e composição química das amostras após tratamento ácido/básico. 

Dentre os parâmetros analisados apenas a concentração da base (com efeito 

negativo) é significativo estatisticamente num intervalo de 95% de confiança (Figura 

5), dessa forma, quando maior a concentração de NaOH menor é a relação molar 

Si/Al. Porém o modelo apresenta falta de ajuste alta apesar do F da regressão 

calculado (16,84) ser maior do que o F tabelado (4,46), o F da falta de ajuste 

calculado (20,73) supera o tabelado (19,33). Dessa forma, não é possível obter uma 

equação que descreve bem o parâmetro. 

 

 

 

 

Amostras Si/Al Al2O3 SiO2 MnO CaO Fe2O3 MgO K2O TiO2 SrO ZrO2 SO3 Na2O 

ZN 4,7 13,23 73,00 0,03 4,38 2,45 1,3 4,60 0,32 0,05 0,03 0,06 0,4 

E1ZNacbs 9,13 7,91 84,98 - 1,34 1,33 0,8 1,7 0,30 0,01 0,03 0,10 1,4 

E2ZNacbs 5,62 11,92 78,79 0,01 2,75 2,31 - 3,37 0,64 0,01 0,02 - - 

E3ZNacbs 8,97 8,00 84,48 - 1,24 1,44 0,8 1,61 0,31 - 0,03 0,10 1,8 

E4ZNacbs 3,28 16,24 62,64 0,02 4,83 5,26 1,8 5,66 1,19 0,03 0,05 0,13 2,0 

E5ZNacbs 8,82 8,15 84,6 - 1,33 1,23 0,7 1,57 0,27 - 0,02 0,08 1,8 

E6ZNacbs 3,37 16,34 64,85 0,01 4,47 4,12 1,6 4,86 0,94 0,03 0,05 0,12 2,4 

E7ZNacbs 8,63 8,31 84,39 - 1,37 1,26 0,8 1,57 0,27 - 0,03 0,09 1,8 

E8ZNacbs 2,58 19,05 57,89 0,02 5,62 5,34 1,8 5,77 1,23 0,03 0,05 0,11 2,8 

E9ZNacbs 3,58 15,68 66,09 0,02 4,00 4,31 1,6 4,42 0,9 0,02 0,04 0,11 2,6 

E10ZNacbs 4,20 15,72 65,65 0,01 4,01 4,29 1,8 4,62 0,92 0,03 0,05 0,17 2,6 

E11ZNacbs 3,69 15,49 67,24 0,01 4,03 3,92 1,5 4,15 0,82 0,02 0,04 0,11 2,5 
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Figuras 5. Gráfico de Pareto no intervalo de 95% de confiança. 

 

 

3.3 Propriedades Texturais 

 

 Uma das propriedades mais importante em materiais adsorventes são as 

propriedades texturais que pode ser analisada por análise de adsorção/dessorção 

de gases. Materiais com grande área específica são almejados cada vez mais, 

porém a alta área específica está relacionada também com tamanho dos poros, um 

material com grande área específica pode ser obtido devido a presença de muitos 

poros pequenos (microporos), porém determinadas aplicações que envolvem 

moléculas de tamanho grande pedem materiais com poros maiores. Nesse sentindo 

torna-se necessário avaliar não só a área específica dos materiais como também a 

porosidade nele presente.   

Na isoterma de adsorção/dessorção de N2 (Figura 6. a)) observa-se que as 

isotermas apresentam baixa adsorção a pressões relativas baixas caracterizando 

ausência de microporos (não vistos por analise adsorção-dessorção de N2), além 

disso uma adsorção brusca a p/p0 altas caracterizando mesoporosidade 

interpartícula, além de que a não formação de plator na isoterma indica a presença 

de mesoporos grande e/ou macroporos (Ates et al, 2007; Ates et al, 2016). 

 Na Tabela 3 tem-se as propriedades texturais calculadas para os materiais. 

Ao realizar o tratamento básico na zeólita previamente tratada com ácido nota-se 

para amostra E1ZNacbs um aumento na área específica quando comparada com a 

zeólita natural sem tratamento passa de 27 para 62 cm3/g (Tabela 3), já para o 

volume de mesoporos há um aumento (E1ZNacbs), caracterizando que o aumento 

de mesoporosidade é consequência de uma diminuição de microporos que foram 
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gerados com o a pré-desaluminação (ZNac) e que estão sendo destruídos com a 

desilicalização. Por isso o tratamento seqüencial favorece a formação de mesoporos 

(Valtchev et al, 2013). Na Figura 6. b) observa-se a distribuição de tamanho de 

mesoporos obtidos pelo método VBS para ZN e E1ZNacbs (material que apresenta 

melhores propriedades texturais), onde nota-se que após o tratamento há um 

aumento no tamanho dos mesoporos, bem como a formação de novos mesoporos 

de tamanhos menores. 

