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RESUMO 

 

Zeólitas são sólidos porosos compostos majoritariamente por alumínio e silício sob a forma 

de aluminossilicatos cristalinos hidratados. Estes materiais possuem propriedades particulares 

inerentes às suas características estruturais que os tornam úteis em diversas aplicações 

industriais. A síntese de zeólitas a partir de resíduos e fontes naturais de silício e alumínio tem 

se destacado devido aos benefícios ambientais e econômicos. A matéria-prima precursora 

usada no presente trabalho é a cinza volante proveniente de termoelétricas, cuja conversão em 

zeólitas é explicada pela sua ativação alcalina com hidróxido de sódio (NaOH).  Esta técnica 

caracteriza-se pelo baixo custo e por tratar-se de alternativa tecnológica com grande 

agregação de valor por transformar materiais existentes em larga escala em um material 

inovador. Esse estudo tem por objetivo obter zeólitas a baixo custo, para posterior tratamento 

com tensoativo iônico tornando-as organofílicas para aplicação como agente adsorvedor de 

óleo e viscosificante para fluidos de perfuração não aquosos. As amostras foram 

caracterizadas por meio das técnicas de análise granulométrica por Difração a Laser 

(LALLS), Difração de Raios X (DRX), composição química por Fluorescência de Raios X 

(FRX), Análise Térmica Diferencial (DTA) e Termogravimétrica (TGA) e Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). A avaliação da capacidade de adsorção foi realizada baseada 

nas normas ASTM F716-12 e ASTM F726-12 e a análise das propriedades viscosificantes foi 

baseada na norma da Petrobras EP-1EP-00023A. Como resultados tem-se a obtenção de 

zeólitas do tipo sodalita e cancrinita, a partir da transformação de cinza volante, por síntese, à 

concentrações de 3,5 M, 5,25 M ou 7,0 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h. Foi verificado 

benefício da organofilização para as amostras sintetizadas a 3,5 M NaOH. A determinação da 

viscosidade aparente, inovação na área de zeólitas, apresentou resultados satisfatórios com 

atendimento dos valores de viscosidade normatizados.  

 

 

Palavras-Chave: Cinza volante; Síntese de Zeólitas; Organofilização; Adsorção de Óleo; 

Viscosificante. 
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ABSTRACT 

 

Zeolites are porous solids whose chemical composition is mainly formed of silicon and 

aluminum elements and silicon in the form of crystalline hydrated aluminosilicates. These 

materials have particular properties inherent its structural characteristics that make them 

useful in many industrial applications. The synthesis of zeolites from waste and natural 

sources of silicon and aluminum has stood out due to environmental and economic benefits. 

The raw material precursor used in this work is the fly ash from thermal power, whose 

conversion to zeolite is explained by its alkaline activation by sodium hydroxide 

(NaOH).  This technique is characterized by low cost and because it is a technological 

alternative with great added value by transforming existing materials on a large scale in an 

innovative material. This study aims to obtain zeolites at low cost for subsequent treatment 

with organic surfactante, making it organoclays for use as adsorbent oil and viscosity agent 

for non-aqueous drilling fluids, the latter being an unprecedented application. The samples 

were characterized by sieve analysis techniques by Laser Diffraction (LALLS), X-Ray 

Diffraction (XRD), chemical composition by X-Ray Fluorescence (XRF), Differential 

Thermal Analysis (DTA) and Thermogravimetric (TGA) and Scanning Electron Microscopy 

(SEM). The evaluation of the adsorption capacity was carried out based on ASTM F716-12 

and ASTM F726-12 standards and the analysis of viscosifying properties was based on the 

standard of Petrobras EP-1EP-00023A. As results we obtain the type of zeolites sodalite and 

cancrinita, from the transformation of fly ash, by synthesis, the concentration of 3.5 M, 5,25 

M or 7,0 M NaOH for 24 h, 36 h or 48 h. It was verified the benefit of organophilization for 

the synthesized at 3.5 M NaOH samples. The determination of apparent viscosity, innovation 

in zeolites area, presents satisfactory results with attendance of standardized viscosity values. 

 

 

  

 

Keywords: Fly Ash; Synthesis of Zeolites; organophilization; Adsorption of oil; 

Viscosifier. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Diante das características apresentadas pelas zeólitas naturais, dentre as quais 

destacam-se a troca de íons e microporosidade, houve uma intensa ampliação dos estudos 

acerca desse material  a fim de sintetizá-los em larga escala para disponibilizá-los ao âmbito 

industrial. 

A disposição dos elementos silício e alumínio sob forma de tetraedros possibilita a 

organização primária para obtenção da estrutura das zeólitas, fisicamente caracterizada pela 

presença de canais e cavidades interconectadas de dimensões moleculares, nas quais se 

encontram os íons de compensação, moléculas de água ou outros adsorbatos e sais.  

São os poros e cavidades que conferem às zeólitas elevada superfície interna 

quando comparada à sua superfície externa. O diâmetro dos poros ou cavidades é 

condicionado pelo tipo de zeólita obtida e esta é dependente do tipo de cavidade que a 

constitui, dentre as mais conhecidas tem-se a cavidade-β também denominada de SOD 

constituinte das zeólitas sodalita, Tipo A e faujasita e a cavidade-ɛ ou também denominada 

como CAN, constituinte da zeólita cancrinita. 

A rota comumente empregada para produção de zeólitas sintéticas baseia-se na 

síntese hidrotermal alcalina dos elementos que compõem a estrutura desses materiais, o 

alumínio e o silício. Estudos recentes têm pautado como abordagem prioritária a síntese de 

zeólitas a partir de fontes alternativas de alumínio e silício visando desenvolvimento 

econômico e ambiental. A técnica de conversão de materiais sílico-aluminosos amorfos em 

zeólitas no estudo em análise é explicada através da ativação alcalina por meio de hidróxido 

de sódio (NaOH), caracteriza-se pelo baixo custo e por tratar-se de alternativa tecnológica 

com grande agregação de valor por transformar materiais existentes em larga escala em um 

material inovador destinado a aplicações relevantes para o âmbito industrial.  

Dentre as matérias-primas alternativas mais comumente requeridas para esse 

processo tem-se a cinza de casca de arroz, resíduos da cana de açúcar, metacaulim e cinza 

volante. Este último foi usado no presente trabalho como material de partida para síntese de 

zeólitas.  
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A cinza volante pode ser obtida em diversas áreas da indústria, dentre as quais 

destacam-se as siderúrgicas e usinas termoelétricas que utilizam o carvão mineral como 

matéria-prima para geração de energia que viabiliza o processo produtivo. A queima de 

carvão para a liberação de calor, requerido no processo produtivo, resulta na geração de 

resíduos. A cinza volante oriunda da combustão do carvão é um tipo de resíduo gerado e tem 

sido foco de análise para aproveitamento na obtenção de novos produtos visando à reciclagem 

para redução dos problemas ambientais, provenientes da disposição inadequada destes 

resíduos.  

O agravamento dos problemas ambientais se dá com a intensificação do uso dos 

materiais geradores de resíduos poluentes. Atualmente, com um menor percentual de chuva, 

as hidroelétricas passaram a operar abaixo da capacidade o que veio a ocasionar a crise 

energética enfrentada no Brasil. Com isso, decorreu-se a intensa necessidade de ativação das 

usinas termoelétricas para compensação de energia deficitária. 

Em contrapartida, a ampliação das atividades das termoelétricas resulta em uma 

maior quantidade de resíduos de carvão. Com a intensificação das exigências ambientais e 

fiscalização, novas aplicações para estes resíduos tornam-se importantes por reduzir os 

possíveis danos ocasionados com a disposição incorreta destes resíduos. 

Dentre as novas aplicações, a transformação de cinza volante em zeólita tem sido 

amplamente estudada devido à relevância das propriedades apresentadas por este material 

para as diversas áreas da indústria. As zeólitas apresentam elevada porosidade, baixa 

densidade e grande volume de vazios quando desidratada. As dimensões moleculares dos 

poros, canais e cavidades, conferem às mesmas diferentes tipos de seletividade, capacidade de 

adsorção elevada, propriedades catalíticas, dentre outras propriedades de relevância. 

As pesquisas têm se intensificado na área de zeólitas com apresentação de 

aplicações para estes materiais que objetivem a limpeza dos processos de produção e a 

redução dos impactos ambientais com minimização de custos. Dentre as aplicações das 

zeólitas, destacam-se, descontaminação de solos, purificação de água, catálise, isolamento 

térmico, revestimento com elevada resistência ao desgaste, liberação controlada de 

fertilizantes e adsorção.   

As zeólitas apresentam potencial para atenuação ou resolução de diversos 

problemas, em especial, ambientais, por atuarem na adsorção de gases como o dióxido de 
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carbono (CO2), de metais pesados em solos e efluentes e, atualmente, os estudos têm sido 

direcionados à adsorção de diversos tipos de óleos, por tratar-se de um grave poluente de rios 

e mares, o que acarreta prejuízo ambiental, econômico e social. 

A fim de otimizar e ampliar o leque de aplicações às quais destinam-se as zeólitas,  

processos de organofilização têm sido requeridos para transformação do material de 

hidrofílico em organofílico. Essa modificação tem sido comumente empregada em zeólitas 

destinadas à adsorção de óleo para facilitar a interação do meio orgânico com a superfície da 

zeólita, devido à afinidade possibilitada pela organofilização. 

Esse tipo de modificação de superfície já é bastante empregada em outros tipos de 

materiais, como as argilas bentoníticas, cuja aplicação de maior destaque é a de agente 

viscosificante em fluidos de perfuração de poços base não aquosa. 

As zeólitas organofílicas obtidas neste estudo serão direcionadas para a aplicação 

enquanto agente adsorvedor de óleo e agente viscosificante para fluidos de perfuração de 

poços base não aquosa, este último passa a compor o quadro de aplicações as quais destinam-

se as zeólitas com  amplo interesse. Apesar de ser uma aplicação amplamente estudada com o 

emprego de outros materiais, em especial argila bentonita, trata-se de pesquisa inédita quando 

refere-se à zeólita organofílica. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Geral 

Este trabalho tem por objetivo obter zeólita a baixo custo a partir da ativação 

alcalina de cinza volante, para posterior tratamento com tensoativo iônico tornando-a 

organofílica para aplicação como removedor de óleo e agente viscosificante para fluidos de 

perfuração não aquosos.   
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1.1.2. Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

1) Verificar a influência da granulometria da cinza volante na síntese de zeólitas e aplicações 

finais. 

2) Avaliar a influência da concentração e do tempo de tratamento com NaOH na síntese de 

zeólitas. 

3) Avaliar a influência da organofilização das zeólitas na capacidade de adsorção de óleo. 

4) Avaliar a aplicabilidade das zeólitas organofílicas como agente viscosificante. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. Zeólitas 

 

2.1.1. Breve Histórico 

 

 
O termo “zeólita” foi utilizado inicialmente pelo mineralogista sueco Axel 

Fredrick Cronsted no ano de 1756, para designar uma família de minerais naturais que 

apresentavam como propriedade particular a troca de íons (GIANNETTO, 1990). Neste 

mesmo ano foi descoberta a primeira zeólita natural, estilbita (BARRER, 1981).  Esses 

minerais foram denominados zeólitas, nome de origem grega, composto pelas palavras zeo 

(ferver) e lithos (pedra) devido à sua capacidade de quando imersas em água expelirem ar o 

que proporciona sensação do material estar sob fervura (GRECCO; RANGEL; GONZALEZ, 

2013). 

Em meados de 1900, após décadas de estudos acerca das zeólitas, foi identificada 

uma relevante característica desses materiais, os microporos. Nesse contexto, o mineralogista 

Friedel desenvolveu a ideia de que a estrutura das zeólitas consistia em algum tipo de esponja, 

depois de observar que vários líquidos como alcoóis, clorofórmio e benzeno ficavam ocluídos 

em zeólitas hidratadas. Em 1930, Taylor e Pauling determinaram as primeiras estruturas 

cristalográficas de uma zeólita (BARRER, 1943 apud PLOTEGHER, 2010). 

No ano de 1932, James William Mcbain estabeleceu o conceito de peneira 

molecular em que foi verificada a habilidade das zeólitas de adsorverem compostos 

seletivamente a partir do tamanho das moléculas do adsorbato (LUNA, 2001). 

O tamanho e a forma dos poros são características que distinguem as zeólitas de 

outros tipos de materiais porosos. A presença de porosidade e a troca de íons, dentre outras 

propriedades, despertaram o interesse industrial, proporcionando o advento das pesquisas para 

obtenção de zeólitas sintéticas (PAYRA; DUTTA, 2003). 

Na década de 40, Barrer tornou-se pioneiro em trabalhos de adsorção e síntese de 

zeólitas e apresentou a primeira classificação das zeólitas baseada no tamanho dos poros. Em 

1948, Barrer apresentou a primeira zeólita sintética, um análogo da zeólita mineral mordenita 
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(PLOTEGHER, 2010) e posteriormente a descoberta de maior importância comercial, as 

Zeólitas Tipo A, Tipo X e Tipo Y (BRAGA; MORGON, 2007).  

O mecanismo de síntese de zeólitas foi descrito pela primeira vez por Edith M. 

Flanigen e D. W. Breck, no Encontro Nacional de Química Inorgânica da American Chemical 

Society realizado em 1960. O artigo intitulado “Crystalline Zeolites, V. Growth of Zeolite 

Crystals from Gels”, apresentou a formação do gel aluminossilicato, as etapas de nucleação e 

crescimento dos cristais zeolíticos (CUNDY; COX, 2003). 

Desde então, as pesquisas têm evoluído na busca por novas matérias-primas e 

métodos de síntese que proporcionem menor custo ao processo de obtenção de zeólitas com 

descoberta de novas propriedades que possam ampliar o campo de aplicações desses 

materiais.  

 

 

2.1.2. Definição e Estrutura das Zeólitas 

 

 

Zeólitas são aluminossilicatos cristalinos hidratados, geralmente contendo metais 

alcalinos e alcalinos terrosos como compensadores de carga (principalmente sódio, potássio, 

magnésio e cálcio). A estrutura desses materiais possui um arranjo tridimensional de 

tetraedros TO4 com (T = Silício ou Alumínio) ligados por átomos de oxigênio, conforme 

apresentado na Figura 1, para formar estruturas maiores e, finalmente, as redes cristalinas bem 

definidas (GUISNET; RIBEIRO, 2004).  

Estudos comprovam a possibilidade de participação de outros átomos, além dos 

átomos de silício e alumínio, na rede formada pelos tetraedros. Dentre os elementos tem-se o 

germânio, titânio, boro e gálio, elementos tri ou tetravalentes (BEKKUM; 

KOUWENHOVEN, 1988). 
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Figura 1 – Rede Tridimensional Conectada da Zeólita. 

Fonte: (BRAGA; MORGON, 2007). 

 

A estrutura das zeólitas é caracterizada pela presença de canais e cavidades 

interconectadas de dimensões moleculares, nas quais se encontram os íons de compensação, 

moléculas de água ou outros adsorbatos e sais. Esse tipo de estrutura microporosa confere às 

zeólitas uma superfície interna muito grande, quando comparada à sua superfície externa 

(LUZ, 1995). Até 50% do volume de cada cristal é constituído por poros. Como trata-se de 

material cristalino, os poros são tão regulares quanto os átomos que formam a estrutura das 

zeólitas (BARRER, 1981). 

A fórmula geral da composição de uma zeólita apresenta-se conforme Equação 

[1]: 

 

      [1] 

 

Em que: M é o cátion intercambiável de valência n que neutraliza as cargas negativas da 

estrutura do aluminossilicato. Somando-se x e y tem-se o número de tetraedros por célula 

unitária. E w é a quantidade, em mol, de moléculas de água presente nas cavidades da zeólita 

(GIANNETTO, 1990). 

Os átomos de Si e Al ficam localizados no centro do tetraedro formado. Sabendo 

que o Al é trivalente (+3) e o Silício tetravalente (+4), o tetraedro formado com o alumínio 

(AlO4) ocasiona um desbalanceamento de carga elétrica e necessita de neutralização por um 

número equivalente de cargas positivas, conforme mostra a Figura 2 (MORTIER; 

SCHOONHEEYDT, 1985). 
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A carga elétrica negativa da estrutura das zeólitas atrai cátions para o interior dos 

poros e canais, tais como Na
+
, K

+
, Br

+
 e Ca

2+ 
bem como, possibilita também, a entrada de 

moléculas como a de água, amônio, carbonatos e nitratos (PAYRA; DUTTA, 2003). 

 

 

Figura 2 – Unidades Estruturais Básicas das Zeólitas a) Tetraedro SiO4; b) Tetraedro [AlO4]
-1

; c) 

Tetraedros de Al e Si Alternados em Cadeia, com um Cátion Bivalente para Balancear as Cargas do Al 

na Estrutura.                                               

                                                            Fonte : (SENA, 2013). 
 

 

A ligação dos TO4 (Si, Al)O4 denominados também de unidades estruturais 

básicas, resulta na obtenção de subunidades secundárias de construção que podem nos 

fornecer possíveis precursores para o crescimento de cristais no meio reacional 

(BAERLOCHER; MEIER; OLSON, 2001). Assim, os tetraedros unidos formam subunidades 

secundárias e, finalmente, as subunidades secundárias formam poliedros também conhecidos 

como cavidades ou subunidades estruturais, característicos de certas famílias de zeólitas, que 

se repetem gerando o esqueleto cristalino (LUZ, 1995); (MELO, 2009). 

As subunidades secundárias de construção estão apresentadas na Figura 3 cuja 

representação é válida para o aluminossilicato, onde estão presentes os elementos Alumínio, 

Silício e Oxigênio.  
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Figura 3 – Subunidades Secundárias de Construção de Zeólitas. 

Fonte: (LUA, 1995). 

 

 

As diferentes subunidades secundárias de construção apresentadas na Figura 3 são 

decorrentes da forma de encadeamento dos tetraedros TO4 (Si, Al)O4. As subunidades 

secundárias de construção contêm até 16 átomos T (Si, Al) nos vértices das unidades, já as 

arestas representam as pontes de ligação entre T–O–T. Diferentes combinações das unidades 

secundárias de construção no espaço permitem a construção de subunidades estruturais mais 

complexas. Por exemplo, a cavidade-β também denominada de subunidade estrutural SOD, 

um octaedro truncado, dá origem a vários tipos de zeólitas (BRAGA; MORGON, 2007) e a 

cavidade-ɛ ou subunidade estrutural CAN dá origem a zeólita do tipo cancrinita (REYES; 

WILLIAMS; ALARCÓN, 2013). Dentre as zeólitas estruturalmente formadas pela subunidade 

estrutural SOD apresentam-se a zeólita do tipo A, X, Y e sodalita. (SENA, 2013). As 

subunidades estruturais SOD e CAN estão mostradas na Figura 4. 
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Figura 4- Subunidades Estruturais – SOD e CAN. 

Fonte: (REYES; WILLIAMS; ALARCÓN, 2013). 

  

 

Em termos gerais, o processo de transformação da matéria-prima em zeólitas 

segue o esquema apresentado na Figura 5, onde os tetraedros de silício e alumínio formados 

com o oxigênio unem-se em subunidades secundárias que, posteriormente, formam poliedros 

como SOD e CAN, que são cavidades específicas de zeólitas. Esses poliedros agrupam-se 

para formar a estrutura cristalina da zeólita que pode ser de diferentes tipos. Dentre os tipos de 

zeólitas mais comumente empregadas para fins industriais tem-se a sodalita, a LTA também 

denominada como zeólita do Tipo A e a Faujasita que pode ser do tipo X ou Y, todas 

formadas a partir da ligação de poliedros do tipo SOD, como apresentado na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Construção de Diferentes Estruturas a Partir da Cavidade SOD: Sodalita, Zeólita A e 

Faujasita.  

Fonte: (PAYRA; DUTTA, 2003). 

SOD 

CAN 
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Determinados tipos de zeólitas constituídas por subunidades estruturais distintas, 

como é o caso da sodalita formada pela SOD e cancrinita formada pela CAN, apresentam 

similaridades química e estrutural. Estes dois tipos de zeólitas, mostradas na Figura 6, 

apresentam fórmula química em comum Mm[AlSiO4]t Xx. qH2O onde M pode ser Na
+
, Ca

2+
, 

K
+
; e X pode ser Cl

-
, OH

-
, CO3

2
, SO4

2-  
e em termos estruturais,  a sodalita tem uma estrutura 

cúbica que contém apenas cavidade-β constituídas de oito anéis de 6 membros de alternância 

de tetraedros de [AlO4]
-1

 e SiO4 e seis anéis de 4 membros dos mesmos tetraedros; A 

cancrinita tem uma estrutura hexagonal que contém pequenas cavidades denominadas de 

cavidade-ɛ, constituídas por cinco anéis de 6 membros e seis anéis de quatro membros como 

verificado na Figura 4. Estas subunidades estruturais (SOD e CAN) mostradas na Figura 6, 

são formadoras das zeólitas do tipo sodalita e cancrinita, respectivamente, e dispõem de anéis 

com a mesma quantidade de membros, a diferença está na sequência de empacotamento 

destas lâminas (SPAZZINI et al., 2008) (REYES; WILLIAMS; ALARCÓN, 2013).  

 

          

Figura 6 – Estrutura das Zeólitas Tipo Sodalita e Cancrinita. 

Fonte: (REYES; WILLIAMS; ALARCÓN, 2013). 

 

O ajuste das variáveis que participam do processo de síntese, como temperatura, 

pressão, concentração, tempo, pH, fontes de alumínio, silício e contraíons catiônicos 

condicionam a estrutura da zeólita a ser originada. O tipo de cátion presente, por ex., pode 

dirigir a estrutura a ser formada, agindo como um “gabarito”. (BRAGA; MORGAN, 2007).  

Outro parâmetro relevante em zeólitas é a quantidade de átomos de silício e de 

alumínio presentes na rede, este pode variar em uma ampla faixa, desde a razão Si/Al unitária 

até o valor infinito, que corresponde a materiais contendo apenas átomos de silício, tais como 

os polimorfos da sílica (SiO2). Cabe ressaltar que a maioria das zeólitas só pode ser obtida em 
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uma faixa de razão Si/Al limitada, que depende da estrutura. De acordo com a regra de 

Lowenstein, a razão Si/Al não pode ser inferior a 1, uma vez que a existência de tetraedros 

[AlO4]
-1

 adjacentes não é favorável, devido à repulsão entre as cargas negativas (PAYRA; 

DUTTA, 2003 apud GRECCO; RANGEL; GONZÁLEZ, 2013). 

