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RESUMO 

As zcolitas naturais têm despertado um crescente interesse económico cm face de suas propriedades físico-químicas. que 
lhes proporcionam um diversificado campo de aplicação industrial. incluindo segmentos ilnport;mtcs da economia como 
indústria petrolífera. agricultura c conservação do meio ambiente. 

No Brasil rn1o se tem tradição no trato com esse material. uma ve1. que ainda não são conhecidos depósitos desses bens 
minerais. Hí1. porém. algumas ocorrências que acenam com perspectivas de um futuro aproveitamento. Entre essas. 
sobressaem as ocoJTências na Bacia do Parnaíba. na região de divisa entre os estados do Mar:lllh<1o c Tocantins. As 
1.colitas cstilbíta c laumontita compõem a fase intersticial de arenitos. com teores acima de I X'%. Estudos preliminares de 
beneficiamento, rcali1.ados no CETEM c no l3ritish Geolúgical ,\'wTev. jú constataram que é possÍ\ clum enriquecimento 
por meio de processos meramente mccünicos. 

Ensaios da capacidade de adsorção para cobre foram realizados na Universidade Federal do Par:'!. cm fases enriquecidas 
cm laumontita. mostram um desempenho relativamente elevado. compatível com algumas aluminas ativadas. o que 
recomenda a realização de investigações mais abrangentes no minério ;colítico. cm·olvcndo outros metais. únions 
c gases. cm condições físico-químicas variadas. O minério. por sua ve1 .. deve ser investigado cm diferentes nh·cis 
de enriquecimento. granulomctria c grau de ativação. A falta de tradiç;1o no Br:1sil. no que se refere ;\ c:-;ploraç;1o de 
j;v.imcntos de zcolitas. é um fator adicional a estimular o prosseguimento da invcsti gaç;1o. 

PALAVRAS-CHAVE: 1.colitas: laumontita: cstilbita: adsorç<1o: Bacia do Parnaíba 

I. INTRODUÇÃO 

A grande variedade de aplicações tecnológicas tem sido rcspons~lvcl pelo crescimento contínuo do interesse sobre as 
zcol i tas naturais, particulanncnte as encontradas cm rochas sedimentares e/ou vulcano-scdi mentarcs. genericamente 
tratadas na literatura específica como zeolitas sedimemares. A composição química c a cstmlum cristalim das zcolitas 
dotam-nas de prop1icdadcs específicas que favorecem um vasto campo de aplicação tecnológica. Algumas dessas 
propriedades são utili;.adas de forma c:-;tci1Siva pela indústria. cm especial a adsorção c a possibilidade de funcionarem 
como pcncir:1s moleculares (materiais que devido a sua cstmlura interna. podem. sclctivamcntc. adsorvcr moléculas 
de acordo com suas formas e/ou tamanhos): a capacidade de troca catiónica: a dcsidrataç;1olreidrataç;1o. a estabilidade 
ténnica c as propriedades catalíticas (Harbcn c Bates, 1990). 

Entre os segmentos económicos que utili;.am zcolitas destacam-se a ;írca de cat;'llisc. a agricultura. a aqiiaculttll~l c o 
crescente campo de tratamento do meio ambiente. dentre outros. (Brcck. I <JX1: MumptonL I <JS I : Holmes. 199-t: Hanson. 
I <J<J5: De Gcnnaro c Langclla. I <J%: lbrahim c lnglcthorpc. I <J%: Pansini . I <J%: Stamatakis ct ai.. I <J%: Hall. I <J% ). 
Embora no Brasil não haja depósitos conhecidos desses com11wdities. alguns rcgistros interessantes (Figura I) indica m a 
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fm orabilidadc de :írcas potencialmente prospcct<ívcis. Os principais alvos são as scqi.iências sedimentares suprabasMticas, 
mcso;.óicas. das bacias do Parnaíba c do Paranú (Rczcndc c Angélica. I 999). 

