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RESUMO 

A síntese de zeólitas a partir de materiais naturais, como perlita e diatomitas, foi estudada. Os 

materiais obtidos e os de partidas foram caracterizados por diversas técnicas complementares, 

tais como difração de raios X, fluorescência de raios X, análises textural por adsorção de N2, 

análises térmicas, ressonância magnética nuclear de 
27

Al e 
29

Si, espectroscopia na região do 

infravermelho, microscopia eletrônica de varredura e porosimetria de mercúrio. 

Primeiramente foram estudadas as propriedades dos materiais naturais: perlita expandida e 

três diatomitas de diferentes origens. Os materiais possuem uma quantidade significativa de 

SiO2 (73 a 94%) e quantidades consideráveis de Al2O3 (3,4 a 15%), sendo adequados para 

serem empregados como fontes alternativas desses elementos. São materiais amorfos e 

possuem o Si e o Al na forma tetraédrica que são as adequadas para a síntese de zeólitas. 

Ambos materiais possuem propriedades adsortivas, comprovadas pela adsorção de corantes 

Azul de metileno (max de 96%) e Rodamina B (max 66% para diatomitas). Com o emprego 

da perlita, foram obtidas as fases  zeolíticas de topologia OFF, GIS e ERI como mistura de 

fases e a zeólita LTA como fase pura. As misturas de fase foram utilizadas em processos 

adsortivos utilizando o corante Rodamina B, resultando melhores adsorbentes que a perlita 

expandida (93% contra 80%). Com a perlita e as três diatomitas de diferentes procedências, 

foi estudada a síntese da zeólita LTA, e a mesma foi obtida em fase pura. Diferenças de 

cristalinidade são observadas ao empregar os diversos materiais (12% a 52% comparados com 

uma LTA tradicional). Acredita-se que maior tempo de síntese levará a fases mais cristalinas 

com uma conversão maior dos materiais naturais em zeólitas. E finalmente, a zeólita lamelar 

Fu-1 foi obtida pela primeira vez empregando duas diatomitas do RN. Este material parece ser 

muito promissor para novas aplicações. Conclui-se que é possível empregar diferentes fontes 

alternativas de Si e Al, tais como perlita e diatomitas na obtenção de diferentes estruturas 

zeolíticas. Os materiais obtidos podem ser aplicados em diversos processos, neste trabalho foi 

comprovado a capacidade adsortiva. Uma boa caracterização dos materiais de partida é 

importante para direcionar a uma determinada estrutura zeolítica. 

  



 

ABSTRACT 

The synthesis of zeolites from natural materials such as perlite and diatomite was studied. The 

obtained and starting materials were characterized by several complementary techniques, such 

as X-ray diffraction, X-ray fluorescence, textural analysis by N2 adsorption, thermal analysis, 

nuclear magnetic resonance of 
27

Al and 
29

Si, infrared spectroscopy, scanning electron 

microscopy and mercury porosimetry. Firstly the properties of natural materials were studied: 

expanded perlite and three diatomites from different origins. The materials have a significant 

amount of SiO2 (73 to 94%) and considerable amounts of Al2O3 (3.4 to 15%), and are suitable 

for use as alternative sources of these elements. They are amorphous materials and have Si 

and Al in the tetrahedral form that are suitable for the synthesis of zeolites. Both materials 

possess adsorptive properties, proven by the adsorption of dyes Methylene blue (max of 96%) 

and Rhodamine B (max 66% for diatomites). With the use of perlite, the topology zeolites 

OFF, GIS and ERI were obtained as phase mix and the LTA zeolite as pure phase. The phase 

mixtures were used in adsorptive processes using the Rhodamine B dye, resulting in better 

adsorbents than the expanded perlite (93% vs 80%). With the perlite and the three diatomites 

from different sources, the synthesis of the LTA zeolite was studied, and it was obtained in 

pure phase. Crystallinity differences are observed when using different materials (12% to 52% 

compared to traditional LTA). It is believed that longer synthesis time will lead to more 

crystalline phases with a greater conversion of the natural materials into zeolites. Finally, the 

lamellar zeolite Fu-1 was obtained for the first time using two diatomites of the RN. This 

material seems to be very promising for new applications. It is concluded that it is possible to 

employ different alternative sources of Si and Al, such as perlite and diatomite in obtaining 

different zeolitic structures. The obtained materials can be applied in several processes, in this 

work the adsorptive capacity was proved. A good characterization of starting materials is 

important to target a given zeolitic structure. 
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1. Introdução. 

As zeólitas são materiais muito interessantes por possuirem propriedades diferenciadas 

tais como estruturas porosas com tamanho de poros específicos, propriedades químicas e 

físico-químicas. Sua característica principal é uma superfície interna muito grande, quando 

comparada à sua superfície externa, devido a presença de microporos. Essas propriedades 

fazem com que estes materiais sejam empregados em uma variedade de aplicações: catálise, 

trocadores iônicos, adsorventes, separação de gases, agricultura, horticultura e indústrias 

farmacéutica, entre outros (Maesen e Marcus, 2001). 

Estes materiais podem ser naturais ou sintéticos com estruturas cristalinas formadas 

por redes tri-dimensionais formados pela união de tetraedos tipo TO4. Possuem canais e 

cavidades interconectadas de dimensões moleculares, nos quais são encontrados íons de 

compensação, moléculas de água e outros adsorventes e sais.  

A síntese hidrotermal é um dos métodos de síntese que consiste no tratamento térmico 

sob alta pressão envolvendo soluções aquosas ou suspensões dos reagentes. As características 

do método são baixo custo, baixa temperatura de obtenção, bom controle da estequiometria e 

do tamanho de partícula, alta pressão, pH controlado e boa homogeneidade. Esta metodologia 

é a mais comum na síntese de zeólitas pois tenta imitar as condições nas quais são obtidas na 

natureza. 

As zeólitas podem ser sintetizadas empregando reagentes comerciais por exemplo: 

sílica aerosil, aluminato de sódio, hidróxido de sódio entre outros. Ou pode ser sintetizada 

empregando fontes altenativas de Si e Al. Existem vários estudos na literatura empregrando 

como fontes alternativas: cinzas de carvão (Bieseki et al., 2017), cinzas de casca de arroz 

(Schwanke et al., 2011), argilominerais tais como caulinita (da Silva Filho et al, 2017), pó de 

vidro (Vinaches et al., 2015), entre outras. 

A vantagem de se empregar fontes alternativas para síntese destes materiais é por ser 

um processo eco-friendly, buscando utilidade para resíduos (agregando valor) e por ser mais 

econômico. Neste sentido, nesta tese se estudará dois tipos de fontes alternativas de Si e Al: 

perlita e diatomita (3 diatomitas de origens diferentes) para a síntese de zeólitas. Inicialmente 

serão estudadas as características dos materiais naturais e testados em absorção de corantes 
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(capítulos 4, 5 e 6), e, posteriormente, serão sintetizadas as zeólitas (capítulos 6, 7 e 8).A 

presente tese será apresentada na forma de artigos científicos. 
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2. Objetivos. 

O objetivo geral deste trabalho é aprofundar no estudo da síntese de diferentes zeólitas 

empregando a perlita e a diatomita como fonte de Si e Al variando as condições de síntese 

(ex. composição química, temperatura e tempo) e comparando os resultados com a literatura 

existente. 

Os objetivos específicos são: 

 Avaliar as propriedades físico-químicas da perlita e da diatomita. 

 Estudar pré-tratamentos da perlita e diatomita para aumentar suas reatividades 

(ex. calcinação e tratamento com ácidos). 

 Aprofundar no estudo da síntese de zeólitas empregando meio básico, 

estudando diferentes estruturas tais como: OFF, GIS, ERI, LTA e Fu-1.  

 Aplicar os materiais em adsorção de corantes (rodamina B e azul de metileno). 
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3. Referencial Teórico. 

A seguir se apresentará o conceito de  zeólitas e a importância destes materiais. Para a 

síntese das zeólitas se empregará materiais naturais como perlita e diatomita, que também 

serão descritos a seguir. E finalmente se levantará o estado da arte sobre síntese de zeólitas 

empregando perlita e diatomitas como fontes de Si e Al. 

 

3.1 Zeólitas. 

As zeólitas são materiais microporosos de origem natural ou sintética, formando uma 

estrutura tridimensional composta por tetraedros de silício e alumínio unidos por átomos de 

oxigênio em comun (Breck, 1976). Estas estruturas das zeólitas estão carregadas 

negativamente (carga originada pelo Alumínio tetraédrico) e por isso possuem cátions (de 

compensação) trocáveis e água (McCusker et al., 2001; Cundy e Cox, 2003). Segundo Luz 

(1994), as zeólitas são aluminosilicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos terrosos 

(principalmente sódio, potássio, magnésio e cálcio), estruturados em redes cristalinas tri-

dimensionais, compostos de tetraedros do tipo TO4 (T = Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co) unidos nos 

vértices por meio de átomos de oxigênio. Porém, para Wright e Pearce (2010) as zeólitas 

podem ser definidas de forma rigorosa como aluminosilicatos com estrutura em rede 

conectada tetraedricamente baseada no compartilhamento da extremidade dos tetraedros 

aluminato (AlO4) e silicato (SiO4). Assim, “zeólita e materiais semelhantes às zeolitas” são 

termos utilizados para tentar englobar todo o material de interesse. Atualmente, o termo 

“material nanoestruturado” tem sido aplicado para zeólitas e peneiras moleculares (Flanigen 

et al. 2010). Essa estrutura microporosa das zeólitas, com tamanho de poros definidos, resulta 

em excelentes propriedades para esses materiais, devido a isso os mesmos são amplamente 

usados em processos de adsorção, troca iônica e catálise (Breck, 1976). Devido a essas 

características, as zeólitas têm sido amplamente estudadas, tem-se buscado novas estruturas 

para obter materiais com novas propriedades (Bieseki, 2018) e tem-se estudado a síntese 

desses materiais de uma forma viável industrialmente, seja por uma otimização do uso de 

reagentes (Costa, 2015) bem como o uso de materiais naturais (da Silva Filho, 2017) ou 

resíduos como fontes de Si e Al. (Oliveira, 2016). 



16 

Resumindo, pode-se definir as zeólitas como tectosilicatos cristalinos formados de 

estruturas tetraédricas de SiO4 e AlO4. O desbalanceamento de cargas provocado pelo Al
+3

 

estrutural é compensado por cátions metálicos ou orgânicos (Holmes, 1994). A junção dos 

tetraedros conforma um sistema de poros e cavidades que confere à característica de peneira 

molecular. Os cátions metálicos e orgânicos são encontrados nestas cavidades, junto a 

moléculas de água. Estes cátions podem ser trocados ou transformados em sítios ácidos, 

permitindo o uso destes materiais em processos adsortivos e catalíticos. Nestes casos, obseva-

se uma das propriedades mais características das zeólitas, a sua seletividade de forma 

(Shinzato, 2007). Podem diferenciar-se três classes: seletividade a reagente, a estado de 

transição e a produto (Figura 1). A seletividade ao reagente ocorre quando um reagente 

consegue penetrar na estrutura porosa e outro não, como por exemplo compostos de cadeias 

lineares, ingressam e craqueam; enquanto que os compostos ramificados não conseguem 

ingressar e por isso não reagem. Esta reação é empregada para a desparafinação de gasolinas e 

com isso se aumenta a octanagem do combustível. Um exemplo de seletividade ao produto é a 

reação de alquilação do tolueno, que quando realizada em meio homogêneo se obtém 3 

produtos, os xilenos meta, orto e para. No caso de realizar essa reação em meio heterogêneo 

empregando uma zeólita, ocorre a formação dos três produtos dentro da estrutura zeolítica, 

entretanto somente o para-xileno consegue sair, e com isso o equilíbrio se desloca para 

produzir mais para-xileno. Devido a essa seletividade a produto, forma-se majoritariamente o 

para-xileno. Também tem-se a seletividade ao estado de transição, por exemplo, uma reação 

que em meio homogêneo pode ocorrer por dois caminhos, dando dois produtos diferentes, 

quando se emprega uma zeólita, um dos caminhos possui um intermediário volumoso que não 

tem espaço para se formar dentro da cavidade zeolítica, por isso esse caminho não ocorre, e 

como resultado somente um caminho da reação é possível obtendo-se somente um produto. 

Em vista disso, a seletividade de forma torna possível direcionar a reação e obter os produtos 

desejados em maiores taxas de conversão, sendo então esta uma das propriedades mais 

importantes das zeólitas e a que faz que sejam enormente empregadas em processos 

industriais. 
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Figura 1. Tipos de seletividade. 

 

Dentre muitos trabalhos utilizando zeólitas no emprego de adsorção e catálise pode-se 

citar: aplicações no craqueamento catalítico realizado no refino de petróleo (Luna, 2001), 

oxidação seletiva (Luna, 2001), condensação aldólica (Martins e Cardoso, 2006), 

condensação de Knoevenagel (Martins e Cardoso, 2006), remoção de compostos tóxicos 

(Fungaro, 2005), e de metais (Fungaro, 2002), entre outros. 
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3.2 Perlita. 

A perlita é um material natural majoritariamente composto por silício e alumínio cuja 

superfície é potencialmente ácida (Erdogan, 2015; Kong et al, 2016; Schumacher, 2011). A 

propriedade mais característica é a capacidade de expandir-se quando aquecida a altas 

temperaturas. 

A perlita tem sido empregada para estudos de adsorção, como por exemplo de negro 

de eriocromo T (De Almeida, 2017), de corantes têxteis (Silva, 2016), e de metais 

(Belarmino, 2012). 

