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1. INTRODUÇÃO 

 

Os biocombustíveis obtidos através do craqueamento térmico e catalítico de óleos são produtos 

orgânicos, no entanto, existe uma grande desvantagem no uso do craqueamento para a produção de energia 

renovável, isso se dá ao fato de que é impraticável o uso direto desse produto, pois apresentam altos índices 

de ácidos graxos livres (ADJAYE e BAKHSHI, 1995; GUO et al, 2003; ZHANG et al, 2007), os quais elevam 

a acidez e limita o uso do biocombustível (FERRARI et al, 2005 e CAMARGOS, 2005). Como catalisadores 

ativos para o craqueamento, encontram-se descritos na literatura essencialmente aluminossilicatos, tais como 

argilas, zeólitas e sílica (SANTOS, 2007).  

Zeólitas são aluminossilicatos hidratados cristalinos pertencentes à família dos tectossilicatos, cujo 

arranjo estrutural é composto por um esqueleto formado pela combinação tridimensional de tetraedros de AlO4 

e SiO4, unidos entre si através de átomos de oxigênio (BRECK, 1974). Nos processos de síntese de zeólita, a 

procura por fontes alternativas de silício e alumínio, mais econômicas, continua a estimular pesquisas visando 

a utilizações de matérias primas naturais, dentre as quais destacamos: as cinzas, vidros vulcânicos, diatomito 

e argilas (HILDEBRANDO, 2012).  

Neste contexto, o presente trabalho visa a produção e aplicação do resíduo de caulim de indústrias 

paraenses e óxido de silício (reaproveitado de revestimento de fornos), como fontes de silício e alumínio. 

Aplicando para isso o método hidrotérmico (hidrogel aluminossilicato) e a cristalização a partir do caulim 

calcinado. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A síntese do material zeolítico foi desenvolvida em 2 etapas, sendo a primeira etapa, a preparação do 

gel de síntese onde utilizou-se 3 gramas de caulim residual, que passou por ativação térmica à 700 °C por 2 

horas em forno mufla, além de, 3 gramas de óxido de silício in natura, este, não passando por tratamento 

térmico. O reagente empregado foi o NaOH 3,5 M, usado como agente mineralizador e como fonte de metal 

alcalino adicionado ao processo; e como solvente a água destilada, purificada pelo método padrão.  

Os produtos foram obtidos através de síntese hidrotérmica convencional realizada em autoclaves de 

aço inoxidável com um volume útil de 47,4 mL. Para o material do tipo P, o gel de síntese foi posto em 

descanso por 6 horas na autoclave após passarem pelo agitador magnético para a homogeneização, em seguida 

foram levadas a uma estufa e mantidas a temperatura de 110 °C por 12 horas. O material obtido foi retirado 

do forno e passado por um processo de filtração simples, que foi submetido à uma neutralização de acidez 

através de lavagem com água deionizada até alcançar um PH neutro, após isso o material filtrado foi levado 

novamente ao forno mufla por 12 horas a 110 °C. 
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A metodologia de síntese do material zeolítico do tipo Faujasita foi semelhante à do tipo P, 

diferenciando apenas na ausência do descanso em autoclave estática e na temperatura de síntese no forno mufla 

que foi de 125 ºC também por 12 horas. 

A caracterização cristalográfica foi realizada em um difratômetro de raios X modelo MiniFlex600 

da Rigaku. A realização da análise MEV foi feita em um equipamento de Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), Modelo HITACHI TM 3000 acoplado a um EDX (Energy Dispersive X - ray) Modelo Swift ED3000 

O experimento de adsorção consistiu em testar o material zeolítico do tipo Faujasita, cuja, a 

metodologia de síntese está descrita acima. O biocombustível utilizado como adsorbato foi o Bioquerosene, 

obtido através do craqueamento de sebo bovino, com Carbonato de Sódio como catalisador. Contudo, pesou-

se 30 g do biocombustível com 10% de material zeolítico, após isso, a mistura foi levada à agitação magnética 

por 45 minutos. O índice de acidez foi aferido no Bioquerosene antes e depois do experimento e foi 

determinado pelo número de ácidos totais (NAT), o qual ocorre por titulação conforme o método padrão ASTM 

D974. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS 

 

A análise mineralógica do rejeito de caulim por difração de raios X (Fig. 1) indica que este é 

constituído principalmente do argilomineral Caulinita, presentes também, picos de alta intensidade de quartzo 

como mineral secundário. 