 

 

2.2. Síntese de Zeólitas  

 

Os trabalhos de Barrer e Milton foram os pioneiros na preparação de zeólitas 

sintéticas. A metodologia desenvolvida por Barrer foi baseada na conversão de fases minerais 

sob ação de soluções salinas concentradas, na faixa de 180 a 270ºC. Milton, por sua vez, 

empregou reagentes mais reativos, por exemplo, sílica gel ou silicato de sódio como fontes de 

silício e aluminato de sódio como fonte de alumínio. Também usou hidróxido de sódio como 

fonte de sódio e meio mineralizante. A síntese de zeólitas requer, portanto, soluções altamente 

alcalinas com temperaturas que não excedam 350ºC pois zeólitas não são formadas a esta 

temperatura (BARRER, 1981). Isto permitiu o emprego de condições mais brandas, tais como 

temperaturas e pressões mais baixas. A partir desses trabalhos, muitos outros foram 

conduzidos levando a avanços significativos, tanto em termos da descoberta de novas 

estruturas zeolíticas quanto na elucidação do mecanismo da síntese (GRECCO; RANGEL; 

GONZÁLEZ, 2013). 

Para Giannetto (1990) foi a descoberta de Barrer acerca da sintetização de 

zeólitas, na década de 40, que propiciou a evolução das técnicas de síntese, inclusive com a 

possibilidade de substituição dos elementos silício e alumínio por outros elementos 

tetravalentes e trivalentes, respectivamente. 

A sintetização das zeólitas ocorre a partir de soluções aquosas saturadas de 

composição apropriada, em uma faixa de temperatura compreendida entre 25ºC a 300ºC. Mas 

são temperaturas de sintetização abaixo de 100ºC que proporcionam a obtenção de zeólitas 

com maior volume de porosidade como as zeólitas do tipo A, X e Y. A natureza da zeólita é 

determinada basicamente por fatores cinéticos. Fazendo variar a composição das soluções e as 

condições de operação torna-se possível sintetizar zeólitas de estruturas diferentes ou a 

mesma zeólita com diferentes composições químicas.  Aspectos como tempo de 

envelhecimento da reação, que pode ou não fazer parte do processo, tempo de cristalização e 
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condição de processo seja esta dinâmica ou estática durante o período de cristalização, 

influenciam no tipo de zeólita a ser obtida (GIANNETTO, 1990).  

A alcalinidade é um dos parâmetros de controle da cristalização das zeólitas, 

existindo uma relação proporcionalmente direta entre o aumento da alcalinidade e a elevação 

da cristalização, por consequência de uma maior concentração de silicatos reativos, 

aluminatos e aluminossilicatos. (PAYRA; DUTTA, 2003). 

O método de síntese geralmente empregado, para obtenção de zeólitas, é baseado 

em condições hidrotérmicas porque a estrutura aberta desses aluminossilicatos deve ser 

estabilizada durante o seu crescimento, através da ocupação dos canais e das cavidades 

formadas por moléculas hospedeiras (CUNDY; COX, 2003).  

Henmi (1987) utilizou o tratamento alcalino convencional cuja solução precursora 

foi adicionada em um erlenmeyer, posteriormente acoplado a um condensador onde a solução 

foi aquecida através de uma placa térmica. Henmi comprovou a eficiência do tratamento 

hidrotérmico por meio da obtenção de zeólitas do tipo hidroxisodalita, faujasita e philipsita 

usando os parâmetros: concentração 3,5 M de NaOH  com temperatura de 80ºC – 90ºC por 24 

horas usando a cinza volante de carvão mineral. 

Rigo et al. (2009) prepararam uma solução de NaOH com 80 g de H2O + 0,72 g 

de NaOH. Após completa dissolução, a solução foi dividida em duas frações de volumes 

iguais (V1 e V2). Na primeira fração V1, foi adicionado 3,15g de aluminato de sódio. Na 

segunda fração (V2) foram adicionados os seguintes reagentes: 8,22g de metacaulim, 5,84 g 

NaOH e 6,58 g de H2O. Após a homogeneização de ambas as frações, misturou-se a fração V1 

na V2 e manteve-se o sistema sob agitação por aproximadamente 15 minutos. O gel formado 

foi transferido para autoclaves de aço inox revestidas de Teflon de capacidade de 60 mL. A 

cristalização ocorreu em modo estático ou sob agitação, a 100 ºC. O tempo de cristalização foi 

de 2 a 4 h. Obteve-se como produto resultante do processo, a zeólita do tipo A. 

Nibou et al. (2010) prepararam as zeólitas do Tipo A e X a partir do isopropóxido 

de alumínio [Al (OCH (CH3)2 )3] como uma nova fonte de alumina e sílica, com razões 

molares de 1,1 Na2O, 1 Al2O3, 1,26 SiO2, 92 H2O e 4,8 Na2O, 1 Al2O3, 3,8 SiO2, 224 H2O, 

respectivamente. A preparação da zeólita X ocorreu com a adição de 21,6 mL de água 

destilada e 2,1 g de NaOH a 1,23 g de sílica. Após 2 horas de agitação contínua foi adicionado 

gradualmente 2,2 g de isopropóxido de alumínio. A mistura foi agitada por mais 2 horas e 

mantida por 24 horas. A preparação de zeólita A foi realizada nas mesmas condições. Os géis 
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foram tratados hidrotermicamente em autoclaves de aço revestido com teflon a 100 ° C 

durante 24 h. Em seguida, os produtos foram recuperados por filtração, lavados com água 

destilada e secos a 100°C.  

Simões et al. (2012) utilizaram o método de sintetização por microondas cujo 

aquecimento ocorre, segundo ressaltado em seu estudo, por transformação de energia 

eletromagnética em calor. Desse modo, as radiações penetram no material e provocam um 

rápido aumento de temperatura minimizando o tempo de processo onde ocorre a cristalização 

do material, para isso foi realizado o envelhecimento da solução para nucleação dos cristais 

no material precursor. Com essa técnica os autores conseguiram obter zeólita do Tipo Y a 

partir de solução preparada com sílica (SiO2) amorfa, hidróxido de sódio (NaOH), aluminato 

de sódio (Na2Al2O2) e água destilada. 

Silva, Oliveira e Viana (2012) estudaram a síntese de zeólita do Tipo A a partir do 

tratamento hidrotermal do metacaulim. O material precursor foi misturado a uma solução de 

NaOH a 4M na proporção de 1,25g/ 25mL , e agitada por 3h a 400 RPM a 75°C, em seguida 

deixada em repouso por 24 h e, logo após foi filtrada a vácuo e seca em estufa a 60°C por 24 

h. 

Rocha Júnior et al. (2012) adotaram como material de partida a cinza volante, 

oriunda de uma produtora de alumina da região norte do Brasil, sendo a principal fonte de Si e 

Al para a síntese de zeólitas. Adicionalmente, foi utilizada uma microssílica comercial, como 

fonte de Si, além de hidróxido de sódio como fonte de metal alcalino.  A metodologia de 

síntese consistiu na adição de 1 g de cinza volante em 8 reatores com volume 50 mL, cujo 

modelo não foi mencionado no trabalho em análise, bem como a adição de 30 mL de água, 

10,2 mL de NaOH a 5 N e percentual pré-determinado de microssílica. Posteriormente, os 

reatores foram fechados e colocados em uma estufa de laboratório sem recirculação de ar, a 

150 e 190 °C por 24 h. Em seguida, os reatores foram retirados da estufa e deixados esfriar até 

a temperatura ambiente, sendo filtrado e lavado com 700 mL de água deionizada todo o 

produto reacional dos reatores. O material retido nos filtros foi seco em estufa a 110 °C por 3 

h, sendo posteriormente transferido para um dessecador até o seu resfriamento. O estudo 

resultou na obtenção de zeólitas dos Tipos sodalita, tobermorita, analcima, philipsita e zeólita 

P. 
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Bieseki, Penha e Pergher (2012) obtiveram a zeólita do tipo A a partir da cinza de 

carvão. O experimento foi realizado com 3,9 g de cinza de carvão e 1,9 g de aluminato de 

sódio como fontes de silício, alumínio e sódio, com tempo de cristalização de 2 h a 80ºC.  

Ozdemir e Piskin (2013) realizaram o estudo de síntese de zeólitas do tipo X a 

partir da preparação de uma solução de silicato de sódio introduzida em uma solução de 

aluminato de sódio cuja mistura foi homogeneizada por 2 h em temperatura ambiente, a 

mistura foi submetida à temperatura de 100ºC por 4 h em autoclave. O experimento foi 

realizado em triplicata com fontes de silício e alumínio distintas. As fontes utilizadas foram 

Na2SiO3.5H2O e Al2O3, Na2SiO3.5H2O e NaAlO2, Na2SiO3 e NaAlO2. Posteriormente, o 

material foi seco em estufa a 105ºC por 12 h.  

Reyes, Williams e Alarcón (2013) ao estudarem a síntese de zeólitas, usando 

como material precursor o metacaulim, identificaram a sequência de transformação de fases 

do aluminossilicato amorfo em aluminossilicato cristalino, onde a primeira fase identificada 

foi a Zeólita A considerada uma fase metaestável que posteriormente transformou-se em 

sodalita, sodalita + cancrinita, e ao término do processo constatou-se apenas a presença de 

cancrinita.  As condições de síntese são determinantes para a conversão de materiais 

precursores em tipos específicos de zeólitas, conforme evidenciado nos estudos acima 

descritos. 

 

 

2.3. Matérias-Primas Precursoras de Zeólitas 

 

Silvestre, Vieira e Barreto (2012) estimam que a produção mundial de zeólita 

sintética é de 1,5 milhões toneladas/ano e devido a expansão do uso desses materiais em 

escala industrial a fabricação de zeólitas vai sendo estudada a partir da utilização de materiais 

de origem variadas, contanto que os materiais requeridos como precursores de zeólitas 

possuam em sua composição química elevado percentual de alumínio e silício, os quais 

constituem-se  elementos estruturais das zeólitas.  

 Com os grandes incentivos para a busca de materiais alternativos para produção 

de zeólitas, que possam vir a substituir matérias-primas já utilizadas, diversas pesquisas vêm 
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sendo realizadas para a utilização de materiais baratos, abundantes e renováveis, se 

enquadrando assim nos princípios da química limpa (SCHWANKE et al., 2011). 

São consideradas fontes de alumínio os aluminatos metálicos, sais de alumínio, os 

vidros, sedimentos e minerais como argila, feldspato e outras zeólitas. Como fontes de silício 

os silicatos, vidros solúveis, sílica sol, sílica gel, ésteres de silício, basalto e, assim como nas 

fontes de alumínio, tem-se os minerais, argila, feldspato e outras zeólitas (GIANNETTO, 

1990). 

Para Breck (1984) a procura de matérias-primas mais econômicas resultou nos 

processos provenientes da utilização de argilominerais, dos quais o caulim é o mais 

empregado. O Caulim pode ser utilizado conforme extraído das jazidas ou como produto 

resultante de outros processos sob a forma de rejeito. Hildebrando et al. (2012) utilizaram 

como matéria-prima (fonte primordial de alumínio e silício) rejeito de caulim proveniente de 

uma indústria de beneficiamento de caulim para cobertura de papel.  

Da Paz, Angélica e Neves (2010) utilizaram como fonte de Si e Al rejeito 

caulinítico termicamente ativado e obtiveram sodalita básica como produto zeolítico 

resultante da síntese.  

Santana et al. (2012) testaram os rejeitos de caulim da indústria de papel 

calcinados a 700ºC como matéria-prima alternativa e mais econômica no fornecimento de 

silício e alumínio para formação de zeólita. Como resultado, ficou constatada a formação de 

zeólita do Tipo A a partir da síntese do rejeito do caulim.  

Izidoro et al. (2012) afirmam que, além do caulim, resíduos como cinza 

proveniente da queima de carvão mineral, cinza de casca de arroz, resíduos da cana de açúcar, 

dentre outros tipos de resíduos ricos em silício e alumínio, podem ser transformados em 

zeólitas.  

A cinza da casca de arroz foi usada no processo de síntese realizado por Thuadaij 

e Nuntiya (2012). Confirmando a possibilidade de utilização de cinzas de casca de arroz. 

Melo et al. (2014) também optaram por esse tipo de cinza como fonte de silício para síntese 

de zeólitas devido ao elevado teor de sílica presente neste material, cerca de 92%. O resultado 

desses estudos foi a produção de zeólitas faujasita e zeólita tipo A, respectivamente. 

Os resíduos sólidos da cana de açúcar têm sido estudados em menor potencial, 

mas também são usados como matéria-prima no processo de transformação de zeólitas, 
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conforme apresentado por Purnomo, Salim e Hinode (2012) com obtenção de zeólitas do tipo 

A e X.  

Jiang et al. (2012) apresentaram a síntese exitosa de zeólita A a partir da ativação 

ácida com ácido clorídrico de paligorsquita para obtenção de sílica amorfa e posterior 

tratamento hidrotérmico com adição de hidróxido de sódio (NaOH) e aluminato de sódio 

(NaAlO2). 

A cinza oriunda da queima do carvão mineral se apresenta sob a forma de cinza 

pesada ou cinza volante, sendo a última mais comumente aplicada para síntese de zeólitas 

devido ao elevado percentual de produção nos processos de queima, segundo Kalkreuth et al. 

(2006) cerca de 65% a 85% do resíduo resultante da queima de carvão mineral em usinas 

termoelétricas no Brasil é de cinza volante. 

A cinza pesada foi estudada na síntese de zeólita por Wasem et al. (2015) onde 

ficou evidenciado que a cinza pesada utilizada apresentou resultado positivo quanto ao 

processo de síntese hidrotérmica em meio alcalino, apresentando a formação da zeólita do 

tipo NaP1. No que refere-se à cinza volante, tem-se que vários estudos vêm utilizando-a como 

matéria-prima, tais como nos trabalhos realizados por Paprocki (2009), Rocha Júnior et al. 

(2012), Kondru et al. (2011) e Bieseki, Penha e Pergher (2012), devido à semelhança na 

composição química e nas propriedades físico-químicas com o material vulcânico, precursor 

das zeólitas naturais atrelado ao elevado percentual de cinzas geradas anualmente (HOLLER; 

WIRSCHING, 1985 apud XIE et al., 2014).  

 

2.3.1 Cinza Volante 

 

A formação das cinzas se dá pela combustão direta do carvão mineral, que é uma 

matéria-prima sólida, constituída por duas frações intimamente misturadas, uma orgânica 

(matéria volátil e carbono fixo) e uma fração mineral (argilas, quartzo, piritas, carbonatos). 

Pela ação do calor, a fração orgânica gera voláteis e coque, enquanto a fração mineral se 

transforma em cinza com uma mineralogia modificada, tendo em vista, a perda de água das 
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argilas, decomposição dos carbonatos, oxidação dos sulfetos, dentre outras reações 

decorrentes da queima (ROHDE et al., 2006 Apud SILVA, M.V., 2011).  

As cinzas de carvão mineral são constituídas basicamente de sílica (SiO2) e 

alumina (Al2O3), que respondem por cerca de 50% e 30% da sua massa, respectivamente 

(LIN, 1995 Apud FUNGARO; SILVA, 2002).   

A cinza volante recebe o nome também de cinza leve ou cinza seca e é constituída 

por partículas extremamente finas cuja dimensão é inferior a 0,15mm, transportada pelo fluxo 

dos gases da combustão, coletada nos ciclones mecânicos ou precipitadores eletrostáticos ou, 

ainda, lançada na atmosfera (SILVA, M. V., 2011). A ASTM C618 (1994) classifica a cinza 

volante em duas categorias, cinza volante classe C proveniente da queima do carvão sub-

betuminoso, conhecida por possuir elevado teor de cálcio (superior a 10%) e cinza volante 

classe F proveniente da queima do carvão betuminoso, com baixo teor de cálcio.  Rocha 

Júnior et al. (2012) reconhecem como classe C a cinza que possui concentrações percentuais 

de SiO2, Al2O3 e Fe2O3 superiores a 50%. 

No que refere-se ao acondicionamento ou descarte desses materiais, há uma 

preocupação intensa pois a disposição das cinzas em locais inadequados traz consigo a 

possibilidade de que elementos menores, como metais pesados, e íons sulfato possam ter 

acesso ao lençol freático contaminando fontes de abastecimento atuais e potenciais. O teor de 

compostos solúveis em cinza varia de valores irrelevantes a percentuais significativos e estas 

espécies também podem entrar na cadeia alimentar via plantas. O principal esforço no sentido 

de mitigar os impactos ambientais decorrentes da disposição destes resíduos no meio 

ambiente deve ser dirigido no sentido de analisar suas potencialidades para a utilização em 

outros processos industriais (FUNGARO; SILVA, 2002). 

Logo, a utilização das cinzas de carvão como subproduto resulta em inúmeros 

benefícios, dentre os quais podem ser citados: uma diminuição significativa da necessidade de 

áreas para aterros, a conservação de recursos naturais, um ambiente mais limpo e seguro, a 

redução de emissão de dióxido de carbono e a impulsão no desenvolvimento econômico 

(SIQUEIRA; SOUZA; SOUZA, 2012).  

Quanto à composição das cinzas volantes, esta proporciona uma ampla 

diversidade de aplicações, sendo observado a incorporação das cinzas de carvão mineral em 
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caldeiras de leito fluidizado, na produção de argamassas, em substituição parcial do cimento 

valendo-se de sua atividade pozolânica de grande utilidade na cura dos cimentos, com 

resultados satisfatórios (SIQUEIRA; SOUZA; SOUZA, 2012). 

Também foi observada a possibilidade de obtenção de materiais vitrocerâmicos a 

partir de cinza de carvão com base em pontos do diagrama ternário SiO2-Al2O3-CaO 

utilizando-se o TiO2 com agente nucleante.  Através de tratamentos térmicos adequados os 

resultados foram satisfatórios (NEVES, 2002) 

Ainda podemos indicar a utilização na obtenção de blocos cerâmicos (SILVA, M. 

V., 2011) e como elemento de dessulfuração na correção da acidez do solo (MARTINS et al., 

2000) entre outros usos.  

No campo de estudo de zeólitas sintéticas a utilização das cinzas volantes, 

enquanto material precursor tem sido um dos materiais mais requisitados, primeiramente por 

tratar-se de resíduo de indústrias os quais poderiam atuar como potenciais poluentes quando 

dispostos no meio ambiente de forma inadequada e, devido a sua composição mineralógica, 

trata-se de um tipo de material sílico-aluminoso amorfo que pode ser convertido em um 

material conhecido como zeólita, a partir de diferentes métodos de síntese e que possui 

aplicações relevantes nas mais diversas áreas. 

Fungaro e Bruno (2009) realizaram a síntese de zeólitas a partir da cinza volante 

para remoção de azul de metileno em água. Fungaro e Borrely (2012), Nascimento, Neumann 

e Cunha (2012) e Franus (2012) reafirmaram a possibilidade de sintetização de zeólita a partir 

da cinza volante de carvão mineral. 

Song et al. (2014) também trabalharam a síntese de zeólita a partir de cinza 

volante de carvão mineral e identificaram a necessidade de remoção do óxido de ferro 

(Fe2O3), 4,96%, pois o Fe2O3 quando em solução alcalina quente reage com o NaOH e produz 

o hidróxido férrico Fe(OH)3 que atuou na redução de álcalis e resultou na redução de brancura 

e cristalinidade. Logo, Song et al. (2014) trataram a cinza previamente com um ímã 

permanente para extração do óxido de ferro e obtiveram zeólita do tipo A, X e sodalita.  

O estudo acerca da utilização de cinzas volantes e outros resíduos em processos 

industriais tem se propagado e já configura vasta literatura e base empírica devido às 
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exigências de controle ambiental, necessidade de utilização de matérias-primas de fácil 

obtenção a baixo custo, requisição de propriedades adequadas à novas aplicações industriais. 

 

2.4. Propriedades de Zeólitas 

 

Face à importância da obtenção de zeólitas específicas, o controle durante a 

síntese deve considerar propriedades como: aspectos estruturais; razão Si/Al; tamanho do 

poro e densidade da rede (número de átomos por cela unitária) (BRAGA; MORGON, 2007).  

Luz (1995) apresenta ainda outras propriedades relevantes da zeólita que têm 

relação com as propriedades acima citadas, tais como o alto grau de hidratação, estabilidade 

da estrutura cristalina quando desidratada, condutividade elétrica, propriedades catalíticas e 

adsorção seletiva de gases e vapores. 

Hildebrando et al. (2012) evidencia a correlação direta existente entre a razão 

sílica/alumina e a estabilidade térmica das zeólitas onde, na maioria dos casos, zeólitas com 

elevado teor de sílica tendem a ser mais estáveis termicamente, como é o caso da mordenita e 

da faujasita (X e Y).  Wen et al. (2013) enfatizam como propriedades desses materiais 

excelente resistência química, estabilidade mecânica e térmica e acrescentam o caráter poroso 

das zeólitas. 

O sistema de canais e cavidades de dimensões moleculares apresentados pela 

estrutura das zeólitas faz como que esses materiais apresentem uma área de estrutura interna 

extremamente superior à sua superfície externa. A estrutura microporosa desses sólidos 

permite a transferência de matéria entre os espaços intracristalinos e o meio que o rodeia. Esta 

transferência é limitada pelo diâmetro dos poros da zeólita onde só podem entrar ou sair do 

espaço intracristalino as moléculas cujas dimensões sejam inferiores a um determinado valor 

crítico, que varia de acordo com o tipo de zeólita (GIANNETTO, 1990).  

Tamanho do poro é a abertura bidimensional da zeólita e é determinada pelo 

número de átomos tetraédricos ligados em sequência. As interações tridimensionais 

complexas levam às mais diferentes geometrias, formando desde grandes cavidades internas 

até uma série de canais que atravessam a zeólita. Além das caracteríticas obtidas diretamente 



32 

 

da forma como são construídas as redes zeolíticas, existem várias técnicas de modificação 

quanto à atividade catalítica e de adsorção que ocorrem pós-síntese. A flexibilidade na 

geração de zeólitos segundo a aplicação de interesse, promovendo-se o controle seletivo da 

passagem de certas moléculas de acordo com suas formas e polaridades origina um vasto 

campo de interesse comercial na aplicação desses materiais (BRAGA; MORGON, 2007). 

