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RESUMO 

 

A utilização elevada e o descarte/uso inadequado de resíduos de pesticidas pelas empresas 

agrícolas têm se tornado fontes de contaminação para o meio ambiente que precisam ser 

eliminadas ou minimizadas. Desta forma, a utilização de zeólitas em processos de 

adsorção pode ser uma solução ambientalmente adequada. As zeólitas são 

aluminossilicatos cristalinos que possuem uma diversidade de aplicações, devido á suas 

propriedades específicas como elevada capacidade de adsorção e propriedades ácidas e 

básicas. Porém, mesmo com todas essas características únicas, as zeólitas apresentam 

uma desvantagem, à presença única de microporos em sua estrutura, o que limita a sua 

aplicação em reações que envolvem moléculas volumosas. Contudo, estudos têm sido 

desenvolvidos com a finalidade de obter zeólitas com estrutura hierárquica, ou seja, 

zeólitas com mais de um nível de tamanho de poros. Além disso, a inserção de óxidos 

metálicos em sua estrutura contribui para maior atividade desses materiais. Neste trabalho 

foi realizado o tratamento alcalino na zeólita Beta com solução de hidróxido de amônio 

na presença e ausência de um direcionador orgânico de estrutura mesoporosa, o brometo 

de cetiltimetilamônio (CTAB), bem como a inserção do óxido de magnésio durante o 

tratamento alcalino. Todos os materiais apresentaram fases cristalinas referente a 

estrutura zeolítica da BEA após o tratamento alcalino, sem nenhuma alteração na 

cristalinidade dos materiais. A presença do CTAB gera a formação de porosidade 

secundária ordenada, e a sua ausência a formação de porosidade secundária ampla e 

desordenada. Todas as amostras após o tratamento alcalino, exibiram propriedades 

texturais (SEXT, VTOT e VMESO) superiores a zeólita Beta de partida, comprovando a 

formação da porosidade secundária. A solução de hidróxido de amônio foi eficaz na 

geração de porosidade secundária, assim como, também, contribuiu para a inserção do 

óxido de magnésio na estrutura zeolítica. A presença do óxido de magnésio contribuiu 

para elevados valores de SEXT, VTOT e VMESO, quando comparado à zeólita padrão e 

demais amostras. As zeólitas hierárquicas e a amostra padrão exibiram valores 

significativos de adsorção dos herbicidas, porém não houve correlação significativa com 

a acessibilidade demonstrada pelos materiais. Os materiais obtidos possuem 

potencialidade para diversas outras aplicações em processos de adsorção (CO2, fármacos) 

e catálise (craqueamento de poliolefinas).  

 

Palavras-chave: Zeólita; Beta; tratamento alcalino; agente direcionador. 



    

 

 

 

ABSTRACT 

 

The high utilization and inappropriate disposal / use of pesticide residues by agricultural 

companies have become sources of contamination for the environment that need to be 

eliminated or minimized. Thus, the use of zeolites in adsorption processes can be an 

environmentally appropriate solution. Zeolites are crystalline aluminosilicates that have 

a variety of applications, due to their specific properties such as high adsorption capacity 

and acidic and basic properties. However, even with all these unique characteristics, 

zeolites have a disadvantage, due to the unique presence of micropores in their structure, 

which limits their application in reactions involving bulky molecules. However, studies 

have been developed in order to obtain zeolites with hierarchical structure, that is, zeolites 

with more than one level of pore size. In addition, the insertion of metal oxides in its 

structure contributes to greater activity of these materials. In this work, the alkaline 

treatment was carried out on Beta zeolite with ammonium hydroxide solution in the 

presence and absence of an organic driver with a mesoporous structure, 

cetylthimethylammonium bromide (CTAB), as well as the insertion of magnesium oxide 

during the alkaline treatment. All materials presented crystalline phases referring to the 

BEA zeolytic structure after the alkaline treatment, without any change in the crystallinity 

of the materials. The presence of CTAB generates the formation of ordered secondary 

porosity, and its absence the formation of wide and disordered secondary porosity. All 

samples after the alkaline treatment, exhibited textural properties (SEXT, VTOT and VMESO) 

superior to Beta starting zeolite, proving the formation of secondary porosity. The 

ammonium hydroxide solution was effective in generating secondary porosity, as well as 

contributing to the insertion of magnesium oxide in the zeolitic structure. The presence 

of magnesium oxide contributed to high values of SEXT, VTOT and VMESO, when compared 

with standard zeolite and the other samples. The hierarchical zeolites and the standard 

sample showed significant adsorption values of the herbicides, however there was no 

significant correlation with the accessibility demonstrated by the materials. The materials 

obtained have the potential for several other applications in adsorption processes (CO2, 

drugs) and catalysis (cracking of polyolefins). 

 

Keywords: Zeolite; Beta; alkaline treatment; directing agent. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

As atividades agrícolas e as fábricas de pesticidas têm poluído cada vez mais as águas 

superficiais como rios, lagos e solos. Esse fato tem se tornado um problema ambiental 

para a saúde humana e os ecossistemas. Desta forma, para minimizar tal problema, a 

União Europeia criou programas com o objetivo de desenvolver tecnologias para diminuir 

os resíduos de pesticidas em águas potáveis (OTURAN, et al., 2010). Desta forma, 

diversos métodos de tratamento foram desenvolvidos, como coagulação, oxidação 

química, fotodegradação, filtração por membrana e adsorção. A adsorção é um método 

de baixo custo e eficiente para a remoção de poluentes perigosos (CHENG, LI e LIU, 

2018). A remoção dos contaminantes pode ser influenciada por características como 

capacidade de adsorção, área específica, volume de poros, e tamanho e distribuição de 

tamanho de poros (KAYKHA, SASANI e MARGHZAR, 2018). Dentre os adsorventes, 

os materiais zeolíticos são adsorventes seletivos que podem ser encontrados no ambiente 

ou sintetizados em laboratórios (KAYKHA, SASANI e MARGHZAR, 2018). 

       As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos e microporosos de estrutura porosa, que 

apresentam cátions trocáveis, geralmente metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. 

Elas apresentam uma estrutura formada por uma rede tridimensional de tetraedros 

interligados, que possuem canais e cavidades de dimensões moleculares. Esses tetraedros 

são formados por unidades de (SiO4 ou AlO4
-) ligados entre si, pelo compartilhamento 

dos átomos de oxigênio formando as unidades secundárias (BRECK, 1984; BRAGA e 

MORGON, 2007; GRECCO, RANGEL e URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013). Elas 

apresentam algumas características peculiares, tais como: elevadas áreas específicas e 

capacidade de adsorção, propriedades ácidas e básicas, diferentes tipos de seletividade de 

forma e tamanho de canais e cavidades que são compatíveis com grande parte das 

moléculas das matérias-primas utilizadas nas indústrias (LUNA e SCHUCHARDT, 2001; 

GRECCO, RANGEL e URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013). 

       Entretanto, a presença única da rede microporosa é uma desvantagem devido ao fato 

de ocasionar uma limitação de difusão mássica, principalmente, de moléculas volumosas, 

desta forma diminuindo a velocidade de reação. Além disso, pode ocorrer o bloqueio dos 

microporos ou a formação de coque favorecendo a desativação do catalisador (WEI, et 

al., 2015).  

       Para superar essa desvantagem, alternativas são desenvolvidas no sentido de obter 
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zeólitas com meso ou macroporosidade, as chamadas zeólitas hierarquizadas. Estas 

apresentam pelo menos dois níveis de tamanho de poros, o que aumenta a facilidade de 

difusão de moléculas volumosas por sua estrutura (WEI, et al., 2015). Diante dos vários 

métodos de hierarquização, a dessilicação tem chamado a atenção. A dessilicação 

consiste na remoção de átomos de silício da estrutura do material sendo um método 

eficiente para geração de mesoporos. Esses estão interligados e acessíveis a partir da área 

externa do material zeolítico superando as limitações de difusão molecular (GROEN, 

MOULIJN e PÉREZ-RAMÍREZ, 2006; HASAN, et al., 2015). Para a remoção de átomos 

de silício da estrutura das zeólitas, via dessilicação, são utilizadas bases inorgânicas, como 

por exemplo, NaOH, KOH e LiOH, bem como bases orgânicas como uréia, hidróxido de 

tetrapropilamônio, hidróxido de amônio, entre outras (ABELLO, BONILLA e PÉREZ-

RAMÍREZ, 2009; HASAN, et al., 2015). Neste sentido a utilização de bases orgânicas 

mostra que após o tratamento alcalino a zeólita não precisa ser submetida a processo de 

troca iônica para transformação na sua forma protônica (TIAN, et al., 2016). 

Ultimamente, a utilização de surfactantes durante o tratamento pós-síntese de 

dessilicação, tem sido eficiente para a geração de porosidade hierárquica (SACHSE E 

GARCIA-MARTINEZ, 2017). 

