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RESUMO 

No presente trabalho foram rcaliz.ados estudos de processamento de uma zcólita natural. elo tipo Fslllhila. proveniente 
da Bacia do Parnaíba. visando sua aplicaçi'io industrial na rcmoçi'io de metais pesados. do tipo chumbo c cobre. O estudo 
consistiu na caractcriz.aç:1o tecnológica de um concentrado de z.cólita mtural. na moclificaç;1o química c no levantamento 
de curvas ele adsorçi'io pam os melais anteriormente citados. Os estudos dcscm·olviclos dcmonstmram que a z.cólita 
apresenta peso molecular ele aproximadamente 1711.24 glmol. o que corresponde a urna capacidade de troca catiônica 
teórica de :l.tí mcqlg de 1.cólita. Com base nos resultados obtidos durante a etapa de aclsorç:1o de Cu c Pb. obscrYou-sc que 
a zcólita mio modificada apresentou eficiência de rcmoç:1o de aproximadamente I 00'% para ambos os metais quando cm 
baixa conccntraçiio. Lí com o aumento da conccntraçiio dos metais pam 500 ppm. a eficiência decresce para 21 '% c tíX'% 

para Cu c Pb. respectivamente. Com a modificaçiio química da z.cólita (forma homoiônica). a eficiência ele rcmoçi'io ele 
Pb. mesmo para concentrações elevadas ( 1000 pprn). é superior a XO'% para a 1.cólita STI-NaCI c 'J7'X. para a STI-NaOH 
Jú pam a rcmoç;lo de Cu. apenas o tratamento com NaOH pcnnitc o aumento de cfrciênci;r ('Jú'%). 

PALAVRAS-CHAVE: l~:~·filhila . Metais pesados. Modificaçiio químic:r. Capacidade de troca catiônica. 

I. INTRODUÇÃO 

Zcólilas naturais silo aluminosilicatos de metais alc;rlinos c alcalinos terrosas que possuem c:rpacicladc de troca catiônic:r c 
adsorptiva . Estes fenômenos ocorrem devido a sua úrca intcrn;r c carga residual negativa. como resultado elo isomorfismo 
presente nos sítios tetraédricos da sua superfície c~..:tcrna (Brigatti c! a/.. 2000: Curkovic e1 a/.. I 'J'J7). Com base cm suas 
propriedades. as zcólitas naturais silo amplamente empregadas no tratamento ele cllucntcs c no condicionamento ele solos. 
dentre outras aplicações (Hanson. 1995). 

Na década de 90. a CPRM descobriu ocorrências de 1.cólitas na Bacia do Parnaíba. Essas zcólitas cst:1o associadas 
<I Fonnaçilo Corda I constituída por arenitos. argilitos c folhctlhos A descoberta dessas z.cólitas tem moti,·aclo os 
pesquisadores brasileiros no sentido de dcscrl\'olvcr processos que , ·iabilizcm o seu uso industrial (Rcz.cndc. I 'J'J7). 

A 1~\ti/hitn é uma 1.cólita rica cm Ca c pode ser descrita corno sendo um polígono contendo qu;rtro ou cinco anéis de 
tetraedro (Luz .. 1995: Li c/ a/. . 2000) . Para ser usada no tratamento de cllucntcs. é importante in,·csti gar sua composiç:1o 
química c capacidade de troca catiônica A convcrsiio da z.cólita para sua forma homoiônica. objcti' ando a minimiz.aç;1o 
da cornpctiçilo entre os cátions. associada a dctcrminaçiio ele sua coruposiç:1o química s:lo fatores inrportantcs para a 
dctcrminaçiio de sua capacidade de troca catiônica (Cooncy c/ a/.. 19'J'J: Kcsraoui-Ouki c! o/.. I 'J'J :l ) 

