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RESUMO
A ocorrência de zeólitas naturais da Bacia do Pamaíba representa a primeira ocorrência
no país de zeólitas naturais de origem sedimentar com potencial económico. Está
localizada na região da divisa dos estados do Maranhão e Tocantins, recobrindo
superficie superior a I 00 kJn2.
O material rico em zeólita é formado por um arenito com grãos de quartzo recobertos
por óxidos de ferro, com os cristais de zeólita ocorrendo nos interstícios dos grãos de
quartzo como um cimento esbranquiçado/leitoso. A amostra estudada apresenta teor de
18% de zeólita do tipo estilbita, que comparado com os teores de 60% a 90%
encontrados em jazidas nos principais países produtores, vem a requerer no seu
beneficiamento uma etapa de concentração mineral. Porém, devido ao baixo valor de
mercado desse material, seu processamento deve ser simples e de baixo custo.
Nos ensaios de beneficiamento realizados, apropriando-se da diferença de dureza entre
a zeólita e o quartzo, principal contaminante, foi possível concentrar a zeólita na fração
fina do material, descartando o quartzo na fração grossa, por moagem seletiva e
classificação por peneiramento. Foram obtidos, desta forma, dois tipos de concentrado
com teor de 28%, adequados à utilização em agricultura e em processos de trocaiónica. A recuperação em zeólita foi de 70% e em massa 45%.
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INTRODUÇÃO

Embora descobertas há mais de duzentos anos, somente nas últimas décadas as
zeólitas passaram a merecer grande atenção no cenário mundial. Esse interesse
decorreu da descoberta de importantes aplicações industriais para esses minerais,
devido às suas propriedades únicas de adsorção e troca-iônica, ao mesmo tempo em
que era descoberta a sua abundância em alguns tipos de rochas sedimentares (I).
As zeólitas naturais vêm sendo utilizadas em vários segmentos de mercado, nas
áreas industrial, agrícola e meio ambiente. Na agricultura, suas aplicações incluem os
fertilizantes de liberação lenta de nutrientes, substratos para crescimento de plantas
zeopônicas e agentes para condicionamento e remediação de solos (2). Na criação de
animais e peixes, com utilização na alimentação e controle de odores. No tratamento
de efluentes têm aplicação nas áreas mínero-metalúrgica e nuclear, na remoção de
metais pesados e radioativos (3-5). As zeólitas, após saturação com os contaminantes,
apresentam como vantagem a possibilidade de reciclagem e a recuperação dos metais
valiosos nelas contidos. No caso de materiais radioativos, as zeólitas saturadas podem
ser confinadas em caixas de concreto, proporcionando assim grande segurança.
Instalações nucleares como Chemobyl, Three MiJe lsland, atol de Bikini, British
Nuclear Fuels Limited fizeram ou ainda fazem uso de zeólitas para tratamento de
descontaminação de seus efluentes (6).
No Brasil, as únicas ocorrências até então conhecidas eram nos basaltos do
Estado do Paraná e nos tactitos do Rio Grande do Norte, mas, apresentavam interesse
apenas acadêmico (7). Recentemente, foram descobertas pela CPRM as ocorrências de
zeólitas naturais da Bacia do Parnaíba, representando a primeira ocorrência de zeólitas
naturais de origem sedimentar com potencial de aproveitamento econômico. Essas
ocorrências localizadas mais especificamente na divisa entre os estados do Maranhão e
Tocantins, compreendem uma área mineralizada superior a 100 km2, com espessuras
de até 10m (8).
As jazidas de zeólitas encontradas nos principais países produtores, como: EUA,
países da antiga União Soviética, Japão, Cuba, e alguns países da Europa apresentam
teores de 60 a 90%, podendo ser apenas lavradas e moídas na granulometria própria ao
seu uso específico (6). Porém, nas ocorrências aqui descobertas, foi estimado um
conteúdo zeolítico varia:1do de 20 a 40% (8), requerendo, desta forma, uma etapa de
concentração mineral.
Neste trabalho é dado início ao estudo de caracterização mineralógica e
beneficiamento desse material, visando sua utilização nas diversas áreas de aplicação
de zeólitas naturais. Devido ao seu baixo valor de mercado, no processamento desse
material, deve-se ter em mente processos simples, de baixo custo e, principalmente.
não poluentes.
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ASPECTOS GEOLÓGICOS