Nota-se ainda que tratamento sequencial mais severo como o realizado na 

amostra E8ZNacbs gera uma pequena melhoria apenas no volume de microporos 

em relação a zeólita natural, dessa forma, quando comparamos os resultados 

obtidos de cristalinidade, essa amostra se mostra com uma maior cristalinidade 

restabelecida após o tratamento o que indica que essa maior cristalinidade é em 

maior parte devida a remoção de material amorfo, já que as propriedade texturais se 

mantém quase inalterada quando comparada com a zeólita sem tratamento (ZN), 

além disso a amostra apresenta menor relação Si/Al, porém a remoção de Si não 

proporciona as melhores propriedades texturais, isso porque a provavelmente as 

condições severas de tratamento ocasione colapso no sistema de poros, dessa 

forma, propriedades texturais são melhoradas com aplicação de tratamentos 

brandos. 

Figura 6. Isoterma de adsorção/dessorção de N2 da Zeólita clinoptilolita natural e tratada com 
HNO3/NaOH. 

a) 

0,0 0,4 0,8 1,2
0

1

2

3

4

5

(p/p
0
)

n
ad

s(m
m

o
l/

g
)

 

 

 ZN

 E1ZNacbs

 E2ZNacbs

 E3ZNacbs

 E4ZNacbs

 E5ZNacbs

 E6ZNacbs

 E7ZNacbs

 E8ZNacbs

 E9ZNacbs

 E10ZNacbs

 E11ZNacbs

 

b) 

20 40 60 80 100 120
0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

W
p
(nm)


V

p
/

w
p
 (

cm
3
/g

)

 

 

 ZN (17nm)

 E1ZNacbs (7-21nm)

 

 

 



 
 

81 
 

 
Tabela 3. Propriedades texturais para amostra natural e amostras tratadas. 

Amostras 

Propriedades texturais  
aSBET 

(m2/g) 

bSt 

(m2/g) 
Sµ 

(m2/g) 

cVtp 

(cm3/g) 

dV0 

(cm3/g) 

eVmeso 

(cm3/g) 

fV0(CO2) 
(cm3/g) 

ZN 27 22 0 0,10 0 0,10 0,05 
ZNac 165 60 105 0,19 0,04 0,15 0,09 

E1ZNacbs 62 49 13 0,18 0,01 0,17 0,06 
E2ZNacbs 33 28 0 0,09 0 0,09 - 
E3ZNacbs 40 27 13 0,12 0,01 0,11 - 
E4ZNacbs 25 21 0 0,05 0 0,05 - 
E5ZNacbs 37 30 0 0,12 0 0,12 - 
E6ZNacbs 22 19 0 0,06 0 0,06 0,02 
E7ZNacbs 39 30 0 0,13 0 0,13 - 
E8ZNacbs 33 21 12 0,10 0,01 0,09  
E9ZNacbs 30 18 12 0,10 0,01 0,09 - 
E10ZNacbs 31 25 0 0,08 0 0,08 - 
E11ZNacbs 32 25 0 0,13 0 0,13 - 

aModelo de Brunauer, Emmett e Teller, b,dα-plot, cGurvich, eVtp-V0, fDR. 

 

O efeito dos parâmetros através da análise estatística para a resposta de área 

(SBET) é avaliado através do gráfico de Pareto (Figura 7.a)) e observa-se que todas 

as variáveis estudadas são significativas bem como as interações de segunda 

ordem entre elas. A concentração é a variável mais significativa (com efeito 

negativo), deixando claro que quanto maior a concentração de NaOH mais baixo os 

valores de área específica, porém há uma sinergia positiva entre o tempo e a 

temperatura, onde a interação desses dois parâmetros gera um efeito positivo no 

valor de área, isso explica os valores de área obtidos para as amostras E3ZNacbs, 

E5ZNacbs, E7ZNacbs apresentarem os valores altos de área específica. 

A partir da análise variância (ANOVA) temos que o Fcalculado (60,61) da 

regressão é maior que quatro vezes o Ftabelado (4,46) e o Fcalculado (11,03) da 

falta de ajuste é menor do que o Ftabelado (19,33), o que valida o modelo obtido, 

sendo então possível a obtenção da superfície (Figura 6.b)). Na Figura 6. b) se 

observa a superfície de resposta onde os maiores valores de área estão em valores 

mínimos de concentração de NaOH e de tempo, isso porque grandes concentrações 

facilita a remoção mais brusca de silício podendo levar ao colapso da estrutura e 

destruição de poros e/ou tamponamento de poros por alumínio fora da rede que 

pode servir como direcionador de poros. Já quando se analisa a amostra E6ZNacbs 

que foi tratada a condições mais brandas que a E8ZNacbs, apresenta menor valor 
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de área específica, isso pode ser explicado quando analisamos os efeitos das 

variáveis, onde a interação do tempo com a temperatura tem efeito positivo e sendo 

a amostra E8ZNacbs tratada a uma maior temperatura, se observa esse efeito na 

área maior para essa amostra. 