        A combinação de zeólitas com partículas metálicas proporcionam materiais 

zeolíticos bifuncionais podendo catalisar diferentes tipos de reações em sítios ativos 

diferentes (MÉRIAUDEAU e NACCACHE, 1997; BARBARO, et al.,2012; 

FARRUSSENG e TUEL,2016). A incorporação de metais nos materiais porosos pode 

ocorrer por uma abordagem de pós-modificação. Essa abordagem inclui os processos de 

troca iônica, impregnação e deposição-precipitação (LIMLAMTHONG e YIP, 2019). Os 

materiais zeolíticos têm sido aplicados como catalisadores em processos que envolvem 

conversão de biomassa em substâncias de maior valor agregado. As propriedades ácidas 

desses materiais têm grande importância na desoxigenação de componentes condensáveis 

na biomassa (LIMLAMTHONG e YIP, 2019.) 

     Desta forma, o intuito desse trabalho é ampliar o conhecimento científico sobre o tema 

de zeólitas hierarquizadas para aplicação em processo de adsorção de herbicidas visando 

à diminuição dos problemas ambientais, utilizando um método de preparo simples que 

tornem o processo economicamente e ambientalmente viável. 
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2- OBJETIVOS  

 

  2.1. OBJETIVO GERAL  

 

Promover porosidade secundária na zeólita Beta através de tratamento alcalino 

pós-síntese, e aplicá-la na adsorção de herbicidas. 

 

    2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Sintetizar a zeólita Beta microporosa; 

 Promover o tratamento alcalino da zeólita Beta nas formas calcinadas e não 

calcinadas utilizando uma solução de NH4OH 0,5M; 

 Verificar o efeito de diferentes quantidades de surfactante (Brometo de 

cetiltirmetilamônio-CTAB) no tratamento alcalino; 

 Inserir 10% de metal magnésio, durante o tratamento alcalino; 

 Determinar as propriedades físico-químicas dos catalisadores obtidos usando as 

técnicas de: Difração de raios-X (DRX) e fluorescência de raios-X (FRX), 

Adsorção e dessorção de nitrogênio (B.E.T); 

 Aplicar as zeólitas obtidas na adsorção de herbicidas. 
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3-  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1   HERBICIDAS  

 

Um tipo de poluente que tem provocado problemas para o meio ambiente, são os 

pesticidas. Os pesticidas são um conjunto de substâncias químicas sintéticas, que 

possuem como único objetivo a proteção das culturas de pragas que se tornaram 

praticamente, indispensáveis na prática agrícola moderna (MOHANTY e JENA, 2019). 

Os pesticidas podem ser classificados em vários subgrupos, como fungicidas, herbicidas, 

rodenticidas, inseticidas, entre outros (MOHANTY e JENA, 2019; FRAZAR, 2000) de 

acordo com a proteção que oferecem a fungos, insetos etc.... A utilização excessiva de 

pesticidas e o seu descarte inadequado, pode gerar a contaminação dos solos, água 

subterrânea, rios e lagos. Desta forma a grande utilização dessas substâncias e o descarte 

de seus resíduos de forma inadequada provoca problemas ambientais (ISLAM, et al., 

2018). 

No controle de gramíneas e ervas daninhas, os herbicidas Diuron [3-(3,4-

diclorofenil)-1,1-dimetilureia], Hexazinona [3-cilco-hexil-6-(dimetilamino)-1-metil1,35-

triazina-2,4(1H, 3H) diona] e o Sulfometuron metil {metal 2 [(4,6-dimetilpiridina-2-il) 

carbamoil sulfamoil] benzoato} são bastante utilizados em pré e pós emergência (SILVA, 

et al., 2019). O Diuron é um herbicida utilizado em diversas formulações e encontrado 

em águas naturais (PIPI, et al., 2014; OTURAN, et al., 2008; PIPI, et al., 2014), cuja 

estrutura é apresentada na Figura 1. 

Figura 1: Estrutura química do herbicida Diuron. 
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Fonte: Pipi, et al (2014). 

O herbicida Hexazinone é utilizado para diversas aplicações, como no controle de 

ervas daninhas que apresentam folhas largas, gramíneas e plantas lenhosas (TORO, 

MARESTONI e SOTOMAYOR, 2015), sua estrutura química é apresentada na Figura 2. 

Os elementos químicos exibidos na Figura 2 estão representados pelas seguintes cores: H 

(branco); C (cinza); N (azul); O (vermelho) e o par de elétrons referente ao átomo de 

nitrogênio (rosa). 

. 

Figura 2: Estrutura química do herbicida Hexazinone. 

 

Fonte: Toro, Marestoni e Sotomayor, (2015). 

O herbicida Sulfometuron metil, é utilizado no controle de gramíneas, perenes e 

ervas daninhas, em locais industriais e para outros fins não agrícolas (TRUBEY, 

BETHEM e PETERSON, 1998; DING, et al., 2010). A sua estrutura química é 

apresentada na Figura 3. 

Figura 3: Estrutura química do herbicida Sulfometuron metil. 

 

Fonte: Ding, et al (2010). 

3.2. ZEÓLITAS 

 

A primeira zeólita mineral foi descoberta pelo Barão Cronstedt em 1756 na 

Suécia. Após alguns anos, esses materiais passaram a ser denominados peneiras 

moleculares, devido apresentarem poros pequenos que impedem a passagem de 
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moléculas volumosas e possibilitam a passagem de moléculas pequenas (BRAGA E 

MORGON, 2007). As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos formados por unidades 

tetraédricas de TO4 (onde T= Si ou Al) interconectadas por átomos de oxigênio formando 

estruturas tridimensionais que apresentam cavidades internas de dimensão molecular, 

onde os cátions presentes contrabalanceiam as cargas negativas da estrutura geradas pela 

presença de átomos de alumínio (DAVIS, 2015). 

Elas possuem propriedades valiosas, porém os materiais zeolíticos naturais, 

constantemente, apresentam falhas e irregularidades na sua estrutura limitando suas 

aplicações (CHESTER E DEROUANE, 2009). Desta forma, eles apresentam 

desvantagens quando comparados com as zeólitas sintéticas para a utilização na área de 

catálise, dentre elas estão as impurezas indesejáveis, a variação da composição química 

de um depósito para outro, diferentemente, da indústria não ocorre a otimização das 

propriedades desses materiais pela natureza (WEITKAMP, 2000).  

A cela unitária de uma zeólita pode ser representada pela Equação 1: 

M 𝑥 𝑛⁄  [ (AlO2 )x ( SiO2 )y ] .  wH2O     Eq. 1                                                                                       

Onde: n é a valência do cátion M, w é o número de moléculas de água, x + y é o 

número total de tetraedros por cela unitária e por último y/x é a razão atômica Si/Al que 

varia de um valor mínimo de 1 a infinito (GUISNET e GILSON, 2002; BRAGA E 

MORGON, 2007). Devido à possibilidade de diferentes tamanhos e sistemas de poros, as 

zeólitas tem grande importância em processos de purificação, adsorção e catálise, entre 

outros (BRAGA e MORGON, 2007). Elas apresentam características que as tornam 

diferentes de outros materiais como poros e estruturas definidas, elevada capacidade de 

adsorção devido à alta porosidade, elevada estabilidade térmica e mecânica, geração de 

sítios ácidos que podem ser controlados de acordo com a aplicação desejada, dimensões 

moleculares e seletividade de forma (CORMA, 1992; LUNA e SCHUCHARDT, 2001; 

CORMA, 2003; MINTOVA, GILSON e VALTCHEV, 2013). A seletividade de forma e 

tamanho é de fundamental importância para diversos processos catalíticos. A seletividade 

de forma pode ser classificada em três tipos: seletividade de reagentes, seletividade de 

produtos e seletividade do estado de transição como é demonstrado na Figura 4. Para 

ocorrer à seletividade de forma, o catalisador deve apresentar poros uniformes com 

dimensões moleculares. Essa porosidade uniforme resulta de uma estrutura altamente 

ordenada como é o caso das zeólitas (YILMAZ e MÜLLER, 2009).  
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Figura 4: Tipos de seletividade de forma em zeólitas 
. 

 

Fonte: Adaptado de Smart, Moore (2012). 

As zeólitas apresentam estrutura tridimensional e tetraedricamente conectada, 

formadas a partir de tetraedros TO4 conectados pelo compartilhamento de átomos de 

oxigênio nos seus vértices, sendo T qualquer cátion coordenado tetraedricamente. Esses 

materiais apresentam estrutura aberta e a presença de canais e cavidades. Desta forma, 

esses materiais apresentam estruturas com abertura de poros e dimensionalidade dos 

sistemas de canais diferentes, como é apresentado na Figura 5 (MCCUSKER e 

BAERLOCHER, 2001). As zeólitas convencionais são, tipicamente, constituídas por 8, 

10 ou 12 átomos tetraédricos (átomos T) dispostos como anéis que apresentam tamanhos 

de poros inferiores a 1 nm. Desta forma, as zeólitas apresentam poros que podem ser 

classificados como pequenos, médios, grandes e extragrandes (DAVIS, 1997; ZHANG e 
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OSTRAAT, 2016) nestes casos materiais com mais de 12 átomos compondo o anel de 

abertura do poro (MOLINER, MARTINEZ E CORMA, 2013). 

