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Zéolitas são aluminosilicatos hidratados com estrutura constituída de tetraedros de alumínio e silício ligados por 
átomos de oxigénio. Alguns cátions de metais alcalinos e alcalinos terrosos ligam-se a essas estruturas com o 
objetivo de balancear suas cargas iônicas. Por sua estrutura característica contendo poros que permitem a 
mobilidade iônica e, em alguns casos, molecular, possuem diversos usos como por exemplo adsorventes para 
purificação de gases, troca iônica em detergentes, aplicações na indústria petroquímica e na síntese de produtos 
orgânicos em geral. A síntese de zeólitas a partir de caulim tem sido investigada por vários autores por ser um 
material de baixo custo e com razão Si/AI próxima à razão estequiométrica do produto final. A síntese 
convencional pode ser realizada à pressão ambiente ou mesmo por métodos hidrotérmicos (autoclaves). Outros 
trabalhos citam o uso das microondas como um efetivo auxiliar na síntese. O aquecimento aliado à exposição ao 
campo de microondas faz com que o tempo de síntese diminua e a seletividade do produto final seja favorecida. 
As microondas também afetam diretamente a cristalinidade do material. Neste trabalho procurou-se determinar 
um modelo matemático que descrevesse o processo de síntese de zeólita do tipo A a partir de caulim 
previamente calcinado pelo método de aquecimento por microondas. O material foi atacado com solução de 
NaOH em reator confeccionado em Hastaflon (um tipo de teflon especial para reatores) com reforço de fibra de 
vidro e policarbonato para resistir a altas pressões. Os sistemas de reatores foram expostos a diferentes tempos e 
diferentes potências de microondas em um forno marca Provecto Analítica modelo DGT I 00 plus. Os materiais 
formados foram analisados por microscopia eletrônica de varredura para análise de morfologia e a difratometria 
de raios X para análise de tamanho de cristalito. O modelo estatístico foi gerado e mostra o comportamento das 
variáveis analisadas. 
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INTRODUÇÃO 

As zeólitas englobam um grande número de minerais naturais c sintéticos, cuja estrutura é formada 

basicamente por tetraedros de silício e alumínio unidos nos vé1iiees por átomos de oxigênio, contendo canais e 

cavidades interconectadas de dimensões moleculares. Essa estrutura apresenta um desequilíbrio clétrieo, pois 

possui uma carga negativa em excesso em para cada átomo de alumínio presente. Portanto, átomos dos grupos 

dos metais alcalinos e alcalinos ferrosos fazem o balanceamento dessa carga. Esses cátions (normalmente K+, 

Na+ ou Ca2
') são chamados cútions de compensação e conseguem se mover nos canais da rede cristalina da 

zeólita, podendo ser facilmente trocad0s por outros íons. Essa transferência de matéria entre os espaços 

intracristalinos é limitada pelo diâmetro dos poros, que varia de uma zeólita para outra (Luz, 1995). 

As zeólitas naturais são minerais de ocorrência vulcânica, formadas a partir de lavas depositadas em 

antigos lagos alcalinos. De acordo com Luz (I 995), parte da produção mundial de zeólitas naturais é utilizada 

como agregado leve e pedras ornamentais, porém também possuem aplicações na indústria de papel , agricultura, 

tratamento de água, dentre outras. As zeólitas sintéticas vêm apresentando ao longo dos anos um maior sucesso 

comercial que as zcólitas naturais. Isso se deve ao fato de as zeólitas sintéticas serem monominerálicas, 

possuírem apenas um tipo de cátion de troca, terem capacidade de troca iônica prevista, possuírem poucas 

impurezas e ainda tamanhos de cristal e dimensões de poros pré-estabelecidos. Isso resulta em grande valor 

agregado e possibilidade de emprego em diversas áreas. Dentre elas, destacam-se as áreas de catálise (Luna, 

200 I), usos como peneiras moleculares, trocadores iônicos para a remoção de metais pesados em solos 

contaminados (Aguiar, 2002), síntese de membranas para a separação água-etanol (Mohammadi, 2002), etc. 