Quando se avalia o volume total de poros e o volume de mesoporos (Figura 7. 

c) e d) respectivamente) não apresentam nenhum parâmetro significativo 

estatisticamente a 95% de confiança, porém a concentração é o fator que mais 

influencia e negativamente nessas propriedades. Já para o volume de microporos a 

interação entre concentração e tempo é o que mais influencia e de forma positiva. 

Dessa forma, o material com melhores propriedades texturais obtidas por 

tratamento sequencial são as condições de tratamento ácido de 90°C, 4 mol/L de 

HNO3 por 4 h, seguido por condições brandas de tratamento básico, com 

temperatura de 50°C, tempo 0,1h e concentração de 0,1mol/L de NaOH.  
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Figura 7. a) Gráfico de pareto para reposta de área específica, b) Superfície de resposta para área 
específica, c) Gráfico de Pareto para a resposta volume total de poro, d) Gráfico de Pareto para 

volume de mesoporos e e) Gráfico de Pareto para volume 

a) Gráfico de Pareto 

 

b) T=50°C 
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c) Vtp 
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Com objetivo de caracterizar bem a região microporosa das amostra que 

apresentaram maiores (E1ZNacbc) e menores (E6ZNacbs) propriedades texturais 
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foram realizadas análise adsorção de CO2 a 273K. Quando analisamos a Figura 8, 

vemos que a mostra que apresenta as piores propriedades texturais tem uma 

diminuição na quantidade de microporos (passa de 0,05 para 0,02 cm³/g), já a 

amostra E1ZNacbs que tem melhores propriedades texturais apresenta um aumento 

no volume de microporos (passa de 0,05 para 0,06 cm³/g), porém a amostra natural 

apresenta mais alta adsorção a baixas pressões e quando olhamos para distribuição 

de tamanho de poros vemos uma distribuição larga para amostras tratadas. 

Figura 8. Análise de microporosidade, a) Adsorção CO2 273K e b) distribuição do tamanho de poro. 
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3.4 TEM 

 

Foi realizada análise de microcopia eletrônica de transmissão, Figura 10, da 

amostra que apresentou maior área específica após o tratamento (E1ZNacbs), onde 

o tratamento não modifica a estrutura da zeólita, matendo a mesma forma de cristal. 

Os resultados corroboram com as demais, de modo que o tratamento seqüencial 

favorece a acessibilidade no material. A maior acessibilidade gerada torna o material 

modificado apto ao emprego em aplicações em adsorção de moléculas maiores que 

antes não era possível. Esse resultado corrobora com os apresentados na análise 

textural. 
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Figura 9. Microscopia eletrônica de transição para zeolita antes e depois do tratamento seqüencial. 

a) ZN 

 

b) E1ZNacbs 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com o tratamento seqüencial brando foi possível obter um material com 

maiores propriedades texturais que o material natural, porém o aumento na 

cristalinidade se da com concentrações altas de NaOH. Isso deve se dar ao fato de 

que concentrações mais fortes acarreta em colapso da estrutura porosa (rendimento 

de 25% em massa após o tratamento), porém favorece a formação de outras fases 

de materiais de silício, por exemplo, no material. Dessa forma torna-se conveniente 

a realização do tratamento seqüencial com condições brandas da modificação 

básica (T= 50°C; t= 0,1h; C= 0,1mol/L). Apesar do tratamento ácido inicial (90°C, 4 

mol/L de HNO3 e 4 h) apresentar maiores valores de área específica e volume de 

microporos, a E1ZNacbs (tratamento seqüencial) apresenta uma maior volume de 

mesoporos, o que torna o material acessível a moléculas de tamanhos maiores para 

emprego em adsorção e catálise. 
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Resumo 

 

As zeólitas naturais são materiais foco de pesquisa na busca por minimizar 

problemas ambientais, isso devido suas propriedades físico-químicas e quantidade 

encontrada na natureza. Dessa forma, o trabalho busca melhorar propriedades 

texturais de zeólitas naturais para aplicações ambientais. Foram utilizadas três 

zeólitas naturais as quais foram modificadas com ácido nítrico (4 mol/L, 363 K e 4h) 

por desmatalização. Realizou-se análise de Difração de raios-X, e fluorescência de 

raios-X para avaliar a estrutura e remoção de alumínio do material desmetalizado, 

além disso, avaliou-se propriedades texturais por meio de análise de 

adsorção/dessorção de N2 e adsorção de CO2. Todas as amostras tratadas foram 

desaluminadas e apresentaram uma considerável melhora nas propriedades 

texturais, o tratamento se mostrou eficiente para matérias de diferentes jazidas. As 

amostras foram aplicadas em captura de CO2 onde se mostrou um bom adsorvente, 

com capacidade de adsorção de 1,9 mmol/g (ZNchileac), já para armazenamento de 

H2 a amostra ZMchileac apresenta uma capacidade de adsorção e 2,52 mmol/L, um 

aumento de 2,35 mmol/L na quantidade adsorvida quando comparada com a mesma 

amostra antes do tratamento. De modo que as zeólitas tratadas se mostraram 

promissoras para captura e armazenamento de gases. 