A concentração de cátions e a seletividade de troca varia significantemente com a 

razão Si/Al que tem um importante papel nas aplicações de adsorção, catálise e troca iônica. 

As zeólitas também são caracterizadas pela propriedade única de ter superfície interna muito 

acessível, conseguindo compor mais de 98% da área superficial total. As áreas superficiais 

são tipicamente da ordem de 300-700 m
2
.g

-1
 (PAPROCKI, 2009). 

Devido a sua elevada capacidade de troca de cátions, as zeólitas possuem alto 

poder de fixação de metais pesados e de íons NH
4+ 

(HENMI, 1987).  Esta propriedade pode 

ser significativamente aproveitada através da adsorção de tensoativos orgânicos feitos a base 

de íons amônio (NH
4+

) para funcionalização de superfícies como é o caso da organofilização 

de argilas do tipo bentonita.  

 

2.5. Organofilização  

 

O tratamento de organofilização pós-síntese de zeólitas com sal quaternário de 

amônio visa aprisionar íons amônio na superfície da zeólita e modificar as propriedades 

químicas do material zeolítico. O tratamento em análise é realizado em meio aquoso para 

adsorção de tensoativos e consequente obtenção de moléculas oleofílicas, tornando-as 

hidrofóbicas, que atribui às mesmas a possibilidade de novas aplicações.  

Segundo Fungaro e Borrely (2012), o processo de adsorção do surfactante 

catiônico sobre a superfície da zeólita é governado, principalmente, por mecanismo de troca 

catiônica e interações hidrofóbicas.  

Neste processo, a concentração micelar crítica do tensoativo é parâmetro 

relevante,  pois quando a zeólita é misturada com a solução do surfactante em concentração 
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maior do que a concentração micelar crítica (CMC), ocorre a formação de micelas a partir de 

monômeros em solução, de forma a diminuir a energia do sistema. 

Para cada tipo de tensoativo existe uma concentração na qual todas as superfícies 

já estão ocupadas e a quantidade de tensoativo excedente atinge uma concentração mínima 

necessária para o início de formação de micelas. Essa concentração, portanto, é uma 

característica físico-química do tensoativo utilizado e é chamada de concentração micelar 

crítica.  

Enquanto houver espaço na superfície líquido-ar e líquido-sólido, o aumento da 

concentração de tensoativo proporciona maior preenchimento dessa superfície, continuando a 

diminuir a tensão superficial da solução. Quando a superfície estiver totalmente ocupada, 

maior concentração de tensoativo não mais se reflete na redução da tensão superficial, pois 

não há como novas moléculas de tensoativo ocuparem a superfície. A partir daí, as moléculas 

do tensoativo passam a se localizar distribuídas no meio da solução, estando à disposição para 

o início da organização de micelas dentro da solução. O tensoativo iônico é formado por uma 

cauda apolar e uma cabeça polar (DALTIN, 2011). 

A formação de micelas leva a variações bruscas nas propriedades físico-químicas 

da solução na CMC, assim, esta pode ser determinada analisando a variação de alguma 

propriedade físico-química em função da concentração do tensoativo. Uma série de 

propriedades pode ser utilizada para se determinar a CMC. Dentre as mais populares, 

destacam-se: tensão superficial, condutividade, solubilização de corantes, calorimetria, dentre 

outras  (CANDAU, 1987). 

A fixação das micelas na interface sólido/líquido ocorre, primeiramente, com a 

formação de uma monocamada na superfície externa da zeólita carregada negativamente via 

troca iônica. Dessa forma, o lado polar, denominado de cabeça, fixa-se na superfície das 

zeólitas de forma direta possibilitanto, a partir da exposição da cauda apolar, a adsorção de 

moléculas orgânicas. 

A interação hidrofófica entre cauda-cauda das micelas do tensoativo propicia, 

devido às forças coercivas fracas de Van Der Waals, a formação de uma bicamada que 

proporciona carga positiva às zeólitas e estas passam a adsorver compostos aniônicos. 

A modificação das zeólitas por surfactantes catiônicos torna-se possível devido às 

cargas negativas presentes na estrutura desses materiais, decorrentes do desbalanceamento de 
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cargas ocasionado pela valência dos elementos alumínio (+3) e silício (+4) que juntamente 

com o oxigênio formam sua estrutura.  

O mecanismo de fixação do surfactante e adsorção pelas zeólitas está ilustrado na 

Figura 7.  

 

Figura 7- Representação Esquemática de Ânions, Moléculas Orgânicas Apolares e Cátions em Zeólita 

Modificada por Surfactante. 

Fonte: (GUTIÉRREZ, 2009). 

                   

O surfactante usado para organofilização, o sal quaternário de amônio, tensoativo 

do tipo catiônico, apresenta a fórmula molecular expressa na Figura 9 e possui cadeia 

ramificada com tamanho de 2,18 Å e 31,30 Å para menor e maior ramificação, 

respectivamente.  O óleo biodiesel S-10, meio solvente usado para conhecimento do 

comportamento das zeólitas organofílicas nas aplicações as quais destinam-se o presente 

trabalho, apresenta molécula de tamanho equivalente a 2,18 Å e 19,12 Å como menor e maior 

dimensão, respectivamente. 

As fórmulas químicas do biodiesel S-10 e do tensoativo praepagem WB são 

apresentadas na Figura 8 a) e  b), respectivamente.  
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Figura 8 – Fórmula Química Provável a) do Óleo Biodiesel-S10  b) do Tensoativo Praepagem WB. 

 

Após o processo de organofilização, as zeólitas passam a compor uma nova classe de 

materiais, que apresentam como principais características, a porosidade e a hidrofobicidade. 

Dessa forma, tem-se a ampliação da possibilidade de aplicação destes materiais em área 

distintas. Algumas das principais aplicações de zeólitas estão apresentadas a seguir. 

 

2.6. Aplicações de Zeólitas 

 

As zeólitas têm sido estudadas continuamente e sua aplicação tem sido requerida 

nas mais diversas áreas devido às suas relevantes propriedades como, elevada porosidade, 

excelente resistência química, estabilidade térmica e mecânica (WEN et al., 2013). Nesse 

contexto, inúmeras pesquisas têm sido realizadas contribuindo para o desenvolvimento e 

utilização de zeólitas devido à possibilidade de sintetização a partir de matérias-primas de 

baixo custo e relevância de aplicação.  

Com o avanço das pesquisas, novas aplicações vêm sendo descobertas na área de 

zeólitas. Dentre as aplicações conhecidas as quais destinam-se o material em análise, 

atualmente tem-se adsorção, descontaminação de solos, purificação de água, catálise,  

isolamento térmico,  revestimento com elevada resistência ao desgaste, usado em controle de 

fertilizantes, dentre outras.  

Giannetto (1990) aponta três aplicações industriais para as zeólitas, como 

adsorventes, trocadores iônicos e catalisadores. Estas são as aplicações mais comumente 

encontradas nas pesquisas que abordam as zeólitas ainda nos dias atuais. 

a b 
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As zeólitas possuem capacidade de adsorção, seletividade iônica e podem ser 

denominadas “peneiras moleculares” que estão relacionadas à estrutura cristalina da zeólita, 

associada à seleção de pequenas moléculas e exclusão das maiores, ou seja, devido a sua 

estrutura, poderá ocorrer transferência de matéria entre os espaços intracristalinos, entretanto, 

será delimitado pelo diâmetro dos poros de cada zeólita (CORIOLANO et al., 2014). 

Wasem et al. (2015) realizaram o estudo sobre adsorção de nitrogênio amoniacal 

de efluentes industriais pela zeólita NaP1 cuja eficiência foi de 49% de redução de amônio em 

reator de leito fluidizado. 

Xie et al (2014) apresentaram um compósito feito com zeólita do tipo NaP1 

sintetizada partir da cinza volante de carvão mineral e óxido de ferro (Fe2O3) como fase 

dispersa, cujo produto pode ser utilizado como adsorvente com grande potencial para a 

remoção simultânea de amônio e fosfato de água.  

Franus (2012) obteve zeólita do Tipo X a partir de cinza volante e embasado em 

um amplo leque de experimentos anteriores, considerou a importância deste material para 

purificação de água, descontaminação de solos, adsorção de gases industriais, adsorção de 

SO2, CO2 e NH3. 

Sun et al. (2015) estudaram a adsorção de benzotiofeno em combustíveis a partir 

de zeólitas Y tratada com 0,09 M NaOH com resultados satisfatórios em que a remoção de 

enxofre atingiu 99,9% e a capacidade de adsorção foi de 1,65 mg de benzotiofeno / g de 

zeólita em diesel simulado. Mavesti et al. (2009) incorporaram 0,5% de zinco na estrutura das 

zeólitas Y e Beta proporcionando incremento na adsorção de compostos sulfurados como 

benzotiofeno quando comparado com as zeólitas sem incorporação do Zn. 

Ismail et al. (2010) abordaram síntese, otimização e caracterização de Zeólita A e 

suas propriedades de permuta iônica. A pesquisa teve como objetivo a obtenção de zeólitas 

com elevada capacidade de permuta iônica e afinidade com íons de metais pesados, 

resultando em elevado poder de adsorção dos elementos Cu, Cr, Cd e Ni em percentuais de 

100%, 98,7%, 68,08% e 35,28%, respectivamente, aplicando-se 0,5g de zeólita em 100 mL da 

solução que contém os metais pesados. 

Primo e Garcia (2014) destacam o uso de zeólitas como principais componentes 

de catalisadores em atividades de refino e petroquímica. Em processos principais como 
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isomerização de parafina, alquilação e hidrocraqueamento as zeólitas são principais 

responsáveis pela atividade catalítica, seletividade e estabilidade.  

Chow et al. (2012) apropriaram-se do conhecimento de elevada dureza e módulo 

de elasticidade relativamente baixo devido ao elevado número de poros e produziram a partir 

da zeólita ZSM-5 um revestimento resistente ao desgaste em substituição aos revestimentos 

fabricados com Cromo e Cádmio. Mediante ensaios de dureza e resistência ao desgaste, os 

autores verificaram um conjunto de propriedades mecânicas e químicas da ZSM-5 que 

conduzem à aplicação da zeólita em revestimentos com elevada resistência ao desgaste. 

Song et al. (2014) buscaram a síntese de zeólita a partir da cinza volante de carvão 

mineral para aplicação como material de revestimento com função de isolante térmico, 

possibilitado pelo baixo coeficiente de condutividade térmica destes materiais microporosos. 

A partir de diferentes concentrações de NaOH no processo, relação sílica-alumina e 

temperatura de cristalização da zeólita, obteve-se zeólitas distintas, zeólita Tipo A, X e Y. 

Wen et al. (2013) investigaram a produção de uma malha de aço revestida com 

zeólita do tipo MFI (Mobil Five), resistentes à corrosão, para aplicação na separação óleo-

água, a partir da hidrofilicidade/hidrofobicidade, para serem utilizadas em acidentes com 

derramamento de óleo e limpeza de águas residuais de complexos industriais. O 

funcionamento é regido pela gravidade onde a água passa facilmente pelo filtro e o óleo fica 

retido na película, o óleo é posteriormente calcinado. O sistema mostrou-se eficiente na 

separação óleo-água. 

Watanabe et al. (2013) obtiveram um nanocompósito de zeólita NaP1 recobertas 

com cristais de hidroxiapatita mediante a permuta iônica dos íons sódio presentes na zeólita 

com íons cálcio da solução de cloreto de cálcio em que a zeólita foi imersa posterior à sua 

obtenção. Sua aplicação foi destinada à liberação lenta de fertilizante contendo magnésio, 

amônio, potássio e fosfato. Tal experimento foi exitoso com liberação contínua dos nutrientes 

presentes no decorrer do tempo. 

Para ampliar o campo de aplicação de zeólitas alguns tratamentos têm sido 

requisitados para modificação de superfície, dentre estes tem-se a organofilização, a partir do 

qual as zeólitas passam a ter afinidade por meio orgânico. Tal efeito será estudado no presente 

trabalho em duas aplicações distintas, remoção de óleo e agente viscosificante em fluidos não 
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aquosos. Essas aplicações têm sido constantemente estudadas, porém, com outros tipos de 

matérias-primas.  

Os estudos anteriormente realizados tratam da adsorção de óleo a partir de argilas 

organofílicas por Silva, M. M. (2011); da fibra de coco por Oliveira et al. (2013) e já tratam 

da aplicação de zeólitas para aplicação enquanto adsorvente conforme estudada por Bandura 

et al. (2015). 

Para aplicação enquanto agente viscosificante em fluidos não aquosos a matéria-

prima mais comumente utilizada é a argila bentonita. Busca-se a partir desse estudo uma nova 

matéria-prima a ser usada como agente viscosificante a partir de um precursor residual, a 

cinza volante de carvão mineral, sintetizado a baixo custo por meio de um processo 

hidrotérmico alcalino e posterior processo de organofilização a fim de contribuir tornando o 

material organofílico e disponível à interação com o fluido não aquoso. 

 

2.6.1. Adsorção de Óleo 

 

Adsorção e remoção de produtos petrolíferos têm atraído atualmente amplo 

interesse de pesquisadores devido ao aumento dos riscos de contaminação do meio ambiente 

durante a mineração de petróleo, processamento, transporte, distribuição, armazenamento e 

exploração. Desastres ambientais, juntamente com alguns incidentes em escala local, 

comprometem seriamente o meio ambiente. Revela-se, portanto, a necessidade de melhorar os 

métodos de limpeza quando na ocorrência de desastres como é o caso de derramamento de 

petróleo e o desenvolvimento de novos materiais que podem ser aplicados para essa 

finalidade. Dentre os materiais promissores para utilização na remediação de corpos 

aquáticos, destacam-se as argilas e as zeólitas. (BANDURA et al., 2015). 

A separação por adsorção é um meio alternativo para o tratamento de efluentes 

que possuem componentes poluentes. Este método é usado de modo crescente nas indústrias 

por ser considerado um eficiente método de separação e purificação de misturas. A adsorção é 

um fenômeno de superfície, pois ela ocorre nas interfaces dos sistemas sólido-líquido. Desta 

forma pode-se distinguir duas fases: adsorvente e adsorbato. O adsorvente é o material sólido 
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em cuja superfície ocorre o fenômeno de adsorção e o adsorbato é a substância que será 

adsorvida pelo adsorvente (OLIVEIRA, 2006). 

A principal característica dos adsorventes é a chamada superfície específica, que 

mostra a superfície total da partícula por unidade de massa. Quanto maior essa superfície, 

melhor será a capacidade da partícula adsorver moléculas. As três principais classes de 

adsorventes, sílica-gel, carvão ativado e zeólitas, tiveram um grande desenvolvimento, 

principalmente em relação às novas técnicas de tratamento de superfície e métodos de 

classificação, resultando em um controle preciso das partículas e distribuição do tamanho dos 

poros (SCHEER, 2002). 

Conforme Scheer (2002), a aplicação destes depende de suas propriedades 

particulares. Por exemplo, a alumina ativada e a maioria das zeólitas possuem superfícies 

hidrofílicas, sem a ocorrência de tratamento específico de organofilização, estes adsorvem 

água em preferência aos orgânicos. O carvão ativado prefere os orgânicos à água, hidrofóbico. 

A sílica gel está entre estes dois extremos e tem razoável afinidade tanto pela água quanto 

pelos orgânicos. A adsorção em carvão ativado é eficiente em resíduos perigosos que são 

pouco solúveis em água e que têm alto peso molecular, tais como o xileno, naftaleno, 

ciclohexano, benzeno e hidrocarbonetos clorados. 

Oliveira et al. (2013) trataram fibras de coco com mistura heterogênea de água e 

hexano por 3 minutos transferindo-as para a fase orgânica para adsorção de óleo diesel e 

biodiesel comparando-se à turfa, adsorvente comercial. Os resultados comprovam quantidade 

de óleo biodiesel adsorvido pelas fibras de coco semelhante ao adsorvente comercial, entre 

0,62 g/g e 1,08 g/g. 

No que refere-se às zeólitas, a grande capacidade de adsorção desses materiais 

está relacionada à sua estrutura microporosa formada por poros de dimensões definidas, que 

funcionam como peneiras moleculares, permitindo a entrada de moléculas menores e 

barrando a entrada das maiores. A microestrutura é responsável pela seletividade de forma 

(PAPROCKI, 2009).  Nestas, existe a presença exclusiva de microporos com diâmetros na 

faixa de 0,4 a 1,2 nm, os quais impõem limitações significativas para a ocorrência de reações 

que envolvam reagentes ou produtos volumosos, que não podem difundir nos seus 

microporos. Considera-se como reagente ou produto volumoso moléculas com diâmetro 

cinético superior ao diâmetro médio dos microporos das zeólitas (GRECCO; RANGEL; 

GONZALEZ, 2013).  
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Dessa forma, só podem ingressar ou sair do espaço intracristalino aquelas 

moléculas cujas dimensões são inferiores a certo valor crítico, que varia de uma zeólita para a 

outra (LUZ, 1995). Algumas particularidades de zeólitas estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características dos poros de alguns tipos de zeólitas. 

 

 

*Dimensionalidade 1 = canais unidirecionais 2 = canais cruzados 3 = Canais nas 3 direções X, Y e Z.                                          

Fonte: (LUNA, 2001). 

 

Å * 
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A propriedade de adsorção das zeólitas está relacionada com a sua grande 

superfície interna em relação à sua superfície externa, já que a sua estrutura cristalina é 

formada essencialmente de canais e cavidades também denominados de microporos. As 

zeólitas apresentam particularidade quanto à adsorção, há uma limitação de adsorção a 

depender do tipo de zeólita ocasionada pelo tamanho de poros que esta possa apresentar, poro 

extragrande (dimensão maior que 9 Å), poro grande (dimensão entre 6 Å e 9 Å), poro médio 

(dimensão entre 5 Å e 6 Å) e poro pequeno (dimensão entre 3 Å e 5 Å) (GIANNETTO, 

1990). Essa característica distingue a zeólita de outros adsorventes, pois a adsorção ocorre 

dentro do cristal limitando o acesso pelo tamanho dos poros (SCHEER, 2002).  

A Tabela 1 não abrange as características relacionadas à dimensão de poros das 

zeólitas do tipo sodalita e cancrinita, informações relevantes, principalmente quando esses 

materiais são destinados à aplicação enquanto adsorventes. Reyes, Williams e Alarcón (2013) 

afirmam que o diâmetro do poro das zeólitas sodalita é equivalente a 2,2 Å e da cancrinita é 

equivalente a 6,2 Å. 

Bandura et al. (2015) pesquisaram acerca da adsorção de óleo diesel e óleo de 

motor usado por zeólitas NaP1 e zeólita X derivadas de cinza volante. Diferentes volumes de 

óleo foram colocados sobre placas de Petri e cobertos com 5 g de material adsorvente por 24 

horas. O excesso de óleo foi removido colocando-se as amostras sobre uma camada de lignina 

e o teor de óleo adsorvido foi estimado a partir do teor de carbono medido nas amostras via 

seca usando o analisador Perkin Elmer 2000 CNH. A zeólita NAP1 adsorveu em torno de 

0,91g/g e 0,86 g/g, NaX em torno de 0,79 g/g e 0,79 g/g comparando-se a clinoptilolita 

natural 0,36 g/g e 0,27 g/g e o adsorvente comercial absodan da empresa damolin 0,52 g/g e 

0,50 g/g, para sorção de óleo de motor usado e sorção de óleo biodiesel, respectivamente. 

Na busca da hidrofobicidade, têm sido realizados tratamentos após a obtenção de 

zeólitas para funcionalização da superfície.  

Sakthivel et al. (2013) transformaram a cinza volante de carvão mineral em 

zeólita do tipo X por tratamento hidrotérmico alcalino e executaram posterior tratamento para 

modificação de superfície para aumento da área superficial, porosidade e hidrofobicidade. A 

hidrofobicidade foi conseguida por dois métodos distintos, o primeiro foi embasado em 

reação de silanização com tratamento em propil, octil ou octadecil-trimetoxi-silano e o 
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segundo método foi embasado numa reação de esterificação.  A capacidade de sorção de óleo 

foi de 1,10, 1,02, 0,86 e 1,15 g/g, comparando-se à sorção da cinza volante de 0,19 g/g. 

O tratamento de organofilização também proporciona essa transformação de 

zeólitas hidrofílicas em hidrofóbicas ou oleofílica, cujo material passa a apresentar capacidade 

de atrair moléculas orgânicas.  

Fungaro e Borrely (2012) modificaram a superfície de zeólita obtida por cinza 

volante de carvão mineral com diferentes concentrações (2 e 20 mmol. L
-1

) de brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (HDTMA-Br). Vidal et al. (2012) também utilizaram o HDTMA-Br, 

especificamente para modificação da zeólita Y e destinando-a para remoção dos denominados 

BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno). A zeólita Y apresentou a hidrofobicidade 

quando foi modificada com 100% de sua capacidade de troca catiônica (concentração de 

surfactante adsorvido 2,9 mmol/g) devido à substituição dos cátions presentes na superfície 

das zeólitas pelas moléculas catiônicas do surfactante, onde ocorreu a completa formação de 

uma monocamada superficial de surfactante e, portanto, hidrofobicidade máxima. A eficiência 

das zeólitas modificadas por surfactante quando comparação com as zeólitas sem modificação 

foi em torno de 80%. 

 

2.6.2. Agente Viscosificante para Fluidos Não Aquosos 

 

Os agentes viscosificantes são aplicados em fluidos para perfuração de poços de 

petróleo. Caracterizam-se por serem aditivos usados com o objetivo de aumentar a 

viscosidade do fluido, contribuindo para melhoria no processo de perfuração.  