Uma das principais aplicações de zcólitas naturais. como trocadora de íons. cstú nos processos de rcnroç:lo c rccupcraç;1o 
de metais pesados presentes crn efluentes industrias. Estes processos s:io normalmente cíclicos . permitindo a recupcraç;1o 
do metal c a rcgcncraçilo da 1.cólita. A troca iónica é influenciada por diversos fatores . dentre eles: conccntraçfío c naturez.a 
elos íons cm soluçiio, temperatura. pH c estrutura cristalina de z.cólita (Rodrígucz.-lz.naga e1 a/ .. 2002) 

Metais pesados. como por exemplo cobre c chumbo. s:1o substi'mcias tóxicas c portanto. de' cm ser removidos dos 
efluentes industriais antes destes serem lançados aos corpos d';ígua (lnglcz.akis e! a/ .. 2000). Os métodos mais comuns 
para a rcmoçilo destes metais silo troca iónica c prccipitaçiio químic:1. A vantagem elo uso da troca iónica baseia-se na 
possibilidade de recupcraçiio do metal c na bai.\a ou nenhuma gcraçüo de resíduos. dentre outras. Sob esta premissa. o 
emprego de z.cólitas naturais tem proporcionado o desenvolvimento de sistemas ele tratamento de baixo custo . 
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2. OB.JETIVO 

O presente trabalho objctivou o estudo do processamento de uma 1.cólita natural. do tipo b ·!i/hito. visando sua aplicaç:1o 
industrial na rcmoç;lo de metais pesados. do tipo chumbo c cobre presentes cm solução. 

3. METODOLOGIAS 

l.l Caracterização Tecnológica 

No presente estudo foi caractcri1.acla uma amostra ele 1.cólita natural (concentrada) proveniente ela Bacia elo Parnaiba. 
sendo empregada as técnicas de Difraç:lo ele Raios-X (DRX) c de Microscopia Elctrônica de Varredura (M EV) com 
sistema ele clctctor de energia (EDS) para idcntificaç:lo de seus constituintes mineralógicos. Foi determinada ainda a 
composiç:1o química da amostra visando a dctcrminaç:lo da Capacidade de Troca Catiônica Teórica (CTC) 

2.2. Modificação Química da Zeólita 

Dois tipos ele tratamento foram empregados para a obtcnçüo da l·.'stilbita cm sua forma homoiônica sódica. No tratamento 
L a 1.cólita (2.:1 g) foi colocada cm contato com 2.:10 mL da solução 2N de NaCI. com constante agitação por 24 h. a 
temperatura ambiente. Em seguida. a suspcns:lo foi filtrada c o resíduo seco a 100 "C. No tratamento 2. apro.\imadamcntc 
2.:1 gela 1.cólita natural (STI-nat) foi agitada com 2.:10 mL ela soluçilo 0.5N de NaOI-L seguindo o mesmo procedimento 
anteriormente apresentado. 

A Capacidade de Troca Catiônica (CTC) é medida a partir do deslocamento dos íons Na pelos K. Esta etapa foi reali/Itcla 
misturando-se I g de cada amostra (natural c tratada) com-lO mL da solução IM de KCL As suspensões foram filtradas c 
os resíduos secos a 100 "C. Os filtrados foram analisados por Espectrometria de Absorçüo Atômica (EAA). 

3.3. Remoção de Metais Pesados 

Para avaliar a utili;.aç:lo da 1~\ti/hita como adsorvcntc de metais pesados presentes cm cllucntcs industriais. foram 
escolhidos os metais chumbo (Pb) c cobre (Cu). 

Os ensaios de rcmoç:lo de Cu c Pb foram rcali;ados colocando-se I g da I.Cólita cm contato com 40mL de soluçilo do 
metal. sob agitaç:lo continua (I(> rpm). Ao final. todas as suspensões foram filtradas. sendo os ftltrados analisados por 
Espectrometria de Absorção Atômica para dctcrminaç<lo do metal contido na soluç:lo residual. Para melhor avaliaç<lo da 
capacidade da estilbita em captar Cu c Pb. foram estudadas as seguintes variúvcis: tempo ele contato c concentração do 
metal cm soluç:lo. 