 

Palavras-chave: Clinoptilolita, Desaluminação, Análise textural, Armazenamento e 

captura de gases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a sociedade está diante de diversos problemas ambientais, 

muitos deles devido ao crescimento industrial e econômico, sendo um deles a 

emissão de CO2, gás esse que é produzido em grandes quantidades na indústria, 

por combustão de carvão, coque, gás natural (petróleo), contribuindo para 

problemas como o efeito estufa, chuva ácida (Li et al, 2013; Benson et al, 

2008;Oliveira et al, 2014). Nesse sentindo, a ciência se desenvolve em busca de 

fontes de energia renováveis para melhorias ambientais (Li et al, 2017). Visto como 

o combustível do futuro devido suas propriedades, o H2 é considerado um 

combustível limpo. Nesse sentido, acredita-se que as peneiras moleculares sejam 

materiais com bom desempenho para adsorção (armazenamento) de gases (Li et al, 

2017). Sendo as zeólitas materiais foco de estudo na energia renovável e melhoria 

ambiental com captura de CO2 e armazenamento de H2, isso porque as zeólitas são 

materiais com elevada estabilidade térmica e química e interessantes propriedades 

texturais (Roy et al, 2017). 

As zeólitas naturais são materiais extraídos em grande quantidade, apresenta 

baixo custo e propriedades atraentes para aplicação em adsorção, porém devido 

sua origem, são materiais associado com impurezas e com diversos íons trocáveis 

que diminui sua eficácia (Sharifianet al, 2016). Como alternativa, existem 

modificações capazes de remover impurezas e melhorar propriedades físico-

quimicas desses materiais. A desaluminação é um dos métodos de modificação 

bastante usado em zeólitas que apresentam baixa relação molar Si/Al, que facilita a 

remoção de alumínio por hidrólise através da ruptura na ligação Si-O-Al o que 

favorece a formação de poros e/ou acessibilidade, melhorando assim propriedades 

de adsorção (Giudici et al, 2000; Taffarel et al, 2010; CHAL et al, 2011;Junaid, et al, 

2011; Azimiet al, 2015; Dziedzicka et al, 2015). 

A Clinoptilolita é uma zeólita sedimentar e está entre as zeólitas com mais 

ocorrência em Jazidas e consequente a mais empregada em aplicações (Gianetto et 

al, 2000; Chavez-Rivas et al, 2013). É uma zeólita do grupo de heulandita que 

apresenta realação molar Si/Al< 4 com seletividade para íons de raio pequeno 

devido ao tamanho de suas cavidades (Armbruster et al, 2001;Bish et al, 2001; 

Kocak et al, 2013; Colella et al, 2014; Seryotkin et al, 2016,). Dessa forma, o 

trabalho tem como objetivo modificar Clinoptilolitas através de hidrolise ácida, para 
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melhora de propriedades físico-química e avaliar seu potencial para captura de CO2 

e H2.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materias 

 

Foram usadas Zeólitas Naturais Clinoptilolita comercial fornecida pela 

Empresa Celta Brasil, ZNcelta e a zeólita modificada com MnO (ZMcelta), oriundas 

de Cuba e pela Empresa Fertosa (ZNchile) oriunda do Chile. Ácido nítrico (HNO3) da 

Empresa Vetec, 65% P.A. 

 

2.2 Modificação 

 

Para o tratamento ácido usou-se 2g de zeólita natural (ZNcelta, ZNchile e 

ZMcelta), 40 mL de ácido nítrico a 4 mol/L . O tratamento foi realizado sob agitação 

por 4h e temperatura de 363 K. Após o tratamento, o material é separado por 

filtração e lavado com água destilada até a água de lavagem alcançar pH neutro 

(Souza et al, inpress). Posteriormente o material é seco a 373K por 16h e obtidas as 

amostras ZNceltaac, ZNchileac e ZMceltaac  

 

2.3 Caracterização 

 

As análises de Difratogramas de raios-X foram obtidas num difractometro 

Bruker D2 Phaser de 5º a 50º utilizando radiação Cu (λ = 0,154 nm), um detector de 

Lynxeye (192 canais) e fenda divergente 0,02 mm. Condições da análise: fenda= 

0,6; ACS=1; detector= 5,82; tempo= 0,1; stepsize= 0,02. Os dados interpretados 

com auxílio do programa da Bruker Diffrac-EVA empregando a base de dados 

Crystallography Open Database. 