Santos (2012) explica que o fluido de perfuração, também chamado de lama de 

perfuração, é o elemento vital no controle do poço perfurado. Durante todo o processo, um 

sistema incluindo tanques de armazenamento de fluidos de alta capacidade, bombas de lama 

de alta vazão, coluna de perfuração e broca, sistemas de limpeza de fluidos entre outros, 

atuam em um circuito contínuo na intenção de manter a integridade das formações geológicas 

atravessadas, a segurança do pessoal de perfuração e a integridade do meio ambiente. 
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Os fluidos podem ser de base óleo, água, ar e sintéticos. O fluido com base óleo 

também denominado de fluidos não aquosos, foram desenvolvidos para situações onde os de 

base água apresentavam limitações técnicas e operacionais. As lamas à base de óleo possuem 

como fase contínua o óleo. A água está presente na lama à base de óleo sob a forma de uma 

emulsão, onde as gotas de água ficam suspensas no óleo caracterizando uma emulsão de água 

em óleo (SCHAFFEL, 2002). 

Para composição dos fluidos base óleo são utilizadas as argilas organofílicas 

obtidas a partir de argilas bentoníticas modificadas por um tratamento orgânico, em meio 

aquoso, com sal quaternário de amônio, nestes casos, as argilas bentoníticas naturalmente 

hidrofílicas tem o cátion Na
+
 da superfície interlamelar de suas partículas substituído pelo 

cátion do sal quaternário, tornando organofílicas as argilas e dispersáveis somente em meios 

orgânicos (SOUZA SANTOS, 1992) (VAN OLPHEN, 1991).  

Costa et al. (2012) obtiveram argilas organofilizadas através de tensoativo iônico 

(Praepagen WB) e tensoativo não iônico (Imidazolina Oléica Vegetal) visando uso em fluidos 

de perfuração base óleo, usando como meio líquido orgânico dispersante o diesel, a parafina e 

éster. O processo de organofilização foi realizado com 60% de tensoativo em relação ao teor 

de argila bentonita seca. Embasados na Norma da Petrobrás P-1EP-00023-A, os resultados de 

viscosidade aparente obtidos com o tensoativo Imidazolina Oléica Vegetal não foram 

satisfatórios, enquanto que os ensaios de argila organofílica com tensoativo iônico 

apresentaram resultados satisfatórios para as amostras produzidas com o meio orgânico éster, 

no caso da parafina e do diesel as amostras não apresentaram resultados relevantes, tendo 

ocorrido a não obtenção dos valores mínimos de viscosidade aparente requeridos pela norma 

da Petrobrás.  

Dantas, Marques e Ferreira (2015) organofilizaram argila bentonita com dispersão 

via rota alcoólica e estudaram suas propriedades reológicas em meios não aquosos. De 

cinquenta amostras ensaiadas apenas duas amostras atenderam à exigência de viscosidade 

aparente mínima estipulada pela Norma P-1EP-00023-A. 

Silva et al (2012) estudaram a organofilização de argilas bentoníticas com 

tensoativos não iônicos visando seu uso em fluidos de perfuração base óleo. De dezoito 

amostras testadas experimentalmente usando o óleo diesel como meio dispersante, três 

atenderam às exigências da normatização da Petrobrás apresentando valores de viscosidade 

aparente máxima de 6,5, 8,5, 12 e 17,5 CP para amostras com teor de argila de 2,4 g, 6,0 g, 
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9,6 g e 13,2 g em que a norma delimita como viscosidade aparente mínima 6,0 CP, 8,0 CP, 11 

CP e 16,0 CP, respectivamente. 

Com o passar dos anos a exploração desordenada e mal planejada nas ocorrências 

das argilas bentoníticas de algumas cidades como é o caso da cidade de Boa Vista, PB, houve 

a extinção das variedades mais nobres com perda de qualidade e, por consequência, uma 

maior dificuldade na obtenção de fluidos de perfuração adequados para operações de 

perfuração usando estas argilas. Para tanto, tem-se recorrido a novas fontes de materiais a 

serem utilizados na preparação de fluidos de base não aquosa (FERREIRA, 2009).  

Uma alternativa viável é a organofilização de zeólitas, visto que, sua obtenção tem 

sido amplamente estudada através de diferentes matérias-primas existentes em larga escala, 

algumas destas, resíduos provenientes de outros processos industriais. Uma vez organofílicas, 

as zeólitas passarão a ter afinidade com meios orgânicos, o que possivelmente possibilitará 

sua aplicação enquanto agente viscosificante em fluidos não aquosos.  As zeólitas obtidas e 

organofilizadas formarão um produto novo de grande aplicabilidade na indústria do petróleo, 

tanto em prospecção, com sua aplicação como agente tixotrópico para perfurações off shore. 

Nesta revisão foi realizada uma abordagem teórica acerca de zeólitas, em que foi 

possível entender que esses materiais caracterizam-se pela presença de poros e cavidades 

interconectadas de dimensões moleculares e tais características atribuem a estes materiais 

grande relevância industrial. Sua obtenção é possível a partir de síntese hidrotermal alcalina 

de baixo custo a partir do uso de matérias-primas naturais ou resíduos decorrentes de outros 

processos. Para o presente trabalho foi escolhida a cinza volante de carvão mineral, composta 

majoritariamente dos elementos alumínio e silício, constituintes da estrutura das zeólitas.  

A depender dos parâmetros de síntese, inúmeros tipos de zeólitas distintas podem 

ser produzidas, dentre as mais comumente obtidas tem-se a sodalita, zeólita A, zeólita X, 

zeólita Y e cancrinita diferindo-se pelas características e aplicações as quais são destinadas. 

Como propriedades, as zeólitas apresentam diferentes tamanhos de poros, 

densidade de rede, propriedades catalíticas, capacidade de troca de cátions, adsorção. 

Destinam-se à aplicação para purificação de água, descontaminação de solos, isolamento 

térmico, adsorção de gases e metais pesados, dentre outras. Com o objetivo de ampliar a área 

de aplicação das zeólitas, têm sido realizados tratamentos de funcionalização de superfície 

como a organofilização para destiná-las ao uso em aplicações que requerem materiais 

organofílicos. Desse modo, foram apresentadas duas aplicações para as zeólitas organofílicas, 
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adsorção de óleo e agente viscosificante para fluidos não aquosos, sendo esta última inédita 

do campo de aplicações das zeólitas 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os detalhes relativos aos materiais e métodos 

utilizados no decorrer desta pesquisa. Foi utilizada como matéria-prima a cinza volante. 

Para uma melhor visualização dos resultados, os testes realizados com a cinza 

volante foram classificados quanto à granulometria (Sem Peneiramento ou fração < 45 μm), 

concentração do álcali (3,5 M; 5,25 M; 7,0 M) de hidróxido de Sódio (NaOH) e tempo de 

síntese (24 h, 36 h ou 48 h). 

Os métodos de ensaio e normas são citados e descritos de maneira sucinta. Os 

métodos não constantes na normalização estão descritos detalhadamente. Em qualquer dos 

casos, modificações eventuais nos métodos de ensaios são detalhadas. 

 

3.1. Materiais 

 

Os materiais utilizados no presente trabalho foram: 

- Cinza , cedida por usina termoelétrica do Estado de Pernambuco, caracterizada 

como Classe C segundo a ASTM C618, cuja origem foi omitida a pedido da empresa cedente. 

- Hidróxido de Sódio 97 % do fabricante Química Moderna, para realização do 

tratamento hidrotérmico.  

- Sal quaternário de amônio (Praepagem WB – Cloreto de diestearil dimetil 

amônio), com 81,7% de matéria ativa para o processo de organofilização, cuja fórmula 

molecular está apresentada na Figura 9. 

 

Figura 9- Fórmula Molecular do Sal Quaternário de Amônio. 

Fonte: (FERREIRA, 2009). 
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- Cloreto de Sódio 99% do fabricante Química Moderna, para formulação de lama 

base para realização do ensaio de viscosidade aparente. 

- Óleo biodiesel S-10 foi adquirido no posto de combustíveis bandeira ALE, 

localizado nos Bancários – João Pessoa/PB, requerido no ensaio de viscosidade e no ensaio de 

adsorção. 

 

3.2.Métodos 

 

A metodologia para o desenvolvimento do presente trabalho segue o Diagrama 

apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Diagrama da Metodologia. 
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3.2.1. Caracterização Microestrutural  

 

Os ensaios de caracterização microestrutural apresentam relevância, em especial, 

para a Engenharia de Materiais por apresentar informações mineralógica, química, térmica, 

granulométrica e morfológica que subsidiam a seleção do material para as mais diversas 

aplicações.  

 

 

3.2.1.1- Difração de Raios X (DRX)  

 

A difratometria de raios X é usada para determinação da estrutura cristalina e da 

composição mineralógica. 

Essa técnica se baseia na interação do vetor campo eletromagnético da radiação X 

com os elétrons da matéria que a radiação atravessa, resultando em espalhamento. Quando os 

raios X são espalhados pela rede cristalina ocorre a interferência entre os raios espalhados 

(tanto construtiva como destrutiva), porque as distâncias entre os centros espalhadores são de 

mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda da radiação. O resultado deste 

fenômeno é a difração que obedece a lei de Bragg. Segundo a lei de Bragg, as condições para 

que hajam interferências construtivas do feixe de Raios X no ângulo θ, devem satisfazer a 

equação nλ = 2dsenθ, em que n é um número inteiro, d é a distância interplanar e θ é o ângulo 

de incidência (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002).  

As condições de ensaio usadas foram, radiação Kα do Cu, com comprimento de 

onda de 1,5418 Å, filtro monocromador, e ainda o processo foi feito usando corrente de 

30mA e 40kV de voltagem e ângulo variando entre 5° até 60°, no modo contínuo com step 

size de 0,02º e velocidade do goniômetro de 2º/min. 

A quantificação de fases foi feita pelo método do padrão interno usando 20% de 

elemento silício na amostra, como padrão cristalino.  As quantificações foram feitas pelo 

programa X’pert  HighScore Plus 3.0, utilizando padrões de estruturas cristalinas disponíveis 

(DATABASE OF STRUCTURES, 2015). 

Esse método foi desenvolvido por Hugo Rietveld, por meio de um método 

computacional de refinamento de estruturas de cristais. Atualmente, é uma das técnicas mais 
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importantes para a análise estrutural, determinação cristalina, medidas dos parâmetros de rede 

e análise quantitativa de DRX (FREITAS; LIMA; COUCEIRO, 2011). 

O método consiste no ajuste ponto a ponto de todas as intensidades obtidas 

experimentalmente (yi
obs

) com as intensidades calculadas (yi
cal

) baseada em um determinado 

modelo cristalino (padrão), efeitos óticos de difração, fatores instrumentais e outras 

características da amostra (FREITAS; LIMA; COUCEIRO, 2011). 

Os parâmetros incluídos no modelo são refinados utilizando o método dos 

mínimos quadrados visando à minimização do resíduo Sy (função residual) dado pela 

Equação [2]. 

 

                  [2] 

   

na qual yi
obs

 e yi
cal

 são as intensidades observada (ou experimental) e calculada, 

respectivamente, e wi é a intensidade observada no i-ésimo passo. Ao final do refinamento, 

serão fornecidos os parâmetros estruturais como: parâmetros de rede, fator de ocupação, 

concentração e a largura à meia altura da reflexão (FREITAS; LIMA; COUCEIRO, 2011). A 

intensidade calculada para passo i no padrão de difração tem a Equação 3.  

 

      [3] 

 

na qual s é o fator de escala, k representa os índices de Miller hkl para a reflexão de Bragg, Lk 

contém os fatores de Lorentz, polarização e multiplicidade, Fk é o fator de estrutura para a K-

ésima reflexão de Bragg, Φ (2θi – 2θk) é a função perfil da reflexão, Pk é a função orientação 

preferencial e Yi
bkg

 é a intensidade do “background” para o i-ésimo passo (FREITAS; LIMA; 

COUCEIRO, 2011). 

O refinamento é feito pela minimização da soma do quadrado da diferença entre a 

intensidade observada e calculada em cada ponto do padrão de difração de pó.  Esse método 

necessita de conhecimento prévio da estrutura cristalina de todas as fases que estão contidas 

na mistura (GALDINO et al., 2015). Os critérios quantitativos para avaliar um bom ajuste são 

feitos pelo monitoramento dos R´s, chamados de fatores de confiança. Existem vários fatores 

de confiança, mas os fatores estatisticamente mais significativos são o Rwp (fator de peso 

padrão) e Rexp (fator esperado) dados pelas Equações 4 e 5, respectivamente. 
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            [4] 

 

                 [5] 

 

em que  y
Obs

 e  y
Calc

 são  as  intensidades  observada  e  calculada  em  cada  ponto  da  

medida, respectivamente, e wi é a massa na qual N é o número de passos experimentais e P é 

o número de parâmetros ajustados (FREITAS; LIMA; COUCEIRO, 2011). 

Rwp é o índice que deve ser analisado para verificar se o refinamento está 

convergindo, isto é, se a função minimização atingiu o valor mínimo. Nota-se que o 

numerador dessa equação é exatamente a função minimização expressa pela Equação [2]. Se 

Rwp está diminuindo, a cada ciclo, indica que o refinamento está sendo bem sucedido. No 

final do refinamento, ele não deve estar mais variando, significando que o mínimo já foi 

atingido. O valor estatisticamente esperado para o Rwp é a chamada adequação do ajuste 

(goodness of fit) representado por SGof na Equação [6]: 

 

                          [6] 

 

em que SGof  deve estar próximo de 1.0 ao final do refinamento, significando que nada mais 

pode ser melhorado, pois o Rwp já atingiu o limite que se pode esperar para aqueles dados de 

difração medidos. Lembrando que Rexp é o valor estatisticamente esperado para o Rwp 

(SANTOS, 2013). 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Ciência e Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de Campina Grande, em equipamento XRD-6000 da Shimadzu, Figura 

11. 
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Figura 11 – Equipamento de DRX.  

Fonte: (FERREIRA, 2009). 

 

 

3.2.1.2. Fluorescência de Raios X (FRX)  

 

A fluorescência de raios X é uma técnica não destrutiva que permite a 

identificação dos elementos presentes na amostra e a proporção de cada um desses elementos 

na amostra. 

Na fluorescência de raios X usa-se uma fonte de radiação gama ou radiação X de 

elevada energia, para provocar a excitação dos átomos da substância que pretende-se analisar. 

Os fótons gama emitidos pela fonte são absorvidos pelos átomos da substância através de 

efeito fotoelétrico, deixando esses átomos em estados excitados. Com elevada probabilidade, 

os elétrons arrancados do átomo por efeito fotoelétrico situam-se nos níveis K ou L. Quando o 

átomo deixa o estado de excitação, pode-se observar fótons X correspondentes às transições 

eletrônicas L→ K, M→K ou M→L. O espectro de energia correspondente a estas transições é 

único para cada tipo de elemento, permitindo fazer a sua identificação (CANEVAROLO, 

2003). 
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As amostras foram prensadas para formação das pastilhas e secas em estufa por 

24 horas, para posterior análise. A análise foi feita pelo método quali-quant, tensão de 40KV e  

95mA. A geração dos raios X é feita por meio de um tubo com alvo de Rh. 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Solidificação rápida da Universidade 

Federal da Paraíba, em equipamento FRX-1800 da Shimadzu, Figura 12.  

 

Figura 12 – Equipamento de FRX. 

 

A partir dos resultados das análises químicas é possível calcular a Porcentagem de 

Sódio Trocado (PST), definida pela Expressão [7]:  

 

      [7] 

em que C
inicial

 e C
final 

são as concentrações de sódio inicial (antes da troca) e final (depois da 

troca iônica), respectivamente. 

A concentração inicial foi determinada pela soma do percentual de Sódio presente 

na amostra de cinza volante, 1,41%, acrescido do percentual de sódio em solução para 

realização do tratamento hidrotérmico alcalino, 3,5 M, 5,25 M ou 7,0 M NaOH, 

correspondente a 30,44%, 36,04% ou 39,75% em massa de sódio metálico (Na) incorporado 

na reação. 
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3.2.1.3- Análise Termogravimétrica (TGA) e Análise Térmica Diferencial (DTA)  

 

A análise termogravimétrica (TGA) é a técnica na qual a mudança da massa de 

uma substância é medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma 

programação controlada. O aquecimento do material ocorre em velocidade constante e o 

registro das variações de massa ocorre a partir de uma microbalança em função da 

temperatura (RODRIGUES; MARCHETTO, 2009). 

A análise térmica diferencial (DTA) é a técnica na qual a diferença de temperatura 

é medida entre uma substância e um material de referência, quando submetidos a uma 

programação controlada de temperatura.  Esta técnica pode ser descrita tomando como base a 

análise de um programa de aquecimento (RODRIGUES; MARCHETTO, 2009). 

Mudanças na amostra tais como fusão, solidificação e cristalização são registradas 

sob a forma de picos, sendo a variação na capacidade calorífica da amostra registrada como 

um deslocamento da linha base. O uso principal da DTA é detectar a temperatura inicial dos 

processos térmicos e qualitativamente caracterizá-los como endotérmico e exotérmico, 

reversível ou irreversível, transição de primeira ordem ou de segunda ordem (SEGOVIA; 

DUTRA, 2009). 

Os aparelhos utilizados para se obter as curvas termoanalíticas foram, o DTG-60H 

Shimadzu para a TGA e RB3000 da BP Engenharia para DTA, Figura 13 a) e b), 

respectivamente, usando razão de aquecimento de 12,5°C/min. A amostra de cinza volante foi 

aquecida até 1000°C usando um cadinho de platina. Atmosfera de ar com vazão de 

50mL/min. 

Os ensaios de TGA e DTA foram realizados no Laboratório de Ciência e 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Campina Grande. 

 



54 

 

  

Figura 13 – Equipamento de a)  TGA  b) DTA.  

 

 

3.2.1.4. Análise granulométrica (LALLS) 

 

A análise granulométrica por difração de laser utiliza o método de dispersão de 

partículas em fase líquida associado com um processo de medida óptica através de difração de 

laser. Neste método, é combinada a relação proporcional entre a difração do laser e a 

distribuição de tamanhos de partículas. É uma técnica de fácil operação, apresenta rapidez de 

análise e ampla faixa de tamanhos, constituindo-se em uma técnica popular para caracterizar 

distribuições de tamanho de partículas, dispersas tanto em meio líquido quanto em forma de 

pó seco (FERREIRA, 2005). 

Os pós são dispersos diretamente na cuba do equipamento que comporta cerca de 

400 mL de água destilada sob agitação mecânica e bombeamento peristáltico contínuos em 

modo úmido até atingir 15% de obscuração. A dispersão tem período de 1 min, onde o 

dispersor ultrassônico de 30 W permanece ligado.  Após a dispersão, o dispersor ultrassônico 

é desligado e a coleta de dados dura mais 1 min ainda sob agitação mecânica e bombeamento 

peristáltico contínuo.   O equipamento utilizado foi o CILAS 1090LD conforme apresentado 

na Figura 14. 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Cerâmica do Departamento de 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal da Paraíba. 

a b 
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Figura 14 – Analisador de Partículas Cilas 1090. 

  

 

3.2.1.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em 

utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto 

a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica cuja 

varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente. O sinal de imagem 

resulta da interação do feixe incidente com a superfície da amostra. O sinal recolhido pelo 

detector é utilizado para modular o brilho do monitor, permitindo a observação. A maioria dos 

instrumentos usa como fonte de elétrons um filamento de tungstênio (W) aquecido, operando 

numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 50 kV. O feixe é acelerado pela alta tensão criada 

entre o filamento e o ânodo. Ele é, em seguida, focalizado sobre a amostra por uma série de 

três lentes eletromagnéticas com um spot menor que 4 nm. O feixe interagindo com a amostra 

produz elétrons e fótons que podem ser coletadas por detectores adequados e convertidas em 

um sinal de vídeo que formam as imagens (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

Na preparação de amostras para realização do MEV o material a ser analisado, 

previamente disperso em álcool isopropílico, foi disposto sobre o suporte. As amostras foram 

secas e, posteriormente, metalizadas a uma corrente de 25 mA por 3 minutos – com camada 

aproximada de 24 nm com ouro. O equipamento utilizado foi o LEO 3430 conforme 

apresentado na Figura 15. O ensaio foi realizado no Laboratório de Solidificação Rápida da 

Universidade Federal da Paraíba. 
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Figura 15 – Microscópio Eletrônico de Varredura. 

 

 

3.2.2. Preparação da Cinza Volante 

 

A cinza volante usada no presente trabalho foi separada individualmente em duas 

frações, sendo a primeira reservada sem peneiramento (S/P) e a segunda fração peneirada em 

malha 325 (45μm). A separação foi promovida visando identificar a influência da 

granulometria dos materiais precursores na transformação de zeólitas. Após a preparação 

inicial, foram iniciadas as etapas experimentais. 

 

3.2.3. Tratamento Alcalino da Cinza Volante com Hidróxido de Sódio (NaOH) 

 

Cada fração de cinza volante, sem peneiramento ou peneirada em malha 325, foi 

submetida ao tratamento alcalino sob condições de processamento distintas, com 

concentração de hidróxido de sódio de 3,50 M/ 5,25 M/ 7,0 M e tempo de tratamento 

hidrotérmico em meio alcalino (NaOH) de 24/ 36/ 48 horas, a uma temperatura média de 

80ºC. 
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A síntese de zeólitas, bem como a sua cristalização, é dependente do pH do meio 

reacional, que pode variar entre 8 e 13, por este motivo são utilizados reagentes alcalinos, 

uma vez que, a alcalinidade favorece a solubilização dos aluminosilicatos amorfos tornando-

os, desse modo, mais reativos (MIGNONI, 2012 apud SANTOS, 2014). 

 A identificação das amostras bem como as condições de preparação são 

apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Variáveis de Tratamento Alcalino. 
 

