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RESUMO 
Na busca de novos catalisadores várias estruturas sintéticas têm sido 

desenvolvidas. O uso das zeólitas na catálise se aplica devido a sua 

capacidade de associar atividade, seletividade e estabilidade, condições 

principais para se ter um catalisador eficiente. Desse modo, estudos têm sido 

feitos sobre a síntese hidrotérmica de zeólitas assistida por microondas, visto 

que o uso da radiação de microondas oferece inúmeras vantagens sobre o 

aquecimento convencional. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo a 

síntese e caracterização da zeólita Y via tratamento hidrotérmico assistido por 

microondas. A amostra obtida foi caracterizada por DRX, BET e MEV. Os 

resultados de DRX mostraram a formação da zeólita Y em apenas 60 minutos. 

A amostra apresentou elevado valor de área superficial, sendo este de 476,2 

m²/g. As partículas se encontram aglomeradas, porém com uma distribuição 

estreita de tamanho. 
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INTRODUÇÃO 
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O termo zeólitas designa um grupo de aluminossilicatos cristalinos 

hidratados de estrutura aberta, constituída por tetraedros de SiO4 e AlO4 

ligados entre si por átomos de oxigênio (1). A indústria do petróleo depende 

basicamente de catalisadores contendo zeólitas, devido ao fato de realizar a 

separação de vários componentes do petróleo para produzir uma grande 

variedade de produtos , tais como: (a) hidrocarbonetos C1-C4; (b) gasolina; (c) 

nafta; (d) querosene; e (e) gasóleo leve. O uso pioneiro de zeólitas no 

craqueamento de petróleo ainda continua sendo a mais importante aplicação 

prática desses materiais. Outros processos industriais catalisados por zeólitas 

são o hidrocraqueamento, isomerização de xileno, alquilação de benzeno, e a 

produção de gasolina a partir de metanol (2). 

As zeolitas normalmente são obtidas a partir da síntese hidrotérmica 

convencional. Mas nos últimos anos, o uso da energia de microondas tem sido 

um tema muito popular na comunidade científica, incluindo a produção de 

zeólitas e membranas zeolíticas (3). O uso da energia de microondas no 

processo de obtenção das zeólitas é indicado por reduzir o tempo da síntese, o 

tempo de cristalização e aumentar a cristalinidade do produto comparado com 

aqueles obtidos por aquecimento convencional (4). 

A energia de microondas é absorvida diretamente nas moléculas de 

água e provoca o aquecimento rápido comparado a outras formas de 

aquecimento. A onda eletromagnética causa rotação do dipolo da água, 

provavelmente resultando na ativação de moléculas de água por quebra das 

ligações de hidrogênio (5). 

 Apesar do uso de microondas ter se disseminado por todo o mundo, a 

aplicação dessa tecnologia no processamento de materiais é um 

desenvolvimento relativamente novo, necessitando de estudos mais 

aprofundados.  

     Dessa forma, o objetivo deste trabalho é desenvolver zeólitas do tipo Y a 

partir de síntese hidrotérmica por microondas e fazer as caracterizações 

estruturais visando sua aplicação em processos catalíticos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
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 Para a preparação da zeólita Y foram utilizados os seguintes reagentes: 

Sílica amorfa (SiO2), hidróxido de sódio (NaOH), aluminato de sódio 

(Na2Al2O2) e água destilada. 

     A síntese foi realizada da seguinte forma: preparou-se uma primeira 

solução, denominada de solução A, com NaOH, SiO2 e água destilada e então 

deixou a solução envelhecendo sob agitação constante por 4 horas. Em 

seguida, preparou-se uma segunda solução, denominada de solução B, com 

NaOH, Na2Al2O2 e água destilada. Adicionou-se a solução B lentamente na 

solução A, homogeneizando por meio de agitação mecânica à temperatura 

ambiente, durante um período de mais 4 horas. Dessa forma, foi obtido um gel, 

que permaneceu em repouso durante um período de 24 horas, onde ocorreu o 

envelhecimento. Depois deste período, o gel obtido foi introduzido dentro do 

microondas (marca i9-tec) na temperatura de 100°C, durante um período de 60 

minutos. Retirou-se a amostra do microondas, e em seguida centrifugou até se 

ter o pH neutro, sendo este pH inicial de 13. A amostra obtida do microondas 

foi levada à estufa para o processo de secagem a uma temperatura de 60°C 

por um período de 24 horas. Após esse processo a amostra foi triturada em um 

almofariz e peneirada para posterior caracterização. 