Na Figura I é apresentado o postcwnamento das principais ocorrências de
zeólitas naturais do Brasil, localizadas nas Bacias do Paraná e do Parnaíba. As
ocorrências da Bacia do Parnaíba localizam-se na região fronteira entre os estados do
Maranhão e Tocantins, cobrindo superficie superior a 100 km2 (9). A principal via de
acesso é a rodovia BR-010 (Belém-Brasília), onde se encontram afloramentos típicos
do minério, cerca de 40 km a sul de Imperatriz. Nesta cidade localiza-se um terminal
da ferrovia Norte-Sul, que se interliga à ferrovia de Carajás, constituindo, assim,
excelente opção na logística de transporte para escoamento de produtos da região .
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Figura 1 Principais ocorrências de zeólitas sedimentares no Brasil (9).
A Bacia do Parnaíba é um domínio geológico constituído, fundamentalmente, por
rochas sedimentares fanerozóicas, afetadas por um evento magmático. Ocupa área da
ordem de 600.000 km2 c com uma coluna sedimentar que alcança mais de 3.500 m de
espessura.
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A mineralização zeolítica está associada a uma fase em que a bacia foi submetida
a um processo de desertificação e, simultaneamente, atingida por um vulcanismo
básico que deu origem às camadas de basalto da formação Mosquito. Sobre essas lavas
basálticas depositaram-se seqUências eólicas e flúvio-lacustres da Formação Corda
(Figura 2), encaixantes da mineralização, e onde são encontradas zonas zeolitizadas
com espessuras superiores a 1Om .
. As zeólitas constituem o cimento, ou a fase intersticial, de arenitos avermelhados
da formação Corda. Nas fácies eólicas, os arenitos são quartzosos, de granulometria
fina e bem selecionados. Os arenitos associados a sistemas fluviais são igualmente de
granulometria fina, porém mal selecionados e contendo abundantes fragmentos de
rocha (basalto e calcáreo). Nesses arenitos é comum a presença de argilas esmectíticas.
Uma feição marcante nos arenitos Corda é a existência de uma pelicula de óxido de
ferro recobrindo os grãos de quartzo e os fragmentos líticos, a qual é responsável pela
coloração avermelhada desses arenitos.
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Figura 2 Diagrama esquemático de segmento na porção NW da Bacia do Parnaíba.
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Estudos mineralógicos envolvendo difração de raios-)(, microscopia óptica, e
microscopia eletrônica de varredura, além de análises químicas de óxidos maiores e de
elementos-traços, através de microssonda eletrônica, permitiram identificar as zeólitas
estilbita e laumontita. Esta, associada a fácies carbonática do minério (9).
CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA

O material utilizado nesse estudo é proveniente de uma das estações de amostragem do
projeto Argilas Nobres (CPRM) ponto NR-1003-E, próximo à rodovia BR-010 às
margens do Rio Campo Alegre. A região apresenta pouca vegetação, típica de cerrado
e pouco relevo. O solo é formado por um arenito bastante friável de coloração castanha
intensa. Essa camada de arenito varia em espessura de 3 a 1Om, tendo como base uma
rocha basáltica. O material é, portanto, fácil de ser lavrado, por ser bastante friável e de
localização superficial. Na amostragem, feita por dois dos autores (C.R.A.H. e
N.G.A.M.R.) foram coletados 200 kg de material.

Figura~

Micro grafia de material rico em zeólitas da Bacia do Parnaíba (MEV).

A caracterização mineralógica foi conduzida em uma amostra de I kg,
representativa do material. A amostra foi moída em gral de porcelana até um tamanho
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de partícula menor que 28 malhas (589 Jlm). Foram utilizadas técnicas de microscopia
óptica e de varredura acoplada a EDS e difratometria de raios-X na quantificação da$
fases cristalinas presentes. Na Figura 3 é mostrada uma micrografia da amostra moída.
Nela são observados os grãos de quartzo arredondados que permanecem praticamente
intactos com o processo de moagem. A zeólita e os outros componentes da amostra
aparecem em menor teor praticamente liberados, apenas alguns poucos aglomerados.
Na Figura 4 é apresentada a micrografia de uma scção polida de um desses
aglomerados. A fase maior foi identificada como quartzo e o material aderido como
zeólita do tipo estilbita (EDS 1) e feldspato cálcico (anortita) (EDS 2) com auxílio da
difratometria de raios-X.

Figura 4 Micrografia de uma seção polida de um aglomerado de material rico em
zeólitas da Bacia do Parnaíba (MEV).