Devido a perlita ser descrita como um aluminossilicato amorfo (Silva Filho, 2017) , é 

possível usá-la como matéria prima na síntese de zeólitas. Na Tabela 1 se resume alguns 

trabalhos que empregaram a perlita na síntese de zeólitas. Observa-se diferentes fases 

zeolíticas obtidas confirmando que é possível usar a perlita como fonte de Si e Al na síntese 

de zeólitas. Observa-se que os trabalhos são relativamente recentes e que foi possível obter 15 

estruturas diferentes. As estruturas obtidas são de materiais de síntese relativamente fácil, 

muitos delas não empregam direcionadores de estrutura orgânicos. Também são materiais de 

estruturas conhecidas formadas pelas mesmas SBUs (unidades secundárias de construção), 

tais como LTA, SOD, FAU, EMT, CHA, que mostram uma tendência a materiais de 

estruturas de formação similares. Observa-se que a grande maioria dos trabalhos focam no 

estudo da síntese dos materiais, alguns poucos apresentam aplicações em processos de 

adsorção, troca iônica e catálise. Conclui-se que é possível sintetizar zeólitas usando a perlita 

e aplicar os materiais em diferentes processos, entretanto se necessita estudar a busca de 

outras estruturas zeolíticas e aplicações. 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X17300289
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X17300289
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Tabela 1. Artigos que relatam a perlita em síntese de zeólitas. 

REFERÊNCIA TOPOLOGIA OBTIDA APLICAÇÃO 

Wirsching, 1993 
PHI, MER, CHA, EDI, LTA, 

GIS, ANA 
Sem. 

Antonucci, 1985 GIS, SOD Sem. 

Stenger, 1993 MOR 
Adsorção de NO, 

SO2, e H2O. 

Burriesci, 1984 FAU, GIS Sem 

Apinpus, 2004 FAU, SOD Sem. 

Shervin, 1997 ERI, GIS, HEU Sem. 

Dyer, 2004 ANA, LTA Troca catiônico 

Tangkawanit, 2005 ANA Troca catiônico 

Wang, 2007 MFI FCC. 

Hugo, 1996 SOD, FAU, LTA Sem. 

Król, 2014 
FAU, EMT, SOD, LTA, KFI, 

FAU 
Sem. 

Król, 2014 FAU, SOD, LTA Sem. 

Azizi, 2014 LTA, CHA Sem. 

Król, 2014 FAU, LTA, SOD Sem. 

Christidis, 1999 SOD, GIS Sem. 

Wang, 2017 FAU. Craqueamento. 

Antonucci, 2014 ? Sem 

Wheelwright, 2017 GIS Sem 

Król, 2016 FAU, GIS Adorção de Cd
2+

 

Destéfanis, 2007 SOD Sem 

Kasai, 2017 FAU Sem 

Wang, 2007 MFI 
Isomerização de 

gasolina do FCC 

Faghihian, 2003 GIS 
Adsorção de 

cianeto 

Kongkachuichay, 2006 SOD, GIS, ANA Sem 

 

 

3.3 Diatomita. 

As diatomitas são materiais formados pela acumulação de esqueletos de algas 

marinhas que contêm 87-91% de sílica SiO2, com quantidades significativas de alumina, 

Al2O3, e óxido de ferro, Fe2O3. Apresentam estrutura porosa, podendo ser usadas como 

material adsorvente e em catálise. 
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Na literatura existem vários trabalhos que relatam o emprego de diatomita, por 

exemplo o uso de diatomita como aditivo em argamassas (Lima, 2013), construção de filtro 

cerâmico para tratamento de efluentes (Souza, 2011), ou ativação de H2O2 na remediação de 

solos contaminados com óleo diesel (Souza, 2015). 

Igualmente que a perlita, a composição das diatomitas permite que sejam usadas como 

fontes alternativas na síntese de zeólitas. Na Tabela 2 apresenta-se alguns trabalhos 

empregando diatomita na síntese de zeólitas. Nestes trabalhos, os autores não apresentaram 

aplicações para as zeólitas obtidas. Observa-se que os trabalhos são recentes e que somente 6 

estruturas zeolíticas foram obtidas. Com isso se vê a necessidade de estudar a síntese de 

outras estruturas zeolíticas e buscar aplicação destes materiais. Nenhum trabalho estuda a 

origem das diatomitas, que é um fator importante, uma vez que são provenientes de 

esqueletos de algas marinhas formadas em diferentes ambientes naturais levando a diferentes 

composições e propriedades. 

 

Tabela 2. Artigos que relatam a diatomita em síntese de zeólitas. 

REFERÊNCIA TOPOLOGIA OBTIDA 

Garcia, 2016 FAU 

Nascimento, 2014 LTA 

Aguilar, 2014 MFI 

Wajima, 2016 GIS, SOD 

Sanhueza, 2004 MFI 

Sanhueza, 2003 MOR 

Chaisena, 2003 GIS 

Ghosh, 1994 LTA 

Wajima, 2008 GIS 

Rangsriwatananon, 2008 GIS 

Du, 2011 GIS 
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3.4 Topologias zeolíticas a serem estudadas. 

As zeólitas que vão ser sintetizadas a partir das matérias naturais perlita e diatomita 

são: zeólita A (topologia LTA), zeólita erionita (topologia ERI), zeólita ofretite (topologia 

OFF), zeólita gismondine (topologia GIS) e zeólita Fu-1. 

3.4.1 Topologia LTA. 

Segundo Maia (2011), a zeólita A (Figura 2) tem sido empregada num grande número 

de publicações por apresentar características muito atrativas, por exemplo, a capacidade de 

variar o tamanho de seu poro. Esta zeólita apresenta estrutura cúbica (grupo espacial Fm-3c) e 

proporção de unidades tetraédricas de SiO4 e AlO4 1:1. Pode ser descrita em termos de caixa 

β e anel duplo de 4 tetraedros. A interconexão dessas unidades produz a larga cavidade, 11,4 

Å em diâmetro (caixa α), e dois sistemas de canais cruzados. A zeólita A é utilizada com 

frequencia nas indústrias química, (Marui et al., 2004) ou como parte da formulação de 

detergentes (Chandrasekha et al., 1997). 

Figura 2. Representação da estrutura LTA. 
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3.4.2 Topologia ERI. 

A zeólita ERI (Figura 3) está formada pelo empacotamento das caixas cancrinitas, 

seguindo o ordenamento ABA, apresentando uma rotação de 60° entre elas (Caovilla et al., 

2009). Esta particulariedade provoca a formação de cavidades. O sistema cristalino desta 

topologia é o hexagonal e o sistema de canais característico é tridimensional. 

A propriedade de seletividade geométrica das zeólitas foi descoberto por P. B. Weisz 

pela  primeira vez nesta topologia, dando passo ao primeiro processo industrial baseado nesta 

propriedade. Mobil em 1968 desenvolveu o craqueamento seletivo de alcanos lineares na 

produção de gasolina com a topologia ERI (VIEIRA; RODRIGUES E; MARTINS, 2014). 

Outro exemplo de aplicação foi o estudo determinando o potencial mutagênico de erionita e 

mordenita modulado pelo ferro (FACH et al., 2003). 

Figura 3. Representação da estrutura ERI. 
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3.4.3 Topologia OFF. 

A estrutura da zeólita OFF (Figura 4) somente difere da anterior no empacotamento 

das cavidades cancrenitas, alterando deste jeito o diâmetro de poros (Caovilla, et al 2009). 

Desta forma, a erionita permite o acesso de moléculas lineares, enquanto a offretita também é 

accesível a moléculas mono-, bi- e tri- ramificada. As moléculas lineares conseguem difundir 

tridimensionalmente nas duas zeólitas e as mais volumosas só conseguem difusão 

monodimensional da topologia OFF. Um exemplo de uso desta zeólita tem sido na redução 

catalítica seletiva de óxido nítrico com amônia (AROUS et al., 2005). 

 

 

Figura 4. Representação da estrutura OFF. 
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3.4.4 Topologia GIS. 

A topologia GIS (Figura 5) enquadra-se no sistema tetragonal e apresenta uma 

densidade de rede de 16 tetraedros/ 1000 Å
3
 (IZA database, 2007). O sistema de canais é 

tridimensional com aberturas de 8 anéis de tetraedros coordenados. O tamanho dos poros 

permite que difundam molêculas de 3,32 Å. Esta zeólita tem sido aplicada, por exemplo, em 

separação seletiva (Reid et al., 2016) e em adsorção de gases (Wang et al., 2017). 

Figura 5. Representação da estrutura GIS. 
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3.4.5 Zeólita Fu-1. 

Ao contrário  das zeólitas anteriores, a zeólita Fu-1 não está classificada ainda dentro de 

nenhuma topologia devido à pouca informação publicada sobre ela. Tem sido descrita como 

produto de síntese hidrotermal em meio básico em presença do cátion orgânico 

tetrametilamônio (Dewing et al., 1985). A morfologia deste material é lamelar (Figura 6) e 

acredita-se que apresenta poros formados por anéis de 10 membros de medida aproximada de  

5 Å (Corbin et al., 1997). 

Figura 6. Micrografia de microscopia eletrônica da zeólita Fu-1 (Dewing et al., 1985). 

 

  



26 

 

3.5 Referências bibliográficas 

ADAMS, C. J.; ARAYA, A.; CARR, S. W.; CHAPPLE, P.; GRAHAM, P.; MIHIHAN, A.R.; 

OSINGA, T.J. Zeolite map: a new detergent builder. Studies in Surface Science and 

Catalysis, v. 98, p. 206–207, 1995. 

AGUILAR-MAMANI, W.; GARCIA, G.; HEDLUND, J.; MOUZON, M. Comparison 

between leached metakaolin and leached diatomaceous earth as raw materials for the 

synthesis of ZSM-5. SpringerPlus, v. 3, n. 1, p. 292, 2014. 

ALMEIDA, J. M. F. de; DE SOUZA, S. P. M. C.; SILVA, I. N.;  FERNANDES, N. S. 

Proposta de aula experimental utilizando a perlita expandida modificada com ortofenantrolina 

na remoção do negro de eriocromo T em resíduos de titulometria de complexação. Educación 

Química, v. 28, n. 3, p. 131-139, 2017.  

ANTONUCCI, P. L.; CRISAFULII, M. L.; GIORDANO, N.; BURRIESCI, N. Rate-

controlling step in the hydrothermal synthesis of zeolites from sardinian perlite, Materials 

Letters. v.3, p. 5-6, 1985. 

ANTONUCCI, P. L.; CRISAFULII, M. L.; GIORDANO, N.; BURRIESCI, N. Zeolitization 

of perlite. Materials Letters, v.3, p. 7-8, 1985. 

ARAYA, A. The invention describes a process for preparing P zeolites in which aluminate 

and silicate solutions are reacted in the presence of a P-zeolite seed. US Pattent. 5362466, 

1994.  

AROUS, W. H.; DJEMEL, S.; GHORBEL, A.; DELAHAY, G. Selective catalytic reduction 

of nitric oxide with ammonia on copper (II) ion-exchanged offretite. Catalysis 

Communications, v. 6, n. 4, p. 281–285, 2005. 

AZIZI, S. N.; ASEMI, N. The Effect of Ultrasonic and Microwave-Assisted Aging on the 

Synthesis of Zeolite P from Iranian Perlite Using Box-Behnken Experimental Design. 

Chemical Engineering Communications. v. 201, p. 909-925, 2014. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X17300289#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X17300289#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X17300289#!


27 

BAUER, T.; BAUR, W. H. Structural changes in the natural zeolite gismondine (GIS) 

induced by cation exchange with Ag, Cs, Ba, Li, Na, K and Rb.European Journal of 

Mineralogy, p. 133-148, 1998. 

BEARD, W. C. Linde type B zeolites and related mineral and synthetic phases. Advances in 

Chemistry, v. 101, p. 237–249, 1971. 

BELARMINO, L. D. Avaliação da poatencialidade da perlita natural e expandida 

na adsorção de metais. Tese de Doutorado em Físico-Química; Química, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 

BIESEKI, L.; SIMANCAS, R.; JORDÁ, J. L.; BERECIARTUA, P. J.; CANTÍN, Á.; 

SIMANCAS, J.; PERGHER, S. B. C.; VALENCIA, S.; REY, F.; CORMA, A. 

Synthesis and structure determination via ultra-fast electron diffraction of the new 

microporous zeolitic germanosilicate ITQ-62. Chemical Communications, v. 54, n. 17, 

p. 2122-2125, 2018. 

BURRIESCI, N.; CRISAFULLI, M. L.; GIORDANO, N.; BART, J. C. J.; POLIZZOTTI, G. 

Hydrothermal synthesis of zeolites from low-cost natural silica-alumina sources, Zeolites, 

v.4, p. 384-388, 1984. 

BRECK, D. W.; EVERSOLE, W.G.; MILTON, R.M. New synthetic crystalline zeolites. 

Journal of the American Chemical Society, v. 78, n. 10, p. 2338–2339, 1956 

CALLERI, M.; FERRARIS, G. Struttura dell´ıanalcime: NaAlSi2O6 ⋅ H2O. Atti della 

Accademia delle Scienze di Torino, v. 98, p. 821–846, 1964. 

CAOVILLA, A.; RIGO, R. T.; PENHA, F.G.; PERGHER, S. B. C. Estudo e caracterização 

da zeólita off tipo t empregando diferentes fontes de silício. Quimica Nova, v. 32, n. 7, p. 

1818-1821, 2009. 

CHAISENA, A.; RANGSRIWATANANON, K. Synthesis of sodium zeolites from natural 

and modified diatomite. Materials letters, v. 59, n. 12, p. 1474-1479, 2005. 

CHANDRASEKHAR, S.; RAGHAVAN, P.; SEBASTIAN, G.; DAMODARAN, A. D. 