:u I. Cinética de rcmoç:lo 
Nessa etapa foi avaliado o tempo ncccss;'trio para saturação da 1.cólita pelo metal cm qucsti'io. Esse estudo foi reali;aclo 
apenas para a l·.'sri/lnra natural (STI-nat). no qual I gela amostra foi clcixacla cm contato com o cllucntc sintético. contendo 
Cu ou Pb. na conccntraç<lo ele 500mg/L por períodos de 2. 6. 15 c 24 h. 

:U.2. Estudo ela inlluência da conccntraç:lo elo metal 
Para a dcterminaç<lo da capacidade da 1.cólita cm remover metais pesados. bem como o efeito do tratamento da 1.cólita 
nessa remoçi'io. foram reali;aclos ensaios ele aclsorçi'io utilí1.ando-sc soluções ele chumbo (Pb) na faixa ele conccntraçüo 
de 50 a IOOOmg/L. As amostr..ts utili;.adas para esse estudo foram STI-nat. STI-NaCl c STI-NaOH. O procedimento 
anterior foi repetido. trocando-se apenas a soluçi'io de chumbo (Pb) por uma solução ele cobre (Cu). na mesma faixa ele 
conccntraç:lo. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Car·acterização Tecnológica 

A Figura I ilustra o resultado obtido ao MEV para a 1.cólita natural. Observa-se a existência ele cristais ni'io definidos 
relacionados ;i cstn1tur..1 ela Fsti/hita. Nota-se ainda na Figura I a presença de impurc1~1S (partículas arredondadas) cm 
pequenas quantidades. scnd.) identificadas. por EDS. como silicato de magnésio (Saponila). Com base na anúlisc química 
qualitativa obtida a partir deste resultado. a 1.eólita cm estudo apresenta cm sua cstmtura Si. AI, Ca. Mg, Na c K. dentre 
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outros elementos. O resultado obtido no difratograma de Raios-X, confim1ou que a zcólita cm estudo é Estilhita. Com o 
auxílio da técnica de Rietveld foi possível determinar que a amostra é composta principalmente por Estilhita (90,5%) c 
Quartzo (9,5%), apresentando traços de Saponita. 

Figura 1. Micrografia obtida para a amostra de zcólita natural cm estudo. 

A Figura 2 apresenta o resultado obtido utilizando-se o recurso de EDS para a Microscopia Elctrônica de Varredura 
(MEV). Observa-se que a Estilbita é uma zeólita cujos cátions de compensação, cm menores teores, são Na, K c Mg, ao 
contrário do Ca que se encontra em teor mais elevado. 

10 

8 

6 

o 6 3 10 
Eru rm· 1): 1 ~ 

Figura 2. Difratograma obtido para análise química da Estilhita natural a partir do MEV /EDS. 

A análise química da Estilbita natural foi determinada utilizando-se as técnicas de Espectroscopia de Absorção Atómica, 
Volumetria e Gravimetria (Tabela 1). 

Tabela I. Composição química da Estilbita natural. 

Composto % Composto % 

MnO 0.02 Kp 0.65 

Nap 0.65 C aO 9.50 

Fe
2
0

3 
0.92 Si0

2 
55.95 

MgO 1.20 AIO 16.60 
Traços de P, Cr, Ni, Zn eCo. 

Com base nesta tabela, observa-se que a Estilbita da Bacia do Parnaíba I MA é composta basicamente por óxido de silício 
(55,95%), óxido de alumínio (16,60%), óxido de ferro (0,92%), óxido de magnésio (1,20°/cl) c, cm menor quantidade, 
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Ó.'\iclo de sódio. po1 i1ssio c lll:lll!-!-: lllês . ;\ ;_cólila . cn1 csludo. aprcsc nla uma rclaçilo Si/AI de 1.17. 