A composição química dos materiais estudados foi determinada mediante FRX, 

Usou-se o aparelho Bruker S2 Ranger com radiação Pdor Ag anode Max. power 50 

W, max. voltage 50 kV, max. current 2 mA, XFlash® SiliconDrift Detector. 

Os espectros de Infravermelho foram obtidos por um equipamento FT-IR 

Nicolet 710 usando células a vácuo e amostras em forma pastilhas com KBr. As 

pastilha foram desgaseificadas overnight a 673 K com vácuo 10-3 Pa para evitar a 
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presença de água e matéria orgânica no material e os espectros bases registrados a 

temperatura ambiente. As medidas de acidez foram realizadas com piridina (vapor) 

em contato com amostra, 6.5x102 Pa, até o equilíbrio e a dessorção realizada por 

aquecimento durante 1h e vácuo a temperaturas crescentes de 423, 523 e 623 K, 

após cada etapa de dessorção é registrado o espectro à temperatura ambiente. 

As análises de adsorção/dessorção de N2 (99,999%) a 77K foram realizadas 

usando um equipamento de adsorção manométrica, sortômetro automático, 

Autosorb-1MP, QuantachromeInstruments, com massa de aproximadamente 0,3g de 

zeólitas e desgaseificação a temperatura de 353K durante 48h atingindo uma 

pressão final de 0,5Pa. O método de Brunauer, Emmett e Teller (BET) (Brunauer et 

al., 1938) foi empregado para calcular a área específica (SBET) das amostras através 

dos dados obtidos na adsorção de N2, onde os critérios propostos por Rouquerol et 

al. (1999) foram levados em consideração. O método αs-plot utilizando a sílica 

macroporosa LiChrospher Si-1000 como material de referência (Jaroniec et al, 1999) 

foi utilizado para calculo do volume de microporos (VμP) e área externa (Sext). A regra 

de Gurvich a uma pressão relativa de 0,98 obtido na adsorção de N2 foi usado para 

mensurar o volume total de poros (VTP). 

As análises de adsorção de CO2 foram realizadas em um ASAP 2050, 

Micromeritcs a uma temperatura de 273K e desgaseificada previamente a 353 K. 

Com os dados de adsorção de CO2 a 273K, foram obtidos o volume de microporos 

utilizando o método de DR, além da distribuição de tamanho de microporos usando 

o método de HK. 

 

2.4 Aplicação 

 

As análises de adsorção/dessorção de H2 foram realizadas a 77K. As análises 

de adsorção de CO2 foram realizadas a 308K. Ambas foram realizadas em um ASAP 

2050, Micromeritcs com 0,3g de zeólita. As amostras foram desgaseificadas 

previamente a 80°C por 4h a uma taxa de aquecimento de 10°C/min. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 DRX 
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Na Figura 1 observa-se reflexões características da zeólita clinoptilolita 

(Nasser et al, 2016, Johan et al, 2015, Liu et al, 2014), com perda de cristalinidade 

observadas para as amostras tratadas com permanênciados principais picos da 

Clinoptilolita (2θ= 9,9° ; 22,5° e 30°). A remoção de cristalinidade ocorre devido 

remoção rápida de alumínio (hidrólise), como observado por Datka et at, 1993, 

Datka et at, 1994, Jimenez-Cedillo et al, 2009. Observa-se ainda a presença de 

quartzo e de silicato de cálcio e magnésio (28°), (Ates el al, 2016, Dziedzicka et al, 

2015 e Liu et al, 2014). 

Figura 1. Difratograma das amostras naturais e tratadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*percentual de redução da cristalinidade 
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3.2 Relação Molar Si/Al 

 

Na Tabela 1 Nota-se que todas as zeólitas foram desaluminadas com o 

tratamento ácido, já que a remoção de alumínio implica em uma maior relação molar 

Si/Al, porém a zeólita com o menor aumento da relação molar Si/Al foi a 

zeólitamodificada com MnO, provavelmente devido a deposição de MnO na 

superfície da zeólita o que dificultou a hidrólise. Além disso, o tratamento favorece a 

remoção de íons trováveis presente no material. 

Tabela 1. Relação molar Si/Al das zeólitas naturais e tratadas. 

Relação 

Si/Al 

ZNcelta ZNceltaac ZMcelta ZMceltaac ZNchile ZNchileac 

4,71 10,06 4,75 5,32 3,84 6,16 

 

3.3 Caracterização Textural 

 

As isotermas de adsorção/dessorção de N2 são observadas na Figura 2, onde 

as zeólitas naturais apresentam o comportamento de curva típico de isoterma do tipo 

IV característico de materiais que apresentam mesoporos, adsorção em 

monomulticamada, com presença histerese do tipo H3. A não formação de plator a 

pressões altas (p/p0) é atribuído a materiais com mesoporosos grandes interpartícula 

e/ou macroporos (Thommes et al, 2015, Ates et al, 2016). 