 O pó resultante foi caracterizado quanto à determinação das fases 

formadas a partir dos dados de difração de raios-X (DRX) usando o 

difratômetro de raios-X de marca Shimadsu (modelo 6000 radiação Cu-K) que 

opera com tubo de alvo de cobre a uma voltagem de 40 kV e 30 mA de 

corrente. Área superficial específica foi determinada por adsorção de 

nitrogênio, utilizando a técnica desenvolvida por Brunauer, Emmett e Teller 

(BET) (Micromerictis, modelo Gemini –2370) e os aspectos morfológicos do pó, 

foram analisados por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

utilizando um microscópio eletrônico de varredura, marca Philips, modelo XL30 

FEG. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A Figura 1 ilustra o difratograma de raios X da amostra sintetizada via 

microondas (ZYM1), com tempo de síntese de 60 minutos. 

 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

335



0 10 20 30 40 50
-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

)

2θ (Graus)

ZYM1

 

Figura 1: Difratograma de Raios X da zeólita Y sintetizada por microondas no tempo de 60 

minutos 

 

 Analisando a Figura 1, observa-se que a amostra ZYM1, sintetizada via 

microondas no tempo de 60 minutos, apresenta reflexões características da 

estrutura da zeólita Y, confirmando a sua formação. E não houve formação de 

fases secundárias. 

 Fazendo um estudo comparativo do tempo de síntese necessário para 

obtenção da zeólita pelo método assistido por microondas conseguido neste 

trabalho, com o tempo de síntese para a obtenção da mesma zeólita descrito 

na literatura (6), podemos observar que o tempo de cristalização da zeólita Y 

pela técnica de microondas diminuiu consideravelmente, sendo esta diminuição 

de 72 horas para 1 hora. E esta redução no tempo de síntese é uma das 

maiores vantagens da tecnologia de microondas. Isto é porque as microondas 

interagem diretamente com o gel, em contraste com as rotas convencionais 

onde o aquecimento é feito através da condução e convecção. Com a 

eliminação do chamado "atraso térmico” (estimada em até 30 minutos) a 

reação pode começar quase que instantaneamente (7). 

 

 A amostra ZYM1 apresentou elevado valor de área superficial, sendo 

este de 476,2 m2/g. Esse elevado valor é característico da zeólita Y e está em 

concordância com a literatura (8). 
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 Araújo et al. (9) ao sintetizar zeólita Y por microondas obtiveram  

resultados de área superficial bem aquém do obtido neste trabalho, sendo 

estes valores variados  de 192m2/g a 340m2/g. 

 

 A Figura 2 exibe a morfologia obtida por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra sintetizada por microondas (ZYM1). 

 

 
Figura 2: Micrografia da amostra ZYM1 obtida por microondas. 

 

 Analisando a Figura 2, percebe-se que as partículas estão aglomeradas, 

possuindo uma distribuição estreita de partículas, devido ao crescimento 

simultâneo dos núcleos, que claramente prevaleceu sobre a nucleação. Logo, 

as amostras de microondas foram definidas e uniformes. 

 
CONCLUSÕES 
 
 Podemos concluir através dos dados apresentados que: 

 

 A zeólita Y sintetizada por microondas é conseguida no tempo de 60 

minutos, causando grande redução no tempo de síntese quando comparado 

com o aquecimento convencional, onde esse tempo é de 72 horas. O valor da 

área superficial obtida foi bastante elevado, sendo este de 476,2 m2/g. E por 

fim, a microscopia eletrônica de varredura mostrou que as partículas obtidas 

possuem uma distribuição estreita, sendo bem definidas e uniformes. O que 
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mostra que o aquecimento por microondas é bastante efetivo na obtenção de 

zeólitas, podendo ser recomendado como um método promissor. 
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OBTAINING ZEOLITE Y SYNTHESIZED BY HYDROTHERMAL 

TREATMENT  ASSISTED BY MICROWAVE 

ABSTRACT 
In search of new catalysts several man-made structures have been developed. 

The use of zeolites in catalysis is applied due to its ability to associate activity, 

selectivity and stability, the main conditions to have an effective catalyst. Thus, 

studies have been done on the hydrothermal synthesis of zeolites by microwave 

assisted, since the use of microwave radiation offers several advantages over 

conventional heating. In this context, this work aims to synthesis and 

characterization of zeolite Y via hydrothermal treatment in a microwave oven. 

The sample obtained was characterized by XRD, BET and SEM. XRD results  

 showed the formation of zeolite Y in just 60 minutes. The sample showed high 

value of surface area, the latter being of 476.2 m² / g. The particles are 

agglomerated, but with a narrow distribution of size. 

 

 

 

Key-words: zeolite Y, hydrothermal treatment and microwave. 
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