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Resumo 

O presente trabalho busca sintetizar, caracterizar e estudar a cinética dos 

cristais da zeólita faujasita nanométrica. A avaliação catalítica é feita utilizando a 

zeólita sintetizada com cristais de diferentes diâmetros como catalisadores 

heterogêneos básicos na condensação de Knoevenagel, afim de compreender a 

influência da cristalinidade na taxa de conversão. Os resultados de difração de raios-

X revelaram um material com baixa organização até o tempo de 24 h de banho 

hidrotérmico a 60 °C. A cristalinidade de zeólita não apresentou aumento 

considerável a partir de um tempo de 60 h de tratamento a 60 °C. 

 

1. Introdução 
 

Pouca atenção tem sido dada a peneiras moleculares com propriedades 

básicas. Isso se deve ao fato que dos 127 processos industriais que utilizam 

catalisadores, somente 10 ocorrem com a utilização de catalisadores básicos.¹ A 

zeólita FAU tem sido pesquisada como catalisador básico, devido a seu alto teor de 

alumínio presente em sua rede (Si/Al = 1,5) e também pelo fato de apresentar o 

maior diâmetro de poros dentre as peneiras moleculares existentes, tornando a 

estrutura zeolítica acessível a um maior número de moléculas. Utilizando a 

condensação de Knoevenagel como reação-modelo, estudos recentes 

demonstraram a importância da redução dos cristais, pois observou-se que a 

redução do diâmetro do cristalito de 80 para 12 nm, proporcionou um aumento na 

conversão de 20%.² 

2. Objetivo 

 

O objetivo do projeto é desenvolver um catalisador com cristais nanométricos 

proveniente da zeólita FAU visando a aplicação na indústria de química fina, onde o 

mesmo seja economicamente viável em relação ao custo de síntese e que possua 

alta conversão e seletividade. Além disso, busca-se determinar a influência da 

cristalinidade e diâmetro dos cristais na atividade do catalisador. 

  



3. Metodologia 

 

1.1  Preparação das amostras 
 

A zeólita FAU nanométrica foi sintetizada a 60 °C conforme metodologia 

descrita por Vicente (2015). O gel foi preparado a partir da dissolução de hidróxido 

de sódio sólido em água deionizada com ajuda de um agitador magnético. Aluminato 

de sódio foi adicionado até a solução se tornar límpida sob agitação constante. Por 

último foi acrescentado o óxido de silício gradativamente até a formação de um gel 

homogêneo sob agitação vigorosa. O produto final apresentou a proporção 8,5 Na2O 

: 1,0 Al2O3 : 10 SiO2 : 180 H2O. O hidrogel foi colocado em um banho hidrotérmico a 

60 °C por tempos variando de 3 a 120 h. Após a cristalização, o produto foi lavado 

com água destilada e filtrado sob sistema à vácuo até pH ≤ 8. Em seguida, a zeólita 

foi transferiada a uma estufa a 60 °C pelo tempo mínimo de 12 h até a completa 

secagem. 

 

1.2  Caracterização 
 

As amostras foram caracterizadas por difratometria de raios-X pelo método de 

pó, utilizando um difratômetro Rigaku (Miniflex) com tubo de Cu e filtro de Ni, 

operando com radiação CuKα (λ = 0,1542 nm). A variação de ângulo ocorreu de 5 a 

35 ° (2θ). 

 

4. Desenvolvimento 
 

As sínteses das amostras para todos os tempos de banhos hidrotérmicos 

foram efetuadas ao longo do mês de Junho/2015. A caracterização por DRX foi 

efetuada durante o mês de Julho/2015. O tratamento dos dados foram realizados 

durante o mês de Agosto/2015. Durante os próximos meses é esperado realizar a 

avaliação catalítica do material como catalisador básico utilizando a condensação de 

Knoevenagel como reação-modelo. 



5. Resultados 
 

A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios-X das amostras obtidas após 

tratamento hidrotérmico a 60 °C para períodos de tempo distintos. 

 

Figura 1. Difratogramas dos produtos sólidos da mistura reacional obtidos após tratamento 

hidrotérmico a 60 °C por 3 (a), 9 (b), 18 (c), 24 (d), 36 (e), 48 (f), 60 (g), 72 (h), 96 (i) e 120 (j) horas. 

 

O sólido se mostrou com baixa organização até um tempo de tratamento de 

18 h. Após 24 h de banho termostático, os primeiros traços de cristalinidade 

começaram a surgir. A amostra com 60 h de síntese apresentou uma cristalinidade 

consideravelmente maior que as anteriores. A partir deste tempo não houve variação 

significativa na cristalinidade da zeólita até 120 h. 
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