A área específica dos materiais naturais e modificados foi calculada através 

do método BET, partindo dos dados obtidos na Figura 2, além desse método outros 

métodos foram usados para avaliar as propriedades texturais dos materiais em 

estudo que podem ser visto na Tabela 2. (Dziedzicka et al, 2015; Jimenez-Cedillo et 

al, 2009) 

A ZMcelta apresenta uma área especifica de 40 m²/g, valor esse um pouco 

maior do que o obtido para a ZNcelta (27m²/g). Apesar de serem materiais extraídos 

da mesma jazida (Cuba), esse aumento da área específica se dar devido ZMcelta 

conter deposição de óxido de manganês que é um material que apresenta 

microporos. Já a ZNchile é obtida de outra jazida (Chile) e apresenta área específica 

de 47m²/g. Os valores de área específica e corrobora com resultados da literatura 

obtidos para zeólitanaturalClinoptilolita (Dziedzicka et al, 2015; Jimenez-Cedillo et al, 

2009). O volume de microporos calculados a partir do método de α-plot é de 0,00 
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cm3/g para todas as zeólitas antes do tratamento, porém, sabemos que materiais 

zeolíticos apresentam microporos devido sua estrutura. A clinoptilolita apresenta 

microporos pequenos que podem não ser caracterizados por análise de 

adsorção/dessorção de N2 devido a diversos fatores, tais quais, problemas 

difusionais, o tamanho da molécula de N2 não ser acessível para microporos muito 

pequenos e/ou não estão acessíveis devido a grande quantidade de íons trocáveis 

apresentado no material que podem ser vistos na análise química feita por 

fluorescência de raios-X. Além disso, ambas apresentam valores semelhantes de 

mesoporos (Tabela 2). Após o tratamento ácido há um aumento significativo nas 

propriedades texturais (Tabela 2) devido a formação e/ou acessibilidade de poros 

proporcionada pela remoção de alumínio e/ou íons trocáveis e impurezas. A 

ZNchileac (240m²/g) apresenta o maior valor de área específica dentre as 3 

amostras tratadas, o que era de se esperar por partir inicialmente de uma valor 

maior. Na Figura 2 fica nítida o aumento no volume de microporos indicado pelo 

aumento de adsorção em pressões relativas baixas (característica de microporos). 

Figura 2. Isoterma de adsorção/dessorção de 
N2. 
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Tabela 2. Propriedades texturales das zeólitas naturais e tratadas. 

Análise textural ZNcelta ZNceltaac ZMcelta ZMceltaac ZNchile ZNchileac 
aÁrea 

específica 
SBET 

(m2/g) 
27 165 40 166 47 240 

bÁrea 
específica 

externa 

St 

(m2/g) 
22 60 32 57 46 75 

Área de 
microporos 

Sµ 

(m2/g) 
- 105 - 109 - 166 

cVolumetotal 
de poros 

Vtp 

(cm3/g) 
0,10 0,19 0,11 0,20 0,09 0,21 

dVolume de 
microporos 

V0 

(cm3/g) 
0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,07 

eVolume de 
mesoporos 

Vmeso 

(cm3/g) 
0,10 0,15 0,11 0,16 0,09 0,14 

Volume de 
microporos 
(CO2 0°C) 

 
0,05 0,09 0,06 0,08 0,06 0,1 

aModelo de Brunauer, Emmett e Teller,b,dα-plot, cGurvich e eVtp-V0. 

 O N2 é uma molécula isoelétrica com momento quadrupolar permanente 

maior que o CO2, assim a análise textural com adsorção de CO2 tem como 

objetivoavaliar a região microporosa dos materiais. O CO2 apresenta uma melhor 

difusão tendo maior acessibilidade a poros pequenos que o N2, além do que a 

análise de CO2 é realizada a temperatura de 273 K enquanto que a de nitrogênio é 

realizada a 77 K. Essa temperatura a qual se realiza CO2 por ser bem mais alta 

quando comparamos com a de nitrogênio, facilita a difusão de CO2 já que as cadeias 

do material têm mais liberdade de movimento (Marsh et al, 1964). 

Na Figura 3 observa-se uma microporosidade presente nas zeólitas naturais 

não vista antes por adsorção de N2, justamente devido a presença de microporos 

muito pequenos (ultramicroporos) e problemas difusionais. O volume e tamanho dos 

microporos podem ser visto na Tabela 2.  