Amostra Material Peneiramento 

Concentra-

ção de 

Hidróxido de 

Sódio 

(mol/litro) 

Tempo de 

Tratamento a 

temperatura 

de 80ºC 

(Horas) 

C-ST Cinza Peneirada em malha 200 - - 

C-SP/3,5/24 Cinza Sem peneiramento 
3,50 

 

24 

 

C-SP/3,5/36 Cinza Sem peneiramento 
3,50 

 

36 

 

C-SP/3,5/48 Cinza Sem peneiramento 
3,50 

 

48 

 

C-325/3,5/24 Cinza Peneirada em malha 325 
3,50 

 

24 

 

C-325/3,5/36 Cinza Peneirada em malha 325 
3,50 

 

36 

 

C-325/3,5/48 Cinza Peneirada em malha 325 
3,50 

 

48 

 

C-SP/5,25/24 Cinza Sem peneiramento 
5,25 

 

24 

 

C-SP/5,25/36 Cinza Sem peneiramento 
5,25 

 

36 

 

C-SP/5,25/48 Cinza Sem peneiramento 
5,25 

 

48 

 

C-325/5,25/24 Cinza Peneirada em malha 325 
5,25 

 

24 

 

C-325/5,25/36 Cinza Peneirada em malha 325 
5,25 

 

36 

 

C-325/5,25/48 Cinza Peneirada em malha 325 
5,25 

 

48 

 

C-SP/7,0/24 Cinza Sem peneiramento 
7,0 

 

24 

 

C-SP/7,0/36 Cinza Sem peneiramento 
7,0 

 

36 

 

C-SP/7,0/48 Cinza Sem peneiramento 
7,0 

 

48 

 

C-325/7,0/24 Cinza Peneirada em malha 325 
7,0 

 

24 

 

C-325/7,0/36 Cinza Peneirada em malha 325 
7,0 

 

36 

 

C-325/7,0/48 Cinza Peneirada em malha 325 
7,0 

 

48 

 

* C - Cinza Volante, SP - Sem Peneiramento, 325 – Peneirada em Malha 325 ABNT,  3,5, 5,25, 7,0 – 

Alcalinidade em mol/litro e 24, 36 e 48 – Tempo em horas. 
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Tanto as amostras sem peneiramento como as amostras peneiradas em malha 325 

(45 µm) foram tratadas com hidróxido de sódio, onde 40 gramas de cinza volante foi 

adicionada a 45 g (3,5 M NaOH) ou 67,2 g (5,25 M NaOH) ou 89,6 g (7,0 M NaOH), sendo 

estes diluídos em 320 mL de água destilada.  

A mistura foi transferida para um balão 24/40 fundo chato 1000 mL disposto 

sobre uma placa aquecedora por intermédio de um recipiente vítreo revestido por uma manta 

de areia. O balão foi conectado a um sistema de condensação para que não houvesse 

eliminação de vapores de água participantes do processo, conforme apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Sistema para Tratamento Hidrotérmico Alcalino. 

 

A contagem do tempo de tratamento tem início com o alcance da temperatura de 

80ºC pelo material no interior do balão. Com o término do tempo de exposição do material ao 

tratamento hidrotérmico em meio alcalino (NaOH), sendo este tempo de 24, 36 ou 48 horas, 

ocorre a filtração com 1 litro de água destilada com auxílio de bomba de vácuo. 

Posteriormente, a amostra foi seca em estufa a 60ºC por 24 horas. Após secas todas as frações 

de amostras tratadas hidrotermicamente foram peneiradas em peneira de malha 200 (75 µm). 
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3.2.4. Organofilização  

 

O processo de organofilização tem início com a dispersão das amostras em água 

destilada a temperatura ambiente de 25º C. Cada amostra com 36 g de material zeolítico 

obtido a partir de cinza volante, foi dispersa em 865,4 mL de água. A relação de material 

zeolítico em solução foi de 4,16% . Cada amostra já dispersa foi agitada durante 20 minutos a 

2000 RPM, Figura 18. Em seguida foi adicionado 12,6 g de tensoativo e foi novamente 

agitado por 20 minutos a 2000 RPM, conforme a Figura 17. A relação de tensoativo em 

relação ao material zeolítico é de 35% em massa ou 0,6 meq/g (SILVA et al., 2014) O 

material utilizado como tensoativo foi o Sal quaternário de amônio (Praepagem WB – Cloreto 

de diestearil dimetil amônio), com 81,7% de matéria ativa. 

 

Figura 17 – Agitador usado para realização de processo de organofilização. 

 

 

Após o processo de organofilização, as amostras foram secas individualmente em 

estufa a 60ºC por, aproximadamente, 72 horas. 

A determinação da concentração micelar crítica (CMC) do tensoativo foi realizada 

através da análise do comportamento da condutividade molar (S.cm²/mol) em função da 

molaridade (mol/L).  

As medidas de condutância (G), diretamente realizadas por meio do 

condutivímetro, foram realizadas em soluções de tensoativo em água destilada. Condutância é 

a propriedade, que possui um material condutor, de permitir a passagem da corrente elétrica. 
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Esta propriedade iguala-se à condutividade (k’), que é a medida da mobilidade de espécies 

iônicas em solução, a partir da Equação 8. 

               [8] 

em que G é condutância (Unidade de Medida é Siemens (S)) , k’ é a condutividade ( S.cm 
-1

) 

e K é a constante de célula = 1 cm
-1

.  

A partir da determinação de G, aplica-se a Equação de condutividade molar 

(Equação 9), sabendo que k’ assume o mesmo valor de G. 

                [9] 

em que Ω é a condutividade molar (S. cm²/mol), k’ é a condutividade (S/cm 
-1

) e m é a 

concentração molar (mol/L). 

 

3.2.5. Preparação Dos Fluidos Não Aquosos 

 

Os fluidos de perfuração não aquosos foram preparados com os materiais 

organofilizados. Adicionou-se 336 mL do meio líquido orgânico que é a base do fluido (óleo 

diesel) em um copo agitador MA 147 da Marconi e, sob agitação contínua, adicionou-se 84 

mL de uma solução saturada de Cloreto de Sódio (NaCl) (0,395 g/mL), permanecendo sob 

agitação por 5 minutos a 18000 RPM. Foi adicionado a essa emulsão, que é denominada de 

lama base, o material organofilizado, obtido a partir da cinza volante, e agitado por mais 20 

minutos a 18000 RPM, Figura 18.  
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Figura 18 – Preparação de Lama Base. 

 

 

Depois de preparado, o fluido foi aquecido a 66º C em estufa por 16 horas para 

que ocorresse o envelhecimento. Assim como o tempo e temperatura de aquecimento em 

estufa, o percentual de adição do material organofilizado também é padronizado de acordo 

com a Norma da Petrobrás em gramas para 420 mL de lama base (óleo diesel misturado à 

solução de cloreto de sódio). A quantidade em gramas utilizada no experimento em análise foi 

de 2,4 g / 6,0 g / 9,6 g / 13,2 g. Para cada amostra conseguida no presente trabalho foram 

realizados quatro testes para verificação da viscosidade aparente obtida para fluidos de 

perfuração base óleo, embasados na Norma EP-1EP – 00023-A.  

 

3.2.5.1- Determinação da Viscosidade Aparente de Fluidos Não Aquosos 

 

Após a preparação do fluido não aquoso e, posterior processo de envelhecimento, 

procedeu-se à realização do ensaio de viscosidade. Para iniciar o ensaio de viscosidade, 

agitou-se a amostra por 5 minutos a 18000 RPM a qual foi, posteriormente, direcionada ao 

viscosímetro, Figura 20, onde após 1 minuto a 600 RPM foi realizada a medida de 

viscosidade aparente, dividindo o valor apresentado no viscosímetro por 2, baseado na Norma 
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EP-1EP- 00023-A, cujos valores foram interpretados tomando como referencial os valores de 

viscosidade aparente normatizados apresentados na Tabela 3. 

 

 

Figura 19 – Viscosímetro.  

 

Tabela 3 - Normatização para Viscosidade Aparente de Fluidos Não Aquosos. 

 

 

Lama base (g/420 mL de lama base) 

 

Viscosidade Aparente (cP) Mínima 

2,4 6,0 

6,0 8,0 

9,6 11,0 

13,2 16,0 

 

Fonte: (NORMA DA PETROBRÁS - EP-1EP-00023-A, 2011). 

 

 

 



63 

 

3.2.6- Quantificação da Adsorção de Óleo 

 

O ensaio de adsorção de óleo foi realizado baseado na norma “Standard Methods 

of testing sorbent Performance of Absorbents” (ASTM F716-12 e ASTM F726-12). Em um 

recipiente colocou-se o solvente (Biodiesel S-10) a ser testado até uma altura de 2 cm. Em 

uma cesta, fabricada com papel filtro da marca Celab com volume de poros 70,2% com 14,7 

micra de poro médio, colocou-se 1,00 g de cada material adsorvente (material precursor, 

zeólita e zeólita organofílica) a ser testado e este conjunto formado pelo papel filtro e material 

adsorvente foi pesado.  

Posteriormente, este conjunto foi colocado no recipiente com o solvente, onde 

permaneceu imerso por 15 minutos. Após esse tempo, retirou-se a cesta com o material 

adsorvente do óleo biodiesel S-10 no qual estava imerso e deixou-se fluir o excesso de 

solvente por 30 segundos e uma nova pesagem foi realizada. Para minimização de erro pesou-

se a cesta sem material seguindo o procedimento de imersão já citado e verificou-se o 

percentual de óleo retido pelo papel filtro para não confundi-lo com o óleo adsorvido pelo 

material adsorvente.  

A quantidade de solvente adsorvida foi calculada usando a Equação [10] (SILVA, 

M. M. et al., 2011): 

 

                  [10] 

Em que: 

 

m1 – É a massa do material após adsorção (g) 

m2 – É a massa do material adsorvente seco + massa do óleo retida no papel absorvente (g) 

q – Capacidade de adsorção em gramas de solvente por gramas de cinza (g/g) 
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As cestas utilizadas estão apresentadas na Figura 20. 

 

 

Figura 20 – Cestas Usadas Para Teste de Adsorção. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os materiais precursores, cinza volante e tensoativo WB, os materiais sintetizados 

(Zeólitas) e os materiais sintetizados e posteriormente organofilizados (Zeólitas 

Organofílicas) foram caracterizados e os resultados estão descritos nos tópicos seguintes.  

 

4.1. Caracterização dos Materiais Precursores  

 

4.1.1- Composição Mineralógica por Difração de Raios X (DRX) 

 

Na Figura 21  está apresentado o difratograma de raios X da amostra de cinza 

volante usada como matéria-prima para a síntese de zeólitas.  
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Figura 21- DRX de Amostra de Cinza Volante com Apresentação de Picos Referentes a M-Mulita; Q-

Quartzo; H- Hidróxido de Cálcio.            

 

A cinza é constituída de material amorfo com picos cristalinos referentes ao 

quartzo - SiO2,  mulita - Al
6
O

13
Si

2
 e hidróxido de cálcio - Ca(OH)

2
. Essa composição é 
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similar às descritas por Franus (2012) ao abordar a síntese de zeólitas a partir de cinza 

volante.  

A mulita presente nas cinzas é resultante das reações que ocorrem durante a 

combustão do carvão. O quartzo, por sua vez, está presente no carvão precursor e não funde 

nas condições de queima nas usinas termoelétricas (ROHDE et al., 2006). O cálcio também 

encontra-se no carvão e permanece na cinza volante, transformando-se em hidróxido devido 

ao contato do cálcio com os vapores resultantes do processo de combustão. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados de quantificação de fases da 

composição mineralógica da cinza volante onde M- Mulita, Q-Quartzo e H-Hidróxido de 

Cálcio. 

Tabela 4 – Quantificação de Fases da Cinza Volante pelo Método Rietveld. M- Mulita, 

Q- Quartzo, H- Hidróxido de Cálcio e SGOF - goodness of fit (Variável que representa a adequação 

do ajuste do método). 

Amostra M (%) Q (%) H (%) 

Fase 

Amorfa 

(%) 

SGOF 

Cinza Volante 1,2 24,1 14,6 60,1 1,40 

 

Como parâmetro para verificar a influência nos percentuais dos compostos 

minerais com a variação do SGOF, alguns trabalhos com a realização dessa quantificação 

foram analisados. Dentre estes, Santos (2013) realizou a quantificação de fases de 

argilominerais a partir do Método de Rietveld por meio do programa GSAS e de um 

programa comercial não denominado. A partir de cinco corridas experimentais de 

quantificação de um mesmo material, a autora constatou que a variação de percentual de fases 

é mínima, mesmo com valores de SGOF apresentando disparidade do valor unitário. Interessa-

nos saber que, no trabalho realizado por Santos (2013), quando o SGOF variou de 1,20 para 

2,90, o percentual do composto mineral em análise na quantificação de fases foi alterado de 

15,2 para 15,1.  Logo, variações dessa proporção não comprometem a confiabilidade dos 

valores obtidos por este método. 
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Devido à mínima variação apresentada pelos percentuais de fases quantificadas 

quando na disparidade entre o SGOF para um mesmo material analisado, fica confirmada a 

confiabilidade do método. 

A Figura 22 apresenta a difração de Raios X do tensoativo WB - Cloreto de 

diestearil dimetil amônio (C
38

H
80

ClN · H
2
O), usado para organofilização das amostras. 
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Figura 22 - DRX do Tensoativo WB com Apresentação de Picos de T - Cloreto de diestearil dimetil 

amônio. 

A Figura 22 mostra o difratograma do tensoativo, no qual pode-se identificar 

picos apenas do Cloreto de diestearil dimetil amônio (C
38

H
80

ClN · H
2
O),  sem a presença de 

impurezas. 

 

4.1.2. Composição Química por Fluorescência de Raios X (FRX) 

A Tabela 5 apresenta os resultados da composição química da cinza obtidos por 

FRX. 

Tabela 5 – Percentual de Óxidos da Cinza Volante. 

 

Óxidos SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 SO3 Na2O MgO 
Outros 

Óxidos 
PR 

(%) 48,62 9,00 14,86 8,96 5,75 1,78 1,57 2,82 6,64 

 



68 

 

O resultado da análise química da cinza volante mostra que a sílica (SiO2) e a 

alumina (Al2O3) corresponde a 57,62% dos componentes do material analisado . Os 

percentuais de 48,62% de sílica e 9,0% de alumina presentes na cinza apresentam-se na forma 

amorfa e na forma cristalina como quartzo e mulita. A fração amorfa é a que, teoricamente, 

participa da reação de síntese e possibilita a obtenção de material zeolítico após tratamento 

hidrotérmico. O percentual de perda ao rubro (PR) explicitado na FRX, 6,64%, evidencia a 

decomposição do resíduo de carbono, hidróxido de cálcio e carbonato de cálcio 

(MACKENZIE, 1966), conforme mostrado na análise térmica da cinza volante mostrada na 

Figura 23. 

Verifica-se a partir da FRX elevado percentual também de outros óxidos como, 

CaO e Fe2O3 , 14,86% e 8,96%, respectivamente. Percentuais similares foram identificados 

por Rocha Júnior et al. (2012) ao analisar quimicamente cinza volante para síntese de zeólitas 

onde foram constatados percentuais de 14,44% e 5,75% de CaO e Fe2O3, respectivamente. 

O elevado teor de CaO é explicado, provavelmente, devido a cinza volante 

utilizada ser originária do carvão sub-betuminoso. A cinza é classificada pela ASTM C618 

(1994) como classe C por apresentar percentual de cálcio superior a 10%.  

A análise conjunta da mineralogia e da composição química indica excesso de 

SiO2 e falta de Al2O3, sendo esta estequiometria desequilibrada para a formação da maioria 

das zeólitas. Ainda tem-se que considerar a presença de fases cristalinas que, teoricamente, 

também não contribuem para a zeolitização. Estima-se que o processo de síntese será 

interrompido por falta de Al2O3. 

 

4.1.3. Análise Termogravimétrica (TGA) e Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

Os ensaios de análise térmica foram realizados em equipamentos distintos, logo, a 

massa requerida para realização de TGA e DTA foram diferentes, o que resultou em 

temperaturas distintas quando na observação de um mesmo evento. Assim, os gráficos são 

apresentados individualmente. 
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A Figura 23 apresenta a análise térmica da cinza volante, através das técnicas de a) TGA e b) 

DTA.  

 

Figura 23- Análise Térmica da Cinza Volante a) TGA e b) DTA. 

 

A cinza apresentou ao término da análise térmica perda de massa equivalente a 

6,64% da massa inicial.  

A curva resultante do ensaio de DTA apresentou comportamento endotérmico em 

dois pontos, a aproximadamente 463ºC e 864°C.  Segundo Mackenzie (1966), o pico 

endotérmico a 463ºC é determinado pela decomposição do hidróxido de cálcio com posterior 

obtenção do óxido de cálcio, o qual reage com o dióxido de carbono presente e ocasiona o 

incremento da massa apresentada na termogravimetria através da carbonatação que promove a 

formação da calcita (CaCO3) que se decompõe logo em seguida formando o pico endotérmico 

a 864°C . 

Pode-se observar comportamento exotérmico em dois pontos, a aproximadamente 

438ºC e 539°C, no primeiro pico reportamos a combustão do carbono residual no segundo a 

formação de calcita (CaCO3), produto da reação entre o CO2 liberado na combustão e CaO 

originário da decomposição do hidróxido de cálcio. 

Na TGA pode-se observar decrementos de massa resultantes da decomposição do 

carbono residual (325°C ate 391°C), do hidróxido de cálcio (395°C até 452°C) e da calcita 

(640°C até 995°C), e incremento da massa na formação da calcita (452°C até 640°C). 

 

 

 

a b 
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4.1.4. Análise Granulométrica (LALLS) 

 

A Figura 24 representa a distribuição granulomética da cinza volante. 

 

Figura 24 – Distribuição Granulométrica da cinza volante  a) Volume Cumulativo (%)  b) Volume 

Incremental (%). 

 

 

Tabela 6- Diâmetro de Partículas da Amostra de Cinza Volante. 

 
Amostra Diâmetro da 

partícula a 

10%  

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 

50%  

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 

90%  

(µm) 

Diâmetro 

médio das 

partículas 

(µm) 
C-ST 2,47 13,18 52,96 20,82 

 

 

A partir da Figura 24a é possível verificar que a cinza volante apresenta diâmetro 

a 50% de 13,18 µm com diâmetro médio de partículas de 20,82 µm. A Tabela 6 explicita 

ainda o diâmetro médio a 10% e 90%.  Na Figura 24b observa-se que a amostra apresenta 

curva de distribuição de partícula bimodal.  No estudo realizado por Paprocki (2009), a cinza 

volante usada apresentou diâmetro semelhante ao identificado no presente estudo, com 

diâmetro a 50% de 12,10 µm. 

 

4.1.5. Análise por Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV) 

 

A Figura 25 apresenta a morfologia obtida da análise por microscopia eletrônica 

de varredura da cinza volante. A fase vítrea, também denominada de fase amorfa, presente nas 

b a 

D50 
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cinzas de carvão possuem um aspecto típico caracterizado pela presença de formas esféricas 

de diferentes diâmetros e partículas irregulares de tamanhos variados. Diferentes estados 

físicos da sílica presentes em amostras de cinza de carvão são responsáveis pela forma das 

partículas de tamanho irregulares. A forma esférica apresentada por esses materiais é 

resultado das forças de tensão superficial atuantes durante a queima do carvão em elevadas 

temperaturas nas usinas termoelétricas para minimizar a energia livre superficial (ROHDE et 

al., 2006). 

 

Figura 25– Microscopia Eletrônica de Varredura de Cinza volante. 

 

 

4.1.6. Concentração Micelar Crítica (CMC) 

 

A Figura 26 apresenta  o resultado do ensaio de concentração micelar crítica do 

tensoativo Praepagem WB – Cloreto de diestearil dimetil amônio em solução com água 

destilada. 
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Figura 26- Concentração Micelar Crítica do Tensoativo WB 

 

O valor da CMC foi determinado a partir da observação dos valores de 

condutividade molar versus a concentração molar, representados graficamente na Figura 26. 

O ponto da CMC é delimitado na região do gráfico em que verifica-se o início de um 

comportamento linear. Na medida em que se aumenta a massa de tensoativo a ser dissolvida 

em certo solvente, tende-se a um valor limite de concentração que determina a saturação na 

interface. Após esse limite de saturação, as moléculas não podem mais se adsorver, dando 

início ao processo de micelização, ou seja, formação espontânea de agregados moleculares 

chamados micelas.  

Tabela 7- Concentração Micelar Crítica do Tensoativo Praepagem WB. 

 Tensoativo CMC (Mol/L) CMC (g/L) 

Praepagem WB 9,0 x 10 
- 4

 0,527 

 

A CMC do tensoativo WB, usado no processo de organofilização, é de 0,527 g/L, 

conforme mostrado na Tabela 7. A partir deste valor tem-se a formação de micelas. 

A concentração de tensoativo usada para organofilizar as zeólitas, no presente 

trabalho, foi de 14,56 gramas de tensoativo por litro de água destilada (27,62 vezes maior que 
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a CMC), superando o valor da concentração micelar crítica, garantindo uma solução micelar e 

possibilitando a formação de uma bicamada na superfície da zeólita. 

 

4.2. Caracterização dos Materiais Sintetizados a Partir da Cinza Volante 

 

Os materiais analisados nesse tópico são obtidos a partir da síntese hidrotérmica 

da cinza volante.  

 

4.2.1. Composição Mineralógica por Difração de Raios X (DRX) 

 

A Figura 27 apresenta os difratogramas de raios X das amostras de cinza Sem 

Peneiramento (a, b, c) e Peneirada em malha 325 (d, e, f) sintetizadas a 3,5 M NaOH  por 24 

h, 36 h e 48 h, respectivamente. 

A partir do DRX do material sintetizado a partir da cinza volante a 3,5 M NaOH a 

24, 36 ou 48 h, mostrado na Figura 27, torna-se possível constatar a mudança na composição 

mineralógica quando comparado à cinza volante sem tratamento (Figura 21). No material 

sintetizado são identificados picos de sodalita - Na
6
[AlSiO

4
]

6.4H
2
O, pirsonita -

CaNa
2
(CO

3
)
2
(H

2
O)

2
 e calcita - CaCO3, ainda com permanência dos picos de quartzo e mulita.  
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Figura 27 – DRX de Amostras de cinza Sem Peneiramento (a, b, c) e Peneirada em Malha 325 (d, e, f) 

Sintetizadas a 3,5 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h, respectivamente, com Apresentação de Picos 

Referentes a  S-Zeólita do Tipo Sodalita; Q-Quartzo; M-Mulita; K-Calcita; P-Pirsonita. 