 

Figura 1: Difratogramas de raios X: (a) rejeito de caulim; (b) rejeito de caulim calcinado. K = caulinita; Q = 

quartzo. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Pela observação do aspecto da curva de difração da Figura 1b, nota-se uma perda de cristalinidade 

do rejeito, indicando assim, que o processo de metacaulinização a 700 ºC por 2 h foi eficiente, tornando-se 

então o material uma fonte propícia para a síntese de zeólitas. De acordo com Heller-Kallai (2007), acima da 

temperatura de desidroxilação a conversão de caulinita em metacaulinita torna a argila mais reativa, variando 

esta reatividade com o tratamento térmico, o que de certo modo pode afetar no mecanismo e na cinética da 

reação de zeolitização. 

 

 



 
 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS ZEOLÍTICOS  

 

O crescimento do material zeólitico é evidenciado na Figura 2, onde podemos observar a partir das 

análises de MEV o desenvolvimento de estruturas no formato de pequenas esferas, características do material 

zeolítico obtido após 12 h de reação, o que reitera a formação da zeólita já que de acordo com Faghihian, et al 

(2003), a micrografia da Zeólita P pode ser descrita como um agregado de partículas de formato pequenas.  

 

Figura 2 - Microestrutura do material zeolítico obtido após a síntese (A) x500 e (B) x1000. 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
Através da análise Espectroscopia Energia Dispersiva (EDS), verificou-se que a amostra apresenta 

de forma qualitativa, uma elevada intensidade de sinal de silício, alumínio e oxigênio elementar. Na varredura 

geral feita na amostra do material sintetizado mostrado na Figura 2, obteve-se a seguinte composição: Oxigênio 

(44.572 %), Alumínio (28.735%), Silício (22.621%) e Sódio (4.071%), sendo essa uma composição típica da 

zeólita P. 

No difratogramas da Figura 3, para a síntese em uma temperatura mais elevada em relação aos 

experimentos anteriores, obteve-se como fase predominante produtos cristalizados com estrutura do tipo 

Faujasita. 

 

Figura 3: Difratogramas de raios X do produto obtido a 125 ºC/12 h. 

 

Fonte: Autor (2019). 



 
 

 

3.3 RESULTADOS DO EXPERIMENTO DE ADSORÇÃO 

 

O índice de acidez aferido no Bioquerosene antes do experimento de adsorção foi de 5,101 mgKOH/g 

e após foi de 2,504 mgKOH/g, confirmando assim, o poder adsortivo do material no que tange à retirada de 

ácidos graxos de biocombustíveis  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com relação ao materiais zeóliticos sintetizados, as análises MEV, EDS e DRX realizadas, 

aliadas com a pesquisa literária, apontaram padrões morfológicos e composicionais de zeólitas do 

tipo P e Faujasita, que por sua vez, são materiais já utilizados comercialmente não só como adsorvente 

na rota de produção de biocombustíveis, mais também em rotas alternativas como construtores de 

detergente por exemplo.  

O teste de adsorção de ácidos graxos feito no Bioquerosene, culminou em uma redução 

considerável em sua acidez de 5,101 mgKOH/g a 2,504 mgKOH/g. O experimento, apesar de simples, 

pode ser considerado bom, visto que, dentre outros, a desacidificação de biocombustíveis foi uns dos 

principais objetivos do projeto de pesquisa. 

Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que as matérias primas utilizadas na 

síntese sendo elas o  Caulim residual e o Óxido de Silício, demostraram serem boas fontes de Si e Al. 

Logo, são promissores nessa rota de aplicabilidade, tendo em vista, que zeólitas são materiais de 

elevado valor econômico, que podem ser utilizadas em várias aplicações, minimizando assim, 

problemas de ordem ambiental e econômica, já que os propulsores de produção são resíduos.    
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