 

 

Figura 5: Formação do arranjo estrutural de algumas zeólitas. 

 

Fonte: Adaptado de Weitkamp (2000). 

 

Elas, também, podem ser classificadas de acordo com o tamanho da abertura dos 

poros, e com número de dimensões existentes no interior dos cristais, o que permite a 

difusão de determinada molécula, como é apresentado na Tabela 1 (MOLINER, 

MARTÍNEZ e CORMA, 2015). 
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Fonte: Adaptado de Luna e Schuchardt (2001). 

Outra forma de classificação zeolítica pode ser determinada pelo número de poros 

que correm em diferentes direções no interior da estrutura zeolítica. Assim as zeólitas 

podem ser classificadas como unidimensional, bidimensional e tridimensional, como é 

exibido na Figura 6 (LUNA e SCHUCHARDT, 2001; MOLINER, MARTINEZ e 

CORMA, 2013). 

I. Unidimensional  Estruturas com canais contínuos sem interceptação; 

II. Bidimensional  Estruturas com canais que interceptam em dois eixos; 

III. Tridimensional  Estruturas com canais que se interceptam em três eixos. 

Figura 6: Tipos de dimensionalidade. 
 

 

 

 

 

 

Tamanho do 

microporo 

Diâmetro 

do poro 

(Å) 

 

Nome comum 

Símbolo 

Estrutural 

 

Dimensionalidade 

 

Maior Molécula 

Adsorvível 

Pequeno 4,1 Zeólita A LTA 3 n-hexano 

 

Médio 

 

5,3 x 5,6 

3,9 x 6,3 

5,5 x 6,2 

 

TS-1, ZSM-5 

AlPO-11 

ZSM-12 

 

MFI 

AEL 

MTW 

 

3 

1 

1 

 

Cicloexano 

Cicloexano 

- 

 

Grande 

 

7,3 

7,4 

~6 x ~7 

 

AlPO-5 

Zeólita X, Y 

Zeólita β 

 

AFI 

FAU 

BEA 

 

1 

3 

3 

 

Neopentano 

Tributilamina 

- 

 

Supergrande 

 

7,9 x 8,7 

12,1 

13,2 x 4,0 

 

AlPO-8 

VPI-5 

Cloverita 

 

AET 

VFI 

CLO 

 

1 

1 

3 

 

-Triisopropilbezeno 

- 

Tabela 1: Características dos microporos de algumas estruturas zeolítica. 
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Fonte: Moliner, Martínez e Corma (2015). 

 

As propriedades ácidas das zeólitas são uma das características de fundamental 

importância e está diretamente ligada à sua crescente procura na aplicação de 

hidrocarbonetos e em reações de compostos orgânicos (GRECCO, RANGEL e 

URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013). Devido à presença de espécies Al3+
 trivalentes na 

estrutura da zeólita, as cargas negativas provocadas pelas quatro ligações que o alumínio 

faz, são balanceadas por cátions como Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4
+ ou H+. A presença de 

H+ gera zeólitas com acidez de Brønsted (BORONAT e CORMA, 2015). Essa acidez 

pode ser obtida através de um processo de troca iônica utilizando uma solução de NH4Cl, 

e posterior lavagem e calcinação para ocorrer a transferência do próton (MORENO e 

RAJAGOPAL, 2009). A acidez de Brønsted está relacionada com os grupos hidroxila em 

ponte, Si–O(H)–Al, em que  um próton está ligado ao átomo de oxigênio, que por sua 

vez, está ligado a um átomo de silício e a um átomo de alumínio, como é demonstrado na 

Figura 7 (BORONAT e CORMA, 2015). A geração de acidez de Lewis ocorre através de 

um processo de desidratação em temperaturas elevadas, onde os sítios ácidos de Lewis 

são formados através de dois sítios ácidos de Brønsted, de acordo com a Figura 7 

(GRECCO, RANGEL e URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013; CALDEIRA, 2013). 

Figura 7: Formação dos sítios ácidos de Lewis e Brønsted. 
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Fonte: Grecco, Rangel e Urquieta-González (2013). 

3.3. ZEÓLITA BETA 

 

A síntese da zeólita Beta foi obtida pela primeira vez em 1967 pela Mobil Oil 

Corporation, utilizando como agente direcionador de estrutura o hidróxido de 

tetraetilamônio (TEAOH) a partir de um gel aluminossilicato aquoso básico 

(WADLINGER, KERR E ROSINSKI, 1967; LU et al., 2015). A zeólita Beta pode 

ser obtida utilizando a seguinte equação da composição de cela unitária:  

[xNa . (1 _ x) TEA] AlO2 
. ySiO2 

. wH2O      Eq. 2 

Sendo x ≤ 1,0 (normalmente 0,4); 5 < y < 100 (normalmente 10); w ≤ 4 e TEA 

corresponde o cátion tetraetilamônio (NEWSAM et al., 1988).  

A zeólita Beta é formada por quatro anéis de cinco membros (54) conectadas umas 

às outras por meio de anéis de 4 membros formando camadas com 12 anéis em forma 

de sela. Onde camadas adjacentes são relacionadas entre si por uma rotação de 90 ° 

como é apresentado na Figura 8 (MCCUSKER E BAERLOCHER, 2001). 

 

Figura 8: Unidades estruturais da estrutura zeolítica BEA. 

 
Fonte: www.iza-structure.org (2019). 

A zeólita Beta apresenta uma estrutura muito complexa que consiste no 

intercrescimento de duas estruturas diferentes, denominadas como polimorfo (A e B) 

a combinação dessas duas estruturas gera uma terceira estrutura, denominada 

polimorfo C, como é demonstrado na Figura 9 (COSTA E CAPAZ, 2015; 

CALDEIRA, 2013; CORMA et al., 2008; SUN et al., 2007; OHSUNA et al., 2002). 

Neste caso, ocorre uma forma especial de polimorfismo sendo as estruturas diferentes 

apenas no número ou na sequência de empilhamento das camadas do átomo na célula 

unitária. Desta forma, os polimorfos da zeólita Beta possuem a mesma camada, 

porém, sequencias de empilhamentos diferentes (COSTA E CAPAZ, 2015; 

NEWSAM et al., 1988).  

http://www.iza-structure.org/
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Figura 9: Tipos de polimorfos da zeólita Beta. 

 

Fonte: Adaptado de Sun, et al (2007). 

A zeólita Beta é um material zeolítico de poros grandes que possui um sistema 

tridimensional de canais interconectados apresentando dois tamanhos de poros distintos. 

Esses diâmetros de poros estão na faixa de 5,6 x 5,6 Å e 7,7 x 6,6 Å, como é apresentado 

na Figura 10 (AGUADO et al., 2000). 

 

Figura 10: Dimensões da estrutura BEA na direção [100] e [001]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Li, Li e Yu (2017). 
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3.4.UTILIZAÇÃO DAS ZEÓLITAS EM PROCESSOS INDUTRIAIS  

 

A diversidade de aplicações das zeólitas ocorre devido às suas características como 

suas estruturas porosas peculiares, composição específica e a possibilidade de 

modificação da estrutura através de metodologias pós-síntese. Destra forma é possível à 

adaptação das propriedades para uma determinada aplicação (KARGE e WEITKAMP, 

1998; LI, VALLA e GARCIA‐MARTINEZ, 2014; KUBŮ, MILLINI e ŽILKOVÁ, 

2019). Nas indústrias petroquímicas, as zeólitas têm sido empregadas como catalisadores 

eficientes, adsorventes e trocadores iônicos, sendo amplamente utilizadas no cotidiano 

(LI, LI e YU, 2017). 

As aplicações das zeólitas na área industrial se dá através dos processos onde são 

usadas como: 

 

1. ADSORVENTES – As zeólitas tem grande capacidade de adsorção e foram 

aplicadas primeiro na secagem de gás refrigerante e gás natural, em seguida na 

separação de n-/iso-butano (GUISNET e GILSON, 2002). 

2. TROCADORES IÔNICOS – Devido à grande capacidade de adsorção e capacidade 

de trocar íons, as zeólitas são aplicadas na remoção de poluentes como óleo, metais 

pesados e resíduos radioativos (YILAR e MULLER, 2009). 

3. CATALISADORES OU SUPORTE DE CATALISADORES – A seletividade de 

forma das zeólitas, proporcionam um papel importante na área da catálise. Esses 

materiais podem ser aplicados nos processos de hidroxilação, alquilação e epoxidação 

(YILAR e MULLER, 2009). 

4. HIDROCRAQUEAMENTO – Esse processo consiste na necessidade de converter 

frações mais pesadas e que possuem menor valor em hidrocarbonetos de menor cadeia 

e maior valor agregado, como por exemplo os combustíveis dos transportes (PRIMO 

e GARCIA, 2014). 