A p:111ir dcslcs rcsullados. dclcnninou-sc :1 fórmula molecular cb F.,ri/hiro : 

O pe so molecular ( J>M) oblido p:1ra a l·. ,tilhi ro roi de 1711 .2.+ g/mol. Com base no I co r de alumínio c no PM. a capacidade 
de 1roc:1 callÔnica 1có ric:1 (CTC,) oblida fo1 de>(, mcq/g ;cólila. Sendo assim. por aprcscnlar CTC, similar ;i Chaba;ila 
(4.0mcq/g) (1'-csr:loui-Ouki ('/ nl. l'J'!\). :1 1-.'stt /hiro pode ser empregada no lral:lmcnlo de ctlucnlcs contendo melai s 
pesados 

4.2. Modififação Químira da Zt.•úlita 

!\ Tabela 11 aprese nta o teor de sódio inco qJo1:1do :'1 ;.cólila c a CTC após o lralanlcnlo I (ob!cnç;lo da STI-N:1 CI) c 2 
(oblcnç:lo d:1 STI-N:JOII L hlcs rcsull:1dos indicam um :nlmCIIIO de 7. I c (J..f \'CICS. cm lermos de !cor de sód io . para as 
a1 nosll:ls STI-N:IC'I c STI-N:10I L rcspccli\ :lnlcnlc. qu:u1do comparadas :i ;cólila natural. Com rcspcilo ;i CTC. a ; cólila 
nalmal (STI-nal) n:lo C:\ccdc a I mcq/g. 111as co111 o lral:llllenlo. este' alor <Hlnlenla para 2.!J7 para a !ratada I c 2.:-iú pam 
lr:11:1da 2. lslo llldic:l que o lral:nncnlo Ll\ orccc :1 CTC cn1 :lpro.,imacl:nncnle 1 vc;cs. quando comparada ao ,-alor oblido 
para a l.eólil:l semlralalllCIIIO (STI-nal). 

Tahda 11 . Teo r de sódio presente nas ;eólilas nal11ral c !raladas 

Sod10 Tro r dr súd 10 CTC 
(nwl:• zl'úlita) rl'latim (mPql:~ zeóljta) 

STI-n:11 3.()1 O. ')2 

STI-N:1CI 2U:'i 7. I 2. 'J7 

STI-NaOH 10. 14 (, _4 2.:-iú 

Nola-se que COIII o lralanlcnlo 0 possí,·cl alingir uma CTC e.\pcrimcnlal bem pró\ima :'1 lcórica. o CJHC pcnnilc presumir 
que a 1-.\ri/hiru. após p1ó io lral :l mcnlo químico. lcr:'1 suas propriedades aclsorplivas e/ou de I roca cal iónica scnsivclmenlc 
ra, o rec iclas . Com o lralalncnlo a cap:~eidadc de I roca c: llióni ca do nwlcri:ll :n1mcn1a cm apro,imaclamcnlc 1 vc;,cs Clll 
rclaç:lo a seu ':!lo r inicial. !\ CTC é funç;lo. denlrc OHir:ls. das espécies cal iónicas prcscnlcs na cslrulura ela ;_cólii:L 
segundo Holmes (I 'J'J4) Ou sej:L :1 e.\ isl ência ele di\ crsas espécies prejudica a dclcnninaçiio dcslc par;) melro. sendo de 
fundamenl:ll import ;! nc i:l :1 oblcnç;1o da ;.có lil:l 11:1 fonna homoiónica. 

4.3. Remoção de Metais Pesados 

4 .~ .1. Ciné_l ica dç renlQ<,::}Q 
A Tabcl:1 III aprcscnla a cinélica de rcmoç:1o de Pb c Cu oblida para a/·_:,Jilhita nalural (STJ-na!) . 

conta to 
, _ _ _ (h) _ _ _ 

2 
,___ ____ (mgLg),_ __ , 

4,04 
6 4,28 
15 5,00 
24 5,28 

Com base nesses resullaclos. obsetYa-sc que a quanlidaclc remo' ida de Pb c Cu n:lo 'a ria significalivamcnlc co m o 
:n1mcnlo elo 1en1po de conlato. Sendo assim. o lcmpo de conlato ele 2 horas foi consiclcraclo sa lisfalório para que ocorra 
m:í\illla rcmoç;lo do melai. 