A síntese de zeólitas a partir de minerais argilosos tem sido investigada por diversos pesquisadores. Por 

ser um material muito abundante no Brasil e de baixo custo, o caulim é o mais utilizado para esse fim. Suas 

reservas no território brasileiro estão estimadas em 1432·1 06 toneladas (Luz, 2000). Luz (1995), cm seus estudos 

sobre zeólitas, destaca o fato de até aquela data não se ter conhecimento de depósitos de zeólitas significativos 

no país e que o caulim possui naturalmente uma relação AI/Si próxima da requerida para a produção de zeólitas 

do tipo A. O autor também julga oportuno, já em 1995, se estudar o desenvolvimento de processos de síntese de 

zeólita a partir de caulins calcinados. 

Imbert ( 1994) utilizou um caulim venezuelano para a síntese de zeólitas do tipo A por aquecimento 

convencional. No caso, o caulim previamente calcinado (para a transformação em metacaulim) era levado à 

digestão, com solução de NaOH, por até 24 horas, seguido de cristalização a uma temperatura máxima de 98°C. 

Os resultados obtidos mostraram zeólitas mais cristalinas que as amostras comerciais. Jú Mohammadi (2002) 

utilizou uma autoclave para sintetizar uma membrana zeolítica a partir de caulim sobre um cletrodo a 90°C por 3 

horas . Os resultados mostram a formação de uma zeólita do tipo A que se mostrou muito eficaz em testes de 

separação água-etanol. 

Destacam-se também os trabalhos de Chu ( 1990), que aplicou as radiações de microondas para a síntese 

de zeólitas do tipo A e ZSM-5 . Han ( 1999) preparou zeólitas A sob a forma de membranas utilizando 

aquecimento por microondas. O material foi sintetizado sobre substratos de Ah03 c o tempo de reação foi 

reduzido para somente 15 a 20 minutos utilizando esta técnica. 

Tendo em vista que as microondas são um tipo de radiação eletromagnética com frcqüências entre 0,3 e 

300 GHz, na faixa em que ocorrem alguns fenômenos moleculares (rotação, torção, etc.), elas vêm sendo 
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aplicada em vários campos de pesquisa. De acordo com os estudos de Xu (200 I), o efeito das microondas na 

síntese de zeólitas pode estar dividido em duas partes: o efeito térmico e o efeito das microondas propriamente 

dito. O primeiro refere-se à rapidez e à homogeneidade do aquecimento por microondas, enquanto que o 

segundo resulta de mudanças nas características das substâncias pelo campo eletromagnético. No caso da síntese 

de zeólitas, o efeito do campo de microondas decorre principalmente das mudanças das características da água 

nesse campo. De acordo com os trabalhos de Jansen (1992) , as pontes de hidrogénio das moléculas de água são 

destruídas no campo de microondas, transformando, então, essas moléculas em moléculas mais "ativas", as quais 

possuem uma alta energia de ativação, facilitando a síntese de zeólitas a partir de géis. 

No presente trabalho, foi utilizado caulim originário do sul do estado da Bahia, município de Itamarajú, 

para a síntese de zcólitas por aquecimento em microondas. Os resultados se mostram promissores, como 

demonstrados nas análises de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e análise estatística das variáveis 

escolhidas para o plancjamcnto da síntese. 

DESENVOLVIMENTO 

A tabela I mostra as análises químicas do caulim calcinado utilizado na síntese. Por se tratar de um 

caulim do tipo secundário, pode-se destacar que, além dos elementos normalmente presentes na caulinita, como 

o alumínio e silício, a amostra também possui alguns traços de potássio, titânio e ferro. De acordo com Luz 

(2000), um caulim desse tipo apresenta baixos teores de quartzo e mica, c ainda contaminações de óxidos de 

ferro e minerais de titânio, além de granulometria fina. Na figura 01, podem ser observados os picos 

representativos da caulinita no DRX da amostra original, bem como o DRX da metacaulinita amorfa que 

constitui o caulim calcinado. 