Brightness improvement studies on ‘kaolin based’zeolite 4A. Applied Clay Science, v. 12, p. 

221, 1997. 



28 

CHRISTIDIS, G.E.; PASPALIARIS, I.; KONTOPOULOS, A. Zeolitisation of perlite fines: 

mineralogical characteristics of the end products and mobilization of chemical elements, 

Applied Clay Science. v.15, p.305-324, 1999. 

COLELLA, C., Ion exchange equilibria in zeolite minerals. Mineralium Deposita, v. 31, n. 

6, p. 554-562, 1996. 

CORBIN, D. R.; SCHWARZ, S.; SONNICHSEN, G. C. Methylamines synthesis: A review. 

Catalysis Today, v. 37, p. 71-102, 1997. 

CORMA, A. Zeolite Microporous Solids: Synthesis Structure and Reactivity, NATO ASI 

Series, 352, Kluwer Academic, Holanda, 1992. 

COSTA, I.C.M. Materiais zeolíticos de estrutura MWW:síntese e caracterização. 

Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2015. 

CUNDY, C. S.; COX, P. A. The hydrothermal synthesis of zeolites: Precursors, intermediates 

and reaction mechanism. Microporous and Mesoporous Materials, v. 82, n. 1-2, p. 1– 78, 

2005. 

CSICSERY, S. M. Catalysis by shape selective zeolites-science and technology. Pure and 

Applied Chemistry, v. 58, n. 6, p. 841-856, 1986. 

DESTÉFANIS, H. A.; ERDMANN, E.; ACOSTA, D.E. Zeolite Formation from Expanded 

Perlite Using HydrothermaTlreat ment with Alkaline Solutions of NaCl: A Kinetic Study of 

the Process, International journal of chemical reactor engineering. v.5, artigo A21, 2007. 

DESTÉFANIS, H. A. Zeolite synthesis by hidrothermic treatment of perlite, effects of the 

sodium chloride concentration. Informacion Tecnologica. v.7, n.6, 1996. 

DEWING, J.; SPENCER, M. S.; WHITTAM, T. V. Synthesis, characterization and catalytic 

properties of Nu-1, Fu-1 and related zeolites. Catalysis reviews: Science and engineering, v. 

27, n. 3, p. 461- 514, 1985. 

DOGAN, M.; ALKAN, M. Removal of methyl violet from aqueous solution by perlite. 

Journal of Colloid and Interface Science, v. 267, p. 32-41, 2003. 



29 

DU, Y.; SHI, Sh.; DAI, H.. Water-bathing synthesis of high-surface-area zeolite P from 

diatomite. Particuology, v. 9, n. 2, p. 174-178, 2011. 

DYER, A; TANGKAWANIT, S.; RANGSRIWATANANON, K. Exchange diffusion of 

Cu
+2

, Ni
+2

, Pb+
2
 e Zn+

2
 into analcime synthesized , Microporous and Mesoporous 

Materials,.v.75 p. 273-279, 2004. 

FACH, E.; KRISTOVICH, R.; LONG, J. F.; WALDMAN, W. J.; DUTTA, P. K.; 

WILLIAMS, M. V. The effect of iron on the biological activities of erionite and mordenite. 

Environment International, v. 29, n. 4, p. 451–458, 2003. 

FAGHIHIAN, H.; KAMALI, M. Synthesis of Na-Pc zeolite from perlite and study of its 

ability to remove cyanide from liquid wastes , International Journal Environment and 

Pollution, v. 19, n. 6, p. 557-566, 2003. 

FLANIGEN, E. M; KHATAMI, H.; SZYMANSKI, H. A. Infrared structural studies of 

zeolite frameworks. Advances in Chemistry, v. 101, p. 201–229, 1971. 

FIGUEIREDO, J. L.; RIBEIRO, F. R. Catálise Heterogênea, Fund. Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, 1987. 

FUNGARO, D. A.; IZIDORO, J. C.; ALMEIDA, R. S. Remoção de compostos tóxicos de 

solução aquosa por adsorção com zeólita sintetizada a partir de cinzas de carvão. Eclética 

Química, v. 30, n. 2, 2005. 

FUNGARO, D.A.; SILVA, M.G. Utilização de Zeólita preparada a partir de cinza residuária 

de carvão como adsorvedor de Metais em Água. Quimica Nova, v. 25, N. 6b, p. 1081-1085, 

2002. 

GARCIA, G.; CARDENAS, E.; CABRERA, S.; HEDLUND, J.; MOUZON, J. Synthesis of 

zeolite Y from diatomite as silica source. Microporous and Mesoporous materials, v. 219, 

p. 29-37, 2016. 

GHOSH, B.; AGRAWAL, D. C.; BHATIA, S. Synthesis of zeolite A from calcined 

diatomaceous clay: optimization studies. Industrial and engineering chemistry research, v. 

33, n. 9, p. 2107-2110, 1994. 



30 

PACE, G., G. Zeolitas: Caracteristicas, Propriedades y Aplicaciones Industriales, Ed. 

Editorial Innovacín Tecnológica, Facultad de Ingeniería, UCV, Caracas, 2000. 

HILDEBRANDO, E. A.; ANGÉLICA, R. S.; NEVES, R. F.; VALENZUELA-DIAZ, F. R. 

Síntese de zeólita do tipo faujasita a partir de um rejeito de caulim. Cerâmica, v. 58, n. 348, 

p. 453–458, 2012. 

HOLMES, D. A., Zeolites, In: D. D. Carr, Ed., Industrial Mineral and Rocks. Society for 

Mining Metallurgy and Exploration, Littleton, p. 1129, 1994. 

JEWUR, S. S. Química de zeólitas e catálise. Analitica Chimica Acta, v. 133, p. 216, 1981. 

KASAI, M.; KOBAYASHI, Y.; KONDO, M.; KAMITANI, M.; TOGO, M.; NAKAHIRA, 

A. Synthesis and Evaluation of FAU type Zeolite from Waste Perlite, Pacific Engineering 

and Technology Conference. Ásia, 2017. 

KAZEMIAN, H.; MODARRES, H.; MOBTAKER, H. G. Iranian natural clinoptilolite and its 

synthetic zeolite P for removal of cerium and thorium from nuclear wastewaters. Journal of 

Radioanalytical and Nuclear Chemistry, v. 258, n. 3, p. 551–556, 2003. 

KHODABANDEH, S.; DAVIS, M. E. Alteration  of perlite to calcium zeolites, Microporous 

Materials, v.9, p. 161-172, 1997. 

KONGKACHUICHAY, P.; LOHSOONTORN, P. Phase diagram of zeolite synthesized from 

perlite and rice husk ash. Science Asia, v. 32, p. 13-16, 2006. 

KRÓL, M.; MORAWSKA, J.; MOZGAWA, W.; PICHÓR,W. Low-temperature synthesis of 

zeolite from perlite waste –Part I: review of methods and phase compositions of resulting 

products. Materials Science-Poland. v. 32, p. 503-513, 2014. 

KRÓL, M.; MORAWSKA, J.; MOZGAWA, W.; PICHÓR,W. Low-temperature synthesis of 

zeolite from perlite waste –Part II: characteristics of the products. Materials Science-Poland. 

v. 32, p. 526-532, 2014. 

KRÓL, M.; MORAWSKA, J.; MOZGAWA, W.; PICHÓR,W. Spectroscopic investigation of 

hydrothermally synthesized zeolites from expanded perlite. Microporous and Mesoporous 

Materials. v. 196, p. 216-222, 2014. 



31 

KRÓL, M.; MATRAS, E.; MOZGAWA, W. Sorption of Cd
2+

 ions onto zeolite synthesized 

from perlite waste. Science and Technology, v. 13, p. 2697–2704, 2016. 

LIMA, V. L. de. Efeito da adição de diatomita no comportamento reológico e mecânico 

de argamassas colantes. Tese Doutorado em Tecnologia de Materiais; Projetos Mecânicos; 

Termociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

LUNA, F. J.; SCHUCHARDT, U. Modificação de zeólitas para uso em catálise. Quimica 

Nova, v. 24, n. 6, p. 885–892, 2001. 

LUNA, F. J.; & SCHUCHARDT, U. Modificação de zeólitas para uso em catálise. Química 

nova, Vol. 24, No. 6, 885-892, 2001. 

MARTINS, L.; CARDOSO, D. Aplicação catalítica de peneiras moleculares básicas micro e 

mesoporosas. Química Nova, v. 29, n. 2, p. 358, 2006. 

MARUI, Y.; MTSUOKA, M. On the size of critical nuclei and growth units of zeolite A 

during phase transformation from aluminosilicate solutions. Journal of Engineering Japan, 

v. 37, p. 685, 2004. 

NASCIMENTO, C. R.; SOBRINHO, E. M. O.; ASSIS, R. B.; FAGUNDES, R. F.; BIESEKI, 

L.; PERGHER, S. B. C. Synthesis of zeolite A using diatomite as silicon and aluminum 

source. Cerâmica, v. 60, n. 353, p. 63-68, 2014. 

OLEKSIAK, M. D.; GHORBANPOUR, A.; CONATO, M. T.; MCGRAIL, B. P.; GRABOW, 

L. C.; MOTKURI, R. K.; RIMER, J. D. Synthesis Strategies for Ultrastable Zeolite GIS 

Polymorphs as Sorbents for Selective Separations. Journal of European Chemistry, v. 22, 

p. 16078, 2016. 

OLIVEIRA, S. M. de. Síntese de zeólitas a partir de um resíduo silico-aluminoso gerado 

na extração do lítio do expodumênio. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2016. 

OLSON, D. H.; HAAG, W.O.; LAGO, R.M. Chemical and physical properties of the ZSM-5 

substitutional series. Journal of Catalysis, v. 61, p. 390, 1980. 

OTHMER, K. Encyclopedia de Chemical Technology, 3a Ed., 1978. 



32 

RABO, J. A. Zeolite Chemistry and Catalysis. American Chemical Society, Washington, 

EUA, 1974. 

RANGSRIWATANANON, K.; CHAISENA, A.; THONGKASAM, C. Thermal and acid 

treatment on natural raw diatomite influencing in synthesis of sodium zeolites. Journal of 

Porous Materials, v. 15, n. 5, p. 499-505, 2008. 

REID, N. M., PROESTOU, D. A.; CLARK, B. W.; WARREN, W. C.; COLBOURNE, J. K.; 

SHAW, J. R.; KARCHNER, S.; HAHN, M. E.; NACCI, D.; OLEKSIAK, M. F.; 

CRAWFORD, D. L.; WHITEHEAD, A. The genomic landscape of rapid repeated 

evolutionary adaptation to toxic pollution in wild fish. Science, v. 354, n. 6317, p. 1305-1308, 

2016. 

RUJIWATRA, A. A. Selective preparation of phillipsite and sodalite from perlite. 

Materials Letters, v. 58, n. 58, P. 2012-2015, 2004. 

SANHUEZA.; KELM, U.; CID, R.; LÓPEZ‐ESCOBAR, L. Synthesis of ZSM5 from 

diatomite: a case of zeolite synthesis from a natural material. Journal of Chemical 

Technology and Biotechnology: International Research in Process, Environmental & 

Clean Technology, v. 79, n. 7, p. 686-690, 2004. 

SANHUEZA, V.; KELM, U.; CID, R. Synthesis of mordenite from diatomite: a case of 

zeolite synthesis from natural material. Journal of Chemical Technology & Biotechnology: 

International Research in Process, Environmental and Clean Technology, v. 78, n. 5, p. 

485-488, 2003. 

SHINZATO, M. C. Remoção de metais pesados em solução por zeólitas naturais: revisão 

crítica. Revista do Instituto Geológico, v. 27, n. 1-2, p. 65-78, 2007. 

SILVA FILHO, S. H.; BIESEKI, L.;MAIA, A. A. B.; TREICHEL,H.; ANGELICA, R. S.; 

PERGHER, S. B. C. Study on the NaOH/metakaolin Ratio and Crystallization Time for 

Zeolite a Synthesis from Kaolin Using Statistical Design, Materials Letters, v.20, p.761-767, 

2017. 

SILVA FILHO, S. H.; VINACHES, P.; PERGHER, S. B. C. Caracterização Estrutural da 

Perlita Expandida, Perspectiva, Erechim. v. 41, n.155, p. 81-87, 2017 



33 

SILVA, R. N. de A. Membranas de quitosana/perlita no uso da adsorção de corantes. 

Trabalho de Conclusão de Curso, Graduação em Química Industrial Universidade Estadual da 

Paraíba, Campina Grande, 2016. 

SOUZA, R. P. de A. Obtenção de filtro cerâmico a partir da diatomita e casca de arroz 

carbonizada visando tratamento de efluente têxtil. Dissertação de Mestrado, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2011. 

SOUZA, A. R. de; da CÂMARA, A. G. da; da SILVA, S. S. O.; SILVA, C.; VIANNA, M.; 

CHIAVONE-FILHO, O.; NASCIMENTO, C.. Tratamento de solo arenoso contaminado com 

diesel utilizando método inovador de ativação para o peróxido de hidrogênio. Blucher 

Chemical Engineering Proceedings, v. 1, n. 3, p. 451-456, 2015. 

STENGER, H. G. Jr; HU, K.; SIMPSON, D. R. Competitive adsorption of NO, SO2 and H2O 

into mordenite synthesized from perlite. Gas separation & purification , v.7, ,n .1, p. 19-25, 

1993. 

SZOSTAK, R. Handbook of Molecular Sieves. Van Nostrand Reinhold, New York, NY, 

USA, 1992.  