Na Bacia do Parnaíba locali;am-sc as mais impo11antcs ocorrências conhecidas de zcolitas cm rochas sedimentares 
no BrasiL sobre as quais alguns estudos vêm sendo desenvolvidos para avaliar a viabilidade de seu aproveitamento 
económico. Esses estudos caractcri;aram a existência de duas espécies de zcolitas: a cstilbita c a laumontita. que ocorrem 
co mo uma fase intersticial de arenitos eólicos c fluviais. com espessuras superiores a lOm. cm uma úrca da ordem de 100 
a -lO O km =. 

Objctivando-se uma vi s;1o sobre possíveis usos do materiaL foram desenvolvidos. no Centro Tecnológico da UFPA. 
ensaios preliminares sobre a capacidade ele adsorç <lo iônica para cobre cm amostras enriquecidas na fase ;.colítica. Este 
trabalho descreve aspectos gerais dessa cxpcrimcnt :lção. além de apresentar as características gerais daquclcsjazimcntos. 
c discorrer de forma resumida sobre ensaios tecnológicos previamente realizados. 

1.1. Materiais e Métodos 

Uma série de recursos analíticos foi empregada para caractcrizaç;lo mineralógica do material zcolítico. dentre os quais 
difraç;1o de raios-X . anúlises térmicas (ATDffG). espectroscopia de absorç;1o de infravermelho. microscopia ótica. 
microscopia clctrônica de varredura com sistema de energia dispcrsiva acoplado (MEV/SED) c amíliscs químicas por 
diferentes técnicas. incluindo nticrossonda cletrônica. 

Os ensaios de adsorç;lo foram desenvolvidos no Centro Tecnológico ela UFPA. Esse tratamento concentrou-se na amílisc 
de adsorção para cobre. conforme metodologia adaptada aos procedimentos descritos por Pena ct ai. (200 I) c Neves ct 
ai. (2000a.b) Duas amostras foram pré-enriquecidas cm zcolitas por meio de desagregação c pcnciramcnto na fraç<lo 
< 150# c secas cm estufa. por cerca de duas horas. ,·, temperatura de I OO"C. Para os testes específicos utilil.ou-sc I g do 
material adsorvcntc (pesado cm balança analítica) . sobre IOOml de solução contendo sulfato de cobre. diluído cm diversas 
concentrações (20. -lO. I 00. 200 c -lOOppm de Cu). com tempo de conta to de 20 minutos O sistema foi mantido sob 
agitaç;1o controlada por agitadores magnéticos. ;I temperatura ambiente C=26"C). Passado o tempo de contato. procedeu
se ú filtração do material. diluindo-se. posteriormente. os filtrados . a uma concentração apropriada para as anúliscs por 
absorç;lo atómica. que foram realizadas no Laboratório do Centro de Gcociências da UFPA. 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO JAZIMENTO ZEOLÍTICO 

O minério estudado consiste de arenitos da Fonnaç;1o Corda. que foram depositados sobre os dcmnncs basúlticos da 
Formaç;1o Mosquito. cm condicionamento geológico resumido na Figura 2. 

As 1.eolitas compõem a fase intersticial dos arenitos. conforme visualizado na Figura 1. Duas espécies estão presentes. 
cstilbita c laumontita. as quais . \ 'ia ele regra. somente são caracterizadas por meio de DRX, MEV c amíliscs químicas 
ele fases isoladas. uma vez que o diminuto tamanho dos cristais c as similaridades de propriedades óticas c de formas. 
impossibilitam distinguí-las com uso ele métodos ópticos convencionais. A idcntificaç<1o através do MEV é facilitada pelo 
húbito característico de cada espécie. 