37,00 45,00 

Tabela I-- Análise química da amostra do cau/im 

1,60 0,06 1.20 

MnO 
ppm 

< 20,00 

MgO 
% 

0,03 

CaO 
ppm 

< 28,00 

(a) DRX da amostra de caulim original (b) DRX da metacaulinita amorfa 
Figura 0/ - DRX da amostra original (a) e do caulim calcinado (metacaulinita) (b) 

755 



Partiu-se da amostra já calcinada, pois alguns autores como Silva ct ai. (2003) c lmbert et ai. ( 1994) 

verificaram que a etapa de calcinação a 750"C faz com que o caulim passe a metacaulinita amorfa . Os autores 

relatam que essa etapa, antes do passo de digestão, torna a formação de zeólita A (Na 1 2Al 12Si 120~x.2711 20) muito 

mais efetiva. 

Foi realizado um planejamento de experimentos do tipo Cubo & Estrela, que consistiu de 17 testes, 

conforme mostrado na tabela 2. Em cada ensaio, foram utilizados 2 gramas de metacaulinita atacados com 20mL 

de solução de NaOH. As amostras foram levadas ao forno de microondas, cm reatares confeccionados em 

Hastaflon, pelo tempo e com potência detern1inados no planejamento. Após a retirada do forno, filtrou-se o 

material em filtro quantitativo com porosidade 6,5 pm, com auxílio de bomba de vácuo, e lavagem até que o pH 

do filtrado fosse próximo de 9, pois, de acordo com Imbert ( 1994), o material torna-se instável abaixo desse 

valor. A secagem foi feita em estufa a 80"C por um período de 12 a 24 horas. 

Tabela 2- Plancjamento Cubo & Estrela de 17 testes 

Teste Concentração (M) Potência (W) Tempo (min) 
01 3.5 50 !50 
02 4.5 50 150 
03 3.5 !50 150 
04 4.5 !50 150 
05 3.5 50 210 
06 4.5 50 210 
07 3.5 150 210 
08 4 .5 !50 210 
09 4.0 100 180 
010 4.0 100 IXO 
01 I 3.16 100 180 
012 4.84 100 180 
013 4.0 16 180 
014 4.0 184 180 
015 4.0 100 130 
016 4.0 100 230 
017 4.0 100 180 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O material foi submetido a análise por difração de raios X e microscopia elctrônica de varredura 

Verificou-se a fonnação de zeólitas em todos os testes realizados .. A Figura 2 mostra os difratogramas (DRX) 

de alguns testes. As fases presentes em todos os DRX mostrados são caulinita, hidroxisodalita e zeólita A, 

embora o teste 03 tenha sido o que apresentou maior quantidade de picos de zeólita A e menor quantidade de 

picos das outras duas fases. Os resultados de microscopia eletrônica de varredura também estão mostrados na 

Figura 02, revelando os cristais cúbicos de zeólita A, com hábito perfeitamente definidos, indicativo de uma boa 

cristalinidade, e aglomerados globulares de partículas de hidroxisodalita. 
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(e) Micrografia do teste G4 (f) DRX do teste G4 
Figura 02 - Micrografias de alguns testes reali=ados, com aparecimento de fase zeolítica, conforme 

demonstrado nos DRX. Legenda: K - Cau/inita, HS- Hidroxisodalita, Z- Zeólita A. 

O rendimento da reação foi calculado baseado nas diferenças entre as massas inicial e final do produto. 

Essa diferença se dá pela incorporação de sódio e água da solução na nova estrutura cristalina formada. De 

acordo com lmbert ( 1994), a síntese ocorre segundo a reação (A). 