TANGKAWANIT, S.; RANGSRIWATANANON, K.; DYER, A. Ion exchange of Cu
+2

, 

Ni
+2

, Pb+
2
 e Zn+

2 
in analcime(ANA) synthesized from Thai perlite. Microporous and 

Mesoporous Materials. v. 79 , p. 171-175, 2005. 

TAYLOR, A. M.; ROY, R. Na-P zeolites and the ion-exchanged derivatives of tetragonal Na-

P. American Mineralogist: Journal of Earth and Planetary Materials. v. 49, p. 656, 1964. 

VIEIRA, L. H.; RODRIGUES E, M. V.; MARTINS, L. Cristalização convencional de 

zeólitas e induzida por sementes. Quimica Nova, v. 37, n. 9, p. 1515–1524, 2014. 

WAJIMA, T.; HAGA, M.; KUZAWA, K.; ISHIMOTO, H.; TAMADA, O.; ITO, K., 

NISHIYAMA, T.; DOWNS, R. T.; RAKOVAN, J. F.. Zeolite synthesis from paper sludge 

ash at low temperature (90 C) with addition of diatomite. Journal of hazardous materials, v. 

132, n. 2-3, p. 244-252, 2006. 



34 

WAJIMA, T.; SHIMIZU, T.; IKEGAMI, Y. Zeolite synthesis from paper sludge ash with 

addition of diatomite.Journal of Chemical Technology and Biotechnology: International 

Research in Process, Environmental and Clean Technology, v. 83, n. 6, p. 921-927, 2008. 

WANG, S,; BELMABKHOUT Y.; CAIRNS, A. J.; LI, G.; HUO, Q.; LIU, Y.; EDDAOUDI, 

M. Tuning Gas Adsorption Properties of Zeolite-like Supramolecular Assemblies with gis 

Topology via Functionalization of Isoreticular Metal–Organic Squares. ACS applied 

materials and interfaces, v. 9, n. 39, p. 33521-33527, 2017 

WANG, P.; SHEN , B.; SHEN, D.; PENG, T.; GAO, J. Synthesis of ZSM-5 zeolite from 

expanded perlite/kaolin and its catalytic performance for FCC naphtha aromatization, Journal 

of Catalysis Communications, v. 8, p. 1452-1456, 2007. 

WANG, P.; SHEN, B.; SHEN D.;PENG, R.; GAO, J. Synthesis of ZSM-5 zeolite from 

expanded perlite and its catalytic performance in FCC gasoline aromatization. Catalysis 

Today, v. 125, p. 155-162, 2007. 

WANG, W.; KONG, S.; ZHOU, X.; YUAN, D.; LI, H.; REN, S.; SHEN, B. Perlite templated 

Y zeolite assembly and its potential as an efficient catalytic cracking catalyst. Microporous 

and Mesoporous Materials. v.243, p. 130-134, 2017. 

WEISZ, P. B.; FRILETTE, V. J. Intracrystalline and molecular-shape-selective catalysis by 

zeolite salts.Journal of Physical Chemistry, v. 64, p. 382, 1960  

WHEELWRIGHT, W.; COONEY, R. P.; RAY, S.; ZUJOVIC, Z.; SILVA, K. Ultra-high 

surface area nano-porous silica from expanded perlite:Formation and characterization, 

Ceramics International. v.43, p-11495-11504, 2017. 

WIRSCHING, U. B.; HOLLER, H.; KLAMMER, D; KONRAD, B. Synthetic zeolites 

formed from expanded perlite: type, formation conditions and properties, Mineralogy and 

Petrology. v.48, p.275-294, 1993. 

 



35 

4. Caracterização estrutural da perlita expandida 

Severino H. da Silva Filho; Paloma Vinaches; Sibele B. C. Pergher. 

Artigo publicado na revista Perspectiva, Erechim, v. 41, n. 155, p. 81-87, 2017. 

Resumo 

Neste trabalho foi realizado um estudo estrutural da perlita expandida, antes e após 

tratamentos a 600
º
C e a 800 ºC. Foi realizado um estudo de tratamento ácido para avaliar a 

retirada do alumínio, ajudando no controle da relação Si/Al da matéria prima. O material foi 

caracterizado por difração de raios-X (DRX), fluorescência de raios-X (FRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), 

ressonância magnética nuclear de 
27

Al e 
29

Si (MAS RMN),  análise textural e análise 

termogravimétrica. 

Palavras-chave: Perlita. Mineral. Caracterização. Tratamento ácido. 

 

Abstract 

In this work it was studied the expanded perlite structure and also the same after 

heating at 600ºC and 800° C. It was conducted several acid treatment tests to study the 

removal of aluminium, helping to control the Si/Al ratio of the raw material. The material was 

characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (FRX), scanning electron 

microscopy (SEM), infrared spectroscopy (FTIR), 
27

Al and 
29

Si magic angle nuclear magnetic 

resonance (MAS NMR),  textural analysis and thermal analysis. 

Keywords: Perlite. Mineral. Characterization. Acid treatment. 
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Introdução 

A perlita é um mineral de origem vulcânica e pode ser encontrada somente em 

algumas regiões do mundo (Erdogan, 2015; Kong et al, 2016; Schumacher, 2011). A 

característica que a difere dos demais minerais vulcânicos é a sua capacidade de expandir-se, 

quando aquecida a altas temperaturas, de quatro a vinte vezes seu volume original. Quando a 

perlita moída é aquecida a mais de 900°C, se expande de maneira similar ao milho de pipoca. 

Este fenômeno se deve a presença de água retida dentro do mineral cru. A água contida na 

perlita se evapora durante o processo de aquecimento, formando uma infinidade de pequenas 

bolhas de ar seladas e conectadas entre si. Este fenômeno faz da perlita um produto de baixa 

densidade com excelentes propriedades físicas, como por exemplo, o ponto de fusão (1085-

1250°C), calor específico (0,20 cal/g·ºC), massa específica aparente (80-100 kg/m³) e 

umidade (<0,5%). Quimicamente a perlita é essencialmente um aluminossilicato amorfo.  

A literatura apresenta várias aplicações deste material. Dentre os muitos trabalhos, 

destaca-se o uso de perlita expandida para a remoção de íons, como cádmio, níquel ou zinco 

(Silber et al, 2012; Torab-Mostaedi et al, 2010). Por exemplo, empregou-se a equação de 

Langmuir para o cálculo da capacidade máxima de adsorção resultando 1,79 mg Cd(II)/g de 

perlita e 2,24 mg Ni(II)/g de perlita. Neste sentido, um tipo de adsorção mais importante foi o 

emprego da perlita expandida como adsorvente de radionúclideos (Akkaya, 2013). Também 

foi empregada para a obtenção de nanopartículas magnéticas de FeCl2/FeCl3 que, 

posteriormente, foram empregadas para adsorção de corante verde malaquita (Heydartaemeh 

et al, 2014). Neste artigo foi encontrado um máximo de adsorção do corante de cerca de 77% 

a temperatura ambiente. Utilizaram-se resíduos de perlita expandida como novo aditivo 

cementício pozolânico, mostrando que é um bom material para a indústria de construção 

(Kotwica et al, 2017). Dois últimos exemplos de aplicação da perlita expandida são o uso em 

degradação fotocatalítica (Wang et al, 2015) e como suporte de enzimas (Rodriguez et al, 

2017). Em quanto à degradação fotocatalítica, foi demonstrado que a razão de B/Ti ideal 

depositada é de 0,57, atingindo uma porcentagem de 94% de degradação. 

Em virtude de ser um material quimicamente interessante para outras aplicações como, 

por exemplo, na síntese de Peneiras Moleculares e na literatura ainda pouco caracterizado, o 

objetivo deste trabalho é a avaliação das propriedades estruturais da perlita para serem 

propostas novas aplicações. 
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Materiais e Métodos 

A perlita empregada neste estudo é uma perlita expandida (tratada a 900ºC) de origem 

argentina, comercializada pela empresa Schumacher Insumos (empresa do Rio Grande do Sul, 

Brasil). Este material foi caracterizado por difração de raios-X (DRX) D2 Phaser da Bruker 

com detector Lynxeye e radiação do Cu. A fluorescência de raios-X (FRX) foi realizada num 

aparelho da Bruker, S2 Ranger, com radiação de Pd, ánodo de Ag, e detector XFlash® Silicon 

Drift. A potência máxima é de 50 W, a voltagem máxima, de 50 kV, e a intensidade máxima, 

de 2 mA. A análise  termogravimétrica (TG) foi realizada num equipamento SDTQ600 da TA 

Instruments, pesando 10 mg num cadinho de platina com N2 como gás de purga com uma 

vazão de 50 mL/min e uma rampa de aquecimento de 10°C/min. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em um equipamento de 

modelo da Hitachi TM3000 tabletop. A espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) foi 

realizada em um espectrofotômetro da marca Perkim Elmer, modelo Spectrum 65, com passo 

1 cm
-1

, na faixa de 550 a 4000 nm, pastilha em KBr. Para a caracterização com a técnica de 

ressonância magnética nuclear de sólido de 
27

Al e 
29

Si (MAS RMN) foi empregado um 

espectrômetro da Bruker, modelo AV400; para 
29

Si a uma velocidade de fiação de 5 kHz a 

79,459 MHz com um impulso de 55° de 3,5 μs, tempo de repetição de 180 s e referenciado 

com tetrametilsilano. Em quanto ao espectro de RMN de sólido de 
27

Al, a velocidade de 

fiação selecionada foi de 10 kHz e o impulso foi de 9° de 0,5 μs com um tempo de repetição 

de 1 s e referenciado com Al
+3

(H2O)6. Finalmente, a análise textural foi realizada em um 

equipamento da marca Micromeritcs, modelo ASAP 2020, com atmosfera de nitrogênio a 

77K e pré-tratamento a temperatura de 200ºC por 8h. 

Todas as amostras foram submetidas a um tratamento com HNO3, realizado variando 

o tempo (1-6h), a temperatura de 90ºC e as concentrações do ácido 1, 2 e 4 mol/L. O intuito 

destes testes era avaliar a lixiviação do Al e desta forma variar a composição química da 

perlita. A nomenclatura usada nestes ensaios foi PEcTt, onde c = 1, 2 ou 4 mol/L; T= 90ºC e 

t= 1, 2, 3, 4, 5 e 6h. 
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Resultados e Discussão 

O difratograma de raios-X da perlita, apresentado na Figura 1, apresenta características 

de material amorfo. Pode-se observar que a perlita manteve-se amorfa mesmo após a 

calcinação a temperaturas de 600 e 800ºC. 

Figura 1. Difratogramas de raios-X da perlita sem calcinar e calcinada a 600 e 800ºC. 

 

A análise termogravimétrica (Figura 2) apresentou uma curva do material, a perlita 

expandida, com dois eventos: um primeiro evento o qual ocorre entre 109ºC e 419ºC 

representando uma perda de massa provavelmente de água, e um segundo evento entre 657ºC 

a 870ºC que poderia referir-se a uma transformação de fase de algum dos elementos da perlita 

ou desidroxilação de estruturas. 

A morfologia da perlita expandida, observada por microscopia eletrônica de varredura 

(Figura 3) apresenta um material com característica lamelar. 

A composição química da perlita expandida é apresentada na Tabela 1 confirmando 

que o material é composto basicamente de silício e alumínio, contendo outros elementos onde 

se destaca o potássio e o ferro. A presença dos elementos de potássio, ferro, cálcio, sódio e 

manganês podem estar associado a cátions compensadores de carga. 
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Figura 2. Curva termogravimétrica: TG e DTG da perlita expandida. 

 

 

Figura 3. Micrografia da perlita expandida obtida por microscopia eletrônica de varredura. 
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Tabela 1. Composição química da perlita expandida. 

Óxido Perlita (%) Calcinada a 600ºC (%) Calcinada a 800ºC (%) 

SiO
2
 73,59 73,79 76,30 

Al
2
O

3
 14,88 14,68 15,01 

K
2
O 5,97 6,10 6,35 

Fe
2
O

3
 1,25 1,14 1,15 

Na
2
O 2,60 2,40 <0,01 

CaO 0,77 0,84 0,83 

MgO 0,60 0,60 <0,01 

Cl 0,16 0,19 0,15 

SO3 0,08 0,11 0,10 

MnO 0,06 0,06 0,07 

ZnO 0,01 0,01 0,01 

Os espectros na região do infravermelho das amostras da perlita expandida e 

calcinadas a temperaturas a 600°C e 800°C apresentaram bandas características de materiais 

silicoaluminosos. Os espectros aparecem na Figura 4 e a asignação das bandas encontra-se na 

Tabela 2 (Hincapie et al, 2004). Observa-se que mesmo após a calcinação a temperaturas 

elevadas, a presença de estiramentos –OH que são devidos a água adsorvida durante o 

armazenamento e manipulação das amostras. O material também contém um grande número 

de grupos silanois (Si-OH). 

Tabela 2. Número de onda e modos vibracionais das bandas do espectro da região do 

infravermelho da perlita expandida, calcinada a 600°C e calcinada a 800°C. 

υ Perlita (cm
-1

) υ PCal600 (cm
-1

) υ PCal800 (cm
-1

) Atribuição 

3453 3453 3453 estiramento  -OH 

2958 2958 2955 

estiramento –CH 2923 2926 2918 

2852 2848 2848 

1055 1050 1054 
estiramento assimétrico e 

deformação interna Si-OH e Si-O 

854 854 856 
estiramento simétrico externo Si-

O-Si 

788 788 788 
estiramento simétrico externo Si-

O-Al 

634 634 630 
estiramento assimétrico interno 

Si-O-Al 

451 454 454 flexão de T-O-T 
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Figura 4. Infravermelho da perlita expandida e calcinada a 600°C e 800°C. 