A utilização das zeólitas não se limita apenas nas aplicações tradicionais na indústria 

química. Esses materiais têm ganhado espaço cada vez mais em processos sustentáveis 

como na área de energia renovável, conversão de biomassa, célula de combustível, 

armazenamento de energia térmica e captura e conversão de CO2 (LI, LI e YU,2017). 

 

3.5. ZEÓLITAS HIERARQUIZADAS  
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Os materiais porosos são classificados pela União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (IUPAC) em três tipos de acordo com o tamanho de seus poros, como é 

apresentado na Tabela 2 (HARTMANN, MACHOKE e SCHWIEGER, 2016). 

Tabela 2: Classificação dos materiais porosos de acordo com a IUPAC. 

 

Materiais porosos Diâmetro de poros (nm) 

Microporos   Dp < 2 

Mesoporos 2 < Dp < 50 

Macroporos Dp > 50 

Fonte: International Union of Pure and Applied Chemistry (2019).  

 As zeólitas possuem baixa densidade com microporos interconectados apresentando 

distribuição de tamanho de poro bastante estreita. Esses materiais exibem uma 

propriedade discriminadora de tamanho em nível molecular, devido aos seus pequenos 

tamanhos de poros. Desta forma, moléculas volumosas que possuem tamanhos acima de 

1 nm são excluídas da superfície interna das zeólitas. O transporte de massa lento pode 

ocasionar a possibilidade de reações indesejáveis, com a formação de coque e como 

consequência a desativação das zeólitas (MÖLLER e BEIN, 2013). 

Em consequência dessa limitação, estudos têm sido dedicados ao desenvolvimento de 

materiais que exibam diâmetros de poros na faixa de mesoporos (GRECCO, RANGEL e 

URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013). Desta forma, três tipos de materiais mesoporosos 

podem ser obtidos através de alguns mecanismos de formação da mesofase. Dentre eles, 

está a família M41S de silicatos ou aluminossilicatos mesoporosos, que engloba as fases 

hexagonal, cúbica e lamelar, assim se tem como exemplo o MCM-41, MCM-48 e MCM-

50 (ZHAO, LU e MILLAR, 1996; VARTULI et al., 1998; GRECCO, RANGEL e 

URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013). No segundo tipo estão os materiais mesoporosos que 

possuem interações entre surfactantes e espécies inorgânica neutras, como por exemplo, 

os materiais mesoporosos hexagonais HMS e MSU (TANEV, CHIBWE e PINNAVAIA, 

1994; GRECCO, RANGEL e URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013). E por fim, o último tipo 

incluem o material mesoporoso SBA-15 (ZHAO et al., 1998; GRECCO, RANGEL e 

URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013) 

Contudo, quando comparados com os materiais zeolíticos, esses materiais apresentam 

propriedades inferiores, como por exemplo, acidez e estabilidade hidrotérmica e 

mecânica. Desta forma, ocorre uma limitação das aplicações desses materiais na área 

industrial, principalmente em catálise (ON et al., 2001; GRECCO, RANGEL e 

https://iupac.org/
https://iupac.org/
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URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013). 

 Desta forma, a obtenção de materiais zeolíticos hierárquicos tem se tornado o 

cento de interesse nos últimos anos (KOOHSARYAN e ANBIA, 2016). A expressão de 

hierarquia quando tratada em relação à porosidade nas zeólitas, está relacionada com a 

adição de uma segunda porosidade, seja ela mesoporos, macroporos ou ambos. Assim, as 

zeólitas hierarquizadas podem conter na sua estrutura mesoporos (zeólitas mesoporosas) 

ou macroporos (zeólitas macroporosas) ou a combinação dos três (micro, meso e 

macroporos) (HARTMANN, MACHOKE e SCHWIEGER, 2016).  

As zeólitas hierárquicas quando comparadas com as zeólitas convencionais 

apresentam propriedades superiores, tais como redução das limitações estéricas na 

conversão de moléculas volumosas, aumento da taxa de difusão intracristalina, variação 

da seletividade em relação aos produtos finais e diminuição do efeito de desativação do 

coque (SERRANO, ESCOLA e PIZARRO, 2013). Além disso, os materiais hierárquicos 

proporcionam a dispersão homogênea de componentes ativos na sua superfície, como por 

exemplo, os metais ou óxidos (KOOHSARYAN e ANBIA, 2016). 

 Desta forma, existem diversas estratégias para a obtenção de materiais 

hierárquicos. Essas estratégias podem ser classificadas em dois grupos: top-down (de 

cima para baixo) e bottom-up (de baixo para cima) (ZHANG e OSTRAAT, 2016). No 

grupo top-down a porosidade secundária é gerada através de modificações pós-síntese. 

Enquanto que no grupo bottom-up a porosidade secundária é gerada através de modelos 

durante a síntese ou através de modificações de condições de síntese (HARTMANN, 

MACHOKE e SCHWIEGER, 2016; FELICZAK-UZIK, 2018). O grupo bottom-up tem 

como exemplo os moldes duro, moldes macios e ausência de moldes. O grupo é composto 

pelos processos de demetalação (desaluminação e dessilicação), delaminação e 

recristalização (LI, VALLA e GARCIA‐MARTINEZ, 2014; GARCÍA-MARTÍNEZ e 

LI, 2015; HARTMANN, MACHOKE e SCHWIEGER, 2016; FELICZAK-GUZIK, 

2018). A utilização de um meio alcalino no tratamento das zeólitas dentro do grupo top-

down tem sido considerada uma alternativa eficaz na geração de uma porosidade 

secundária (mesoporos), devido ser um processo simples, eficiente e econômico (LIU, et 

al., 2016). 

 A dessilicação é um dos processos mais utilizados na geração de uma porosidade 

secundária nas zeólitas. Esse processo ocorre através da remoção seletiva de átomos de 

silício da estrutura da zeólita em meio alcalino, como é demonstrado na Figura 11. A 

remoção de silício depende da razão molar Si/Al. Uma razão molar Si/Al baixa, favorece 
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baixa remoção de átomos de silício, devido a maior presença de átomos de alumínio que 

dificulta a hidrólise da ligação Si-O-Al na presença de OH-. Alta razão molar Si/Al 

favorece maior remoção de átomos de silício (GROEN, et al.,2004). Esse processo 

mantém o caráter microporoso e propriedades ácidas das zeólitas. A geração da 

porosidade secundária através do processo de dessilicação influência nas propriedades 

estruturais e ácidas das zeólitas, que como consequência altera a atividade, seletividade e 

tempo de vida desses materiais (KOOHSARYAN e ANBIA, 2016; FELICZAK-GUZIK, 

2018). 

 

Figura 11: Processo de dessilicação de zeólitas na presença de NaOH. 

 

Fonte: Adaptado de Groen et al (2004). 

 

 A remoção de átomos de silício da estrutura das zeólitas ocorre através da 

utilização de bases inorgânicas, como por exemplo, NaOH, KOH e LiOH e através de 

bases orgânicas (ABELLO, BONILLA e PÉREZRAMÍREZ, 2009; HASAN, et al., 

2015). Porém existe uma diferença na utilização desses dois tipos de bases. Após a 

utilização de bases inorgânicas durante o tratamento alcalino, é necessário um processo 
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de troca iônica para a obtenção da forma NH4
+ e posteriormente a obtenção da forma 

protônica por calcinação. Quando o tratamento alcalino é realizado através de bases 

orgânicas, como por exemplo, o tetrapropilamônio (TPAOH) não é necessário à 

realização de troca iônica para a obtenção da forma protônica (ABELLO, BONILLA e 

PÉREZ-RAMÍREZ, 2009; HOLM, HASEN e CHRISTENSEN, 2009; HASAN, et al., 

2015). 

 Ultimamente, o tratamento alcalino de zeólitas na presença de um surfactante de 

alquilamônio de cadeia longa, como por exemplo, o brometo de cetiltimetilamônio 

(CTAB), tem chamado à atenção, como é demonstrado na Figura 12 (LIU et al., 2016; 

SCHMIDT et al., 2013; YINGPING et al., 2013). Este tratamento alcalino com a 

presença de surfactantes catiônicos mostrou-se eficaz na geração de mesoporosidade 

intracristalina, além de manter as principais características dos materiais zeolíticos 

(GARCÍA-MARTÍNEZ, et al., 2012; GARCÍA-MARTÍNEZ, LI e KRISHNAIAH, 2012; 

GARCIA‐MARTINEZ, et al., 2014; PRASOMSRI, et al., 2015; SACHSE e GARCIA-

MARTINEZ, 2017; LINARES, et al., 2018). 

 

Figura 12: Representação do efeito do tratamento alcalino na estrutura BEA com uso 

do CTAB. 

 

Fonte: Adaptado de Li, et al (2015). 