6 AI2Si201 + 12NaOH + 21 1-120 ~ Na,2AI,2Si,204s·27 H20 (A) 

metacaulinita zeólila A 

Se metacaulinita pura é completamente convertida em zeólita A, a reação estequiométrica fornece um 

aumento de massa de 64%, resultando, no caso do presente trabalho, em uma massa de produto final de 3,28 

M -2 
gramas. Logo, o cálculo do rendimento da reação é dado pela equação R(%)= final X 100, em que 

3,28-2 

M final é a massa fmal do produto da síntese. A tabela 3 mostra o rendimento de cada ensaio realizado. 

Tabela 3 - Rendimentos por ganho de massa de cada ensaio 

Teste Rendimento(%) Teste Rendimento (%) 

G1 27.3 GIO 45.9 

G2 23.4 Gil 42.3 

G3 58.4 Gl2 47.1 

G4 55.1 G13 15.8 

G5 56.4 Gl4 60.7 

G6 26.8 Gl5 38.9 

G7 63.1 G l 6 56.4 

G8 63.5 G l 7 44.9 

G9 49.0 
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Para a análise estatística das variáveis, utilizaram-se os dados da tabela 3 como variável resposta e 

levantou-se um modelo estatístico que descreve a conversão de metacaulinita em zeólita A. A tabela 4 mostra os 

parâmetros necessários ao modelo. Pode-se notar, portanto, que, para uma significância de 95% (p-Ievel igual a 

0,05), as variáveis realmente significativas na síntese foram a potência e o tempo de reação. A tabela 4 também 

mostra que, para os níveis de variáveis escolhidos, nenhuma interação entre as variáveis foi significativa para a 

síntese. 

Conhecendo as variáveis mais efetivas para a síntese (tempo e potência), foi feita uma regressão não

linear utilizando os níveis das variáveis mostrados na tabela 2, pelo método de estimativa Quasi-Newton, 

resultando na equação de conversão de metacaulinita em zeólita A (equação I). A figura 03 mostra o gráfico 

dessa equação. A variância foi de 81 ,293%, enquanto que o coeficiente de correlação foi estimado em 0,902, 

mostrando a boa confiabilidade do modelo. 

Rendimento(%) = -14,118 + 0,266*(Potência) + 0,184*(Tempo) 

- 17.745 
- 21.457 
- 25.170 
-28.882 
-32.595 
D 36.307 
D 40.020 
D 43.732 
D 47.444 
- 51 .157 
- 54.869 
-58.582 
- 62.294 
- 66.007 
- 69.719 
- 73.432 

Figura 03 - Gráfico da equação de conversão de metacaulinita em ::eólita A 

(I) 

Tabela 4 - Resultado da análise estatística do Planejamento Cubo & Estrela, tendo como variável dependente o 

rendimento mássico da reação 

Variável ou B-weight p-level 
interação 

Cubo vs. Estrela -1,35162 0,343460 
Concentração (C) -2,07423 0,264120 

Potência (P) 13,30559 0,000218 
Tempo(n 5,49405 0,017193 

cl 0,09855 o 959324 
p2 -2,18187 0,283705 
Tz 1,14153 0,560595 

C*P 3,82500 0,132788 
C*T -2,75000 0,257880 
P*T -2,42500 0,312621 
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CONCLUSÕES 

Observando os resultados obtidos, concluiu-se que foi possível sintetizar zeólitas a partir de caulim por 

aquecimento em microondas. O tempo necessário para a reaçào é significativamente reduzido, rendimentos de 

até 65 %foram obtidos em menos de 03 horas enquanto outros autores como Silva ct ai. (2003) e lmbert ( 1994) 

mencionam que necessitaram de até 48h utilizando síntese hidrotérmica convencional. 

Para os níveis de variáveis escolhidos, a potência das microondas e o tempo de reação foram as 

variáveis mais efetivas sobre o rendimento da reação. 

A zeólita A que foi obtida se apresentava em cristais de até 5 micrômetros de tamanho com hábito 

cristalino cúbico muito bem definido, um indicativo de que o grau de cristalinidade é alto. 
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