4.1.2. lnlluência da conccnll~H,:;]Q do melai na so luç:IQ 
A Figura 1 aprcsenla a influência ela conccnlraç;1o de Pb ela so luç:1o c o cfci!o do lmlamcnlo químico na capacidade ele 
aclsorç:lo ela ;.cólila. 

427 



Duarte, A C.P: Leal. G.P.: Monte_ M.B.M. c Lu;_ /\13 

& 'i)jj 
o].) bJ:, 

"O 8 
o].) '--"' 

~ ru 
"O 

"O · ~ 

·_p :> 
@ o ..... 

8: 5 
1-o 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
o 

• 

200 400 

Concentração de equilíbno (rng Pb.r1) 

Je sn-nat I S1H{ ;'i:;l Ã ~nl-l·hOH I 

600 

Figura 3: Efeito elo tratamento da F1tilhita na rcmoç:1o ele Pb 

Para bai:'l:as concentrações de Pb cm soluç:lo, cerca de 150 mg/L. a Es tilhita natural c as tratadas possuem p1;1ticamcme 
a mesma capacidade de rcmoç<1o desse metal. porém ao clcyar-sc :1 co nccntraç:lo do metal cm soluç:lo, a capac idade 
de rcmoç<lo da STI-nat rapidamente atinge um pata ma c como pode ser obscn ado na Figura I. J\ STI-nat possui boa 
capac idade de rcmoçiio de Pb para ellucntes contendo concentrações inici:1is do nlct;ll de até cerca de WO mg/L. A parti r 
desta conccnlraç;lo, a STI-nat atinge a saturaç:1o n:1o sendo remoY iclo mais do que lú mg ele Pb/g de 1.eólita O trat:lmento 
rcali 1.ado na I.Cólita aumenta signiftcatiYamcntc a capacidade de rcmoç:1o ele Pb. J\ ST I-NaC I :1tinge a sa t111~ 1ç:lo !XIra 111m 
conccnt raçiio in ic ial de Pb ac ima de úOO mg/L. c consegue 11111:1 remoç:lo m;·,, im ;~ de cerca de 10 mg de Pb/g de 1.eólita. 
Até aproximadamente 1000 mg/L ele Pb no cllucntc obscna-sc que a STI-NaOH n:lo ati11gi11 il sat111:1ç:lo. rcmmcnclo 
praticamente todo o Pb prese nte e1n so luç:1o_ com capac idade p:11;1 remo\·cr -W mg ele Pb/g ele ;eólita modifi cacl:l 

A Figura -+ apresenta os resultados obtidos nos estudos de aclsorç;1o ele Cu nas 1.cólitas na tu1~ tl c trilladas 
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Figura -t : Efeito do tra tamento da /~·.,ti /li/ta na rcmoç<lo ele Cu. 

A quantidade de Cu removida é muito semelhante :lqnclas obtidas para o Pb. conforme mostra a Figura 2. Em baixas 
concentrações iniciais de Cu, menor que -tOO mg/L. as amostras STI-nal c tratadas possuem pi:lticamcnte a mesma 
capacidade de rcmoçiio desse metal. A STJ-orig atinge um patamar_ a uma conccntraç;lo inicial ele ap roximadamente :1 00 
mg/L de Cu cm soluçiio. captando aproximad:unentc (>_ 5 mg de Cu/g ele ; cólila . Porém. as Estilbitas tra tadas atingem 
patamares em concentrações mais clcYadas de Cu cm soluçiio. A 500 mg/L de Cu no efluent e sintético ini ciaL a STI
NaCI remove cerca de 7 mg Cu/g de ; cólita. quando a concentraç;1o é de XOO mg/L de Cu a STI-NaCI atinge a satu raç:lo 
removendo apro:'l:imadamcntc 8 mg de Cu/g de ;.cólita. A STI-NaOH rcmoyc 17 mg de Cu/g de ; cólita _ a uma conccntraçJo 
inicial de Cu no cllucnte sintéti co de 500mg/L. Em tomo de 1000 mg/L ele Cu, a STI-NaOH começa a atingir :1 satur:~ç:1 o . 

removendo cerca de 10 mg de Cu/g de ;cólita . 