Essas duas ;.colitas são os constituintes mais abundantes do cimento. principalmente na fração grossa, onde chegam a 
pcrfa;.cr 20 a 40'% da rocha. A cstilbita apresenta-se com hi1bito lamelar, placoso (Figura 4) . Na laumontita predomina 
um carútcr prismútico. com certa prcdisposiçclo a formar agregados ele aspecto radial (Figuras 5) . As duas espécies 
ocorrem isoladas ou coiüuntamcntc num mesmo horizonte. podendo coexistir. também. com calcita. bem como podem 
estar presentes tanto cm f:ícics cólicas como cm fúcics Iluviais. Quanto ao quimismo, tem-se na cstilbita uma razão Si: 
AI = 1.20 c o conteúdo de Ca cm torno ele -l : contêm. ainda. um pouco de pot{Jssio c muito pouco sódio c magnésio. 
sendo praticamente desprovidas de ferro. Na laumontita tem-se uma rcmlo Si:AI = 2. 14. sendo o cúlcio o principal cútion, 
contendo também um pouco pot<íssio c sódio. Nas anúliscs por MEV/SED. por não considerar o conteúdo de H,Q, as 
relações Si/AI são da ordem de 1.8 a 4.3 na cstilbita c 2,5 a 2.9 na laumontita. Essas composições estão condi;.cntcs com 
exemplares de outras partes do mundo. 

A calcita é outro importante constituinte do cimento dos arenitos da Formaçélo Corda. embora ocorra cm proporções 
subordinadas ús zcolitas. 
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Figura I -Principais ocorrências de zeolitas em rochas sedimentares do Brasil (Rczcndc, 2002). 
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Figura 2- Relações estratigráficas na área (Rezende, 2002). A Formação Corda, que hospeda as zcolitas, recobre 
derrames basálticos 

Figura 3 -Textura do arenito. A 
Fase branca representa o cimento 

Zeolítico. 
comum característico hábito lamelar. 

(Imagem de MEV). 

2.1 Ensaios tecnológicos anteriores 

Estudos no British Geological Survev- BGS: lnglethorpe et ai. ( 1996) desenvolveram os estudos de processamento 
mineral cm amostras procedentes de uma seção do principal afloramento detalhado neste trabalho. Infelizmente, apenas 
resultados parciais dessa investigação foram divulgados por aquela instituição, através de um relatório referente à 
primeira etapa da investigação que constou de análises mineralógicas c petrográficas, incluindo DRX c análises térmicas 
(evolved gas analysis); desagregação do minério e pré-concentração da fase zeolítica. Apenas uma amostra passou pela 
bateria completa do processamento. As principais conclusões desse estudo foram: 
a) fases minerais identificadas no cimento: estilbita, laumontita, calcita, argilomincrais c, possivelmente, stcllcrita; 
b) detalhamento analítico na amostra contendo estilbita caracterizou seu teor('% em peso na amostra bruta) cm 
18, I%. O conteúdo de água nesse mineral é de 18,8%, idêntico ao calculado a partir da fórmula representativa 
NaCa

4
(AI

9
Si

2
p

72
).30Hp, definida por Gottardi & Galli ( 1985); 
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c) ensaios de pré-conccntraç:1o . cnYoh·cndo dcsagrcgaç;lo. pcnciramcnto c sclcç:lo cm um classificador pneumático 
(m r-c/assifier ). mostraram que a granulomctria é fator importante no processo de beneficiamento. alcançando-se teor de 
até -t.l.-t.'X, (mais que o dobro do material in natllra) . com média de :\ 1.3'%; 
d) A rccupcraç:lo (recm ·en· = quantidade de 1.eolita no concentrado. e.'l:prcssa como proporçiio relati va él amostra bntta) 
:llcançou valores de até ')()_ ')'~,; .. 
Em síntese. uma combinaç:lo ele processos de pcnciramcnto c classiflcaç;lo mccimica rcdu;.iu o peso da amostra pela 
metade c quase dobrou o co nteúdo ele 1.colita . co m 1ninima perda de minério na cadeia ele processamento. 

Estpclos_llil ClrvtllEC S/AJ.Cub:ü Os tr:1balhos cm Cub:1 concentraram-se na caractcrizaç:lo das amostras cm seu estado 
natural com ,-istas a poder identif•car possin:is aplicações co1no mineral industrial (Garcia. I'JIJ7) . Nas amostras bnttas 
foram rcali;adas an;íliscs químicas; dlculo ele capacidade ele troca catiônica (CTC) total c para os elementos Ca, Mg, 
Na c K; dlculo do aumento de temperatura :1 imcrs:lo; an:ili sc granulométrica c c:ílculo de rctcnç;lo de :ígua. além de 
estudos mineralógicos 1\ CTC Total Yariou de 17.3:-i a 2X.7-t. mcq!I OOg. O incremento da temperatura ú imcrsiio variou 
de 1.5 a 2.0"C c a rctcnç:lo de :'1gua llutuou entre 0.75 c LXO'X.. 