 

 

Os espectros obtidos na avaliação de MAS RMN de 
27

Al das amostras de perlita 

expandida e calcinadas a temperaturas a 600°C e 800°C estão apresentadas na Figura 5 e 

observa-se nitidamente presença do alumínio tetraédrico (Gonzales e Arroyo, 2001). As três 

amostras apresentaram o mesmo deslocamento químico (52,4 ppm), enquanto que as 

intensidades foram diferentes para as amostras da perlita expandida e calcinadas a 600°C e 

800°C. O Al tetraédrico é o ideal para a síntese de zeólitas. 

Figura 5. 
27

Al MAS RMN da perlita expandida e calcinada a 600°C e 800°C. 
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Os espectros obtidos na amostra de MAS RMN de 
29

Si das amostras de perlita 

expandida e calcinadas a temperaturas a 600°C e 800°C apresentados na Figura 6.  

Figura 6. 
29

Si MAS RMN da perlita expandida e calcinada a 600°C e 800°C. 

Os silícios presentes estão na região de deslocamento químico Q
3
(~-100ppm), o que 

pode ser ilustrado na Figura 7 (Gonzales e Arroyo, 2001). O deslocamento químico Q
3
 

significa que o átomo de silício está interligado com três átomos de oxigênio e um grupo de 

OH (Nassar et al, 2002). O que está de acordo com os resultados de espectroscopia na região 

do infravermelho. 

Figura 7. Deslocamentos químicos possíveis (Q
1
, Q

2
, Q

3
 e Q

4
). 

A Figura 8 apresenta a isoterma de adsorção da perlita expandida, a qual evidencia que 

é do tipo II, característica de materiais sólidos não porosos e com pequena macroporosidade. 

Após aplicar o método de Rouquerol (Rouquerol et al,1999), obtemos os resultados: 

superfície externa =2m
2
/g, %Error=0,7 e o ponto B=0,112 de p/pº. 
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Figura 8. Isoterma de adsorção da perlita expandida. 

As amostras obtidas depois dos tratamentos ácidos foram analisadas por FRX, 

observando variações na concentração do alumínio. Estes resultados estão apresentados na 

Tabela 3. A vista destes resultados é observada a grande estabilidade da perlita a tratamentos 

ácidos e a temperatura, com pequena lixiviação de alumínio. 

Tabela 3. Resultados de fluorescência de raios-X. 

Amostras Concentração do Al2O3 (%) Relação Si / Al 

PE1M90º1H 14,53 4,32 

PE2M90º1H 14,62 4,31 

PE4M90º1H 14,78 4,24 

PE1M90º2H 14,51 4,36 

PE2M90º2H 14,67 4,28 

PE4M90º2H 14,57 4,34 

PE1M90º3H 14,61 4,32 

PE2M90º3H 14,60 4,31 

PE4M90º3H 14,74 4,27 

PE1M90º4H 14,90 4,35 

PE2M90º4H 14,64 4,32 

PE4M90º4H 14,50 4,35 

PE1M90º5H 14,57 4,34 

PE2M90º5H 14,75 4,39 

PE4M90º5H 14,41 4,39 

PE1M90º6H 14,61 4,32 

PE2M90º6H 14,52 4,36 

PE4M90º6H 14,61 4,32 
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Considerações finais 

A perlita é um material amorfo com composição fundamentalmente de 

aluminossilicato. A identificação de bandas T-O-T mediante a técnica de espectroscopia de 

infravermelho faz que seja intuída a presença de tetraedros. Mediante a técnica de ressonância 

magnética de sólidos é possível saber que o Si está presente na forma de Q
3
 e Q

4
 e que o 

alumínio se encontra na forma tetraédrica, o qual resultaria interessante para a síntese de 

peneiras moleculares. O resultado termogravimétrico aponta à existência de uma quantidade 

importante de água na estrutura. Finalmente, o tratamento ácido e temperatura demonstra a 

grande estabilidade da perlita a ataque com ácido nítrico a temperatura de 90ºC, lixiviando 

uma pequena quantidade de Al o que poderia ajudar no controle da relação Si/Al da matéria 

prima. 
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5. Estudo comparativo de caracterização de diatomitas brasileiras de diferentes 

origens.  

Severino H. da Silva Filho, Paloma Vinaches, Habinadabe L. G. Silva, Jhonny Villaroel-

Rocha , Karim Sapag , Sibele B. C. Pergher. 

Resumo 

Neste trabalho foi realizado um estudo comparativo entre diferentes diatomitas, os 

materiais de partida foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), fluorescência de 

raios-X (FRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise textural com nitrogênio e 

medidas de porosimetria por intrusão-extrusão de mercúrio. Os materiais apresentaram 

característica amorfa, com algumas reflexões de Bragg referentes ao quartzo. Em sua 

composição química é notada a presença maior de silício, seguido do alumínio e outros 

elementos em menor quantidade. Dependendo da origem da diatomita apresentam razões 

Si/Al diferentes. As três diatomitas tem morfologia variada, com algumas particularidades 

similares em forma de peixe e resultaram macroposoros. Foram realizados testes de adsorção 

com os corantes de Rodamina B e o azul de metileno. Os resultados mostraram que com o 

azul de metileno as diatomitas  tem uma melhor eficiência do que com o corante Rodamina B.  

Palavras-chave: diatomita, caracterização, adsorção, rodamina B, azul de metileno. 

 

Introdução 

As diatomitas são  materiais originados da sedimentação de rochas e são formados 

pelo acúmulo de esqueletos de algas marinhas. Sua composição é formada por grande 

quantidade de silício e apresenta alumínio também. Este material pode ser usado em adsorção 

e catálise (Luz et al., 2005). 

Na literatura existem vários trabalhos que relatam o emprego de diatomitas em 

adsorção, como por exemplo, a obtenção de novos adsorventes a base de diatomita, 

modificados com microemulsões de dois tensoativos não iônicos, agregando eficiência ao 

material, visando a sua aplicação na remoção do enxofre presente no diesel comercial 

(Oliveira et al., 2015). Também podem ser usadas em síntese de zeólita em meio básico, 



47 

como por exemplo, para obter zeólita de topologia LTA ou MFI (Nascimento et al., 2009; 

Sanhueza et al., 2004). Inclusive tem sido estudado o emprego das diatomitas  em síntese de 

materiais uma vez tratadas previamente (Rangsriwatananon et al., 2008) ou em combinação 

com outras matérias primas alternativas (Wajima et al., 2005). 

A remoção de corantes em efluentes é extremadamente importante, pois são 

compostos tóxicos à saúde, em particular quando a exposição é prolongada causando vários 

sintomas, tais como vômitos, diarreia, aumento dos batimentos cardíacos e até necrose de 

tecidos humanos (Ghosh & Bhattacharyya, 2002; Senthilkumaar et al., 2005). Dois corantes 

muito empregados industrialmente (Figura 1) são a rodamina B, de formula C28H13N2O3Cl, e 

o azul de metileno, de formula C13H18N3ClS (Farag et al., 2001; Franca et al., 2009).  

Figura 1. Representação da estrutura química dos corantes rodamina B e azul de metileno.

 

Diante da importância em se usar materiais de fonte naturais para adsorção de 

contaminanes e na síntese de materiais, o objetivo deste trabalho é caracterizar diatomitas 

calcinadas de diferentes regiões fazendo uma comparação entre suas propriedades e estudar 

sua  aplicação na adsorção de azul de metileno e rodamina B. 

Materiais e métodos 

As diatomitas estudadas neste artigo são provenientes do Rio Grande do Norte 

(denominadas RN e D4) e da Bahia (denominada Bahia). 

As amostras foram calcinadas em uma mufla usando como condições uma rampa de 

2°C/min até alcançar a temperatura de 700°C que foi mantida por 5 h. Estes materiais foram 

caracterizados por difração de raios-X (DRX) num aparelho D2 Phaser da Bruker com 

detector Lynxeye e radiação Cu. A fluorescência de raios-X (FRX) foi realizada também num 

aparelho da Bruker, S2 Ranger, com radiação de Pd, ánodo de Ag e detector XFlash® 
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SiliconDrift. A potência máxima foi de 50 W, a voltagem máxima, de 50 kV, e a intensidade 

máxima, de 2 mA. A análise de termogravimétrica (TG) foi realizada num equipamento 

SDTQ600 da TA Instruments, pesando 10 mg num cadinho de platina com N2 como gas de 

purga com uma vazão de 50 mL/min e uma rampa de aquecimento de 10°C/min. A 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em um equipamento de modelo 

TM3000 tabletop da Hitachi. A análise textural foi realizada em um equipamento da marca 

Micromeritcs, modelo ASAP 2020, com atmosfera de nitrogênio a 77K e pré-tratamento a 

temperatura de 200ºC por 8h. Finalmente, as medidas de porosimetria por intrusão-extrusão 

de mercúrio para os materiais em estudo foram realizadas utilizando um porosímetro 

(Autopore III 9410, Micromeritics) de 0,002 MPa até 240 MPa. A partir de dados de intrusão 

de mercúrio foram obtidos os seguintes parâmetros: área superficial específica (SHg), volume 

total de poros (VP), porcentagem de porosidade, densidade aparente (B), densidade aparente 

(A) e distribuição de tamanho de poros (PSD). 

Os experimentos de adsorção de rodamina B (Sigma –Aldrich, ≥ 95%) foram 

realizados por triplicatas. Primeiramente, preparou-se uma solução de 7 ppm de rodamina B 

em água deionizada. Em segundo lugar, foram transferidas alíquotas de 50 mL da solução 

anterior a vários erlenmeyers contendo 0,1 g das três diferentes diatomitas. As suspensões 

foram mantidas em agitação por diferentes tempos (2, 5, 10 e 20 minutos). Posterioemente, 4 

mL da solução resultante foi filtrada com filtros de nylon 0,2 µm e a solução lida em um 

aparelho de espectrofotômetro (HachDR500), anotando-se as absorbâncias no comprimento 

de onda de 553 nm. A concentração das soluções medidas foi obtida após aplicação da 

equação de Lambert-Beer (SKOOG et al., 2004): 

Abs = a·b·c 

Sendo Abs, a absorbância; c, a concentração em ppm; b, o caminho ótico (1 cm); e a, o 

coeficiente de absortividade em mL·µg
-1

·cm
-1

. A eficiência foi calculada tendo previamente 

calculado a concentração exata da solução de partida, mediante medida no espectrofotômetro. 

A fórmula empregada foi (CARVALHO et al., 2010): 

Eficiência (%) = 100·(c0-c) / c0 
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Sendo c0, a concentração inicial; e c, a concentração medida no tempo de adsorção. 

Para o azul de metileno foi usado o procedimento anterior mudando-se apenas a leitura das 

absorbâncias que foi no comprimento de onda de 665 nm. 

Resultados e discussões 

As três amostras de diatomitas analisadas por fluorescência de raios-X, Tabela 1, 

apresentaram em sua composição essencialmente Si e Al, sendo a amostra procedente de 

Bahia a que maior quantidade de alumínio apresenta. As razões Si/Al das amostras RN, D4 e 

Bahia resultaram em 23,6; 11,9 e 6,0 respectivamente. 

Tabela 1. Composição das diatomitas. 

Composição (forma de óxidos) RN (%) D4 (%) Bahia (%) 

SiO2 94,4 90,0 81,0 

Al2O3 3,4 6,4 11,5 

MgO 1,2 1,3 1,7 

TiO2 0,2 0,2 2,0 

Fe2O3 0,3 0,6 1,5 

Na2O 0,3 0,4 1,5 

Outros minoritários 0,2 1,1 0,8 

Os resultados de difração das amostras diatomíticas antes e após calcinação estão 

representados na Figura 2. Todos os difratogramas mostram materiais amorfos que 

apresentaram uma impureza de quartzo (2θ = 21
o
 e 27

o
), sendo a amostra D4 a que apresenta 

maior teor de quartzo. As amostras calcinadas não apresentam diferenças significativas nos 

difratogramas em comparação com as amostras originais sem calcinar. 

Figura 2. Difratogramas de raios-X das amostras de diatomita antes e após calcinação. 
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Os resultados de microscopia eletrônica de varredura (Figura 3) comprovaram os 

resultados de difração de raios X (materiais amorfos), apresentando partículas de tamanhos e 

formas variadas. Observa-se diferentes morfologias típicas de diatomitas como navicular, 

espinha de peixe entre outras.  
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Figura 3. Micrografias das diatomitas Bahia (A), D4 (B) e RN (C) 

 

As análises termogravimétricas das três diatomitas (Figura 4) apresentaram um único 

evento: uma perda de massa de 1-2% até aproximadamente no intervalo entre 10 e 300ºC ou 

aproximadamente 200 ºC, relacionada com a saída de água adsorvida e pequenas moléculas 

de outros compostos orgânicos não identificados que puderam estar adsorvidas na superfície. 
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Figura 4. Curva termogravimétrica das diatomitas calcinadas a 700°C. 

 

As três diatomitas foram estudadas mediante análise textural com molécula sonda de 

nitrogênio e os resultados estão representados na Figura 5. Isotermas de tipo III características 

de materiais macroporosos ou não-porosos com baixa interação gás-sólido (Thommes et al., 

2015). Como anteriormente foi observado nas micrografias de MEV, trata-se de materiais 

macroporosos. É possível observar semelhança entre as diatomitas D4 e RN, enquanto que a 

diatomita Bahia apresentou menores valores de adsorção. Não é possível calcular a área 

específica destes materiais pelo método BET, uma vez que a isoterma não é do tipo II. 
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Figura 5. Isotermas de adsorção de nitrogênio apresentadas pelas três diatomitas. 