As fases cristalinas presentes foram identificadas por ditração de raios-X, sendo o
difratograma apresentado na Figura 5. Nesse podem ser observadas as raias típicas da
zeólita tipo estilbita, padrão indicado na posição interior do difraLograma, do quartzo c
do feldspato .
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A difratometria de raios-X quantitativa seria a técnica mais indicada na
quantificação de zeólitas, porém, para tal é necessário um padrão de alta pureza do
próprio material, uma vez que padrões usuais a partir de cristais puros, crescidos em
fendas de rochas basálticas (cristais grandes), não são capazes de fornecer boa resposta
de grau de cristalinidade versus teor, na quantificação de material sedimentar (cristais
pequenos). Optou-se então pela técnica de quantificação das zeólitas por separação em
meio denso, aproveitando a diferença de densidade da zeólita estilbita 2,16 g/cm3 e do
quartzo 2,65 g/cm3 . Foi utilizado como líquido denso (d = 2,4 g/cm3) uma mistura de
bromofórmio e tetracloro etileno, com ensaio feito em duplicata. Por essa técnica foi
encontrado um teor de 18% de estilbita na amostra inicial.
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Figura 5 Difratograma de amostra rica em zeólita da Bacia do Pamaíba.
Nos ensaios de beneficiamento, descritos no item seguinte, a amostra foi
classificada por peneiramento a úmido. Uma micrografia obtida por MEV da fração
fina -325 malhas revelou a presença de argilas do grupo das esmectitas, provavelmente
a montmorillonita, e alguma calcita (Figura 6).
A partir dessas informações foi estimada a seguinte composição mineralógica
para a amostra ( head sample) rica em zeólitas: 18% de zeólitas caracterizadas. como
estilbita e as impurezas estimadas foram quartzo (65%), argilas do grupo das
esmectitas (7%), feldspatos (5%), opacos (com predominância de ilmenita) (3%) e
calcita (2%).
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Figura 6 Micrografia da fração -325 malhas do material rico em zeólitas da Bacia do
Parnaíba. Z: zeólita, SM: esmectita, KF: felspato.
ENSAIOS DE BENEFICIAMENTO

O beneficiamento de zeólitas até os últimos anos consistia apenas de cominuição
de uma rocha constituída essencialmente de zeólita do tipo clinoptilolita, com a
geração de um produto único para atender a todos os mercados. O que se observa hoje,
principalmente nos EUA, como maior produtor, é a tendência de adequação do produto
aos mercados específicos, sendo a agricultura e a aquacultura os mais promissores (6).
No caso brasileiro, pouco se conhece da utilização de zeólitas, apenas alguns
casos de tratamento de efluentes contendo metais pesados ou radioativos, mas com
utilização de material procedente de Cuba e EUA. A ocorrência de estilbita da Bacia
do Parnaíba encontra-se ainda no inicio de seu estudo de aproveitamento.
Esse material, caracterizado como estilbita, com conteúdo zcolítico de 20 a 40%
(9), difere das jazidas de zeólitas encontradas nos principais países produtores, como
os países da antiga União Soviética, Japão, Cuba, EUA e alguns países da Europa.
Nestes, são usualmente encontradas clinoptilolita, chabazita, mordenita, erionita e
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philipsita, com teor variando de 60 a 90% de zeólitas. Quanto ao tipo, a estilbita
apresenta boas propriedades de troca-iônica, com capacidade de troca catiônica (CTC)
compatível com outras zeólitas naturais, porém sua baixa estabilidade térmica não lhe
confere boas propriedades na adsorção de gases, uma vez que sofre modificações de
estrutura a partir de 200°C, não podendo ser ativada por desidratação (10). Em relação
ao teor, para que sua utilização seja economicamente viável é necessária uma etapa de
concentração mineral.
Pelas técnicas usuais de tratamento de minérios, os minerais podem ser separados
levando-se em consideração suas diferenças em granulometria, densidade,
características superficiais ou susceptibilidade magnética ou eletrostática. Neste caso,
considerando-se a zeólita e o quartzo, principal contaminante, os valores de densidade
são muito próximos 2,16 glcm3 e 2,65 g/cm3, respectivamente. Isto inviabiliza a
separação por técnicas gravíticas, embora a literatura cite o uso de mesa vibratória no
processo de separação de chabazita de quartzo, proveniente de Bowie no Arizona!EUA
(II). As características superficiais poderiam ser exploradas, com o uso de flotação
para concentração do material. Porém, optou-se por moagem seguida de separação por
tamanho por ser um processo mais simples. Na moagem explorou-se a diferença de
dureza entre os dois materiais, 3,5-4,0 na escala Mohs para a zeólita e 7,0 para o
quartzo. Numa moagem seletiva, a zeólita seria preferencialmente cominuída, ficando
o quartzo na fração mais grossa e concentrando a fração fina em zeólita.
Assim, de posse do material obtido na etapa de amostragem (cerca de 200 kg), foi
dado início ao seu beneficiamento. A amostra coletada foi homogeneizada em pilha
longitudinal, retirando-se desta, amostras representativas de 12 kg mantidas em
estoque. Em um primeiro ensaio, representado na Figura 7, foi conduzida uma
britagem primária em britador de mandíbulas e depois em britador de rolos, ajustado
com diferentes aberturas, até tamanho de partícula menor que 589 Jlm (-28 malhas).
Após cada etapa, o material foi classificado por peneiramento a seco, separando-se a
fração -28 malhas para evitar sobremoagem. Nessa granulometria, de acordo com o
que foi visto anteriormente, a zeólita estaria com aproximadamente 90% de liberação e
os grãos de quartzo praticamente intactos.
No diagrama apresentado na Figura 7, pode ser observado que o material tratado
é bastante friável. As percentagens em peso são em relação a alimentação. Partindo-se
de uma amostra de tamanho de partícula até 10/15 cm foi possível obter-se, após
britagem primária por mandíbulas com abertura de 2,5 cm, 50% do material -28
malhas. Nas etapas seguintes de britagem por rolos, o material reduziu aos poucos de
tamanho, porém, observação em lupa mostrou que os grãos de quartzo permaneceram
na sua maioria com tamanho inalterado. A britagem, neste caso, contribuiu mais para a
desagregação do material do que, realmente, para a quebra.
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Figura 7. Diagrama de blocos do ensaio de beneficiamento de uma amostra de minério
rico em zeólitas. As percentagens representam peso em relação à alimentação.
Após britagem do material, a etapa seguinte foi classificação por peneiramcnto e
quantificação do teor de zeólita de cada fração granulométrica. A classificação foi feita
a úmido e, na tentativa de desagregar melhor o material, foi introduzida uma etapa de
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atrição. A polpa do material, com 50% (peso) de sólidos totais, foi colocada em uma
célula de flotação DENVER de laboratório (adaptada para agitador), agitada por 30
minutos a 760 rpm e em seguida classificada por peneiramento. Foram utilizadas
peneiras da série Tyler de 35, 48, 65, 100, 200 e 325 malhas. A quantificação de
zeólita foi feita por separação em meio denso, conforme descrito no item de
caracterização mineralógica, a menos da fração -325 malhas que foi calculada por
diferença. Os resultados da análise granulométrica e teores são apresentados na Tabela
1.
Tabela 1. Análise granulométrica de material rico em zeólitas da Bacia do Pamaíba.
teor de zeólita na distribuição de
fração
zeólita por fração

