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            RESUMO 

            Essa primeira parte do trabalho visa o estudo da síntese e cristalização da 

zeólita LTA referente a sete dias diferentes e comparados a zeólita LTA comercial, 

mostrando assim qual o tempo necessário para esse catalisador ser sintetizado. 

Observou-se que no intervalo referente a quatro dias a zeólita foi a que mais se 

aproximou da comercial. Esse experimento consiste em fazer a pesagem dos 

reagentes, deixar na temperatura de 30°C, cada amostra em um intervalo de dia,em 

seguida foi feito lavagens, secagem, moagem e por ultimo análise no difrator de raio-

x. 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos grupos mais importantes de catalisadores heterogêneos para as 

indústrias atuais se destacam as zeólitas, com uma grande participação no refino de 

petróleo e na petroquímica, ganhando um aumento potencial em catálise ambiental, 

principalmente nas áreas de pesquisas direcionadas a síntese de produtos da 

química fina. Visando aumentar a acessibilidade aos sítios catalíticos, pesquisas têm 

sido realizadas buscando reduzir o diâmetro de partícula zeolítica da escala 

micrométrica para nanométrica. Essa redução promove um aumento 

significativamente na área superficial do material e dessa maneira, melhores 

atividades catalíticas são reportadas. As indústrias de química fina são as mais 

poluidoras, do ponto de vista ambiental. A maior parte dos resíduos gerados se deve 

ao fato das reações ocorrerem na fase homogênea. A utilização de catalisadores 

sólidos, principalmente em escala nanométrica, surge como alternativa para redução 

de custos e na geração de resíduos, pois seu uso diminui o numero de processos de 

neutralização e separação. 

 

 

OBJETIVO 

                Sintetizar a zeólita LTA em diferentes intervalos de tempo, realizar a 

construção de uma curva de cristalização da zeólita e estudar o comportamento de 

crescimento dos cristais. 

 

           



 

            METODOLOGIA 

   Os reagentes utilizados foram: sílica Aerosil 380(Degussa) como fonte de 

silício; Aluminato de sódio como fonte de alumina; Hidróxido de sódio como agente 

mineralizante e água deionizada. Os reagentes foram utilizados na razão molar de 

3,17Na₂O:1,00Al₂O₃:1,93SiO₂:128H₂O. 

A metodologia para cada amostra consiste em: 

Adicionar 1,1257g de NaOH em 83,1046g de água deionizada, em seguida levar a 

um agitador magnético. Depois da completa dissolução do NAOH, adicionar 1,3871g 

de aluminado de sódio, mantendo a agitação constante até a obtenção de uma 

solução límpida e acrescentar 0,8663g de Aerosil gradativamente, sob agitação 

manual, até que a mistura reacional torne-se homogênea. Colocar a mistura 

reacional em banho termostático por um período de cristalização, variando de 0 a 7 

dias, a 30°C. Decorrido o tempo, submeter o precipitado a diversas lavagens com 

agua deionizada e em ciclos de centrifugação até pH≤8. Depois da lavagem, colocar 

o sólido seco em estufa a 60°C durante 12h, condicionar e caracterizar. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto foi executado da seguinte maneira: Nos meses de abril e maio foi 

feito uma revisão bibliográfica e cronograma, nos dois meses seguintes iniciou-se 

a parte experimental de síntese das amostras da zeólita e nos meses de julho e 

agosto foram feitos os gráficos e as tratativas de dados. 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram construídos gráficos para cada amostra, cada um com seu respectivo 

dia, e os resultados são apresentados na figura 1. E para um melhor entendimento 

um pico do gráfico foi aumentado para demonstrar o comportamento e demonstrar 

qual amostra se aproxima mais da zeólita comercial,que pode ser observado na 

figura 2. 

 



 

 

 

           Figura 1. Gráfico do comportamento das amostras feitas pelo DRX 

 

 

                  Figura 2: Gráfico aumentado das amostras feitas pelo DRX 

 

De acordo com o difratograma montado, pode-se perceber que a amostra 

relacionada à síntese de 4 dias é a que mais se aproxima da zeólita comercial. 
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