O volume de microporos aumenta após o tratamento para todas as zeólitas, já 

que o tratamento ácido remove cátions compensadores de carga e alumínio 

podendo gerar e ou/ desobstruir os poros. Além disso, há um aumento no tamanho 

médio de poros de 0,4 nm (ZNcelta e ZMcelta) para 0,52nm (ZNceltac e ZMceltaac) 

e de 0,43 nm (ZNchile) para 0,46 nm (ZNchileac) indicando a retirada de aluminínio 

da rede. 
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Figura 3. Análise de CO2 a 273K, a) isoterma de adsorção de CO2 e b) Distribuição de tamanho de 
poro. 
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3.4 Captura de CO2 

 

As amostras naturais e tratadas foram aplicadas para captura de CO2 a 308 K 

com objetivo de avaliar a capacidade de adsorção das zeólitas a temperatura de 

trabalho, como por exemplo a temperatura de gases de escape da chaminé de 

fábricas.  Podemos ver na Figura 4 que o tratamento favorece a captura de CO2 a 

altas pressões. 

Figura 4. Captura de CO2 a 308K 
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Na Tabela 3 comparamos os valores de adsorção de CO2, Obtidos através da 

isoterma de adsorção (Figura 4) nas zeólitas. Para 15 kPa ( geralmente os gases 

saem da chaminé com 15% de CO2 á1 atm de pressão) tem-se valores baixos de 
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adsorção, sendo as zeólitas naturais as que apresentam a maior capacidade de 

adsorção, provavelmente devido ao menor tamanho de poros dos materiais naturais. 

Para valores de 101,3 kPa (1atm) há um aumento na quantidade adsorvida para 

todas as zeólitas.A maiores pressões de 1000 kPa as amostras após o tratamento 

apresentam maior adsorção de CO2 que chega a 1,9 mmol/g para a ZNchileac com 

um aumento de 0,6 mmol/g adsorvidos quando comparados a adsorção dessa 

zeólita (ZNchile) antes do tratamento, isso provavelmente devido ao aumento do 

volume de poros alcançados com a remoção de alumínio pelo tratamento ácido, 

indicando assim que o tratamento melhora as propriedades texturais dos materiais e 

consequentemente a capacidade de captura de CO2. Além disso, a quantidade 

adsorvida caracteriza o material como bom adsorvente de CO2, já que para um 

material ser considerado um bom adsorvente de CO2, deve-se apresentar uma 

adsorção superior a 1 – 2 mmol/g. 

Tabelas 3. Quantidade de CO2 adsorvida (mmol/g) de acordo com a pressão 

Amostras 15 kPa 101,3 kPa 10000 kPa 

ZNcelta 0,46 0,73 1,14 

ZNceltaac 0,24 0,69 1,50 

ZMcelta 0,55 0,81 1,18 

ZMceltaac 0,20 0,63 1,29 

ZNchile 0,46 0,84 1,33 

ZNchileac 0,32 0,94 1,90 

 

3.5 Armazenamento de H2 

 

O armazenamento de hidrogênio nas zeólitas foram avaliados a temperaturas 

criogênicas de N2 líquido porque o H2 tem uma baixa energia de adsorção, ainda 

assim a adsorção ocorre sobre materiais microporosos (Lee et al, 2012). 

Apesar da amostra ZNchileac apresentar os valores mais alto de área 

específica e volume de microporos, a amostra não apresenta a maior adsorção de 

H2 (Figura 5), isso provavelmente porque essa amostra é também a que apresenta 

maior quantidade de sítios ácidos (Figura 6) e a presença dos grupos ácidos pode 

causar impedimento estérico e dificultar a entrada de H2 nos microporos. 
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Figura 5 Armazenamento de H2 a 77K 

0 200 400 600 800

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

P(kPa)

n
ad

s(m
m

o
l/

g
)

 

 

 ZNcelta

 ZNceltaac

 ZMcelta

 ZMceltaac

 ZNchile

 ZNchileac

H
2
 - 77K

 
Todas as amostras após o tratamento apresentam uma maior capacidade de 

armazenamento de H2, isso devido a maior acessibilidade gerada no material. A 

ZMceltaac com capacidade de adsorção máxima de 2,52 mmol/g a pressão de 800 

kPa (Tabela 4), antes do tratamento a amostra (ZMcelta) apresentava a capacidade 

de adsorção de 0,17 mmol/g. Há um aumento significativo no capacidade de 

adsorção desses materiais naturais. Para pressão atmosférica (101 kPa), também 

há um aumento significativo na quantidade adsorvida nas amostras após o 

tratamento. Apesar da amostra não apresentar a quantidade adsorvida estabelecida 

para sistemas de armazenamento de 7,0 % (p/p) H2 e 5,2 % (p/p) H2 (curto prazo) a 

condições de temperatura mínima de 243,15 K e pressão máxima de 10000 kPa,o 

aumento da capacidade de adsorção após o tratamento é considerável. 

Tabela 4. Quantidade de H2 armazenado (mmol/g) nas zeólitas de acordo com a pressão. 

