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Resumo: Foram analisadas diferentes condições para 

síntese da zeólita faujasita NaX com o objetivo de 

determinar o melhor método para obtenção de alta 

cristalinidade. Posteriormente funcionalizou-se carbono 

negro de fumo XC72-R, utilizando ácido nítrico ou 

peróxido de hidrogênio, e foram preparadas novas 

amostras de zeólita X introduzindo as formas de 

carbono tratado, com o intuito de gerar mesoporosidade 

nos cristais, as amostras foram analisadas por difração 

de raios-X, adsorção, infravermelho e microscopia. 

 

1. Introdução 
As zeólitas são aluminosilicatos cristalinos formados 

pela combinação de tetraedros de sílicato (SiO4) e de 

aluminato (AlO4-), sua estrutura tem uma porosidade 

controlada que é formada pelo arranjo tridimensional de 

seus componentes químicos. Assim sendo, os poros têm 

diâmetros moleculares e por esse motivo podem realizar 

separações por tamanho crítico molecular. Por isso são 

conhecidas também por peneiras moleculares zeolíticas. 

O termo peneiras moleculares é restrito aos materiais 

inorgânicos que possuem poros uniformes com 

diâmetros na faixa de tamanho nanométrico: os 

microporosos (< 2 nm) ou mesoporosos (2-20 nm).  

As zeólitas têm encontrado grande aplicação como 

catalisadores heterogêneos, porém, em muitas 

aplicações, um problema encontrado é que apresentam 

somente microporos, o que impõe limitações difusionais 

sobre as moléculas de reagentes e produtos. Portanto a 

síntese de zeólitas mesoporosas tem por objetivo 

aumentar a acessibilidade aos seus sítios ativos.  

O objetivo deste trabalho é cristalizar zeólitas X e Y 

contendo negro de fumo funcionalizado de forma a 

facilitar a integração dentre as espécies de sílica e 

carbono durante a cristalização da zeólita de forma a 

ocluir as partículas de carbono para gerar os mesoporos. 

 

2. Metodologia 
Inicialmente foi aplicado o Método de Placket-Burman 

para seleção das variáveis mais importantes na 

cristalização do ponto de vista estatístico. Em seguida o 

método de síntese utilizado teve como base o trabalho 

de Jacobsen et al. (2000) [1], utilizando os como 

principais reagentes o silicato de sódio e o aluminato de 

sódio. A funcionalização do negro de fumo 

(nanopartículas de carbono) foi baseada nos métodos de 

Carmo, Linardi e Poço (2009) [2], as partículas obtidas 

nesse processo foram então incorporadas aos cristais de 

zeólitas. Após este procedimento foram realizadas 

análises visando verificar o efeito da introdução de 

carbono funcionalizados, na geração de mesoporosidade 

nos cristais de zeólitas do tipo de estrutura estudada. 

3. Resultados 
Por meio das análises de adsorção verificou-se que as 

melhores condições para a cristalização da zeólita X 

são: tempo de mistura de 0,5 a 1 min., tempo de 

agitação ~ 5 min., impelidor tipo serra dentada, tempo 

de cristalização de ~ 23 h e ausência de sementes. Tal 

resultado foi confirmado a partir da comparação da 

difração de raios-X da amostra que apresentou maior 

adsorção, com a difração de uma amostra de zeólita X 

considerada padrão, e uma que apresentou um resultado 

menos satisfatório, como mostrado na Figura 1. 

Figura 1: Difração de raios-X das amostras de zeólita X. 

 

4. Conclusões 
Foi possível concluir qual o melhor método para 

obtenção de alta cristalinidade na síntese de zeólita X e 

consequentemente pode-se determinar o procedimento 

utilizado na síntese contendo o carbono funcionalizado.  

Ainda não foi possível determinar com certeza se o 

carbono foi ou não ocluído nos cristais da zeólita X, 

pois a presença das partículas funcionalizadas interferiu 

nas fases cristalinas formadas durante a síntese. 
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