Fração
(malha)

Peso (g)

%peso
retida

+35

241,15

24,5

4,2

5,8

-35 +48

195,65

19,9

6,9

7,7

-48 +65

133,82

13,6

22,4

17,1

-65 +100

103,19

10,5

18,5

10,9

-100 +200

166,47

16,9

25,7

24,4

-200 +325

36,79

3,7

82,6

17,3

-325

107,63

10,9

(27,4)•

16,8

total

984,70

100,00

100,0

• estimativa por diferença
Na distribuição por frações pode ser observado um enriquecimento em zeólitas
nas frações abaixo de 48 malhas. As duas primeiras frações, -28+35 malhas e -35+48
malhas, representam juntas 44,4% da alimentação e apenas 13,5% da zeólita, com um
teor médio de 5,4%, podendo, desta forma, ser descartada.
A fração -325 malhas, apesar de um teor de 27,4% de zeólitas, é muito fina, não
sendo indicada para processos de troca-iônica. Porém, como na sua composição
apresenta também um teor alto de argilas, cerca de 60%, essa fração poderia ser
utilizada na agricultura. Esse material poderia atuar na liberação lenta de nutrientes,
como potássio e nitrogênio, a partir da zeólita; e na retenção de água, pela argila.
Compondo as frações restantes, temos um concentrado com um teor de 27,8% de
zeólitas que representa 44,7% da massa e 69,7% da zeólita alimentada no processo.
Esse material poderá ser usado em processos de troca-iônica, como tratamento de
efluentes industriais, controle de odores na criação de animais etc.
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A classificação do material, após britagem, pode também ser conduzida a seco,
tendo como vantagem a simplicidade com a redução de etapas no processamento,
principalmente a separação sólido-líquido.
Na classificação por peneiramento a seco, baseado nos resultados da classificação
a úmido, foi feita uma separação do material em duas frações, +48 malhas e -48
malhas e quantificação do teor de zeólitas nas duas frações, conforme visto
anteriormente. Foram obtidos os seguintes resultados: um rejeito com teor de 10,2%
em zeólitas, representando 55,4% da massa; e um concentrado com teor de 27,2% e
44,6% em massa. A recuperação em zeólita, com esse processo, foi de 68,2%, apenas
um pouco inferior àquela obtida com o processamento a úmido, 69, 7%, porém,
processamento mais simples. No concentrado obtido por via seca, a presença dos finos
(principalmente das argilas) dificulta sua utilização em processos de troca-iônica,
porém, este seria bastante indicado para aplicação na agricultura.
CONCLUSÕES