 A geração de porosidade secundária nas zeólitas oferece um espaço para a 

incorporação de fases ativas e desta maneira contribui para a criação de novos caminhos 

para a obtenção de materiais multifuncionais. Os metais, geralmente na forma de 

nanopartículas ficam situados principalmente nos mesoporos e em contato próximo com 
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o suporte, além disso, apresenta uma melhor dispersão quando comparadas com as 

zeólitas unicamente microporosas. Esses materiais apresentam propriedades bifuncionais 

e podem ser aplicados em diversos processos, como por exemplo, a hidrogenação, 

hidroisomerização, redução de hidrocarbonetos e síntese de Fischer-Tropsch (PŘECH et 

al., 2018). Além disso, a presença do metal na zeólita pode reduzir o coque, modificando 

as propriedades da superfície da zeólita. Desta forma, o carbono pode reagir com H2O e 

outros elementos que são gerados durante o processo de pirólise (RIZKIANA, et al., 

2016). A zeólita modificada com o metal Magnésio pode-se apresentar como um 

adsorvente ambientalmente amigável que exibe diversas vantagens, como por exemplo, 

baixo custo, ausência de toxidade e elevado potencial de adsorção de poluentes. A elevada 

adsorção de cátions e matéria orgânica ocorre devido as suas propriedades coloidais a 

presença de camadas com cargas negativas (CHOI, YU E KIM, 2016). Esse tipo de metal 

apresenta a formação esperada do MgO localizado na estrutura dos poros da zeólita, 

devido a esse óxido metálico apresentar elevada basicidade intrínseca (CORMA e 

IBORRA, 2006; GRAÇA, IRURETAGOYENA e CHADWICK, 2017). Desta forma, o 

MgO tem se tornado um dos catalisadores básicos atraentes para processos de pirólise de 

biomassa (STEFANIDIS, et al., 2016). Atualmente, trabalhos têm utilizado as zeólitas 

modificadas com magnésio em diversas aplicações, como por exemplo, na isomerização 

da glicose em frutose (GRAÇA, IRURETAGOYENA e CHADWICK, 2017), 

isomerização de ácidos graxos (ZHANG, et al., 2019), co-pirólise catalítica de carvão e 

biomassa de baixo teor (RIZKIANA, et al., 2016), desoxigenação de bio-óleo (VESES, 

et al., 2016).  
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4- METODOLOGIA  

 

4.1. SÍNTESE DA ZEÓLITA BETA  

 

Inicialmente foi realizada a síntese da zeólita Beta conforme o método descrito na 

literatura (CAMBLOR et al.,1997), com algumas modificações. Os reagentes aplicados 

como fonte de silício e alumínio foram a sílica Fumed (Aldrich) e alumínio metálico 

(Aldrich), e como direcionador estrutural orgânico foi usado Solução a 20% do hidróxido 

de tetraetilamônio (TEAOH - Aldrich). As quantidades em massa dos reagentes foram 

calculadas para se obter uma razão Silício/Alumínio estabelecida em 20 e uma quantidade 

de 50 g de gel, obtendo-se a proporção estequiométrica mostrada na Equação 3. 

1,5 Al2O3: 60 SiO2: 15,5 TEAOH: 1000 H2O        Eq. 3 

Para a obtenção do gel de síntese foi realizado o seguinte procedimento: 

 

1) Dissolver hidróxido de alumínio (Aldrich) em hidróxido de tetraetilamônio (Aldrich) 

e água destilada sob agitação magnética constante (agitador fisastom modelo 753A) 

durante 2 horas (Solução A); 

2) Dissolver a sílica Fumed (Aldrich) em hidróxido de tetraetilamômio e água destilada 

sob agitação magnética constante (agitador fisastom modelo 753A) durante 2 horas 

até que haja completa homogeneização (Solução B); 

3) Misturar solução A e B mantendo-se sob agitação durante 24 horas a temperatura 

ambiente 

4) Cristalizar o gel durante 7 dias a 135°C na autoclave dentro da estufa, resfriar, filtrar 

a vácuo, lavar com água e secar a 100°C durante 12 horas; 

5)  Calcinar a 550°C durante 6 horas em atmosfera de ar, com rampa de aquecimento de 

1ºC/min; 

6) As amostras assim obtidas foram caracterizadas por DRX, FRX e adsorção e 

dessorção de nitrogênio a 77 K. 

 

Estes procedimentos são resumidos no fluxograma da Figura 13. 
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Figura 13: Fluxograma de síntese da zeólita Beta. 

 

 

 

   

4.2. TRATAMENTO ALCALINO 

 

O tratamento alcalino foi realizado utilizando 50 mL de solução de hidróxido de 

amônio 0,5 M e 0,5g da zeólita Beta na forma não calcinada e na forma calcinada. Além 

disso, foi adicionado um direcionador de estrutura mesoporosa o CTAB em diferentes 

quantidades (0,175; 0,350 e 0,700 g).  

Essa mistura foi adicionada em frasco ISO e mantida sob agitação durante 30 

minutos. Posteriormente o frasco ISO foi transferido para uma estufa, onde permaneceu 

durante 24 horas a 80°C. Após isso, o material foi retirado da estufa, centrifugado e seco 

a 80°C durante 12 horas. Em seguida, o material foi calcinado a 550°C durante 6 horas 

com rampa de aquecimento de 1°C/min. Os testes realizados com a zeólita Beta não 

calcinada foram codificados como ZB, enquanto que os testes realizados com a zeólita 
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Beta calcinada foram codificados como ZBC, ambas seguidas da quantidade de CTAB 

adicionado, como é demonstrado na Figura 14. 

Figura 14: Fluxograma do tratamento alcalino. 

 

 

4.3. INSERÇÃO DO ÓXIDO DE MAGNÉSIO 

 

 

 Utilizando as melhores condições dos testes anteriores (condições das amostras 

ZBC- 0,000 CTAB e ZBC- 0,350 CTAB) foi realizada a inserção do metal magnésio 

durante o tratamento alcalino, usando como fonte de Magnésio o nitrato de magnésio 

hexahidratado (Mg(NO3)2.6H2O). Foram realizados três testes:  

 

No primeiro teste utilizou-se uma mistura da zeólita Beta, hidróxido de amônio 0,5 M e 

10% do Mg (ZBC+METAL);  

No segundo teste utilizou-se uma mistura da zeólita Beta, água (50 mL) e 10% do metal 

Mg (ZBC+ÁGUA+METAL);  

No terceiro teste uma mistura de zeólita Beta, hidróxido de amônio 0,5 M, CTAB 

(0,350g) e 10% do metal magnésio (ZBC+CTAB+METAL). 

 Em seguida, o material foi calcinado a 550°C durante 6 horas com rampa de 

aquecimento de 1°C/min, como é apresentado na Figura 15.  
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Figura 15: Fluxograma da inserção do metal. 
 

 

 

 

4.4. TESTES DE ADSORÇÃO DE HERBICIDAS 

Os testes de adsorção de herbicidas foram realizados em tubo falcon, foi agitado 

20 mg do adsorvente (zeólitas obtidas) com 20 mL de uma solução ternária com três 

herbicidas (solução com os três herbicidas (Diuron 160 µg/L, Hexazinone 70 µg/L e 

Sulfometuron Metil 4 µg/L), sendo a mistura mantida sob agitação durante 2 horas. 

Posteriormente, uma alíquota foi retirada, centrifugada e analisada por um sistema de 

cromatografia acoplado a espectrometria de massa (LC/MS). A concentração final foi 

obtida pela subtração da concentração analisada com a concentração inicial.  

 

4.5.  RENDIMENTO EFETIVO 

 

Através do cálculo da massa que sofreu o tratamento alcalino foi possível saber o 

quanto foi perdido de massa após o final do processo de dessilicação via medida da massa 

final de material obtido. O rendimento efetivo foi calculado a partir desses dados pela 
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seguinte equação 5:   

 

 R.E. = 
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒙  (𝟏𝟎𝟎% −   % 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂 𝒂𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒊𝒏𝒂𝒓 )

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
  Eq. 5 

As massas inicial e final presentes na equação são referentes à massa antes e 

depois do processo de dessilicação (tratamento alcalino). A percentagem de perda ao 

calcinar está relacionada com a saída de matéria orgânica através de aquecimento. 

4.6.  CARACTERIZAÇÕES 

 

As caracterizações físico-químicas realizadas nos materiais foram Difração de 

raios-X (DRX), o Equipamento utilizado foi da Rigaku modelo Mini Flex II, usando 

radiação kα de Cu (λ = 1.5406 ˚ A). As medidas foram realizadas pelo método de 

varredura, na faixa de 2θ de 5 a 50º e passo de 0,02 graus/s e tempo de 1s. Essa análise 

teve como objetivo avaliar a identidade da zeólita Beta, ou seja, as suas fases polimorfas 

cristalinas. 

A análise de Fluorescência de raios-X (FRX) foi realizada no equipamento EDX-

7000 da Shimadzu, equipado com tubo de Rh, feixe de 10 mm de diâmetro, as amostras 

foram colocadas num suporte de polipropileno, realizando as medidas em atmosfera de 

ar, com tempo de aquisição de 100s por canal analítico. Essa análise teve como objetivo 

avaliar a composição elementar dos materiais. 