 

A Figura 6a mostra as curvas experimentais de intrusão-extrusão de mercúrio para as 

amostras em estudo, onde é possível observar que elas apresentam uma intrusão abrupta de 

mercúrio (na faixa de 0,01 MPa a 10 MPa de pressão), indicando que as amostras apresentam 

uma porosidade definida na gama da região dos macroporos, como pode ser visto na 

distribuição do tamanho dos poros (PSD) das amostras mostradas na Figura 6b. 

A Figura 6b mostra que o perfil PSD das amostras tem uma distribuição unimodal com 

tamanhos de poro modais de 4,8 μm, 2,2 μm e 1,8 μm para as amostras Diatomita Bahia, 

Diatomita D4 e Diatomita RN, respectivamente. Além disso, foi observado um ombro a 0,6 

μm no PSD da Diatomita. 

As propriedades texturais das amostras em estudo são apresentadas na Tabela 2, onde 

os resultados indicam que: i) a Diatomita da Bahia apresenta a menor área específica, 

porosidade e densidade aparente; e ii) a Diatomita RN apresenta as maiores densidades (bulk 

e aparente), mas o menor volume total de poros. 
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Figura 6. a) Curvas de intrusão-extrusão de mercúrio e b) Distribuição do tamanho dos poros 

das amostras em estudo. 

 

 

Tabela 2. Propriedades Texturais das amostras em estudo 

Material SHg (m
2
 g

-1
) VP (cm

3
 g

-1
) 

Porosidade 

(%) 
ρA (g cm

-3
) ρB (g cm

-3
) 

Diatomita Bahia 9 2.24 60 0.27 0.67 

Diatomita D4 18 3.12 84 0.27 1.62 

Diatomita RN 17 1.83 78 0.42 1.91 

 

Para a realização do ensaio de adsorção com os compostos Rodamina B e o azul de 

metileno em água deionizada, foram realizadas duas curvas de calibração (Figura 7) com 

diferentes concentrações, de 2 ppm até 10 ppm (SKOOG et al., 2004). A absorbância 

representada frente à concentração permitiu obter o coeficiente de extinção, segundo a lei de 

Lambert-Beer, ao realizar um ajuste linear. O valor deste foi 0,1221 mL µg
-1

 cm
-1

 com um 

valor de R
2
 de 0,999 para o azul de metileno e 0.1954 mL µg

-1
 e um valor de R

2
 de 0,9999 

para o Rodamina B. 
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Figura 7. Curva de calibração dos corantes Rodamina B e Azul de Metileno. 

 

Os experimentos de adsorção utilizando o corante de Rodamina B e o Azul de 

metileno aplicados nas diatomitas foram realizados em triplicata e os dados médios estão 

apresentados na Figura 8. Começando o análise pelo azul de metileno, é possível observar que 

quando foi empregada a diatomita D4, a máxima adsorção (96,3%) e a posição de equilíbrio é 

alcançada após 2 min, além de ser a diatomita que maior adsorção apresenta das três. Este fato 

é explicado por ser a diatomita com maior porosidade e volume de poro. As outras duas 

diatomitas apresentam a maior adsorção e equilíbrio após 5 min, sendo a diatomita Bahia a 

que mais adsorveu (89,9%), e finalmente a diatomita RN (77,3%). Seguindo a ordem de 

volume de poro. 

 Quanto aos resultados de adsorção de rodamina B, as três diatomitas apresentam o 

equilíbrio após 10 min, com um valor de aproximadamente 66% para todos os materiais. Isto 

é devido ao maior tamanho da molécula de rodamina B que provavelmente acaba não 

diferenciando as porosidades dos materiais. 
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Figura 8. Dados experimentais de absorção dos corantes azul de metileno (esquerda) e 

rodamina B (direita). 

 

Conclusões 

Após as caracterizações das amostras, pode concluir-se que nos difratogramas de 

raios-X as amostras apresentaram-se amorfas com pouca quantidade de quartzo. Pela análise 

de fluorescência de raios-X observa-se que sua composição química é fundamentalmente 

silício e alumínio, sendo a amostra RN a que maior quantidade de Si tem e a amostra Bahia a 

que apresentou maior quantidade de Al. A morfologia das amostras era variada e com certa 

similitude a espinha de peixe. Finalmente, as isotermas de adsorção de nitrogênio mostraram 

que os materiais são macroporosos. Os resultados de porosimetria de mercúrio mostraram 

quae a diatomita Bahia apresenta a menor área específica, porosidade e densidade aparente e 

que a diatomita RN apresenta as maiores densidades (bulk e aparente), mas o menor volume 

total de poros. A Diatomita D4 apresentou uma melhor eficiência de remoção do corante azul 

de metileno e as outras diatomitas removeram seguindo o mesmo ordem de volume de poro. 

No entanto, para a rodamina B todas as diatomitas apresentaram a mesma eficiência, devido 

ao maior tamanho da molécula do corante. Em definitivo, as amostras apresentaram 

propriedades adequadas para adsorção de corantes e características adequadas para o seu uso 

em síntese de zeólitas. 
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Abstract 

In this work, expanded perlite was employed as a Si and Al source in zeolite synthesis. 

The products obtained were mixtures of three zeolitic topologies identified by X-ray 

diffraction and scanning electron microscopy. The zeolite OFF presented elongated prism 

morphology and the zeolites GIS and ERI appeared as crystal intergrowths. The products and 

the expanded perlite were used in a Rhodamine B adsorption study. The zeolitic mixture 

turned out to be a better adsorber than the expanded perlite, obtaining an efficiency of 90% up 

to 2 min and an equilibrium efficiency of 72% after 5 min. 

Keywords: Perlite, Mineral, Zeolite synthesis, Adsorption, Rhodamine B 

 

Introduction 

Zeolites are microporous materials synthesized from saturated aqueous solutions of 

T
III

 and T
IV

 cations, generally Si and Al, under predetermined pressure and temperature 

conditions [1,2]. The different topologies are identified with a three letter code standardized 

by the International Zeolite Association (IZA) [3]. By varying the composition of the solution 

(or gel) and the operating conditions, zeolites with different chemical compositions and 

structural characteristics are obtained. Among the synthetic methodologies, the hydrothermal 

synthesis in basic media is highlighted [4,5]. A trend in this type of synthesis employs organic 

structure directing agents [6]. Synthesizing some of the zeolitic structures is not possible 

without their use, for example, in the case of the new zeolite ITQ-62 [7]. The removal of 

contaminants, i.e. dyes, is among the various applications for these materials [8,9]. 

Rhodamine B is an example of dye, widely used in the textile industry [10,11]. Its adsorption 

using zeolites was tested, for example, in the traditionally synthesized pure beta zeolite [12]. 

Still, studying other zeolitic topologies or even mixtures would be advantageous, as the 
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synthesis control of the pure phases is still in development. On the other hand, synthesize 

zeolites from various alternative materials containing Si and Al, such as coal ash [13,14], rice 

husk ash [15,16] and raw powder glass [17,18], is a focus of study. The advantages of their 

use are costs reduction and the possibility of recycling waste derived from other industries. 

Perlite is a volcanic natural product mainly composed by Si and Al, whose structure can be 

expanded by thermal treatment [19]. This material has already been used in zeolite synthesis 

[20,21], but, mixtures were mostly obtained and they were not applied, as far as we know. In 

this context, the present work aims to study the use of perlite in zeolite synthesis using an 

organic structure-directing agent and to assess the products ability on Rhodamine B 

adsorption. 

Experimental 

Initially, a solution containing 1.646 g sodium hydroxide (NaOH, 97%, Sigma-

Aldrich) and 29.030 g distilled water was prepared. Subsequently, it was added to this 

solution 10.326 g Argentinean expanded perlite (Si/Al = 4.2, pre-treated at 900°C, 

Schumacher Insumos, Brazil). After 5 min of homogenization, 29.289 g 

tetramethylammonium hydroxide (TMAOH, Sigma-Aldrich, 25%) was also added and stirred 

for 1 h. Finally, the gel formed was placed in Teflon autoclaves, and, then, in stainless steel 

autoclaves that may or may not be left during a day ageing (AG = sample with ageing 

synthesis step). After this period, the autoclaves were introduced in a static oven for 4, 24, 48 

and 72 h at 100°C. The materials obtained were characterized by X-ray diffraction (XRD, 

D2Phaser, Bruker, with Lynxeye detector) and field emission scanning electron microscopy 

(FESEM, Ultra-55, Zeiss, samples deposited on a carbon double-sided tape, without metallic 

coating).The Rhodamine B (Sigma-Aldrich,  95%) adsorption experiments were performed in 

triplicate. A 7 ppm Rhodamine B solution was prepared in distilled water. Afterwards, 50 mL 

of the previous solution was transferred to an erlenmeyer flask containing 0.1 g of perlite or 

zeolitic product. Then, it was stirred for different times (2, 5, 10 or 20 min). Once this time 

passed, 4 mL of the resulting solution was filtered through a 0.2 mm nylon filter and read on a 

spectrophotometer (HachDR500), noting the absorbance at a wavelength of 553 nm. The 

concentrations of the solutions were calculated after the application of the Lambert-Beer 

equation [22]: Abs = abc. Being Abs, absorbance; c, the concentration in ppm; b, the optical 

path (1 cm); and, the absortivity coefficient in mL mg
-1

 cm
-1

. The efficiency was also 

obtained, having previously confirmed the exact concentration of the dissolution by its 
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measurement on the spectrophotometer. The formula employed was [23]: Efficiency (%) = 

100(C0 - C)/C0. Being C0, the initial concentration; and c the concentration measured at the 

time of adsorption. 

Results and discussions 

The XRD of the samples synthesized including the ageing step are presented in 

Figure 1. A mixture of crystalline phases appeared in every sample after 24 h of synthesis. 

Samples PE-AG-24H and PE-AG-48H presented three zeolitic topologies: OFF in greater 

proportion, and ERI and GIS as impurities, identified by comparison with the indexing 

provided by the IZA database [24]. The last sample featured the OFF topology in higher 

proportion, with a very small proportion of impurities. The phase mixture and their ratios 

were justified by the gel composition, being close to the OFF synthesis gel and with the 

possible appearance of the same minority phases due to small shifts of the pre-defined gel 

composition [2]. 

Figure 1. XRD of the aged-synthesized samples compared to the IZA powder patterns of 

ERI, GIS and OFF topologies [24]. 

 

Regarding the non-aged synthesis methodology (Figure 2), the results were similar. 

The samples obtained after 24 h (PE-24H, PE-48H and PE- 72H) showed the same previous 

phases (OFF, ERI and GIS) identified by the same methodology, but in different proportions 
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[24]. In this case, the reflections seemed less intense than in the synthesis with the ageing 

step. 

Figure 2. XRD of the non-aged-synthesized samples compared to the IZA powder patterns of 

s ERI, GIS and OFF topologies [24]. 

 

The morphologies of the samples were analyzed by FESEM (Figure 3). The OFF 

topology presented granular shape [25], and the GIS and ERI zeolites appeared as a 

intergrowth, reminding the globular GIS morphology [26] and resembling the fibrous ERI 

[27]. 
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Figure 3. Micrographs of sample PE-AG-24H: OFF topology with a little proportion of 

amorphous phase (left) and the GIS/ERI intergrowth (right). 

 

The adsorption tests started by the construction of the calibration curve for Rhodamine 

B, using different concentrations (2–10 ppm) [22]. The absorbance –concentration plot was 

represented, allowing the coefficient of extinction calculus according to the Lambert-Beer 

law, by linear adjustment. This coefficient resulted in 0.217 µg mL
-1

 cm
-1

 with a R
2
 value of 

0.997. The sample PE-48H was chosen to evaluate a mixture of zeolitic topologies 

synthesized with expanded perlite. The samples obtained at 72 h were almost pure and the  

24-hours samples already have a little proportion of amorphous. The results of the adsorption 

experiments are shown in Table 1. The efficiency of both materials was very good after 

2 min, corresponding the best result to the mixture of zeolites (93.0% efficiency). After that 

time, the dye tended to be desorbed achieving the equilibrium for both materials, resulting in 

an efficiency of around 72% for the mixture of zeolites, three times higher than for the 

expanded perlite. These results demonstrated that the mixture of zeolites was a superior 

adsorber. 

Tabela 1. Rhodamine B adsorption results in the zeolitic mixture and in the expanded perlite. 

Sample Time (min) Efficiency (%) Standard deviation (%) 

Expanded 

perlite 

2 80.0 1.4 

5 18.6 0.1 

10 27.3 0.2 

20 25.0 0.8 

Zeolitic 

mixture 

2 93.0 0.0 

5 67.5 2.2 

10 82.2 2.7 

20 67.0 2.0 
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Conclusions 

Zeolitic mixtures of topologies OFF, ERI and GIS were synthesized with expanded perlite 

after 24-hours. When increasing the synthesis time, the proportion of the OFF topology also 

increased, due to the composition of the perlite. Finally, the zeolitic mixtures were tested on 

Rhodamine B adsorption in comparison with the expanded perlite, obtaining superior results 

in the case of the zeolitic mixture. This fact justified the perlite transformation to zeolites, 

including in the form of mixtures. 
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7. LTA synthesis using natural materials: Argentinian expanded perlite and 

Brazilian diatomites 

Severino H. da Silva Filho, Paloma Vinaches, Habinadabe L. G. Silva, Sibele B. C. 

Pergher 

Abstract 

In this work it has been conducted the LTA synthesis from natural materials, three 

different diatomites and expanded perlite, proposing a greener route. The products obtained 

were characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), scanning electron 

microscopy (SEM), infrared spectrometry (FTIR) and thermogravimetric analysis (TG/DTG). 