Neste trabalho foi dado início ao estudo de caracterização mineralógica e de
beneficiamento das primeiras ocorrências de zeólitas sedimentares no país, com
potencial econômico.
A amostra utilizada no estudo é composta de um arenito avermelhado, com grãos
de quartzo recobertos por uma camada fina de óxidos de ferro, com os cristais de
zeólita ocorrendo entre os grãos de quartzo como um cimento esbranquiçado/leitoso. A
partir de análises de microscopia óptica e de varredura acoplada a EDS e de
difratometria de raios-:X, a composição mineralógica da amostra foi estimada em 18%
de zeólita do tipo estilbita, 65% de quartzo, 7% de argilas esmectíticas, 5% de
feldspatos, 3% de opacos (predominantemente ilmenita) e 2% de calcita.
No presente estudo constatou-se a possibilidade de concentrar a zeólita apenas
por moagem e separação por tamanho, apropriando-se da diferença de dureza, na
escala de Mohs, entre a zeólita (3,5-4,0) e o quartzo (7,0) (principal impureza). A
zeólita seria preferencialmente moída, concentrando-se na fração fina, possibilitando o
descarte da fração grossa, rica em quartzo. A britagem em britador de mandíbulas e, a
seguir, por rolos até tamanho de partícula menor que 589 Jlm (28 malhas), promoveu
uma liberação de cerca de 90% da zeólita, observado por microscopia óptica. Os grãos
de quartzo permaneceram praticamente intactos. O sistema de britagem utilizado teve
contribuição maior na desagregação do material do que realmente na quebra.
Na separação do material por peneiramento são obtidos dois concentrados. Com
peneiramento a úmido e atrição da polpa do material, a zeólita concentra-se na fração 48+ 325 malhas, resultando num concentrado com teor de 27,8% em zeólitas,
rendimento em massa de 44,7% e recuperação metalúrgica de 69,7%. Os constituintes
argilosos concentram-se na fração -325 malhas e são descartados. O concentrado assim

12

obtido, com baixo teor de argilas, é indicado para uso em colunas recheadas para
processos de troca-iônica, como tratamento de efluentes por percolação.
Na separação por peneiramento a seco, com corte em 48 malhas, é obtido um
concentrado com 27,2% de zeólita, rendimento em massa de 44,6% e recuperação
metalúrgica de 68,2%. Nesse concentrado, a presença dos fmos (principalmente das
argilas) dificulta sua utilização em processos de troca-iônica, porém, este seria bastante
indicado para aplicação na agricultura.
A obtenção desses dois tipos de concentrado abre caminho para utilização desse
bem mineral em mercados promissores, principalmente na agricultura.
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BENEFICIATION OF NATURAL ZEOLITES FROM
THE PARNAIBA BASIN (MA)

Cristina Rocha de Almeida Hamelmann
Adão Benvindo da Luz
Nélio das Graças de Andrade da Mata Rezende

ABSTRACT
The natural zeolites occurrence on the Pamaiba's basin represents the first sedimentary
natural zeolites occurrence in the country with economic potential. lt's located in the
frontier region ofthe two states Maranhão and Tocantins covering an area greater than
100 km2.
The zeolite rich material consists of a sandstone with the quartz grains recovered with
iron oxides, the zeolite's crystals occur as a white cement between the quartz grains.
The zeolite content of the studied sample is 18% of stilbite type, if compared with the
main deposits in economic production 60 to 90%, it requires a concentration step in its
ore processing. And, dueto the low market's value for this product, its beneficiation
should be simple and with low costs.
Beneficiation tests were carried out, taking the advantage of the difference in hardness
of the two materiais, the zeolite and quartz, the main contaminant, it was possible to
concentrate the zeolite in the fine fraction, leaving the quartz in the coarse fraction, by
selective grinding and size classification by sieving. lt was obtained, this way, two
concentrates with 28% zeolite content, suitable to be used in agriculture and in ionexchange processes, recovering 70% ofzeolite from the head sample in 45% yield.

Keywords: Natural Zeolites, Beneficiation, Selective grinding
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