Para a Adsorção e dessorção de nitrogênio a 77 K, o sistema utilizado foi um 

equipamento da MICROMERITICS modelo ASAP 2020, dotado com bomba turbo-

molecular. Para os valores de área específica, foi utilizado o método de Brumauer-

Emmett-Teller (B.E.T) (BRUNAUER, EMMETT e TELLER, 1938), e para melhor 

aplicação desse método, foi utilizado o critério de Rouquerol (ROUQUEROL, 

LLEWELLYN e ROUQUEROL, 2007). Em relação aos valores de volumes 

microporosos e áreas microporosas e externas, estes foram obtidos pelo método α-plot, e 

o volume total através do método Gurvich (ROUQUEROL, et al., 2014). O volume de 

mesoporos foi obtido pela diferença entre o volume total e volume de microporos 

(SUÁREZ, PÉREZ-PARIENTE e MORENO, 2019).  As amostras foram desgaseificadas 

previamente sob vácuo a 300°C durante 10 horas antes da análise. Essa análise teve como 

objetivo avaliar as propriedades texturais dos materiais.  
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

    Esse tópico tem como objetivo avaliar as diferenças entre a zeólita de partida (Zeólita 

Beta padrão) e as amostras que passaram pelo tratamento alcalino na forma não calcinada 

(ZB) e na forma calcinada (ZBC), além disso, de comparar os efeitos gerados em ambas 

as formas.  

A Figura 16 apresenta os difratogramas da zeólita Beta padrão e das amostras após 

tratamento alcalino na forma a) não calcinada b) calcinada, ambos com intensidade 

normalizadas na faixa de 2θ de 5-50º. Observa-se que as amostras de ambas as formas 

apresentam fases cristalinas referente à fase zeolítica da BEA de acordo com consulta no 

banco de dados International Zeolite Association – IZA, e comparação entre os 

posicionamentos dos picos das amostras obtidas com os picos da zeólita Beta padrão IZA. 

As amostras apresentam alta cristalinidade devido à presença de uma linha base retilínea 

sem presença de fases amorfas. Além disso, mesmo após o tratamento alcalino todas as 

amostras ainda mantiveram suas fases cristalinas referente à zeólita Beta, sem nenhuma 

perda da cristalinidade, como é previsto na literatura (SUÁREZ, et al., 2019). 

. 

Figura 16: Difratogramas da zeólita Beta padrão e das amostras após tratamento 

alcalino a) não calcinadas e b) calcinadas. 
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A Tabela 3 exibe os valores de rendimento efetivo e razão molar Si/Al da zeólita 

Beta padrão e das amostras após o tratamento alcalino. O rendimento efetivo é o 

rendimento após o tratamento alcalino e subsequente a sua calcinação. Observa-se que os 

valores de rendimento efetivo foram superiores a 50%, demonstrando que o processo é 

eficaz, tal fato pode estar relacionado com a proteção do CTAB sobre a estrutura desses 

materiais (LIU, et al., 2016; GAO, et al., 2015). A diferença entre a razão molar Si/Al da 



32 

 

 

 

zeólita padrão e a razão teoricamente planejada, possivelmente, pode estar relacionado 

com o tipo de fonte de silício empregada na síntese (sílica fumed), ocorrendo um processo 

de hidrolise na etapa de envelhecimento que posteriormente se reorganiza de acordo com 

a estrutura zeolítica BEA. Desta forma, pode ocorrer perda de átomos de silício.   Para as 

amostras contendo os direcionadores de estrutura (direcionador de estrutura microporosa 

(TEAOH), mesoporosa (CTAB) ou ambos), observa-se valores semelhantes de razão 

molar Si/Al, quando comparadas com a zeólita Beta padrão, como é demonstrado na 

literatura (SUÁREZ, et al., 2019). A amostra ZBC- 0,000 CTAB exibiu uma razão igual 

a 11, que possivelmente pode estar relacionada com um processo de dessilicação. 

Possivelmente o direcionador de estrutura mesoporosa (CTAB) age como um agente 

reorganizador da remoção de átomos de silício.  

O aumento da quantidade de CTAB aumenta o rendimento efetivo na faixa de 64-

70% para as amostras não calcinadas e de 76-84% para as amostras calcinadas, esse fato 

pode estar relacionado a ação do direcionador de estrutura mesoporosa (CTAB) que atua 

como um agente reorganizador de átomos de silício na estrutura. Porém, a amostra ZBC-

0,000 CTAB apresenta rendimento efetivo maior que a amostra ZBC-0,175 CTAB. 

 

Tabela 3: Valores de rendimento efetivo e razão molar Si/Al da ZB-padrão e das 

amostras após o tratamento alcalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para analisar as propriedades texturais dos materiais, foi realizado a análise de 

adsorção e dessorção de nitrogênio a 77K. Analisando as isotermas, é possível obter os 

valores de área específica, área de microporos, área externa, volume de microporos e 

volume total.  

A Figura 17 demonstra as isotermas de adsorção e dessorção de N2 a 77 K da 

zeólita Beta padrão e das amostras após tratamento alcalino na forma não calcinada e 

calcinada.  

Amostras Rendimento Efetivo 

(%) 

Razão Molar 

Si/Al 
ZB-padrão - 13 

ZB- 0,000 CTAB 56 12 

ZB- 0,175 CTAB 64 12 

ZB- 0,350 CTAB  70 12 

ZB- 0,700 CTAB 68 12 

ZBC- 0,000 CTAB 80 11 

ZBC- 0,175 CTAB  76 12 

ZBC- 0,350 CTAB 84 12 

ZBC- 0,700 CTAB 84 12 
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A zeólita Beta padrão exibiu isoterma do tipo I, característica para sólidos 

microporos, de acordo com a IUPAC (THOMMES, et al., 2015). As amostras na forma 

não calcinadas (Figura 17a) apresentaram isotermas do tipo I, com um leve acréscimo de 

volume adsorvido em faixas de pressão relativa de 0,4 a 0,9 p/p0. De acordo com as 

isotermas e com os resultados de razão molar Si/Al (Tabela 3) para essas amostras, 

ocorreu o processo de dessilicação, porém em um menor grau. Esse fato pode ser 

explicado devido ao efeito protetor do direcionador orgânico (CTAB) adsorvido na área 

externa como é relatado na literatura (LIU, et al., 2016; VERBOEKEND, et al.,2013). 

Essa adsorção na superfície externa por micelas, protege as zeólitas do ataque corrosivo 

dos álcalis (IVANOVA, e KNYAZEVA, 2013; IVANOVA, et al., 2009). Para as 

amostras calcinadas (Figura 17b) observa-se a formação de porosidade secundária 

distintas. A amostra ausente de CTAB apresenta uma combinação de isotermas do tipo I 

e IVa, característico para sólidos micro-mesoporos. As isotermas do tipo IVa apresentam 

uma condensação capilar acompanhada pela formação de uma histerese. Essas isotermas 

são típicas de materiais mesoporosos (THOMMES, et al., 2015). Além disso, essas 

amostras apresentam histerese que pode ser classificada como H4. A histerese do tipo H4 

são geralmente encontradas para cristais agregados de zeólitas e zeólitas mesoporosas 

(THOMMES, et al., 2015).  

As amostras com a presença do CTAB apresentaram também uma combinação de 

isotermas do tipo I e IVb. Essas amostras exibem um acréscimo de volume adsorvido em 

faixas de pressão relativa 0,4-0,6 p/p0 que possivelmente está relacionada com a 

formação de uma porosidade secundária de forma ordenada provocada pelo CTAB. 

 

. 
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Figura 17: Isotermas de adsorção e dessorção de N2 a 77 K da zeólita Beta padrão e das 

amostras após tratamento alcalino a) não calcinadas e b) calcinadas. 
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A Tabela 4 exibe os valores das propriedades texturais da zeólita Beta padrão e 

das amostras após o tratamento alcalino. Os valores de C e R2 são os valores de uma 

constante física e de confiabilidade obtidos durante o ajuste do método de Rouquerol para 

obtenção da área específica. Deste modo, valores positivos e valores acima de 0,95 para 

o C e R2, respectivamente, são considerados confiáveis para obtenção do valor da área 

específica. 

Observa-se que as amostras não calcinadas demonstraram área específica (SBET) 

próxima ou superiores a zeólita Beta padrão, exceto a amostra ZB-0,175 CTAB que teve 

uma diminuição da área, o que pode estar relacionado com a menor quantidade de CTAB 

e assim menor proteção da estrutura. Todas as amostras calcinadas apresentam uma 

diminuição na área específica, possivelmente, devido somente a presença do CTAB como 

agente de proteção, principalmente, a amostra ZBC-0,000 CTAB que sofreu maior grau 

de dessilicação. Além disso, todas as amostras apresentaram valores de área externa 

(SEXT), volume total (VTOT) e volume de mesoporos (VMESO) superiores a zeólita Beta 

padrão e valores de área de microporos (SMIC) e volume de microporos (VMIC) inferiores. 