 

 

A sodalita é um tipo de zeólita resultante da transformação dos aluminossilicatos 

amorfos em aluminossilicatos cristalinos com compensação de suas cargas negativas pelo 

metal alcalino sódio usado na reação hidrotérmica sob a forma de NaOH. No que refere-se ao 

hidróxido de cálcio, identificado no material de partida, este foi dissociado durante o 

tratamento formando o óxido de cálcio que, provavelmente, quando em estufa para processo 

de secagem deu origem à calcita a partir do processo de carbonatação. A pirsonita originou-se 

da carbonatação dos elementos sódio e cálcio presentes na reação, tal formação foi 

possibilitada devido ao meio alcalino e temperaturas de processo em torno de 80ºC, condições 

favoráveis à formação desse composto que trata-se de um mineral naturalmente formado em 

lagos salinos sedimentares.  Os picos de quartzo e mulita estavam presentes na cinza sem 

tratamento e permanecem presentes nas amostras após a síntese. Fungaro e Bruno (2009) 

informam ser materiais que não reagiram durante tratamento hidrotérmico, logo, são 

identificados juntamente com a zeólita compondo o produto pós-síntese. Para Rocha Júnior et 

f 

e 

d 

c 

b 

a 
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al. (2012) a permanência desses minerais ocorre uma vez que as temperaturas de processo não 

são suficientes para destruir essas estruturas. A permanência do quartzo e da mulita, dotados 

de cristalinidade, reduzem a eficiência da síntese de zeólitas. Provavelmente, tempos e 

concentrações maiores tenderão a solubilizar estas fases.  Para Nascimento et al. (2014) a 

presença significativa desses compostos torna a dissolução do material mais difícil o que 

reduz o rendimento de síntese para obtenção de zeólita. Para que a reação de transformação 

dos materiais precursores em zeólita ocorra, os elementos silício e alumínio precisam estar 

disponíveis, portanto, participam deste processo reativo os elementos constituintes da fase 

amorfa.            

A Figura 28 ilustra os difratogramas de raios X das amostras de cinza Sem 

Peneiramento (a, b, c) e Peneirada em malha 325 (d, e, f) sintetizadas a 5,25 M NaOH por 24 

h, 36 h ou 48 h, respectivamente.   
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Figura 28– DRX de Amostras de Cinza Sem Peneiramento (a, b, c) e Peneirada em Malha 325 (d, e, f) 

Sintetizadas a 5,25 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h, respectivamente, com Apresentação de Picos 

Referentes a  S-Zeólita do Tipo Sodalita; C- Zeólita do Tipo Cancrinita; Q-Quartzo; M-Mulita; K-

Calcita; P-Pirsonita. 
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Quando tratado a concentração de 5,25 M NaOH o material sintetizado apresenta 

picos referentes a dois tipos de zeólitas distintos, a sodalita e a cancrinita. Os principais picos 

de cancrinita - Na
6
Ca

2
Al

6
Si

6
O

24
(CO

3
)
2
·2H

2
O estão localizados em (2θ=19,11º , 27,76º e  

32,77º) com picos coincidentes com os picos da sodalita em (2θ= 14,09º e 24,43º). Os picos 

de zeólitas identificados neste trabalho são similares aos picos identificados por Santos et al. 

(2014). Os materiais sintetizados a 5,25 M apresentaram também picos referentes à mulita, 

calcita e pirsonita. 

Observa-se que o aumento de hidróxido de sódio na reação de síntese foi 

determinante na formação de uma nova fase, a cancrinita, devido a uma maior alcalinidade do 

meio, o que facilitou a dissolução tanto da fase zeolítica inicialmente formada, a sodalita, 

como dos demais compostos presentes na amostra, para que os elementos estivessem 

disponíveis à essa transformação de fases. 

Provavelmente, quando submetido a 36 h de tratamento, ocorre uma reação 

reversível que ocasiona a dissolução da fase cancrinita e, com a continuidade do processo, a 

cancrinita volta a ser formada. 

A Figura 29 apresenta os difratogramas de raios X de cinza Sem Peneiramento (a, 

b, c) e Peneirada em malha 325 (d, e, f) tratadas a 7,0 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h, 

respectivamente. 
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Figura 29– DRX de Amostras de Cinza Sem Peneiramento (a, b, c) e Peneiradas em Malha 325 (d, e, 

f) Sintetizadas a 7,0 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h, respectivamente, com Apresentação de Picos 

Referentes a  S-Zeólita do tipo sodalita; C- Zeólita do Tipo Cancrinita; Q-Quartzo; M-Mulita; K-

Calcita; P-Pirsonita. 

                                         

As amostras tratadas a 7,0 M NaOH apresentam a fase sodalita e a fase cancrinita 

como produtos zeóliticos. Foi possível verificar que a intensidade dos picos de cancrinita 

aumenta, para essa condição específica de concentração, com a elevação do tempo de 

processo. Para esta condição alcalina, os resultados obtidos corroboram com os resultados 

apresentados por Reyes, Williams e Alarcón (2013) onde os autores afirmam que um maior 

tempo de reação promove uma dissolução mais eficaz dos materiais de partida, caracterizada 

por um aumento da relação de intensidade dos picos de DRX de sodalita e cancrinita. Os 

autores afirmam ainda que há dificuldade na distinção dos picos e quantificação de fases de 

sodalita e cancrinita pois em análise de DRX verifica-se sobreposição destes picos devido à 

semelhança estrutural. 

Para que ocorra a formação de cancrinita alguns elementos precisam estar 

disponíveis para a reação tais como alumínio, silício e sódio, constituintes químicos desse tipo 
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de zeólita, também constituintes da zeólita do tipo sodalita. O cálcio necessário à formação da 

cancrinita está presente nas fases pirsonita e calcita.  

 Segundo Reyes, Williams e Alarcón (2013) por tratar-se de duas fases estáveis, a 

fase cancrinita é formada por meio da dissolução da sodalita e posterior precipitação sob a 

forma de zeólita cancrinita, considerada como ainda quimicamente mais estável que a 

sodalita. Para que ocorra essa transformação são necessárias condições cinéticas apropriadas. 

Tais condições foram observadas para amostras tratadas a 5,25 M e 7,0 M NaOH devido a 

uma maior alcalinidade do meio.  

Verifica-se a partir da análise dos difratogramas que, com a formação da zeólita 

do tipo cancrinita, ocorre a redução na intensidade dos picos dos demais minerais como 

calcita, pirsonita e mulita. Esses minerais são digeridos para que façam parte das reações do 

sistema as quais resultam na origem de zeólitas.  Analisando os gráficos de DRX nas Figuras 

27, 28 e 29, percebe-se a atenuação do pico de calcita principalmente em (2θ = 29,40º) 

quando ocorre intensificação dos picos de cancrinita. 

Os resultados obtidos com esta síntese indicam que a zeólita do tipo sodalita pode 

ser produzida a uma concentração de 3,5 M NaOH . O aumento da concentração de hidróxido 

de sódio para 5,25 M ou 7,0 M promove a obtenção de sodalita juntamente com a cancrinita. 

O benefício da obtenção de determinado tipo de zeólita depende das propriedades 

requeridas para a aplicação a qual será destinada, dentre as mais relevantes tem-se o tamanho 

de poro da zeólita, principalmente quando esta destina-se à adsorção. 

A Tabela 8 mostra os resultados de quantificação mineralógica obtidos através da 

Difração de Raios X utilizando o método Rietveld. As fases identificadas são S-Sodalita, C-

Cancrinita, Q-Quartzo, M-Mulita, K-Calcita e P-Pirsonita. 
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Tabela 8- Quantificação de Fases pelo Método de Rietveld das Amostras Sintetizadas a Partir de Cinza 

Volante. 

            Fases (%) 

 

Amostras  

S (%) C (%) Q (%) M (%) K (%) P (%) Fase 

Amorfa 

(%) 

SGOF 

C-SP/3,5/24h 30,06 0,0 2,49 0,53 12,62 < 0,1 54,20 1,89 

C-SP/3,5/36h 24,86 0,0 5,61 < 0,1 9,42 < 0,1 60,10 1,57 

C-SP/3,5/48h 25,56 0,0 3,73 < 0,1 10,63 3,17 56,90 1,78 

C-325/3,5/24h 25,87 0,0 5,92 < 0,1 < 0,1 < 0,1 68,20 2,07 

C-325/3,5/36h 26,03 0,0 2,36 < 0,1 < 0,1 < 0,1 71,60 1,94 

C-325/3,5/48h 33,94 0,0 4,64 < 0,1 < 0,1 1,01 60,40 1,76 

C-SP/5,25/24h 24,27 21,10 4,81 < 0,1 < 0,1 < 0,1 49,80 1,85 

C-SP/5,25/36h 26,42 16,02 3,64 < 0,1 < 0,1 < 0,1 53,90 1,61 

C-SP/5,25/48h 17,20 22,24 3,55 < 0,1 < 0,1 < 0,1 57,00 1,76 

C-325/5,25/24h 11,70 22,14 2,85 < 0,1 < 0,1 < 0,1 63,30 1,87 

C-325/5,25/36h 22,77 7,10 3,91 < 0,1 < 0,1 < 0,1 66,20 1,46 

C-325/5,25/48h 13,04 18,14 2,90 < 0,1 < 0,1 < 0,1 65,90 2,00 

C-SP/7,0/24h 23,94 2,55 2,09 < 0,1 < 0,1 < 0,1 71,40 2,00 

C-SP/7,0/36h 22,68 14,98 1,23 < 0,1 < 0,1 < 0,1 61,09 1,86 

C-SP/7,0/48h 13,02 24,92 0,86 < 0,1 < 0,1 < 0,1 61,00 2,30 

C-325/7,0/24h 21,56 8,76 4,08 < 0,1 < 0,1 < 0,1 65,40 1,83 

C-325/7,0/36h 22,54 14,56 1,10 < 0,1 < 0,1 0,1 61,60 1,76 

C-325/7,0/48h 14,94 29,33 0,53 < 0,1 < 0,1 < 0,1 55,00 2,01 

 

- Percentuais menores que 0,1% não são detectados pelo método, logo, para cada mineral que apresenta pico no 

difratograma mas devido à elevada intensidade do elemento padrão (Silício) não possui percentual quantificado 

será atribuído um valor menor que 0,1% os quais devem ser somados com os demais percentuais quantificados 

pelo método Rietveld para obtenção do percentual total de elementos identificados no DRX (100%). 

 

Os valores assumidos pelo SGOF, parâmetro que representa a adequação de ajuste, 

para as amostras sintetizadas a partir da cinza volante ficaram entre 1,46 e 2,3, valores que 

mesmo superiores ao valor unitário, requerido como ideal, contribuem de forma satisfatória 

para a quantificação de fases, com valores que representam de forma real os percentuais das 

fases cristalina e amorfa.  Como já verificado no trabalho de Santos (2013), essa variação do 

SGOF, identificada no presente trabalho, é considerada de pequeno valor e assegura a 

confiabilidade do método. 

O percentual de quartzo apresentado foi alterado após o tratamento alcalino das 

amostras de cinza volante. Com a dissolução da fase cristalina, o SiO2 esteve disponível para 

transformação em zeólita. Segundo Ciric (1968), o excesso de sílica tende a produzir géis que 

formam um subproduto amorfo juntamente com as fases zeolíticas, o que explica o elevado 
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percentual de fase amorfa apresentado na Tabela de quantificação de fases pelo Método 

Rietveld. 

Para que o silício possa reagir e produzir zeólita, precisa haver estequiometria 

favorável, com presença de percentual adequado de todos os elementos necessários, a 

depender do tipo de zeólita requerida. 

A partir da Tabela 8 pode-se perceber que as amostras sintetizadas por 36 horas 

apresentam maior percentual de fase amorfa. Provavelmente, a condição alcalina quando em 

36 horas proporciona uma dissolução das fases cristalinas como etapa de uma transformação 

reversível a qual torna a cristalizar-se quando sintetizado durante 48 h. 

A modificação na concentração alcalina de processo proporcionou a obtenção de 

tipos de zeólitas distintos. Para 3,5 M NaOH foi obtida zeólita do tipo sodalita, para 5,25 M e 

7,0 M NaOH foram obtidas as zeólitas do tipo sodalita e cancrinita.  A modificação no tempo 

de processo alterou o percentual de fases zeolíticas de forma distinta a depender da 

concentração.  

Para amostras sintetizadas a 3,5 M NaOH os melhores rendimentos zeolíticos 

foram para C-SP/3,5/24h e C-325/3,5/48h com similaridade no percentual de zeólita nas 

demais amostras. 

Para amostras sintetizadas a 5,25 M NaOH houve uma variação no percentual de 

cancrinita originada, com identificação de menor percentual de formação de cancrinita para a 

amostra C-325/5,25/36h quando comparada às amostras tratadas a uma mesma concentração a 

24 h ou 48 h. 

Quando sintetizadas a 7,0 M NaOH o comportamento apresentado pelas amostras 

é alterado em relação às diferentes concentrações anteriormente analisadas, com incremento 

no percentual de cancrinita formada a partir da elevação do tempo de síntese. 

Esse modelo de zeolitização com a alteração de sodalita para cancrinita, a partir 

da elevação da concentração de hidróxido de sódio, já havia sido revelado em outros estudos, 

dentre estes, no estudo realizado por Reyes, Williams e Alarcón (2013), sendo apenas 

comprovado no presente estudo. 
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4.2.2. Composição Química por Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

A Tabela 9 apresenta os resultados de FRX com percentuais de óxidos constituintes da cinza 

volante. 

Tabela 9- Percentual de Óxidos do Material Sintetizado a Partir da Cinza volante. 

   Óxidos (%) 

 

Amostras  

SiO2 Al2O3 Na2O CaO Fe2O3 MgO SO3 
Outros 

Óxidos 

C-SP/3,5/24h 45,45 10,54 16,78 12,72 9,21 1,88 1,75 1,67 

C-SP/3,5/36h 44,22 9,95 19,46 11,45 9,23 1,73 2,15 1,81 

C-SP/3,5/48h 44,64 8,48 18,85 13,34 9,38 1,75 1,65 1,91 

C-325/3,5/24h 43,27 9,51 21,36 10,16 9,88 1,69 1,86 2,27 

C-325/3,5/36h 44,70 9,73 17,95 11,99 9,99 1,89 1,77 1,98 

C-325/3,5/48h 43,74 9,42 19,22 12,03 10,05 1,74 1,76 2,04 

C-SP/5,25/24h 39,04 10,22 25,14 11,80 8,29 1,63 2,40 1,48 

C-SP/5,25/36h 41,68 11,37 19,65 12,46 8,87 1,78 2,30 1,89 

C-SP/5,25/48h 40,50 10,78 22,34 11,89 8,42 1,70 2,72 1,65 

C-325/5,25/24h 39,57 10,44 25,37 10,40 8,58 1,68 2,39 1,57 

C-325/5,25/36h 42,15 10,75 19,89 11,68 9,87 1,88 1,97 1,81 

C-325/5,25/48h 41,11 11,16 20,71 11,18 9,34 1,87 2,53 2,10 

C-SP/7,0/24h 39,81 10,52 23,06 12,15 8,87 1,72 1,99 1,88 

C-SP/7,0/36h 40,67 10,67 21,47 12,22 9,07 1,44 2,55 1,91 

C-SP/7,0/48h 39,17 10,88 24,90 10,65 8,76 1,65 2,17 1,82 

C-325/7,0/24h 38,05 11,13 25,92 10,58 8,98 1,73 1,69 1,90 

C-325/7,0/36h 39,36 10,69 23,28 10,92 9,68 2,19 2,22 1,66 

C-325/7,0/48h 38,77 11,51 23,62 10,73 9,04 1,79 2,57 1,97 

 

Uma importante característica a se avaliar a partir da análise química da cinza 

volante para fins zeolíticos é a presença de algumas impurezas, como por exemplo Fe2O3  e 

CaO, que atuam de forma negativa durante a formação deste material. O óxido de ferro é 

responsável pela diminuição da cristalização das zeólitas, bem como a redução da dissolução 

do silício e alumínio no meio reacional, uma vez que este óxido ocupa preferencialmente a 

superfície das partículas da cinza, dificultando processo difusivo entre estas e o meio 

(ROCHA JÚNIOR et al. , 2014). A síntese de zeólitas mais puras e com maior grau de 

cristalinidade é favorecida pela remoção de óxido de Ferro (Fe2O3) presente na composição 

pois, quando em solução alcalina quente, este composto reage com o NaOH e produz o 

hidróxido férrico Fe(OH)3 que atua na redução de álcalis (SONG et al., 2014). 

É possível verificar a partir da FRX (Tabela 9) que, não há alterações 

significativas nos percentuais de CaO e Fe2O3 nas amostras sintetizadas, quando comparado 

com o material precursor, pois o CaO permanece nas fases calcita, pirsonita e cancrinita após 



82 

 

as reações de zeolitização e o Fe2O3 permanece, provavelmente, sem participar das reações 

ocorridas. Ressaltando que, o CaO assim como Fe2O3  diminui o rendimento  do  processo  de  

síntese  de  zeólitas (ROCHA JÚNIOR, et al., 2014).  

Quando comparado com o material precursor, em análise à FRX, foi identificado 

incremento no percentual de sódio das amostras obtidas a partir da sintetização de cinza 

volante. Em seguida foi calculado o Percentual de Sódio Trocado (PST) a partir da equação 

[7]. O alto conteúdo de sódio apresentado é relacionado à incorporação deste elemento no 

material zeolítico pela síntese hidrotérmica onde se utilizou solução de hidróxido de sódio 

como agente ativador. 

A partir da Tabela 10 torna-se claro identificar o percentual de Sódio Trocado na 

zeólita obtida da cinza volante. 

 

Tabela 10- Percentual de Sódio Trocado para Amostras de Zeólita Obtida da Cinza volante. 

 
      Amostras  (%) Sódio após 

tratamento 

PST  (%) 

C-SP/3,5/24h 12,45 39,08 

C-SP/3,5/36h 14,44 45,33 

C-SP/3,5/48h 13,98 43,90 

C-325/3,5/24h 15,85 49,76 

C-325/3,5/36h 13,31 41,80 

C-325/3,5/48h 14,26 44,76 

C-SP/5,25/24h 18,65 49,81 

C-SP/5,25/36h 14,57 38,92 

C-SP/5,25/48h 16,57 44,24 

C-325/5,25/24h 18,82 50,26 

C-325/5,25/36h 14,76 39,40 

C-325/5,25/48h 15,36 41,03 

C-SP/7,0/24h 17,10 41,56 

C-SP/7,0/36h 15,93 38,70 

C-SP/7,0/48h 18,47 44,88 

C-325/7,0/24h 19,23 46,71 

C-325/7,0/36h 17,27 41,95 

C-325/7,0/48h 17,53 42,58 

 

A zeólita obtida a partir da cinza volante apresenta, considerando as variáveis 

experimentais, valores percentuais entre 38,70% de PST para a C-SP/5,25/36h e 50,26% para 

C-325/5,25/24h. 
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De modo geral, as amostras sintetizadas pelo intervalo de tempo de 36 h 

apresentaram PST inferiores às amostras tratadas por 24 h ou 48 h, justificando o maior 

percentual de fase amorfa presente nessas amostras conforme explicitado na Tabela 8. Como 

o sódio atua como cátion de compensação na estrutura da zeólita, pode-se entender que um 

menor percentual de cátion identificado nas amostras é decorrente de um menor nível de 

zeolitização. Como não houve extinção do cátion compensador de carga, pois nenhuma das 

amostras apresentou 100% de PST entende-se que a condição de processo aliada a existência 

de elevado percentual de CaO e Fe2O3 na cinza volante não favoreceram a obtenção de um 

maior percentual de fases zeolíticas. As amostras sem peneiramento tratadas a 3,5 M 

contrariaram a tendência e a amostra tratada por 36 h superou os valores de PST das amostras 

tratadas por 24 h e 48 h. 

O sódio é um tipo de cátion que faz parte das matérias-primas usadas no estudo 

em análise e faz parte também da mistura reacional para a síntese de zeólitas, tendo papel 

determinante na estrutura obtida. Esses cátions poderão, além de contrabalançar a carga da 

rede zeolítica, direcionar estruturas, influenciar a morfologia dos cristais obtidos, alterar a 

pureza do cristal e o rendimento do processo de síntese (MORAES; MACHADO; 

PERGHER, 2003).  

O percentual dos óxidos presentes nas fases cristalinas das amostras foi 

quantificado a partir da análise racional dos compostos identificados por difração de Raios X. 

Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 11. 

A análise racional mostra o quantitativo de fases cristalina e amorfa da amostra de 

cinza volante e das amostras sintetizadas a partir desta matéria-prima. Estas fases foram 

também quantificadas pelo método de Rietveld. Os percentuais, obtidos por ambos os 

métodos, apresentaram similaridade, conforme esperado. 
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Tabela 11- Análise Racional de fases cristalinas 

 

      Óxidos (%) 

 

Amostras  

SiO2 Al2O3 Na2O CaO H2O CO2 
Fase 

Cristalina 

Fase 

Amorfa  

C-ST 24,34 0,86 - 11,05 3,55 - 39,80 60,2 

C-SP/3,5/24h 14,36 10,32 6,07 7,09 2,36 0,036 40,24 59,76 

C-SP/3,5/36h 15,33 8,29 5,02 5,30 1,95 0,036 35,94 64,06 

C-SP/3,5/48h 13,72 8,53 5,95 6,69 2,47 1,1412 38,50 61,50 

C-325/3,5/24h 16,04 8,63 5,23 0,08 2,03 0,036 32,04 67,96 

C-325/3,5/36h 12,54 8,68 5,26 0,08 2,05 0,036 28,64 71,36 

C-325/3,5/48h 17,90 11,30 7,08 0,29 2,80 0,3636 39,74 60,26 

C-SP/5,25/24h 21,27 13,99 8,47 2,20 2,60 1,724 50,25 49,75 

C-SP/5,25/36h 19,26 13,28 8,03 1,69 2,60 1,32 46,18 53,82 

C-SP/5,25/48h 17,63 11,97 7,25 2,3 2,09 1,82 43,06 56,94 

C-325/5,25/24h 14,75 10,13 6,13 2,3 1,66 1,81 36,77 63,23 

C-325/5,25/36h 15,16 9,57 5,79 0,8 2,03 0,60 33,95 66,05 

C-325/5,25/48h 14,00 9,45 5,72 1,9 1,63 1,49 34,19 65,81 

C-SP/7,0/24h 12,30 8,69 5,25 0,3 1,97 0,24 28,78 71,22 

C-SP/7,0/36h 15,05 11,75 7,11 1,60 2,28 1,23 39,02 60,98 

C-SP/7,0/48h 14,19 11,35 6,87 2,58 1,85 2,03 38,86 61,14 

C-325/7,0/24h 15,41 9,64 5,83 0,96 1,99 0,74 34,56 65,44 

C-325/7,0/36h 14,72 11,59 7,01 1,54 2,25 1,20 38,31 61,69 

C-325/7,0/48h 16,06 13,21 8,00 3,02 2,15 2,38 44,83 55,17 

 

Comparando a fluorescência de raios X (Tabela 9) com a análise racional (Tabela 

11), constata-se que o alumínio identificado nas amostras por FRX participou das reações de 

zeolitização, sendo consumido para a formação de sodalita e cancrinita. Com o consumo 

majoritário do alumínio presente nas amostras, ocorreu a estagnação do processo de 

zeolitização. Desta forma, um elevado percentual de óxidos residuais, SiO2, Na2O e CaO, 

permaneceram na forma amorfa. 