A Figura 5 apresenta a efi ciência de rcmoçiio de Pb. obscn ·a-sc um :HIIllcnto de <iX'% na STI -nat para lJ7 c lJ<J . '.> ' ~/; •. 
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rcspccli\amcnlc. na STI-NaCI c na STI-NaOH. quando a co nccntraç:1o inicial de Pb é de 500 ppm. 
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Figura :'i: Eficiência ela rcmoç;1o de Pb pela 1-.\ tílhítu natural c tratada . 

A eficiênci:1 11:1 rcmoç;lo ele Cu :llllllCIII:l de 21 ·~- ~.na STI-n ... ''"' ,, -~ I c')(,'.';, m STI-N:JCI c n:1 STI-NaOH. respect ivamente. 
como mos tra o gr;ífico da Figura (i_ para co nccnlr~ lç:lo de Cu na so luç;!o inici;ll de :lpro.\imadamcntc 500 mg/L. 
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Figura 6 Efi ciência da rcmoç;lo de Cu pela i'..ltílhíta natural c tratada. 

Co m os rcsullados obtidos no presente trabalho. observa-se que a Estilbila prm·cnicnlc da Bacia do Parnaíba. após 
tratamento químico. lc\ c lllll aumento de apro.\im:Jdamcnlc .10% c .1 1 %, cm rclaçilo ao valor inicial para a rcmoçilo de 
Pb pcl:is 1.cólitas ST I- NaCI c STI-NaOH. respectivamente. J;í a eficiência de remoção pelas I.Cólitas tratadas leve um 
aumento ele 7X'~j, para a 1.cólila STI-NaOH quando comparada com o ,-:dor obtido para a STI-nal. Conforme observado 
por Curkm i c cl ai. li'.!%). a efiCiência de rcmoç;!o de metais pesados decresce com o :11unen1o da conccnlraçilo destes em 
so luç:1o. contudo pode se r f;l\ orccida rcali1.:llldo-sc um tratamento químico (forma homo iónica) da I.CÓiila 

5. CONCLUSÕES 

Co m base nos resultados ob tidos utili1.ando-sc as técnic:1s de DRX c ME V. conclui-se que o concentrado de I.Cólita obtido 
a par1ir do materia l prm cnientc da Bacia elo Parnaiba/MA é composto. principalmente. pela 1.cólita /o.'stilhita (90.5'%). 
contendo :linda IJ.:í'% de Quar!lo c Saponita cm quantidade de tmços. O concentrado apresentou ca racterísticas adequadas 
para ser empregado no tratamento de cllucntcs. 

Com o tratamento rcali ;.ado na STI-n;lt conseguiu-se um aumento significat ivo na quantidade de Na incorporado ;\ 
Fstílhua. que proporcionou;\ 1.có lita um aumento na capacidade de troca ca tiônica . que passou de 0.'.!2rncq/g (STI
nat ) para 2.1J7 c 2.5ú para as STI-NaCI c STI-NaOH. respectivamente . O aumento da capacidade de troca ca tiônica nas 
Fstílhitas tratadas permitiu uma melhora na capacidade ele rcmoç;!o ele Pb c Cu. 
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A eficiência na remoção de chumbo aumenta de úX'% Wsti/hila natural). para <J7'% na STI-NaCI c <J<J.<J'Y,, na STI-NaOl-1. a 
partir de uma solução de Pb inicial de 500 mg/L. A eficiência de rcmoç;lo de Cu aumenta ele 21%. na cstilbita naturaL para 
.li% c%%. respectivamente. nas STI-NaCI c STI-NaOl-1. para uma soluç;lo contendo 500 mg/L ele Cu. 
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