It was possible to observe the formation of the zeolitic materials through the identification of 

the Bragg reflections and the cubic morphology characteristic of the aluminosilicate. The 

Si/Al ratio of the samples resulted next to the unit as expected for this topology. The 

characteristic infrared bands and typical mass losses were also identified for each sample. 

Keywords: Perlite, diatomite, LTA zeolite, eco-synthesis. 

 

Introduction 

The synthesis of zeolites from alternative sources can be a vector that adds value to 

materials considered waste for many industries and processes, bringing a new perspective to 

the production of catalytic materials with appeal for environmental awareness. It is known 

from the literature that it is possible to synthesize zeolites from various non-traditional 

materials containing silicon and aluminum, such as powder glass [1], waste porcelain [2], coal 

ash [3] or kaolin [4]. 

The zeolite A (Figure 1 drawn with the program Mercury [5]) is a microporous 

material belonging to the LTA topology [6]. It is usually synthesized in its sodium form and 

features a Si/Al ratio equal to 1 [7]. This zeolite is applied in a variety of industrial processes, 

forming part of membranes [8] and detergents [9], or adsorption of contaminants [10]. Its 

crystalline structure is formed through the union of two types of polyhedra: a simple cube (4-

4) and a truncated octahedron formed by combining 24 tetrahedra, known as β cavity or 
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sodalite cage [11]. Four faces of the sodalite cavity joined with double rings from four 

tetrahedra described a polyhedral called α supercavity. The combination of these supercavities 

between them and with the β cavity describes the final structure of the zeolite. 

Figure 1. LTA zeolite structure belonging to the cubic crystallographic system, showing the 

views from (A) plane (100) and (B) plane (010). 

 

Diatomite is a sedimentary material that has high levels of silica in its composition 

[12]. The main physical properties of this material are low density, high porosity and high 

specific area, making it suitable for use in sugar refining [13], solar grade silicon production 

[14], drug delivery [15] or cleaning treatments for polluted soils [16]. Its composition also 

makes it attractive to use as an alternative source of silicon [17]. 

Perlite is a natural material that presents a high quantity of silicon and aluminum in its 

composition [18]. Due to its chemical composition and structural properties, it has been used 

in dyes adsorption and zeolite synthesis, [19,20]. For this reason, it is interesting to continue 

studying this material as an alternative source for zeolite synthesis gels. 

For these reasons, the objective of this research is to obtain LTA zeolite replacing the 

traditional silica by Argentinian expanded perlite and Brazilian diatomites. 
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Materials and methods 

Perlite (zeolitic product called ‘Perlite’) employed in this study is an expanded perlite 

from Argentine, marketed by the “Schumacher Insumos” (Rio Grande do Sul, Brazil). 

Diatomites studied in this article are from different regions of Brazil: Rio Grande do Norte 

(zeolitic product called ‘Diato_RN’) and Bahia (zeolitic product called ‘Diato_Bahia’) were 

offered by CETEM, and D4 (zeolitic product called ‘Diato_D4’) was original from Rio 

Grande do Norte.  

The traditional LTA zeolite was synthesized according to the standard procedure 

proposed by the International Zeolite Association (IZA) [21]. In the synthesis using the 

alternative materials, sodium metasilicate and sodium aluminate were directly replaced by the 

different diatomites and the expanded perlite. 

For the synthesis of the zeolitic materials using alternative substances, 1.8 g of NaOH 

(Química moderna, 97%) were added in 27 g of H2O until complete dissolution. This volume 

was divided into two equal parts, following the model of the standard IZA synthesis. In the 

first half it was added variable amounts of sodium aluminate (Sigma-Aldrich, Al-50-56% and 

Na-40-45%) according to the Si/Al ratio of the natural material employed (RN = 23.6, D4 = 

11.9, Bahia = 6.0, Perlite = 4.3), being 2.2 g when used the diatomites RN and D4 and the 

perlite, and 1.4 g when used the Bahia diatomite. In the second half it was added 1.4 g of 

diatomite or perlite, and, then, it was stirred magnetically for 15 minutes. After this step, the 

second solution was poured quickly into the solution containing the sodium aluminate and 

was kept stirring for 30 more minutes. Subsequently, the synthesis gel was placed in the 

autoclaves and maintained at 100°C in a static oven for 4 hours. Once this time finished, the 

synthesis was left cooling to room temperature, and, then, it was filtered and washed with 

distilled water until achieving a neutral pH. 

The resulting materials were characterized by X-ray diffraction (XRD) D2 Phaser 

from Bruker with a Lynxeye detector and Cu radiation. The results from X-ray fluorescence 

(XRF) were obtained with a Bruker S2Ranger equipment with Pd radiation, an Ag anode and 

XFlash© SiliconDrift detector. The micrographs from scanning electron microscopy (SEM) 

were captured in a ZEISS-branded Auriga microscope with FEG type emitter (Field Emission 

Gun). The infrared (FTIR) spectra were from a Perkin-Elmer Spectrum 2 equipment. Finally, 

the thermogravimetric analysis (TG/DTG) was held in a SDTQ600 equipment from TA 
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Instruments, weighing 10 mg in a Pt crucible and using N2 as the purge gas with a flow rate of 

50 mL/min and a heating pad of 10°C/min. 

Results and discussions 

The obtention of the LTA topology was proven by the X-ray powder patterns of the 

synthesized samples (Figure 2) according to the IZA database [6]. All the products presented 

the characteristic Bragg reflections of the LTA topology, ex. the planes (100), (110), (111) 

and (210) corresponding to the 2θ values of 2.49°, 10.54°, 12.93° and 16.65° respectively. 

Figure 2. X-ray diffractograms of the final zeolitic products in comparison with the LTA 

traditional powder pattern. 

 

For the relative crystallinity calculi, it was used the area of the Bragg reflections 

corresponding to the planes (100), (110), (111) and (210) from the final products using raw 

materials divided by the area of the same Bragg reflections obtained from the reference 

sample [22]. Afterwards, this value was multiplied by 100 to normalize. Comparing the 

results, the relative crystallinity from the samples obtained using the raw materials was lower. 

Even so, this fact did not imply that the products were amorphous, but probably the existence 

of different crystallite sizes. 
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Table 1. Relative crystallinity of the final products. 

Material 

Area (u
2
) Bragg reflection from the plane: 

Average relative 

crystallinity (%) 
(100) (110) (111) (210) 

LTA_traditional 329.3 186.6 103.4 66.8 100 

Diato_Bahia 132.6 93.8 45.0 32.9 45.8 

Diato_RN 32.3 23.1 16.9 7.0 12.3 

Diato_D4 170.5 98.2 51.9 37.1 52.5 

Perlite 108.4 64.9 30.6 20.2 31.9 

The same materials were also studied by X-ray fluorescence, resulting in Si/Al of 1.8. 

1.7, 1.3 and 1.1 for the samples Perlite, Diato_RN, Diato_D4, Diato_Bahia and 

LTA_traditional respectively. 

The infrared spectra of the synthesized products (Figure 3) presented bands 

characteristics of aluminosilicates. The first band observed referred to the internal asymmetric 

stretch vibration from the bonds Si-O-Si and Si-O-Al at 980 cm
-1

, in agreement with the 

values from literature [23,24]. The symmetric stretch vibration of the Si-O-Al bonds appeared 

around 670 cm
-1

, also reported for the traditional zeolite [25]. The different form of this band 

for each sample was remarkable, seeming that the ones from the products obtained using raw 

materials were more rounded than the band from the traditional product. Finally, the band at 

approximately 550 cm
-1

 was assigned to the internal vibrations of tetrahedral and octahedral 

bonds deformations, typical of double 4-membered rings (D4R) [23]. This band and the 

internal asymmetric stretch band were also less intense in the case of the non-traditional 

synthesis. 

Figure 3. Infrared spectra of the LTA zeolites obtained using diatomites and expanded perlite. 
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The morphologies of the samples were analyzed by scanning electron microscopy 

(Figure 4). The zeolite LTA presented a cubic morphology, in the four samples, appearing 

some remains of natural materials without reacting in the case of Diato_D4 and Perlite. The 

average sizes of the zeolites were 1.7, 2.0, 2.5 and 1.8 µm for the samples Diato_RN, 

Diato_D4, Diato_Bahia and Perlite respectively. The size differences were probably due to 

variations of the crystallization velocity, which explains also the relative crystallinity results 

presented previously. 

Figure 4. SEM micrographs (2kx magnification) of the LTA zeolitic samples: diato_RN (A), 

diato_D4 (B), diato_Bahia (C) e perlite (D). 

 

Finally, the thermogravimetric analysis of the samples (Figure 5) revealed a mass loss 

due to dehydration. This mass loss began at 50°C and finished at 250°C approximately. These 

results are in agreement with those found for zeolite A [26]. Little differences were found 

between the zeolites obtained from the diatomite in this characterization, but the sample 

obtained using perlite had a smaller mass loss probably due to the presence of some unreacted 

perlite. 
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Figure 5. Thermogravimetric curves (TG/DTG) of the zeolites synthesized with natural raw 

materials. 

 

 

Conclussions 

This work was demonstrated the synthesis of the LTA zeolite employing alternative 

sources, such as perlite and diatomites from different sources. The products presented the 

Bragg reflections and characteristic morphology of the topology. In addition, the relative 

crystallinity and size differences were explained by different crystallization velocities. In 

resume, the final products resulted similar to the traditional zeolite allowing a greener future 

industrial application. 
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8. Síntese da zeólita lamelar Fu-1 a partir de diatomita.. 

Severino H. da Silva Filho, Paloma Vinaches, Iane Souza e Sibele B. C. Pergher 

 

Resumo 

Neste trabalho foi realizada a síntese de zeólita lamelar Fu-1 a partir de materiais 

naturais: utilizando duas diatomitas de regiões diferentes. Foi possível observar a formação do 

material zeolítico através da identificação das reflexões de Bragg nos difratogramas de raios-

X e a morfología tipo lamelar. Os resultados de fluorescência de raios-X mostraram uma alta 

porcentam de silício nos produtos zeóliticos formados. Nos espectros de infravermelho 

apareceram as bandas características das zeólitas e a presença de alumínio tetraédrico de um 

único tipo foi determinada por ressonância magnética de sólidos (
27

Al HPDEC MAS RMN). 

As amostras resultaram micro, meso e macroporososas ao analizar os resultados de sorção de 

nitrogênio, aparecendo os microporos somente ao calcinar a amostra. 

Palavras-chave: zeólita, Fu-1, diatomita, direcionador orgânico, caracterizações. 

 

Introdução 

Zeólitas são aluminosilicatos formados por tetraedros de silício e alumínio ordenados 

de tal forma que formam poros e cavidades de diferentes tamanhos (Vinaches et al., 2017). 

Hoje este conceito pode ser ampliado devido ao grande número de materiais que apresentam 

estruturas semelhantes e que possuem em sua composição outros cátions, como B, Ge, Fe, P, 

Co e Zn entre outros. Devido a sua composição e estrutura, podem ser aplicados numa 

variedade de processos, tais como adsorção, troca iônica e catálise (Xu et al., 2006; Batista et 

al., 2011; Wang et al., 2017). 

Entre as metodologias sintéticas destaca-se a síntese hidrotermal em meio básico. 

Nesta síntese podem ser empregados os reagentes hidróxido do cátion alcalino ou alcalino 

terroso (ex. NaOH, KOH) como agente mineralizante e água deionizada como solvente (Pace, 

G. G., 2000). Uma tendência neste tipo de síntese, é empregar agentes direcionadores de 

estruturas orgânicos, os quais permitem a obtenção de estruturas diferentes, como por 
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exemplo, síntese de zeólitas MFI, STT e STF (Variani et al., 2016; Pan et al., 2017; Kida et 

al., 2017). 

Nos útimos anos tem se empregado com frequência materiais naturais e rejeitos na 

síntese de zeólitas, com o intuito de diminuir os custos industriais e na tentativa de ser 

ambientalmente corretos. Entre as matérias naturais empregadas destacam-se o caulim 

(Moraes et al., 2003; Silva Filho et al., 2017), o pó de vidro (Vinaches et al., 2016), a perlita 

(Silva Filho et al., 2018) ou as diatomitas (Garcia et al., 2016). A diatomita é um material de 

origem sedimentar e biogênica, caracterizada pela presença de sílica amorfa, apresentando 

uma morfologia distinta, devido à deposição desta nas superfícies dos esqueletos de algas 

diatomáceas. 

A zeólita Fu-1 não está inclusa ainda entre as topologias definidas pela Associação 

Internacional de Zeólitas (International Zeolite Association, IZA) pois não tem a estrutura 

completamente caracterizada (Dewing et al., 1985; Corbin et al., 1997). É sabido que é um 

material de morfologia lamelar e que apresenta poros de aproximadamente 5 Å de diâmetro. 

Também é conhecido que na síntese é preciso do uso do direcionador de estrutura orgânico 

tetrametilamônio. Precisamente este desconhecimento faz este material interessante para o 

estudo, começando pelas possibilidades sintéticas. 

Na tentativa de obter um material ecologicamente correto, o presente trabalho teve 

como objetivo a síntese da zeólita Fu-1 a partir de duas matérias naturais do tipo diatomita de 

duas regiões de Rio Grande do Norte (Brasil), substituindo a fonte tradicional de silício. 

Materiais e métodos 

As diatomitas estudadas neste artigo são de diferentes regiões do Brasil: RN 

(Diato_RN) que foram proporcionadas pela empresa CIEMIL, e D4 (Diato_D4) procedente 

do Rio Grande do Norte. 