A falta de Al2O3 interrompeu o processo de zeolitização. Mesmo com a 

disponibilidade do SiO2. A relação SiO2/Al2O3 é igual a 1 nas zeólitas do tipo sodalita e 

cancrinita obtidas, logo, seria necessário a adição de Al2O3 reativo para redução da fase 

amorfa e, consequente, aumento do percentual de zeólitas sintetizadas.  

A partir dessa análise, pode-se perceber que as concentrações de 3,5 M, 5,25 M e 

7,0 M NaOH excede a necessidade do elemento sódio no processo de zeolitização, sabendo 

que este é requerido para compor quimicamente a sodalita e a cancrinita e, a formação destas 
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foi barrada, devido à falha na estequiometria dos elementos químicos (SiO2/Al2O3) presentes 

na amostra. 

Na análise racional consta ainda percentual de alumina levemente superior ao 

identificado por FRX na amostra precursora, provavelmente, resultante da dissolução dos 

balões volumétricos usados no processo de síntese, os quais precisaram ser trocados, em 

média, a cada cinco reproduções dos experimentos. 

 

4.2.3. Análise Granulométrica (LALLS) 

 

Na Figura 30, observa-se os resultados de análise granulométrica do material 

sintetizado a partir da cinza a 3,5 M NaOH. 
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Figura 30 – Distribuição Granulométrica do Material Sintetizado a Partir da Cinza volante a 3,5 M 

NaOH a) Volume Cumulativo(%)  b) Volume Incremental (%). 

 

Tabela 12- Diâmetro de Partículas de Amostras Sintetizadas a Partir de Cinza Volante a 3,5 M NaOH. 

 
Amostras Diâmetro da 

partícula a 

10%  

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 

50%  

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 

90%  

(µm) 

Diâmetro 

médio das 

partículas 

(µm) 
C-ST 2,47 13,18 52,96 20,82 

C-SP/3,5/24h 3,42 22,17 55,91 26,71 

C-SP/3,5/36h 3,70 17,71 56,83 25,25 

C-SP/3,5/48h 6,39 23,62 50,85 26,66 

C-325/3,5/24h 2,29 12,14 48,15 19,31 

C-325/3,5/36h 4,91 22,50 48,74 25,26 

C-325/3,5/48h 4,07 21,55 48,25 24,50 

a b 
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Para amostras tratadas a 3,5 M NaOH sem peneiramento verificou-se diâmetro 

médio das partículas de 26,71 µm, 25,25 µm e 26,66 µm, já as amostras peneiradas em malha 

325 (ABNT) tratadas em NaOH apresentaram diâmetro médio de 19,31 µm, 25,26 µm e 

24,50 µm para 24 h, 36 h e 48 h de síntese, respectivamente. 

A Figura 31 apresenta os resultados de análise granulométrica do material 

sintetizado a partir da cinza a 5,25 M NaOH. 
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Figura 31 – Distribuição Granulométrica do Material Sintetizado a Partir da Cinza volante a 5,25 M 

NaOH a) Volume Cumulativo(%)  b) Volume Incremental (%). 

 
Tabela 13- Diâmetro de Partículas de Amostras Sintetizadas a Partir de Cinza Volante a 5,25 M 

NaOH. 

 
Amostras Diâmetro da 

partícula a 

10%  

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 

50%  

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 

90%  

(µm) 

Diâmetro 

médio das 

partículas 

(µm) 
C-ST 2,47 13,18 52,96 20,82 

C-SP/5,25/24h 6,21 21,80 51,67 25,95 

C-SP/5,25/36h 3,88 16,74 48,58 22,18 

C-SP/5,25/48h 5,81 24,27 55,93 28,27 

C-325/5,25/24h 4,18 22,30 50,31 25,39 

C-325/5,25/36h 2,73 14,52 39,35 18,18 

C-325/5,25/48h 6,31 21,61 47,20 24,68 

 

Para amostras tratadas a 5,25 M NaOH sem peneiramento verificou-se diâmetro 

médio das partículas de 25,95 µm, 22,18 µm e 28,27 µm. Amostras peneiradas em malha 325 

(ABNT) tratadas em NaOH apresentaram diâmetro médio de 25,39 µm, 18,18 µm e 24,68 µm 

para 24 h, 36 h e 48 h de síntese, respectivamente. 

a b 
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Na Figura 32 são explicitados os resultados de análise granulométrica do material sintetizado 

a partir da cinza a 7,0 M NaOH. 
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Figura 32 – Distribuição Granulométrica do Material Sintetizado a Partir da Cinza volante a 7,0 M 

NaOH a) Volume Cumulativo(%)  b) Volume Incremental (%). 

 

Tabela 14- Diâmetro de Partículas de Amostras Sintetizadas a Partir de Cinza Volante a 7,0 M NaOH. 

 
Amostras Diâmetro da 

partícula a 

10%  

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 

50%  

(µm) 

Diâmetro da 

partícula a 

90%  

(µm) 

Diâmetro 

médio das 

partículas 

(µm) 
C-ST 2,47 13,18 52,96 20,82 

C-SP/7,0/24h 4,36 21,47 54,59 26,28 

C-SP/7,0/36h 6,33 23,47 49,37 26,19 

C-SP/7,0/48h 5,26 21,20 46,17 23,97 

C-325/7,0/24h 4,73 20,42 44,58 23,09 

C-325/7,0/36h 6,01 21,41 43,91 23,57 

C-325/7,0/48h 3,56 18,94 46,54 22,65 

 

Para amostras tratadas a 7,0 M NaOH sem peneiramento verificou-se diâmetro 

médio das partículas de 26,28 µm, 26,19 µm e 23,97 µm. Amostras peneiradas em malha 325 

(ABNT) tratadas em NaOH apresentaram diâmetro médio de 23,09 µm, 23,57 µm e 22,65 µm 

para 24 h, 36 h e 48 h de síntese, respectivamente. O diâmetro médio das amostras 

sintetizadas a partir de cinza apresentaram elevação pouco significativa em relação ao 

material precursor pois como será visto na microscopia eletrônica de varredura, a seguir, a 

sodalita nucleia na superfície das esferas de cinza volante, o que não altera significativamente 

o tamanho do diâmetro médio das partículas.  

 

 

a b 
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4.2.4. Análise por Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV) 

 

A Figura 33 apresenta a micrografia das zeólita obtidas de cinza volante a 3,5 M 

NaOH por 24 h. 

 

Figura 33– Microscopia Eletrônica de Varredura de Material Sintetizado a Partir de Cinza #325 a 3,5 

M NaOH 24 h.  

 

 

Das amostras sintetizadas a 3,5 M NaOH sem peneiramento ou peneirada em 

malha 325, tratadas a 24 h, 36 h ou 48 h, quando analisadas por MEV foi verificado que estas 

amostras reproduziram a estrutura morfológica da sodalita, conforme mostrado na Figura 33. 

Devido à similaridade da morfologia identificada para as amostras tratadas a 3,5 M NaOH nos 

parâmetro acima citados, foi apresentada a imagem da amostra sintetizada a partir de cinza 

volante peneirada em malha 325 e tratada por 24 h. A morfologia da sodalita identificada é 

semelhante à estrutura formada no trabalho realizado por Santos et al. (2014) onde as 

partículas esféricas são dotadas de policristais que crescem e aglomeram-se sob a forma de 

novelos. A zeólita apresentada é, de modo geral, formada principalmente por conjuntos de 

microesferas aglomeradas de diâmetro similar e recobertas por partículas de formatos 

semelhantes. Ojha (2004) apud Izidoro (2012) explica que esse aspecto está relacionado com 

o fato de que as zeólitas precipitam sobre a superfície das partículas de cinzas que não 
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reagiram durante a síntese hidrotérmica alcalina. Nos trabalhos realizados por Freitas, Lima e 

Couceiro (2011), Santos et al. (2013) e Sena (2013), os autores observaram morfologia 

semelhante. As Figuras 34 e 35 apresentam as imagens por MEV do material sintetizado a 

partir de cinza a 5,25 M NaOH. 

 

Figura 34 – Microscopia Eletrônica de Varredura de Material Sintetizado a Partir de Cinza #325 a 5,25 

M NaOH 24 h. 

 

 

Figura 35 – Microscopia Eletrônica de Varredura de Material Sintetizado a Partir de Cinza #325 a 5,25 

M NaOH 48 h. 
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A elevação da concentração alcalina ocasionou uma modificação parcial da 

estrutura de sodalita para cancrinita. A cancrinita se dá pela presença de bastões cilíndricos 

originados na superfície das esferas característas da fase vítrea da cinza volante, após o 

tratamento alcalino. Estes bastões apresentam-se soltos, sob a forma de agulhas individuais. Já 

a sodalita caracteriza-se por um conjunto de cristais interligados que assumem a forma de 

novelos. Segundo Reyes, Williams e Alarcón (2013) as condições experimentais resultaram 

na co-cristalização de sodalita e cancrinita. Sendo a cristalização da cancrinita dependente da 

dissolução parcial da sodalita para liberação de elementos que fazem parte da formação desse 

tipo de estrutura. As morfologias apresentadas pelas amostras tratadas a 5,25 M NaOH foram 

de dois tipos distintos, a primeira apresentada nas Figuras 34 e 35 caracterizam a morfologia 

da cancrinita e o segundo tipo referente à sodalita com morfologia idêntica à obtida por 

tratamento da cinza a 3,5 M NaOH, conforme mostra a Figura 33.   

No presente trabalho a cancrinita é caracterizada morfologicamente por agulhas, 

confirmando a identificação mineralógica deste tipo de zeólita por DRX (Figuras 28 e 29).  

Schwanke et al. (2011) asseguram que a cancrinita tem formato de agulhas. Nas Figuras 36 e 

37 são apresentadas as imagens por MEV do material sintetizado a partir de cinza a 7,0 M 

NaOH. É possível constatar a partir da análise da Figura 36 a presença da fase sodalita (à 

esquerda) e a fase cancrinita (à direita).   

 

Figura 36 – Microscopia Eletrônica de Varredura de Material Sintetizado a Partir de Cinza #325 a 7,0 

M NaOH 24 h. 
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A Figura 37 mostra a imagem da zeólita cancrinita, onde torna-se ainda mais 

explícita a existência de bastões ou agulhas. 

 

Figura 37 – Microscopia Eletrônica de Varredura de Material Sintetizado a Partir de Cinza #325 a 7,0 

M NaOH 36 h. 

 

 

4.3. Caracterização do Material Organofilizado 

 

Os materiais sintetizados e, posteriormente, organofilizados foram caracterizados 

por DRX e MEV e ensaiados quanto à adsorção e viscosidade aparente. 

 

4.3.1. Difração de Raios X (DRX) do Material Organofilizado 

 

A Figura 38 apresenta os difratogramas de raios X de cinza Sem Peneiramento (a, 

b, c) e Peneirada em malha 325 (d, e, f) tratadas a 3,5 M NaOH por 24 h, por 36 h ou 48 h e, 

posteriormente organofilizadas. 
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Figura 38– DRX de Amostras de Cinza Sem Peneiramento (a, b, c) e Peneiradas em Malha 325 (d, e, 

f) Sintetizadas a 3,5 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h, respectivamente, e Posteriormente 

Organofilizadas com Apresentação de picos Referentes a  S-Zeólita do tipo sodalita; Q-Quartzo; M-

Mulita; K-Calcita; P-Pirsonita e T- Tensoativo WB - Cloreto de diestearil dimetil amônio. 

 

As amostras sintetizadas a 3,5 M NaOH, posteriormente organofilizadas, 

apresentaram além dos picos de sodalita, quartzo, mulita, calcita e pirsonita, os picos 

referentes ao tensoativo praepagem WB. 

A origem dos compostos acima citados foi anteriormente discutida, logo, os 

resultados de difração de Raios X das amostras organofílicas são relevantes para constatação 

dos picos de tensoativo, o que confirma a fixação superficial do sal quaternário de amônio nas 

amostras de zeólita. 

A Figura 39 apresenta os difratogramas de raios X de cinza Sem Peneiramento (a, 

b, c) e Peneirada em malha 325 (d, e, f) tratadas a 5,25 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h e, 

posteriormente organofilizadas. 
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Figura 39– DRX de Amostras de Cinza Sem Peneiramento (a, b, c) e Peneiradas em Malha 325 (d, e, 

f) Sintetizadas a 5,25 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h, respectivamente, e Posteriormente 

Organofilizadas com Apresentação de picos Referentes a  S-Zeólita do tipo sodalita; C- Zeólita do tipo 

cancrinita; Q-Quartzo; M-Mulita; K-Calcita; P-Pirsonita e T- Tensoativo WB - Cloreto de diestearil 

dimetil amônio. 

 

A Figura 40 apresenta os difratogramas de raios X de cinza Sem Peneiramento (a, 

b, c) e Peneirada em malha 325 (d, e, f) tratadas a 7,0 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h e, 

posteriormente organofilizadas. 
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Figura 40– DRX de Amostras de Cinza Sem Peneiramento (a, b, c) e Peneiradas em Malha 325 (d, e, 

f) Sintetizadas a 7,0 M NaOH por 24 h, 36 h ou 48 h, respectivamente, e Posteriormente 

Organofilizadas com Apresentação de picos Referentes a  S-Zeólita do tipo sodalita; C- Zeólita do tipo 

cancrinita; Q-Quartzo; M-Mulita; K-Calcita; P-Pirsonita e T- Tensoativo WB - Cloreto de diestearil 

dimetil amônio. 

 

Assim como as amostras tratadas a 3,5 M NaOH, as amostras tratadas com 5,25 

M NaOH e 7,0 M NaOH, apresentaram picos de sodalita, quartzo, mulita, calcita e pirsonita 

com presença ainda de zeólita do tipo cancrinita e tensoativo do tipo praepagem WB. Pode-se 

considerar, portanto, que todas as amostras organofilizadas apresentam tensoativo em sua 

composição, evidenciando o resultado satisfatório do processo de organofilização. 
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4.3.2. Análise por Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV) do Material 

Organofilizado 

 

As amostras sintetizadas a concentração 3,5 M NaOH, 5,25 M NaOH e 7,0 M 

NaOH foram submetidas ao processo de organofilização e analisadas por MEV mas como a 

morfologia não apresenta alteração após a organofilização, apenas a presença de um 

recobrimento superficial. Para conhecimento da influência visual do tensoativo, deverá ser 

observada a Figura 41. 

Identifica-se a partir do MEV do material sintetizado organofílico uma morfologia 

similar a do material sintetizado isento de organofilização, no entanto, com aspecto de maior 

recobrimento superficial e maior preenchimento de cavidades do material quando no caso da 

morfologia da sodalita que é em forma de novelos e apresenta sulcos superficiais e por tal 

motivo torna-se mais evidente a presença do tensoativo neste tipo de estrutura, já 

identificados por difração de Raios X. O recobrimento superficial e o preenchimento são 

ocasionados pela fixação do tensoativo à superfície do material, sendo esse processo o 

responsável pelo caráter organofílico do material zeolítico em análise.  

A Figura 41 apresenta a micrografia do material sintetizado a partir da cinza e 

posteriormente organofilizado. 

  

Figura 41 – Microscopia Eletrônica de Varredura de Material Sintetizado a Partir de Cinza #325 a 3,5 

M NaOH 24 h e Posteriormente Organofilizado. 

Sodalita 
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Fungaro e Borrely (2012) ao estudar a síntese de zeólitas a partir de cinza de 

carvão identificaram que a zeólita não modificada por surfactante caracteriza-se como 

aglomerados de partículas esféricas rugosas e irregulares com forma esponjosa e de tamanhos 

variados e explicam que a superfície é rugosa porque os cristais de zeólita precipitam sobre as 

partículas das cinzas de carvão durante o tratamento alcalino. As formas das zeólitas 

modificadas por surfactante não diferem muito daquela da zeólita não modificada, exceto que 

os aglomerados são menos irregulares porque o surfactante está adsorvido na superfície 

externa dos cristais de zeólita e os poros estão mais densamente empacotados. Visualmente, é 

possível identificar uma atenuação das formas reais do material e, quimicamente, uma 

transformação do material de hidrofílico para organofílico, ou seja, um material que apresenta 

afinidade com meios orgânicos. 

 

4.4. Aplicações das Zeólitas Organofílicas  

 

4.4.1. Adsorção de Óleo  

 

O ensaio de adsorção de óleo foi realizado para o material precursor, a cinza 

volante, bem como para os materiais sintetizados e para os materiais sintetizados e 

posteriormente organofilizados, os quais foram ensaiados a fim de quantificar o solvente 

(Óleo biodiesel S-10)  adsorvido, através da Equação [10].  

Nos gráficos referentes à adsorção são apresentados os dados de quantificação da 

cinza volante, identificada como (Sem Tratamento), dos materiais sintetizados que resultaram 

em zeólita, identificados como (Tratada) e dos materiais sintetizados com superfície 

modificada por meio do processo de organofilização, identificados como (Organofilizada). 

A Figura 42 apresenta graficamente os dados resultantes dos ensaios de adsorção 

para materiais sintetizados a partir de cinza a 3,5 M NaOH.  
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Figura 42- Quantidade de Solvente Adsorvido por Material Sintetizado a Partir de Cinza a 3,5 M de 

NaOH. 

 

Analisando os dados da Figura 42 é possível identificar que a zeólita do tipo 

sodalita, resultante do tratamento hidrotérmico a uma concentração 3,5 M NaOH, quando 

organofílica apresenta maior poder de adsorção comparada à Zeólita e à cinza sem tratamento. 

O aumento da quantidade de óleo adsorvido também é constatado com a elevação do tempo 

síntese. O comportamento apresentado por essas amostras evidencia o modelo de fixação 

abordado pela Figura 7, em que as micelas formadas pelo tensoativo fixam-se na superfície da 

zeólita, formando uma monocamada em que a cauda apolar das micelas estão direcionadas 

para a solução, aptas a receberem as moléculas de óleo. 

Neto (2006) realizou o estudo acerca da adsorção de óleo diesel por amostras de 

argila sem tratamento e argila organofílica (embora tenha-se ciência da completa 

diferenciação da estrutura das argilas e das zeólitas), apresentando um melhor potencial de 

adsorção do solvente pela argila organofílica quando comparada à argila na forma natural. 

Para essa condição, a zeólita organofílica segue a mesma tendência da argila organofílica e 

apresenta melhor potencial de adsorção quando comparada à zeólita e à cinza sem tratamento. 

Quando Neto (2006) comparou os resultados de adsorção obtidos, verificou que a argila sem 

tratamento adsorveu 2,7 (g/g de sólido) e a argila organofílica com concentração de 0,8 meq/g 

de sal cloreto de hexadeciltrimetilamônio – GENAMIN-CTAC5 adsorveu 2,9 (g/g de sólido). 

Comparando o resultado da cinza sem tratamento e da zeólita organofílica da amostra que 
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apresenta melhor resultado (S/P 48 h), observa-se que os valores em (g/g de sólido) de óleo 

adsorvido pela cinza volante e pela zeólita organofílica são inferiores aos resultados obtidos 

por Netto (2006), sendo 0,58 g/g para a cinza volante e 1,5 g/g para a zeólita organofílica. No 

entanto, em termos percentuais, é possível verificar que, a argila organofílica apresentou 

incremento de 7,5% quando comparada à argila sem tratamento, em contrapartida a zeólita 

organofílica apresentou 158,63% quando comparada à cinza sem tratamento. 

Na Figura 43 são observados os valores resultantes do ensaio de adsorção do 

material sintetizado a partir da cinza a 5,25 M NaOH. 
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Figura 43- Quantidade de Solvente Adsorvido por Material Sintetizado a Partir de Cinza a 5,25 M de 

NaOH.                                  

 

As amostras sintetizadas com 5,25 M NaOH (Fig. 43), resultaram em zeólitas do 

tipo sodalita e cancrinita. Essas amostras apresentaram valores de adsorção superiores aos 

valores das amostras tratadas com 3,5 M NaOH, mas foi verificado uma particularidade para 

o comportamento apresentado pelas amostras tratadas a 5,25 M NaOH. As organofílicas 

obtiveram resultado inferior às zeólitas, com exceção das amostras sem peneiramento 48 h e 

peneirada em malha 325 36 h, nestas as zeólitas organofílicas apresentaram um pequeno 

incremento em relação às zeólitas não organofílicas. 
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A elevação da quantidade de óleo adsorvido em relação às amostras sintetizadas a 

3,5 M NaOH deve-se ao aumento dos percentuais de zeólitas identificados por DRX e 

quantificados pelo método de Rietveld, mostrado na Tabela 8. Como a zeólita é dotada de 

poros e cavidades, a sua presença em maior quantidade na amostra possibilita maior nível de 

adsorção. Quanto à superioridade nos valores de adsorção das zeólitas quando comparados às 

zeólitas organofílicas na maioria das amostras, entende-se que, provavelmente, o maior 

diâmetro de abertura dos poros da zeólita do tipo cancrinita, presente nas amostras em análise, 

direcionou a um novo método de fixação do tensoativo, diferente do apresentado na Figura 7. 

O diâmetro dos poros da cancrinita, entre 6 e 9Å, possibilitou a entrada das micelas do 

tensoativo que, como mostrado na Figura 8b, possui 2,18 Å  de tamanho em uma das 

extremidades da cadeia.  