As conclusões dos estudos cubanos dcsc:•ractcri ; am o potencial de interesse económico do minério 1.colítico da 
Bacia do Pamaib:L 1\ propós ito dessa asscrti\ a. ressa lta-se se r Cuba um elos maiores produtores mundiais desse 
bem mincr:1l. :!li usado quase que no seu estado natural. Os minérios daquele país silo verdadeiros zcolititos. o que 
fa\ ·orcce a aplicaç:lo di re ta . minimiza ndo ao IIIÚ \ imo os processamentos industriais. Convém ressaltar que os cubanos 
possuem um:1 cultura muito espec ifica no trato com o uso inclustJial de zcolitas. o que impõe cautela na anúlisc de suas 
conclusões. 

Estudos no CETEM (Brasil}: Os tes tes nesse centro tecnológico cn\ oiYcram scparaçfio cm meio denso c dcsagrcgaçfio 
com moagem c pc nci•~•mc nto (I·Lunclmann ct ai.. I <J 'JX) 1\ scparaç:1o cm meio denso foi utili zada para quantiflcaçfio das 
zcolitas. aprO\citando a dil'crcnç:1 entre as dcnsici:Jcl cs da cstilbita (2.1 (> g/cm') c do principal contaminante. o quartzo 
(2_(, 5 g)cm'). empregando-se utna 111istura de bromofórmio c tctracloro etil eno (cl=2.-t. g/cm'). Por essa técnica foi 
encontr:1clo um teor I X'~;., ele cstilbita m ;unostra iniciaL valor con1path·cl ao registrado por lnglcthorpc ct a L (I <J 96) cm 
ensaios no !iritisl! c;c:o!ogica/ .\'un ·ev Esse processo ele enriquecimento. entretanto. fica inviabilizado ele aplicação cm 
escala industriaL 

Em outra sistcm;'•tic:J de benefi ciamento :1provcitou-se a diferença ele durc;a entre os dois materiais: 3.5--t.Jl na escala 
Mohs para a 1.colita c 7.0 par:1 o quart ;o Numa moagem sc lcti,·a :1s 1.co litas foram preferencialment e cominuídas. 
ficando o quart;o n:t rraç:io mais gross:1. co ncentrando ;_colitas n:1 fraç:lo fi na . separando-se essas fases por meio de 
pcncimmcnto a seco c a úmido. 

Com pcnciramcnto a úmido as 1.colitas concent ram-se na fraç;1o <-t.X a >325 malhas. resultando num concentrado com 
teor de 27.X'% de 1.colitas. rendimento cm massa ele -t.-t.. 7'% c rccupcraç:1o metalúrgica de ó<J .7'%. Como os constituintes 
argilosos conce ntram-se na fra ç:io <325 malhas. o co ncentrado cntfio obtido. com bai\O teor de argilas. é indicado para 
uso em co lun:1s recheadas para processos ele troca iónica. como. por exemplo. tratamento de cllucntcs por pcrcolaçfio . 

Na scparaç:lo por pencir;uncnto a seco. com corte cm -t.X malhas. obteve-se um concentrado com 27,2% de zcolita . 
rendimento cnt massa de -t.-t. .ú% c rccupcraç:1o metalúrgica ele úX.2% Esse concentrado seria bastante indicado para 
aplicaç:lo na agricultura . 