Inicialmente foi preparada uma solução A, adicionando 0,864 g de hidróxido de sódio 

(Sigma-Aldrich, 99%) a 1,419 g de água deionizada. Posteriormente, foram pesados 2,125 g 

de triisopopilato de alumínio (Merck, 98%) e adicionados na solução anterior. Esta solução 

foi mantida a 100°C sob agitação até reduzir a massa para 2,10 g. Quando alcançou-se esta 

massa, foram adicionados 2,915 g de água deionizada na solução ainda quente, e uma vez fria, 

foi adicionada mais água deionizada até 5g de gel. Uma solução B foi obtida, misturando 
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18,960 g de água deionizada, 0,446 g de hidróxido de sódio e 0,670 g de hidróxido de 

potássio (Vetec, 85%). Adiciona-se 6,496 g de sílica (Aerosil 200, Degussa) a esta solução B 

e mantém-se sob agitação por 30 minutos. Posteriormente, ambas as soluções foram 

misturadas e agitadas por mais 30 minutos. Após, foram adicionados 6,346 g de água 

deionizada e misturada por mais 30 minutos. Também adicionou-se 0,985 g de cloreto de 

tetrametilamônio (Aldrich, 97%) agitando-se por 30 minutos. Na última etapa de formação do 

gel adicionaram-se 2g da diatomita escolhida e agitou-se por 30 minutos. Finalmente foi 

medido o pH, resultando em 14, e o gel foi dividido entre autoclaves de téflon que, a sua vez, 

foram introduzidas em autoclaves de aço inoxidável. Foram levadas a estufa estática por 3 e 4 

dias a 160°C. Após esse período, as amostras foram filtradas, lavadas com água miliq de pH 

12 até pH 7 e secas. As amostras obtidas após 4 dias foram calcinadas a 650°C. Os produtos 

foram nomeados como ZD-XX-ND sendo Z = zeólita, D = diatomita, XX = D4 ou RN 

segundo a diatomita empregada, ND = número de dias (3D ou 4D), e no caso das calcinadas a 

650°C foi acrescentado CAL650. 

Este material foi caracterizado por difração de raios-X (DRX) num equipamento D2 

Phaser da Bruker com detector Lynxeye e radiação Cu. Os resultados de fluorescência de 

raios-X (FRX) foram obtidos com um equipamento da Bruker S2Ranger com radiação de Pd, 

ánodo de Ag e detector XFlash© SiliconDrift. As micrografias de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) foram realizadas em um microscópio Auriga da marca ZEISS com emissor 

de tipo FEG (Field Emission Gun). Os espectros de infravermelho (FTIR) foram obtidos num 

aparelho da Perkin-Elmer Spectrum 2. Finalmente a análise de ressonância magnética nuclear 

de sólido de 
27

Al usando a secquencia high power decoupled pulse (
27

Al HPDEC MAS RMN) 

num equipamento da Bruker, Avance II+ 400 MHz, na frequencia de 104,26 MHz, com um 

ângulo de pulso de 90°, tempo de adquisição de 0,03 s, intervalo entre pulsos de 2 s e usando 

como referência hexahidrato de alumínio. 

Resultados e discussões 

Os difratogramas de raios-X (Figura 1) das amostras de zeólitas sintetizadas a 3 e 4 

dias empregando as duas diatomitas apresentam materiais cristalinos. As reflexões de Bragg 

correspondem às reportadas para a zeólita Fu-1, descritas na Tabela 1 (Dewing et al., 1985). 

Ao empregar a diatomita RN é possível ver que a 3 dias a zeólita é praticamente amorfa; 

enquanto ao usar a diatomita D4, a amostra obtida após 4 dias tem as reflexões mais definidas 



80 

que a 3 dias.Quanto ao procedimento de calcinação, em ambas as situações as reflexões de 

Bragg são mantidas, mas a intensidade das reflexões é um pouco menor que antes de calcinar. 

A composição química das amostras obtidas após 4 dias de síntese está descrita na 

Tabela 2, confirmando que o material é composto em sua maioria de silício, seguido de um 

quantidade significativa de alumínio. As razões Si/Al calculadas a partir destes resultados 

foram 8,33 e 7,28 para as amostras ZD-D4-4D e ZD-RN-4D, respectivamente. Também 

apresentam traços de outros elementos procedentes das impurezas das diatomitas. 

Tabela 1. Reflexões de Bragg reportados para a zeólita Fu-1 (Dewing et al., 1985). 

d (Å) 2θ (°) 

16,00 5,39 

14,30 6,03 

11,40 7,56 

9,21 9,37 

8,00 10,79 

6,85 12,61 

6,60 13,08 

5,86 14,75 

5,68 15,22 

5,19 16,66 

4,54 19,07 

4,20 20,63 

4,06 21,35 

3,71 23,39 

3,65 23,78 

3,40 25,56 

3,20 27,18 

3,12 27,89 

3,03 28,74 

2,88 30,27 

2,64 33,10 

2,61 33,49 

2,53 34,58 

2,45 35,75 

2,42 36,21 

2,37 37,00 

2,08 42,39 
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Figura 1. Difratogramas de raios-X zeolitas sintetizadas com as duas diatomitas a 3 e 4 dias. 

 

Tabela 2. Composição química das amostras de zeólita Fu-1 obtidas após 4 dias de síntese 

denominadas ZD-D4-4D e ZD-RN-4D. 

Composição (forma de óxidos) ZD-D4-4D (%) ZD-RN-4D (%) 

SiO
2
 86,02 82,65 

Al
2
O

3
 8,76 9,63 

Fe
2
O

3
 0,18 0,06 

Na
2
O 1,2 2,7 

K2O 2,14 2,02 

MgO 1,2 2,6 

Outros 0,45 0,29 

 

As análises termogravimétricas (Figura 2) para as amostras ZD-D4-4D e ZD-RN-4D 

apresentaram curvas termogravimétricas com dois eventos. O primeiro evento ocorre entre 

100ºC e 250°C, referente a perda de água do material. O segundo evento é localizado entre 

aproximadamente 550°C a 650ºC representando a decomposição do orgânico em dióxido de 

carbono, óxidos de nitrogênio e água. A amostra obtida com diatomita D4 apresenta uma 

perda final ligeiramente maior que a amostra obtida com diatomita RN. 
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Figura 2. Curvas TG/DTG das amostras ZD-D4-4D (esquerda)  e ZD-RN-4D (direita) 

 

Na Tabela 3 e na Figura 3 encontram-se os dados de espectroscopia de infravermelho 

também das amostras obtidas após 4 dias. Observa-se uma primeira banda relacionada com os 

hidroxilos (OH) tanto da agua absorbida e propios da estrutura. Devido a que o equipamento 

não permite a realização da medida a vácuo, não é possível distinguir entre eles. As bandas 

entre 2800 e 3000 cm
-1

 são referidas aos distintos estiramentos -CH relativos à presença do 

agente direcionador nas amostras (Hincapie et al, 2004). As bandas referidas à estrutura do 

aluminosilicato zeolítico aparecem embaixo a 1100 cm
-1

, destacando a banda mais intensa a 

1057 cm
-1

 referida aos conjuntos Si-O-X 

Figura 3. Espectros de infravermelho das amostras zeolíticas obtidas com diatomitas após 4 

dias de síntese. 
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Tabela 3. Numero de onda e modos vibracionais das bandas do espectro da região do 

infravermelho das amostras de zeólita DZ-D4-4D e DZ-RN-4D. 

υ (DZ-D4-4D) (cm
-1

) υ (DZ-RN-4D) (cm
-1

) Atribuição 

3453 3453 estiramento dos -OH 

2958 2958 

estiramento –CH 2923 2926 

2852 2848 

1057 1057 

estiramento assimétrico e 

deformação interna Si-OH, 

Si-O e Al-O 

854 854 
estiramento simétrico 

externo Si-O-Si 

788 788 
estiramento simétrico 

externo Si-O-Al 

631 631 
estiramento assimétrico 

interno Si-O-Al 

530 530 flexão de T-O-T 

A morfologia das amostras de DZ-D4-4D e DZ-RN-4D, observada por microscopia 

eletrônica de varredura (Figura 4) apresenta um material com característica lamelar, de acordo 

com a literatura (Dewing et al.,1985). 

Figura 4. Micrografia das amostras de DZ-D4-4D (esquerda) e DZ-RN-4D (direita). 

 

Os espectros obtidos na avaliação de MAS RMN de 
27

Al das amostras estão 

apresentadas na Figura 5 e observa-se nitidamente presença do alumínio tetraédrico, 

indicando um único entorno químico de alumínio (Gianneto, et al., 2000). 
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Figura 5. 
27

Al MAS RMN das amostras de zeólita Fu-1 obtidas após 4 dias de síntese, ZD-

D4-4D e ZD-RN-4D 

 

Todas as amostras apresentam isotermas de tipo IV-a (Figuras 6 e 7), a qual é definida 

por apresentar um ponto b identificável e histerese (Thommes et al., 2015). Foram aplicadas 

as metodologias de área Brunauer-Emmet-Teller (BET) junto ao critério de Keii-Rouquerol, 

α-plot com a isoterma estândar de referencia de Lichrospher, o método Barrett-Joyner-

Halenda (BJH) para obter a distribuição de tamanho de poros, e a regra de Gurvich para o 

cálculo de poros totais (Rouquerol et al., 1999). Os resultados estão apresentados na Tabela 4. 

As amostras sem calcinar, DZ-D4-4D e DZ-RN-4D, presentaram áreas BET 

aproximadamente de 100 m
2
/g e praticamente sem microporos. Foram encontrados mesoporos 

de, 4,1 e 7,3 nm nas amostras  com diatomitas RN e D4 respectivamente. E os macroporos 

apresentaram diâmetros superiores a 50 nm nas duas amostras sem calcinar. Quando esses 

materiais são calcinados, encontraram-se uma maior superfície de microporos, 165 e 203 m
2
/g 

correspondente a DZ-D4-4D-CAL650 e DZ-RN-4D-CAL650 respectivamente, de diâmetro 

1,2 e 1,3 nm para as amostras DZ-D4-4D-CAL650 e DZ-RN-4D-CAL650, respectivamente. 

Em vista destes resultados, é possível afirmar que a origem da diatomita empregada tem um 

efeito no tamanho dos meso e macroporos e na superfície de microporos. 
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Tabela 4. Resultados de área das amostras de Fu-1 obtidas a 4 dias empregando diatomitas de 

dois lugares diferentes. 

Parâmetros DZ-D4-4D 
DZ-D4-4D-

CAL650 
DZ-RN-4D 

DZ-RN-4D-

CAL650 

SBET (m
2
/g) 110 342 101 284 

S(α-plot) (m
2
/g)* 109 139 90 119 

Smicro (m
2
/g)

§
 0 203 11 165 

Vmicro (cm
3
/m) 0 0,08 0,01 0,07 

Diametro poro (nm) 7,3; >52,7 1,2; 7,3; >53,8 4,1; 54,6 1,3; 4,8; >54,2 

VTP (cm
3
/m) 0,21 0,33 0,13 0,23 

*Superficie total se não tiver microporos; superfície externa (mesoporos + macroporos) se 

tiver microporos. 

§
Superficie de microporos = SBET - S(α-plot) 

Figura 6. Isotermas de adsorção de nitrogênio e distribuição de tamanho de poros 

apresentadas pelas amostras de Fu-1 apartir de diatomita D4. 
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Figura 7. Isotermas de adsorção de nitrogênio e distribuição de tamanho de poros 

apresentadas pelas amostras de Fu-1 apartir de diatomita RN. 

 

Conclusões 

Neste artigo foram obtidas duas versões da zeólita Fu-1, sendo uma obtida com 

diatomita RN e outra com diatomita D4, ambas do estado de Rio Grande do Norte (Brasil). A 

zeólita obtida a partir da diatomita D4 apresentou reflexões de Bragg mais definidas que 

aquela obtida com diatomita RN. Mas, foi incorporada uma quantidade ligeiramente maior de 

alumínio na amostra zeolítica com diatomita RN. Ambas amostras apresentaram resultados de 

infravermelho, termogravimetria e ressonância magnética nuclear de sólidos de alumínio 

similares, observando-se o alumínio tetraédrico, isto é, incorporado na rede. Uma diferença 

interessante resultou dos estudos de área, onde observou-se a aparição de microporos só após 

a calcinação. A amostra obtida com diatomita D4 resultou com uma área maior de microporos 

e maior tamanho de mesoporos que a amostra resultante da síntese com diatomita RN. 
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Em resumo, ambas as diatomitas foram incorporadas efetivamente na síntese da 

zeólita Fu-1 e sua calcinada, H-Fu-1, mas os produtos apresentaram pequenas diferenças que 

justificam o estudo das diferentes fontes antes de seu traslado a processos industriais. 
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9. Conclusões 

O presente trabalho proporciona um aumento no conhecimento da síntese de zeólitas a 

partir de matérias naturais e pode-se supor um passo a frente para o seu possível uso em 

indústria, substituindo as materiais primas tradicionais. Diante do trabalho, é possível concluir 

que:  

 a perlita expandida apresenta uma relação Si/Al suficiente para o emprego dela 

na síntese de zeólitas não sendo praticamente afetada por tratamentos ácidos; 

 é possível obter as topologias GIS, ERI e OFF como mistura de fases e LTA 

como fase única a partir de perlita expandida; 

 a mistura de fases zeolíticas obtidas a partir de perlita expandida adsorvem com 

mais efetividade rodamina B que a perlita expandida; 

 as diferentes diatomitas apresentam características químicas favoráveis para o 

emprego na síntese de zeólitas; 

 as diatomitas apresentam melhor adsorção do azul de metileno que da 

rodamina B; 

 é possível obter zeólita LTA com boa cristalinidade a partir de diversas 

diatomitas de origens diferentes; 

 é possível obter zeólita Fu-1 a partir de diatomitas originadas do Rio Grande do 

Norte. 

 