Tais resultados demonstram a formação de uma porosidade secundária para essas 

amostras, seja ela intercristalina ou intracristalina.  
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Comparando as duas formas (calcinadas e não calcinadas), nota-se que a amostra 

ZB-0,000 CTAB sofre efeito protetor do agente direcionador de estrutura microporosa 

(TEAOH), apresentando área específica e área de microporos superiores quando 

comparada com a amostra ZBC-0,000 CTAB. Porém, a amostra ZBC-0,000 CTAB 

apresenta maior volume de mesoporos, o que pode estar relacionado com o maior grau de 

dessilicação sofrida por essa amostra.  

As amostras não calcinadas (ZB-0,175 CTAB, ZB-0,350 CTAB e ZB-0,700 

CTAB) quando comparadas com as amostras calcinadas (ZBC-0,175 CTAB, ZBC-0,350 

CTAB e ZBC-0,700 CTAB) mostram um aumento na área especifica, demonstrando que 

a presença e dois direcionadores de estrutura (TEAOH e CTAB) tem um maior efeito de 

proteção.  

 

Tabela 4: Propriedades texturais da zeólitas Beta padrão e das amostras após o 

tratamento alcalino. 

 

Amostras  SBET 

(m2/

g) 

C R2 SMIC 

(m2/g) 
SEXT 

(m2/g) 
VMIC 

(cm3/g) 
VTOT 

(cm3/g) 

VMESO 

(cm3/g) 

ZB-padrão  704 6210 0,9550 481 223 0,22 0,39 0,17 

ZB- 0,000 

CTAB 

720 2233 0,9982 435 285 0,19 0,46 0,19 

ZB- 0,175 

CTAB 

641 1651 0,9734 407 234 0,19 0,49 0,30 

ZB- 0,350 

CTAB 

708 4983 0,9592 414 294 0,19 0,48 0,29 

ZB- 0,700 

CTAB 

696 2542 0,9928 381 315 0,17 0,48 0,31 

ZBC- 0,000 

CTAB  

573 2448 0,9960 345 228 0,15 0,48 0,33 

ZBC- 0,175 

CTAB 

610 4496 0,9534 329 281 0,15 0,42 0,27 

ZBC- 0,350 

CTAB 

640 1467 0,9741 397 243 0,18 0,48 0,30 

ZBC- 0,700 

CTAB 

629 1247 0,9621 382 247 0,17 0,46 0,29 

R2= coeficiente de determinação 

C= constante física 

        

 

A Figura 18 demonstra a comparação entre as a) isotermas e b) distribuição de 

diâmetro de poros das amostras ZBC-padrão, ZBC-0,000 CTAB e ZBC-0,350 CTAB. 

Observa-se que a amostra ZBC-0,350 CTAB apresenta comportamento distinto devido a 

presença do CTAB. A diminuição da área específica e área de microporos em faixas de 
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pressões relativas baixas e a formação de histereses em faixas de pressões relativas altas, 

ocorre para a amostra ZBC-0,000 CTAB (Figura 18a) quando se comparasse essas 

propriedades com a padrão. 

 A diminuição da área específica e área de microporos, assim como um acréscimo 

de volume adsorvido em faixas de pressões relativas altas, ocorre para amostra ZBC-

0,350 CTAB sem a presença de histerese. 

 Aplicando o método NL-DFT (Non-local Density Functional Theory) nas 

isotermas, foi possível obter a distribuição de diâmetro de poros das amostras. Nota-se 

que todas as amostras apresentam a formação de uma fase microporosa com diâmetro de 

poros 5,9 Å, pertinente a fase zeolítica BEA. Além disso, as amostras após o tratamento 

alcalino apresentaram a formação de uma porosidade secundária na faixa de mesoporos. 

A amostra ZBC-0,000 CTAB exibiu mesoporos entre 24-323 Å. Enquanto que a amostra 

ZBC-0,350 CTAB exibiu mesoporos entre 20-54 Å. Desta forma, observa-se que a 

presença do CTAB favorece uma distribuição de poros mais estreita, ou seja, formação 

de uma porosidade ordenada. A presença do CTAB previne o efeito de dessilicação.  A 

ausência do CTAB favorece uma ampla faixa de mesoporos, demonstrando a formação 

de uma porosidade desordenada. Desta forma, o tratamento alcalino ausente de CTAB 

promove um maior efeito de dessilicação. Porém, ambas as formas apresentaram a 

formação de uma porosidade secundaria na faixa de mesoporos. 

 

Figura 18: Comparação entre as a) isotermas e b) distribuição de diâmetro de poros das 

amostras ZBC-0,000 CTAB e ZBC-0,350 CTAB. 
 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0

50

100

150

200

250

300

350

a)

10 100

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

d
V
/d

L
o
g
(D

) 
(c

m
³/
g
)

Diâmetro de poro (Å)Pressão relativa (p/p
0
)

V
o
lu

m
e
 a

d
s
o
rv

id
o
 (

c
m

3
/g

)

 ZBC-padrao

 ZBC-0,000 CTAB

 ZBC-0,350 CTAB

b)



37 

 

 

 

  

Diante dos resultados do tratamento alcalino realizados nas amostras calcinadas e não 

calcinadas, os testes com a inserção do metal magnésio foram realizados somente nas 

amostras na forma calcinada. Esses testes foram realizados utilizando as mesmas 

condições das amostras ZBC- 0,000 CTAB e ZBC- 0,350 CTAB. 

 A Figura 19 demonstra os difratogramas das amostras com inserção do óxido de 

magnésio com intensidade normalizadas na faixa de 2θ de 5-50º. Observa-se que todas as 

amostras com a inserção do óxido metálico apresentam picos característicos da estrutura 

zeolítica BEA, demonstrando que não houve modificação na estrutura após a inserção do 

óxido de magnésio. Mesmo com a inserção de aproximadamente 10% do metal magnésio, 

não foi possível identificar a presença de picos referente ao óxido de magnésio. Isto, 

possivelmente, está relacionado com um mascaramento provocado pela baixa precisão 

desta análise de difração de raios-X.   

 

Figura 19: Difratogramas da ZBC-padrão e das amostras com inserção do metal. 
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A Tabela 5 exibe os valores de rendimento efetivo, razão molar Si/Al e as 

porcentagens de metal inserido nas amostras. Os valores de rendimento efetivo das 

amostras ausente de CTAB foram inferiores a 50%. Os valores de rendimento efetivo 

para a amostra ZBC+CTAB+METAL quando comparada com as demais, mostra que a 

presença do CTAB tem grande influência na proteção contra o agente alcalinizante. 

Observa-se que a razão molar Si/Al para a amostra ZBC+CTAB+METAL se manteve, 

enquanto que as demais amostras apresentaram valores superiores a zeólita Beta padrão. 
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Tal fato pode estar relacionado com a imprecisão do método semi-quantitativo do FRX, 

havendo a necessidade de ser refeito. As porcentagens de metal magnésio inserido foram 

próximo ao valor teórico de 10%, exceto para a amostra ZBC+ÁGUA+METAL. Tais 

resultados demonstram que possivelmente a solução de hidróxido de amônio esteja 

contribuindo para a inserção do metal.  

 

Tabela 5: Valores de rendimento efetivo, razão molar Si/Al e porcentagem de metal Mg 

inserido da ZBC-padrão e das amostras após o tratamento alcalino. 

 

 

 

 

 

 

A Figura 20 demonstra as isotermas de adsorção e dessorção de N2 a 77 K da 

zeólita Beta e das amostras com inserção do metal magnésio. Observa-se que a amostra 

ZBC+ÁGUA+METAL apresenta isoterma do tipo I, assim como a zeólita Beta padrão, 

tal fato pode estar relacionado com a lixiviação do metal facilitado pela presença da água.  

As demais amostras apresentam a combinação de isotermas do tipo I e IVa, assim 

como a formação de histereses do tipo H3 a elevadas pressões relativas.  

 

Figura 20: Isotermas de adsorção e dessorção de N2 a 77 K da zeólita Beta padrão e das 

amostras com inserção do metal Mg. 
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A Tabela 6 exibe os valores das propriedades texturais da zeólita Beta padrão e das 

Amostras  Rendimento efetivo 

(%) 

Razão Molar Si/Ala  Metal inserido (%)a 

ZBC-PADRAO - 12  

ZBC+METAL 41 13 9,7 

ZBC+ÁGUA+METAL   41 14 4,5 

ZBC+CTAB+METAL 50 12 11,5 
aFRX    
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amostras com inserção do metal magnésio. Observa-se que as amostras com inserção do 

metal, apresentaram área específica (SBET), área de microporos (SMIC) e volume de 

microporos (VMIC) inferior a zeólita padrão, exceto a SBET da amostra 

ZBC+ÁGUA+METAL. Todas as amostras com inserção do metal, apresentaram área 

externa (SEXT), volume total (VTOT) e volume de mesoporos (VMESO) superiores a zeólita 

Beta padrão, principalmente as amostras que sofreram o tratamento alcalino na presença 

do hidróxido de amônio. Tais resultados demonstram a formação de uma porosidade 

secundária nessas amostras. 

De acordo com esses resultados, os resultados de razão molar Si/Al anterior (Tabela 5) 

e os resultados de diminuição da área específica e área de microporos (Tabela 6) podem 

estar relacionados com a presença do óxido de magnésio em sua estrutura. 