2. 1.-t. Ensaios de Cos t ~l c co_laborad_Qrcs 

Rece ntemente. Costa ct ai. (2002) apresentaram um trabalho sobre o desenvolvimento de material aclsorvcntc a partir 
ele cstilbita proveniente ele :írca ela Bacia Sedimentar elo Parnaiba. entre os estados do Maranhilo c Tocantins. Referido 
material foi tmtado quimic:uncntc com objcti\ o de t-e mover mct:1is pesados. A moclificaçfio foi rca li;.ada por troca iónica 
com cloreto de sódio. acarretando um aumento na capacidade de rcmoç:lo. quando comparado com o material naturaL 

A clcscriç:1o da procedência sugere tratar-se ele matc1ial prO\ cnicntc ela Formaç:lo Co rda Entretanto. esse trabalho 
clci\ou algumas cltl\ idas para os autores deste artigo. Uma delas diz respeito ú font e das amostras. referidas como 
provenientes ele fenda s ele rochas basúlticas Outra refere-se ao quimi smo. atribuindo apenas traços ele AI,O,. o que 
é incompatível co m uma cstilbita . que contém esse co mponente na fai \ a de 15'%. Da mesma forma. an;:.liscs por 
microssonda clctrônica c111 cristais de cstilbita ela Formaç:lo Coreia (Rc;cndc. 2002) rcvclantm apenas traços de Fcpr 
contrastando com o conteúdo de 1.')2% ass inalado por Costa ct ai. (2002) 
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3. ENSAIOS DE ADSORÇÃO PARA COBRE 

3.1. Generalidades 

A versatilidade do uso industrial de zcolitas naturais tem. continuamente. despertado a atcnç;lo de prospectores. 
especialmente sobre os ja;.imcntos hospedados cm rochas scdimcnt;rrcs e/ou 'ulcanosscdimcntarcs. Entre as di\crsas 
propriedades das 1.colitas que favorecem sua aplicaçJo industrial. inclue-se ;r capacidade de adsorç;lo c a possibilidade de 
funcionarem como peneiras moleculares. 

A adsorç;lo é uma opcraç<lo de transferência de massa do tipo sólido-lluido. na qual se C\plora a habilidade de certos 
sólidos de concentrar. cm suas superfícies. substúncias c:xistcntcs cm soluções ou gases (Gomidc apud Nc\cs ct ai.. 
2000b) 1

• Brcck (1974) utiliza o termo adsorçilo para dcscrc,·cr a pcnctraç;lo de moléculas cm;.colitas desidratadas c a 
capacidade de rctcnçJo dessas moléculas naqueles minerais. considerando essa terminologia adequada para dcscrc\cr a 
intcraç;1o entre as moléculas c a superfície quer esta seja a superfície c\tcrna de um sólido. quer seja a superfície interna 
de um cristal de zcolita microporosa. clcsiclratado. Um fator que pri\ ilcgia o uso de zcolitas é a maior uniformidade de 
tamanho c forma de seus canais. comparativamente a outros adsorvcntcs como sílica gel. alumina ativada c cardo ativado 
(Fianingcn c Mumpton. 19X 1: Brcck. 19X3) 

Os ensaios tecnológicos anteriormente dcscnvoh idos sobre o minério 1.colítico ela Fonnaç;!o Corda cm geral privilegiaram 
estudo de processos de rccupcraç;lo c conccntraç;!o da fase útil ( lnglcthoq)C ct ai.. 19% c I !amclmann ct ai. 199X) Ambas 
as pesquisas mostram a viabilidade de enriquecimento do minério por meio de processos meramente mccúnicos Esses 
últimos pesquisadores. entretanto. jú acenam com usos potenciais das fases concentradas. nos campos ele meio ambiente 
c agricultura. 

Neste trabalho. como forma C\pcdita de se avaliar a comcniência ele im cstigaçôcs conrplcmcntarcs sobre o uso potencial 
das zcolitas da Formaç;lo Corda. foram realizados ensaios de ;rdsorç;!o para o íon Cu''cm duas amostras enriquecidas 
na fase zcolítica: a amostra NR-A-19. enriquecida cm bumontita. c a amostm NR-A-14. enriquecida com uma mistura 
natural de cstilbita c laumontita. O processo de enriquecimento. por rncio ele simples pcncir~nncnto. fez com que ambas 
amostras contivessem também pequena proporçüo de csmcctitas c ele gr;1os detríticas. 