Provavelmente, com a entrada das micelas nas cavidades da zeólita há o que pode-

se denominar de confronto de acesso aos poros, podendo o óleo adentrar nas micelas do 

tensoativo mas não ter acesso às cavidades da zeólita limitado pelo tensoativo.  

Pode-se ainda ocorrer a formação de bicamada, o que ocasiona a formação de uma 

superfície polar, a partir da interação cauda-cauda, com afinidade por compostos aniônicos o 

que faz com que haja uma redução do nível de adsorção de óleo, por tratar-se de um meio 

orgânico, ou seja, apolar. 

São apresentados na Figura 44 os valores resultantes do ensaio de adsorção dos 

materiais sintetizados a partir da cinza a 7,0 M NaOH. 



100 

 

S/P 24Hs S/P 36Hs S/P 48Hs 325 24Hs 325 36Hs 325 48Hs

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

 Sem Tratamento

 Tratada

 Organofilizada

g
 (

o
le

o
) 

/ 
g

 (
m

a
te

ri
a

l)

Amostras

 

Figura 44- Quantidade de Solvente Adsorvido por Material Sintetizado a Partir de Cinza a 7,0 M de 

NaOH. 

 

Assim como as amostras sintetizadas a partir de cinza a 5,25 M NaOH (Fig. 44), 

as amostras tratadas a 7,0 M NaOH possuem fases zeolíticas do tipo sodalita e cancrinita e 

apresentam quantidade de óleo adsorvido superior para as zeólitas, quando comparada à 

quantidade de óleo adsorvida pela cinza volante e pela zeólita organofílica. 

As amostras sintetizadas a partir de cinza a 5,25 M e 7,0 M NaOH apresentaram 

tendência diferenciada das amostras tratadas a uma concentração 3,5 M NaOH.  As zeólitas 

apresentaram incremento na quantidade de solvente adsorvida com a elevação da 

concentração alcalina, no entanto, as zeólitas organofílicas apresentaram quantidade de 

solvente adsorvido inferior às amostras de zeólitas não modificadas, anteriormente explicado 

como um provável impedimento de adsorção do óleo pela zeólita organofílica devido a uma 

ocupação prévia dos poros pelas moléculas de tensoativo. 
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4.4.2. Propriedades Reológicas 

 

Por tratar-se de abordagem inédita, os valores obtidos são analisados de acordo 

com valores normatizados para argila organofílica e comparados experimentalmente a 

resultados obtidos com o uso de argila organofílica enquanto agente viscosificante. Para que o 

material seja considerado adequado para esta aplicação os quatro ensaios (2,4 g, 6,0 g, 9,6 g e 

13,2 g) devem apresentar valores de viscosidade aparente superiores aos mínimos exigidos 

pela Norma da Petrobrás EP-1EP-00023A. As Figuras 45, 46 e 47 apresentam os gráficos 

com valores obtidos em ensaio de viscosidade aparente das zeólitas organofílicas obtidas da 

cinza volante sob diferentes condições de tratamento.  
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Figura 45– Viscosidade Aparente - Ensaio Realizado com Material Sintetizado a Partir de Cinza 

Volante a 3,5 M NaOH.                 

                                             

 

As amostras de zeólitas sintetizadas a concentração de 3,5 M NaOH apresentaram 

valores de viscosidade aparente entre 6,0 e 6,5 CP para 2,4 g de material, 7,0 a 11,5 CP para 

6,0 g, 10,0 a 13,0 CP para 9,6 g e 10,5 a 13,5 CP para 13,2 g. 

Para as amostras sintetizadas a uma concentração 3,5 M não foram alcançados os 

resultados mínimos de viscosidade aparente delimitados na Norma da Petrobrás EP-1EP-
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00023A para que o material possa ser usado como agente viscosificante pois não atingiram os 

valores mínimos de viscosidade aparente normatizados.  
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Figura 46 – Viscosidade Aparente - Ensaio Realizado com Material Sintetizado a Partir de Cinza 

Volante a 5,25 M NaOH. 

 

Quando sintetizadas a 5,25 M NaOH, os valores obtidos dos ensaios de 

viscosidade aparente foram de 6,0 a 8,0 CP para 2,4 g de material, 7,5 a 9,0 CP para 6,0 g, 9,0 

a 13,5 CP para 9,6 g e 11,0 a 16,5 CP para 13,2 g. 

Assim como ocorre para a adsorção de óleo, os ensaios de viscosidade aparente 

das amostras sintetizadas a 5,25 M NaOH seguem a mesma tendência e apresentam 

incremento quando comparado aos valores de viscosidade das amostras sintetizadas a 3,5 M 

NaOH, com atendimento às exigências de viscosidade aparente mínima para a amostra 

sintetizada a partir de cinza volante sem peneiramento a 5,25 M NaOH por 36 horas. 
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Figura 47– Viscosidade Aparente - Ensaio Realizado com Material Sintetizado a Partir de Cinza 

Volante a 7,0 M NaOH. 

 

Das amostras de zeólitas sintetizadas a 7,0 M NaOH, os resultados de viscosidade 

aparente foram de 5,0 a 6,5 CP para 2,4 g de material, 7,0 a 8,0 CP para 6,0 g, 7,5 a 15,5 CP 

para 9,6 g e 12,5 a 17,0 CP para 13,2 g. Dentre as amostras analisadas para essa concentração, 

a amostra sem peneiramento sintetizada por 24 horas atendeu aos valores normatizados, 

podendo ser aplicada como agente viscosficante.   

 Das amostras ensaiadas em termos de viscosidade aparente duas amostras 

sintetizadas a partir da cinza volante apresentaram resultados satisfatórios para aplicação 

como agente viscosificante, a amostra sem peneiramento tratada a 5,25 M NaOH por 36 h e a 

amostra sem peneiramento tratada a 7,0 M NaOH por 24 h. 

Como trata-se de uma aplicação inédita na área de zeólitas, os resultados de 

reologia obtidos a partir das amostras de zeólitas foram discutidos mediante o conhecimento 

da reologia de amostras de argila organofílica, já amplamente estudada. 

Silva et al. (2012) quando realizaram ensaios de viscosidade aparente com três 

diferentes tipos de argila bentonítica – cloisite Na
+  

argila importada, Brasgel PA argila sódica 

nacional e argila natural policatiônica, sendo estas organofilizadas com seis diferentes tipos de 

tensoativos não iônicos. Das dezoito amostras ensaiadas em meio dispersante óleo diesel, três 
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amostras apresentaram resultados em conformidade com os valores normatizados, as 

organofilizadas com teor incorporado de 30% em massa de Ultramina 50 - amina etoxilada, 

com 100% de matéria ativa. Os valores alcançados ficaram entre 6,0 e 6,5 para 2,4g de argila, 

8,5 quando ensaiadas com 6g, 11,5 a 12,5 para 9,6g e 16,5 a 17,5 para 13,2g. 

Martins et al. (2007) ensaiaram argila natural e purificada tratadas com o sal 

Praepagem, cujos resultados evidenciaram o não cumprimento às exigências da norma para 

aplicação do material como fluidos não aquosos para perfuração de poços. As amostras 

ensaiadas apresentaram o valor mínimo normatizado para ensaio com 2,4 g, 6,0 g e 9,6 g, não 

atendendo ao valor mínimo normatizado para ensaio com 13,2 g de argila.  

Costa et al. (2012) utilizaram a bentonita sódica e a argila bentonítica natural 

policatiônica organofilizadas com tensoativo iônico - Praepagen WB e tensoativo não iônico - 

Imidazolina Oléica Vegetal.  Quando o óleo diesel foi tomado como meio dispersante foram 

obtidos resultados satisfatórios parciais o que não atende aos padrões normatizados, com 

alcance dos valores de viscosidade aparente mínima exigida apenas para os teores de 2,4 g e 

6,0 g da argila natural organofilizada com o tensoativo iônico Praepagen WB e no que se 

refere aos resultados obtidos com o tensoativo Imidazolina Oléica Vegetal, não foram 

apresentados resultados satisfatórios. 

Mesmo diante da não unanimidade de resultados satisfatórios, as zeólitas 

organofílicas apresentam relevância para aplicação enquanto agente viscosificante por 

constituir-se de material produzido a baixo custo a partir de matérias-primas disponíveis em 

abundância e, principalmente, pela similaridade de valores apresentados quando comparados 

às argilas organofílicas, material bastante requerido para esta aplicação atualmente. 

Em análise ao conjunto de caracterizações realizadas na cinza volante e nos 

materiais após a síntese, torna-se possível verificar a transformação ocorrida no que refere-se 

à mineralogia, composição química, granulometria e morfologia. 

A caracterização por Difração de Raios X mostrou a transformação morfológica 

das amostras de cinza volante em dois diferentes tipos de zeólitas quando sintetizados a 

diferentes concentrações e intervalos de tempo. A cinza apresentou em sua composição os 

minerais mulita, quartzo e hidróxido de cálcio. Após a síntese, as amostras provenientes de 

cinza volante resultaram em mulita, quartzo, calcita, pirsonita e fases zeolíticas como sodalita 
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para amostras tratadas a uma concentração 3,5 M NaOH e sodalita e cancrinita para amostras 

tratadas a 5,25 M NaOH e 7,0 M NaOH.  

A partir do método de Rietveld foram quantificadas as fases mineralógicas com 

identificação de 60,1% de fase amorfa para a cinza volante, sendo esta a fração do material 

mais disponível à reação de transformação em zeólitas. A quantificação do material pós-

síntese revelou frações expressivas de zeólitas formadas do tipo sodalita e cancrinita para 

amostras obtidas da síntese da cinza. 

A partir da Fluorescência de Raios X foram constatados os principais óxidos 

presentes na cinza volante, com identificação de maior percentual de SiO2, Al2O3, CaO e 

Fe2O3. Após a síntese ocorreu a identificação do óxido Na2O somado aos óxidos 

anteriormente citados, resultante do tratamento hidrotérmico alcalino com hidróxido de sódio 

que possibilitou a troca de cátions com introdução do sódio como íon de compensação.  

A análise granulométrica não apresentou contribuição significante para o processo 

de zeolitização e para as aplicações as quais foram destinadas as zeólitas, pois os resultados 

obtidos apresentaram valores próximos. Quando as amostras foram ensaiadas para uso 

enquanto agente viscosificante, as amostras sem peneiramento apresentaram resultados mais 

satisfatórios. 

Morfologicamente, a cinza volante caracteriza-se por formas esféricas que quando 

sintetizadas, inicialmente a uma concentração de 3,5 M NaOH recebem um recobrimento de 

cristais de zeólitas os quais formam imagens semelhantes a novelos características da zeólita 

do tipo sodalita. Com o aumento concentração alcalina de síntese, as formas vistas por 

microscopia eletrônica de varredura foram novelos alternados com agulhas, esta última 

representando a cancrinita.  

A fim de modificar as propriedades superficiais das zeólitas para torná-las 

organofílicas foi realizado o tratamento de organofilização e estas amostras foram 

caracterizadas por difração de Raios X e microscopia eletrônica de varredura. No DRX foram 

constatados os picos referentes ao tensoativo confirmando a presença deste material nas 

amostras pós-síntese. As morfologias identificadas por MEV são semelhantes às morfologias 

das amostras sintetizadas isentas do processo de organofilização com diferença para o aspecto 

da superfície onde foi identificado um recobrimento referente à fixação do tensoativo. 
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Para o processo de organofilização foi usada uma concentração de tensoativo 

superior à concentração micelar crítica,  onde tem início o processo de micelização. As 

micelas são dispostas na superfície das zeólitas sob a forma de mono ou bicamada. A 

existência de monocamada, beneficia a adsorção de moléculas orgânicas apolares e a 

bicamada, beneficia a adsorção de ânions. 

A partir da obtenção de zeólitas organofílicas esses materiais foram direcionados a 

ensaios para aplicação enquanto adsorvente de óleo e agente viscosificante para fluidos de 

perfuração de poços base não aquosa. 

Diante das distintas condições as quais os materiais precursores foram submetidos 

para obtenção de zeólitas, os resultados dos ensaios de adsorção de óleo apresentaram 

também resultados distintos. Para todas as amostras obtidas a partir da cinza volante foram 

apresentados resultados significantes de adsorção, com aumento desta propriedade a partir da 

elevação da concentração alcalina. As amostras sintetizadas a partir da cinza volante a uma 

concentração de 3,5 M NaOH apresentou ainda incremento na quantidade de óleo adsorvido 

com o prolongamento do tempo de processo, comportamento não correlacionado com as 

variáveis analisadas neste trabalho. Para essa concentração, as zeólitas organofílicas 

apresentaram adsorção superior às zeólitas puramente sintetizadas, comportamento 

provavelmente possibilitado pela propriedade organofílica do material aliada ao adequado 

tamanho de poros da sodalita que viabilizou a fixação do tensoativo na superfície deixando os 

poros livres ao acesso das moléculas de óleo. 

As amostras sintetizadas a partir da cinza volante a uma concentração de 5,25 M e 

7,0 M NaOH apesar do aumento na quantidade de óleo adsorvida com a elevação da 

concentração, apresentaram particularidade. As amostras sintetizadas organofílicas obtiveram 

desempenho inferior às amostras sintetizadas não organofílicas devido, provavelmente, a uma 

disputa existente entre o tensoativo e as moléculas de óleo para ocupação dos poros das 

zeólitas, pois nestas amostras além da sodalita foi constatada também a presença de cancrinita 

com maior diâmetro de poro o que possibilita a entrada da molécula de tensoativo nos canais. 

Pode ainda ter ocorrido a formação de bicamada onde, devido à polaridade 

atribuída pela disposição da micela cauda-cauda, com exposição da cabeça polar para a 
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solução, não propicia um meio favorável à adsorção de óleo, por tratar-se de moléculas 

orgânicas apolares. 

A aplicação enquanto agente viscosificante em fluidos de perfuração de poços de 

petróleo é inédita para a área de zeólitas e contribuiu para resultados similares aos alcançados 

em diversos trabalhos que abordam um dos principais materiais requeridos atualmente para 

esta aplicação, a argila bentonita, com atendimento aos valores normatizados de uma parcela 

das amostras analisadas, o que representa relevância por tratar-se de materiais existentes em 

larga escala, principalmente quando trata-se de resíduos que contribui ainda para o 

desenvolvimento ambiental, como é o caso da cinza volante. Das dezoito amostras ensaiadas 

para esta aplicação, duas indicaram resultados propícios à aplicação considerando à norma em 

análise. 
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5. CONCLUSÃO 

  

Como base nos resultados obtidos pode-se concluir que: 

A cinza volante utilizada como material precursor mostrou-se adequada para a 

obtenção de material zeolítico, por dispor em sua composição de elementos essenciais à 

obtenção de zeólitas, silício, alumínio e o cátion compensador de carga, que para este trabalho 

foi disponibilizado o sódio por meio do tratamento hidrotérmico alcalino. 

A concentração molar do hidróxido de cálcio, usado para tratamento hidrotérmico 

alcalino, excedeu à necessidade. Com a quantificação de óxidos presentes nas fases 

cristalinas, pôde-se verificar que com o esgotamento do alumínio presente na reação ocorre o 

término das reações de zeolitização. 

Não foi verificada influência da separação granulométrica para os resultados de 

zeolitização. No que refere-se à aplicação enquanto adsorvedor de óleo, a granulometria 

também não influenciou de forma significante, devido à similaridade dos resultados obtidos. 

Para os testes realizados enquanto agente viscosificante, as amostras que apresentaram 

melhores resultados, com atendimento aos valores mínimos exigidos por norma, foram as 

amostras sem peneiramento. Logo, considerando que o peneiramento é uma etapa que requer 

tempo e consumo energético, entende-se que o custo-benefício de sua realização não 

compensaria para o processo. 

Considerando as amostras sintetizadas, a elevação da concentração alcalina 

conduz à diferentes fases zeolíticas. A concentração 3,5 M NaOH apresentou a fase sodalita e 

as concentrações de 5,25 M NaOH e 7,0 M NaOH apresentaram as fases sodalita e cancrinita, 

as quais proporcionam desempenho diferenciado enquanto adsorvedor de óleo e agente 

viscosificante, melhorando estas propriedades.  

As zeólitas obtidas apresentaram morfologia em forma de novelos para a sodalita 

e forma de agulhas para a cancrinita, verificadas por meio de microscopia eletrônica de 

varredura e comprovadas por meio de difração de raios X. Na composição química, foi 

identificada a incorporação de significativo percentual de sódio devido à incorporação deste 

elemento para balanceamento de carga elétrica na estrutura da zeólita. 
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A organofilização foi realizada e comprovada por meio de microscopia eletrônica 

de varredura, onde ficou perceptível a existência de um recobrimento superficial e verificada 

por meio de difração de raios X. 

Os resultados apontam para o aumento da capacidade de adsorção de óleo das 

zeólitas, a partir da elevação da concentração em que estas foram tratadas durante a síntese. 

Algumas particularidades foram evidenciadas. Houve um incremento da adsorção da zeólita e 

zeólita organofílica sintetizadas a uma concentração de 3,5 M NaOH com a elevação do 

tempo de síntese. Nas concentrações de 5,25 M e 7,0 M NaOH, as zeólitas apresentaram 

valores de adsorção superiores aos materiais precursores, no entanto, as zeólitas organofílicas 

obtiveram menores valores de adsorção quando comparadas às zeólitas não organofílicas, 

provavelmente, devido a entrada de moléculas do tensoativo nos poros que inviabilizou a 

entrada das moléculas de óleo o que reduziu, nestes casos, a capacidade de adsorção ou ainda, 

a formação de uma bicamada que apresenta afinidade por compostos aniônicos. 

A aplicação como agente viscosificante é possível para as amostras de cinza sem 

peneiramento sintetizadas a 5,25 M NaOH por 36 horas e para as sintetizadas a 7,0 M NaOH 

por 24 horas, as quais apresentaram resultados superiores aos valores normatizados. 

Constata-se, portanto, a viabilidade de obtenção de zeólitas a baixo custo a partir 

da ativação alcalina de cinza volante, para posterior tratamento com tensoativos orgânicos, 

tornando-as organofílicas para aplicação como removedor de óleo e agente viscosificante para 

fluidos de perfuração não aquosos.  
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6. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS. 

 

1- Realizar a síntese com SiO2 e Al2O3 puros para controle da relação entre estes 

elementos; 

2- Efetuar o processo de organofilização com tensoativos distintos do usado no presente 

trabalho; 

3- Investigar as variáveis de processo que possam melhorar as propriedades reológicas 

das zeólitas organofílicas; 

4- Realizar o ensaio de Capacidade de Troca Catiônica (CTC) nas zeólitas obtidas no 

processo; 

5- Estudar relação entre granulometria e tamanho de cristalitos pelo Método de Rietveld; 

6- Diferenciar quantitativamente frações absorvidas e adsorvidas de tensoativo nas 

zeólitas através de análise térmica;  

7- Diferenciar quantitativamente frações absorvidas e adsorvidas de óleo nas zeólitas 

através de análise térmica. 
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APÊNDICE A- RESULTADOS DE ENSAIO DE ADSORÇÃO DE ÓLEO 

 

Tabela 1 - Quantidade de Óleo Adsorvido, g (Óleo)/g(Material) – Material Precursor Cinza Volante. 

 

 
Concentração 

/Granulometria 

Tempo  

(h) 

Sem Tratamento 

(g/g) 

Tratada 

(g/g) 

Organofilizada  

(g/g) 

3,5 NaOH S/P 24 0,58 0,66 0,85 

3,5 NaOH S/P 36 0,58 1,06 1,13 

3,5 NaOH S/P 48 0,58 1,27 1,51 

3,5 NaOH #325 24 0,58 1,11 1,21 

3,5 NaOH #325 36 0,58 1,24 1,44 

3,5 NaOH #325 48 0,58 1,21 1,45 

5,25 NaOH S/P 24 0,58 2,66 1,37 

5,25 NaOH S/P 36 0,58 1,77 1,61 

5,25 NaOH S/P 48 0,58 1,77 1,82 

5,25 NaOH #325 24 0,58 1,66 1,42 

5,25 NaOH #325 36 0,58 1,50 1,56 

5,25 NaOH #325 48 0,58 1,91 1,49 

7,0 NaOH S/P 24 0,58 2,06 1,60 

7,0 NaOH S/P 36 0,58 2,37 2,26 

7,0 NaOH S/P 48 0,58 1,83 1,64 

7,0 NaOH #325 24 0,58 1,74 1,47 

7,0 NaOH #325 36 0,58 2,17 1,69 

7,0 NaOH #325 48 0,58 1,85 1,47 
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APÊNDICE B- RESULTADOS DE ENSAIOS REOLÓGICOS 

 
 

Tabela 3- Viscosidade Aparente (VA) das Amostras Sintetizadas e Posteriormente Organofilizadas – 

Material Precursor Cinza Volante. 

 

 
        Ensaios  

 

Amostras  

VA 

para 

2,4 g 

em 

(CP) 

VA 

para 

6,0 g  

Em 

 (CP) 

VA 

para 

9,6 g  

em 

(CP) 

VA 

para 

13,2 g 

em 

(CP) 

C-SP/3,5/24h 6,5  11,5  10 12 

C-SP/3,5/36h 6,5 7,5 12,5 13,5 

C-SP/3,5/48h 6,5 7,5 13,0 12,0 

C-325/3,5/24h 6,0 8,0 12,0 11,5 

C-325/3,5/36h 6,0 7,0 10,5 10,5 

C-325/3,5/48h 6,0 8,5 12,0 12,5 

C-SP/5,25/24h 6,5 7,5 11,5 14,0 

C-SP/5,25/36h 6,0 8,0 13,5 16,5 

C-SP/5,25/48h 7,0 7,5 10,0 11,0 

C-325/5,25/24h 8,0 9,0 13,0 14,0 

C-325/5,25/36h 6,5 7,5 9,0 11,5 

C-325/5,25/48h 7,0 7,5 11,5 13,0 

C-SP/7,0/24h 6,0 8,0 12,5 17,0 

C-SP/7,0/36h 6,5 7,0 11,5 14,0 

C-SP/7,0/48h 5,0 7,0 7,5 12,5 

C-325/7,0/24h 6,5 8,0 9,0 13,5 

C-325/7,0/36h 5,5 7,0 13,5 14,5 

C-325/7,0/48h 5,5 7,0 15,5 14,5 

 

 

 