Amostras 101 kPa 800kPa 

ZNcelta 0,11  0,17  

ZNceltaac 1,46  1,97  

ZMcelta 0,21  0,17  

ZMceltaac 1,63  2,52  

ZNchile 0,23  0,51  

ZNchileac 1,67  2,05  
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3.6 Adsorção de Piridina 

Bandas em aproximadamente 1450 cm-1 refere-se a interação de piridina com 

sítios ácidos de Lewis, em aproximadamente 1550 cm-1 refere-se a interação da 

piridina com sítios ácidos de Brönsted enquanto que em 1490 cm-1 esta relacionado 

com interação da piridina com sítios ácidos de Brönsted e Lewis (Castañeda et al, 

2006; Emeis, 1993). A acidez de Bronsted é a capacidade que os íons tem de formar 

grupos hidroxilos do tipo Al-OH-Si, no qual o H+ presente origina a acidez de 

Brönsted na superfície das zeólitas. Após o tratamento o material (ZNchileac) 

apresentam uma maior acidez de Brönsted (Figura 6). 

 

Figura 6. Infravermelho da interação das zeólitas com piridina. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O tratamento favoreceu o aumento nas propriedades texturais como área 

específica, volume de micro e mesoporos, além de aumento no tamanho de poro 

nos três materiais estudados. Por serem materiais de origens distintas, não 

apresentam a mesma composição química e mesmas impurezas, e isso explica a 

discrepância nos valores obtidos nas propriedades analisadas, porém o tratamento 

ácido se mostrou eficiente nas três zeólitas clinoptilolitas para melhora de 

propridades texturais. Além disso, as propriedades texturais obtidas após o 

tratamento fazem dos materiais um bom adsorvente de CO2 além de aumentar 

consideravelmente sua capacidade de armazenamento de H2. A zeólita ZNchileac foi 

a que apresentou maior capacidade de captura de CO2 provavelmente devido ao 

seu maior volume de microporos, porém não foi a que apresentou maior capacidade 
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de adsorção de H2, o que pode ser atribuído ao menor tamanho de microporos 

desse material que favorece o armazenamento a mais baixas pressões devido a 

difusão. 
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CAPÍTULO 6 

 

1 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Conforme apresentado no Capítulo 1, as zeólitas naturais são materiais de 

baixo custo bastante aplicados em adsorção e catálise, porém tem suas limitações 

devido a suas restrinções nas propriedades e como alternativa, aparecem as 

modificações nesse tipo de materiais. 

Foram estudados três tipos de tratamento: ácido, básico e sequencial (ácido-

básico).  

O tratamento ácido (Capítulo 2) na zeolita natural cliptilonita é eficiente para 

modificação das propriedades texturais com remoção de até 50% de alumínio e 

cátions intercambiáveis, e um aumento de área específica de 27 a 165 m2/g, volume 

total de poros de 0,10 a 0,20 cm3/g, volume de microporos (CO2) de 0,05 a 0,08 

cm3/g além de aumento no tamanho médio de microporos de 0,4 a 0,5 nm. Esse 

aumento significativo nas propriedades texturais da clinoptilolita natural agrega maior 

valor comercial ao material. O tratamento básico (Capítulo 3) se mostrou com 

aumento de área específica de 27 para 42 m²/g e volume de mesoporos de 0,10 

para 0,22 cm³/g, Já o tratamento seqüencial (Capítulo 4) apresentou aumento de 

área específica de 27 para 62 m²/g e volume de mesoporos de 0,10 para 0,17 cm³/g. 

Ambos (tratamento básico e tratamento seqüencial) são alternativas para melhoria 

de propriedades de zeólitas naturais, apesar de não oferecer melhoria tão 

significativa quanto o ácido (Capíluto 2), apresenta um aumento de área específica e 

volume de poros, mantendo o Al na rede e consequentemente a acidez dos 

materiais. Porém condições extremas de tratamento podem gerar colapso da 

estrutura.  

Sendo o tratamento ácido o mais eficaz para aumento das propriedades 

físico-químicas da zeólita natural clinoptilolita, a eficácia desse tipo de tratamento em 

cliniptilolitas de diferentes jazidas foi obtida (Capítulo 5). O tratamento favoreceu 

melhoria nas propriedades texturais como área específica, volume de micro e 

mesoporos, além de aumento no tamanho de poro nos três materiais estudados. 

Apesar de serem materiais de origens distintas, o tratamento se mostrou eficiente 

nas três zeólitas clinoptilolitas para aumento de área específica, indicando que o 

tratamento ácido é eficiente para zeólitas com relações Si/Al baixas 
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(aproximadamente 4). Além disso, as propriedades texturais obtidas após o 

tratamento fazem do material um bom adsorvente de CO2 além de aumentar 

consideravelmente sua capacidade de armazenamento de H2. 

O planejamento experimental estatístico foi de grande importância para 

avaliar o efeito simultâneo dos parâmetros de tratamento (tempo, temperatura e 

concentração) nas propriedades avaliadas do material, propiciando assim a 

obtenção de condições otimizadas de processo de tratamento e consequentemente 

economia enérgica. 