1 GOMIDE. R. 19XX. Operaçilcs [.'nilárias. '1/·awfún;ncla de.\ lassa. S;1o P;nrlo \ .4. p. 3 11-3(>9. 

3.2 Resultados e discussão 

Os dados de equilíbrio obtidos para aclsorç<lo elo cútion Cu'. na presença de {rnions SO 1
2 (Tabela 1). foram tratados 

por algoritmo de rcgrcssüo nüo-lincar. com all\ílio elo aplicativo STATISTICA for Windows 5.1 B. segundo o modelo 
matcm{Jtico de Frcundlich (apud Neves ct ai.. 2000 af 

Tabela 1- Dados de equilíbrio de adsorç;lo de Cu'' por concentrados zcolíticos da Formaç;1o Corda 

Estilbita Laumontita 
Conccntraç;1o q (mg/g) C c ( mg/1) q (mg/g) Cc(mg/1) 
iniC'i·•l (nnm) 

20 1.9 I 19.4 OJ> 

40 ~ ') .>.- X ~.5 5.5 

100 5.0 50 ().~ ",7 

200 5.4 14(> X.2 li X 

400 (>.X 332 10.4 2% 
q- massa retida no equilíbrio: Cc- conccntmç;lo ela soluç;1o no cquilíbno 

A cinética da adsorç;lo. apresentada sob a forma de isotcrmas (Figura(>). mostr~r comportamentos diferenciados para os 
dois materiais testados. A amostra enriquecida só cm laumontita demonstrou maior capacidade de rctcnç;!o de cobre. O 
significado dos valores obtidos pode ser avaliado pela comparaç;1o com os dados de aclsorç;lo de Cu" registrados por 
Neves ct ai. (2000b). cm aluminas ativadas aclsorvcntcs (Figura 7). Constrta-sc que a fase enriquecida cmlaumontita teve 
capacidade de adsorçüo intcnncdiúria aos elas aluminas ativadas. 

Adicionalmente. registra-se o fato de que a troca iónica é o único sctor tecnológico cm que as 1.colitas naturais podem 
competir. cm tcnnos de desempenho. com ;colitas sintéticas comerciais (Colclla. 19%) c a laumontita possui uma (''f'(' 

da ordem de 4.25 mcq/g. significantcmcntc superior a outras 1.colitas empregadas comercialmente (clinoptilolita = 2.22. 

hculandita = 2.9 L chabazita = :l.Xó: mordcnita = 2.29). possuindo também boa estabilidade térmica. 
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XIX ENTMME- Recife. Pernambuco- 2002 . 

Considerando que o fenômeno da adsorç;1o é inllucnciado por inúmeras variúvcis. como pressão. temperatura c 
características da matéria-prima adsorycntc c do material a ser adsorYido. os resultados obtidos neste trabalho podem ser 
considcmdos altamente significativos. justificando a rcali ;.aç;1o de ensaios complementares de adsorç;1o mais abrangentes 
no minério 1.colítico. cnvoh-cndo outros metais . i'mions c gases. cm condições fí sico-químicas \ariadas. O minério. por 
sua\ c1. deve se r investigado cm diferentes nh·cis de enriquecimento. granulomctria c grau de ativaç;1o. A falta de tradiç;!o 
no Brasil. no trato com C.\ploraç;1o de ja1.imcntos de 1.colitas. é um fator adicional a recomendar o prosseguimento da 
invcstig;lç1o. 

' I·R J-:! JN J)J.ICJI.JJ. I'J:?(, ('ul!oulund!'arill,uT ( '/iemisiJT M.:thUL:ll . 
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Fi}...'U ra 6 - lsotcnuas de adsorç;1o do íon Cu> (na presença de ;}nion SO ,' ·)por amostras enriquecidas cm 
:;colitas ela Fornwç;1o Corda. 
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Figura 7 - lsotcrmas ele aclso rçJo elo ion Cu" (na presença ele i'mion SO,") por aluminas ativadas aclsof\ ·cntcs. 
(NC\CS ct ai. 2000b). compara(bs cotu amostra enriquecida cmlaumontita da Bacia do Parnaíb;l (NR-A-19) 
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