 

Tabela 6: Propriedades texturais da zeólita Beta padrão e das amostras com inserção do 

metal Mg. 

 

Amostras  SBET 

(m2/

g) 

C R2 SMIC 

(m2/

g) 

SEXT 

(m2/

g) 

VMIC 

(cm3

/g) 

VTOT 

(cm3

/g) 

VMESO 

(cm3/

g) 

ZBC-PADRAO 704 6210 0,955 481 223 0,22 0,39 0,17 

ZBC+METAL 550 765 0,992 221 329 0,10 0,78 0,68 

ZBC+ÁGUA+METAL   720 2304 0,998 465 255 0,21 0,44 0,23 

ZBC+CTAB+METAL 554 1059 0,999 178 376 0,08 0,88 0,80 

 

          A Figura 21 demonstra a comparação entre as amostras ZBC-PADRAO, ZBC-

0,350 CTAB e ZBC+METAL+CTAB, a fim de analisar a influência do metal. A amostra 

ZBC+METAL+CTAB apresenta uma diminuição na área específica e área de 

microporos, quando comparada com a amostra ZBC-0,350 CTAB. Tal fato pode estar 

relacionado com o bloqueio dos poros da zeólita pelo óxido de magnésio. Além disso, a 

amostra ZBC+METAL+CTAB apresenta a formação de histerese a elevadas faixas de 

pressões relativas, e um elevado volume total. Tal comportamento pode estar relacionado 

com a formação de aglomerados do óxido de magnésio. Devido ao efeito protetor do 

CTAB, a amostra ZBC-0,350 CTAB apresentou área específica e área de microporos 

superiores a ZBC+METAL+CTAB. Esta comparação pode ser melhor analisada através 

dos valores de propriedades texturais desses materiais, exibido na Tabela 7. 
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Figura 21: Comparação entre as isotermas das amostras ZBC-0,350 CTAB e 

ZBC+METAL+CTAB. 
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Tabela 7: Propriedades texturais das amostras ZBC-PADRAO, ZBC-0,350 CTAB e 

ZBC+METAL+CTAB. 

Amostras  SBET 

(m2/g) 

SMIC 

(m2/g) 

SEXT 

(m2/g) 

VMIC 

(cm3/g) 

VTOT 

(cm3/g) 

VMESO 

(cm3/g) 

ZBC-PADRAO 704 481 223 0,22 0,39 0,17 

ZBC-0,350 CTAB 640 397 243 0,18 0,48 0,30 

ZBC+CTAB+METAL 554 178 376 0,08 0,88 0,80 

 

     A Figura 22 demonstra a comparação entre as amostras ZBC+METAL e 

ZBC+METAL+CTAB, a fim de analisar o efeito do CTAB. Observa-se que ambas as 

amostras apresentam uma diminuição da área específica e área de microporos. Tal fato já 

foi comentado nas isotermas anteriores (Figura 21). A amostra ZBC+METAL apresenta 

a formação de uma histerese estreita e um menor volume total quando comparada com a 

ZBC+METAL+CTAB. Tal fato pode estar relacionado com a influência do CTAB nos 

aglomerados do óxido de magnésio. 
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Figura 22: Comparação entre as isotermas das amostras ZBC+METAL e 

ZBC+METAL+CTAB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      A Tabela 8 exibe os valores de propriedades texturais da comparação entre as 

amostras ZBC+METAL e ZBC+METAL+CTAB. Observa-se que a amostra 

ZBC+METAL+CTAB apresenta propriedades texturais superiores a ZBC+METAL, 

apresentando valores de área específica, área externa, volume total e volume de 

mesoporos superiores e valores de área de microporos e volume de microporos inferiores. 

 

Tabela 8: Propriedades texturais das amostras ZBC+METAL e ZBC+METAL+CTAB. 

 

Amostras  SBET 

(m2/g) 

SMIC 

(m2/g) 

SEXT 

(m2/g) 

VMIC 

(cm3/g) 

VTOT 

(cm3/g) 

VMESO 

(cm3/g) 

ZBC-PADRAO 704 481 223 0,22 0,39 0,17 

ZBC+METAL 550 221 329 0,10 0,78 0,68 

ZBC+CTAB+METAL 554 178 376 0,08 0,88 0,80 

 

5.1. ADSORÇÃO DOS HERBICIDAS 

     A Figura 22 demonstra os resultados da adsorção dos herbicidas nos diferentes 

materiais. A quantidade adsorvida dos herbicidas Diuron e Hexazinone foi de 

aproximadamente 98% e 97% e para o Sulfometuron metil de aproximadamente 51% 

com pequenas diferenças que se encontram dentro do erro da medida (exceto para a 
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adsorção do ZBC-0,000 CTAB no Hexazinone) para os 3 materiais usados (ZBC-padrao, 

ZBC-0,000 CTAB e ZBC-0,350 CTAB). Os materiais hierarquizados e a amostra padrão, 

demonstraram elevada capacidade de adsorção de herbicidas Hexazinome e Diuron, mas 

foram menos eficientes na adsorção do Sulmeturon. Estes resultados indicam que os 

materiais hierarquizados não alteraram significativamente a adsorção dos herbicidas 

quando comparadas com a amostra padrão. As isotermas desses materiais (Figura 18a), 

mostram que há uma diferença significativa entre as suas estruturas, com os materiais 

hierarquizados sendo mesoporosos e o padrão microporoso, ou seja, acessibilidade bem 

diferentes.  Assim, para os herbicidas Hexazinone e Diuron, a adsorção não é determinada 

pela acessibilidade a nível de mesoporos indicando que estes materiais se adsorvem tanto 

nos microporos, quanto nos mesoporos. Essa diferença na quantidade adsorvida do 

sulfometuron metil quando comparado com os demais herbicidas, pode estar relacionado 

com a diferença de cargas e com seu tamanho (ver Figuras 1, 2 e 3), que podem influenciar 

na interação entre os herbicidas e o adsorvente. 

 

Figura 23: Teste de adsorção dos herbicidas Diuron, Hexazinone e Sulfometuron Metil. 

 

Diuron

hexazinone

Sulfometuron M.

0 20 40 60 80 100

Quantidade adsorvida (%)

 ZBC-0,350 CTAB

 ZBC-0,000 CTAB 

 ZBC-padrao

98,4  0,1

98,9  0,0

98,4  0,1

97,1  0,5

90,9  0,7

97,6  0,4

48,4  1,2

48,6  0,3

52,8 1,1

 A obtenção dos materiais hierárquicos com a presença do óxido de magnésio em 

sua estrutura será aplicada posteriormente, pois não tempo suficiente para tal execução. 
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CONCLUSÕES 

 

       A zeólita Beta foi obtida com êxito, apresentando picos característicos da estrutura 

zeolítica BEA. O tratamento alcalino utilizando hidróxido de amônio demonstrou ser 

eficaz na geração de uma porosidade secundária, sendo mais eficiente nas amostras na 

forma calcinada. Este tratamento não apresentou efeito de processo de dessilicação para 

as amostras na forma não calcinadas, devido ao efeito protetor do TEAOH e CTAB. 

          O tratamento alcalino com CTAB nas amostras calcinadas apresentou a formação 

de porosidade secundária na faixa de mesoporos, sendo que essa porosidade foi distinta 

na presença do direcionador estrutural (CTAB). O efeito protetor do CTAB, gerou 

porosidade secundária ordenada sendo que, quanto menor a concentração do CTAB, 

menor o efeito protetor.  A ausência do CTAB facilitou o processo de dessilicação, 

levando a formação de uma porosidade secundária mais ampla e desordenada.  

            A presença da solução de hidróxido de amônio além de proporcionar a formação 

de uma porosidade secundária, beneficia de forma eficiente a inserção do óxido de 

magnésio na estrutura da zeólita. A inserção do óxido de magnésio não modificou a fase 

zeolítica BEA, mas a quantidade inserida depende da forma de inserção e é dificultada 

pela presença de água no meio. A composição química (FRX) demonstrou que os valores 

de metal magnésio inserido, foi próximos dos valores planejados teoricamente, exceto no 

método em que foi adicionado água. Todas as amostras com a presença do óxido de 

magnésio apresentaram propriedades texturais como área externa, volume total e volume 

de mesoporos superiores a amostra padrão, principalmente a amostra que contém a 

presença do CTAB.  

         Os materiais hierárquicos e a amostra padrão exibiram elevada capacidade de 

remoção dos herbicidas Hexazinone e Diuron, e eficiência menor para o Sulfometuron 

metil. Porém, não houve diferença significativa entre os materiais hierárquicos e a 

amostra padrão em termos de acessibilidade do adsovato. Porém, esses materiais 

apresentam propriedades que os tornam promissores não só para adsorção de herbicidas, 

como também para diversas outras aplicações que não foram testadas neste trabalho, 

especialmente os materiais com MgO que além destas propriedades deve apresentar 

caráter ácido, o que facilitaria o seu uso em aplicações que requeiram esta característica. 
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