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RESUMO 
A região carbonífera no sul do país enfrenta grave problema ambiental pela 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas por enxofre e metais pesados, 

principalmente Fe, Mn e Zn. Com zeólitas sintetizadas a partir de resíduo da 

indústria de polpamento de papel branco, realizou-se estudo para verificar a 

possibilidade de tratamento de drenagem ácida de mineração.  Considerou-se a 

redução dos íons metálicos presentes na água e a mudança dos valores de pH. As 

zeólitas foram caracterizadas utilizando DRX, FRX e MEV. A drenagem ácida da 

mineração de carvão foi caracterizada utilizando-se Espectroscopia de Absorção 

Atômica. Os resultados apontaram a redução do conteúdo de íons metálicos e a 

elevação do pH. 
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INTRODUÇÃO 

 
Os processamentos industriais utilizando zeólitas naturais ou sintéticas tem 

aumentado muito nos últimos anos e continuamente surgem novas aplicações. Esse 

grande conjunto de aplicações ocorre porque as zeólitas apresentam características 

específicas de sistemas de cavidades tridimensionais que permitem a transferência 

de matéria entre os espaços intracristalinos(1). Uma característica marcante das 

zeólitas consiste na ligação dos tetraedros de modo a formar uma estrutura 

contendo canais e cavidades regulares e uniformes, no interior dos quais se situam 

os cátions de compensação e moléculas de água, que possuem grande liberdade de 

movimento, permitindo troca iônica e desidratação(2). 
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Por muitos anos as zeólitas tem sido úteis para troca iônica seletiva, 

abrandamento de água e peneiras moleculares para separar moléculas de diferentes 

tamanhos e formatos. Recentemente, entretanto, pesquisas tem focado sua 

habilidade de agir como catalisadores em uma larga variedade de reações, muitas 

delas extremamente específicas, e elas são agora extensivamente usadas na 

indústria com este propósito(3). Pode ser citado também como exemplo de aplicação 

das zeólitas seu uso na purificação de gases para uso medicinal, sua utilização 

como componente na fabricação do sabão em pó, absorção de SO2 e absorção de 

CO. Se examinarmos mais detalhadamente o potencial de aplicações de zeólitas, 

esse campo pode se estender e problemas regionalizados podem ser solucionados 

com sua utilização. Entre esses problemas podem ser destacados os problemas 

ambientais em que um exemplo é o tratamento de drenagem ácida de mineração de 

carvão. 

Por outro lado, a pesquisa visando à transformação e o aproveitamento de 

resíduos industriais em produtos de interesse comercial tem um papel cada vez mais 

relevante. O setor industrial tem necessidade de gerenciar o desenvolvimento de 

suas empresas de forma sustentável, visando uma produção que resulte em 

mínimos impactos ambientais. Busca-se de forma incessante diminuir a deposição 

de rejeitos em aterros industriais utilizando esses resíduos para o processamento e 

síntese de materiais úteis à sociedade. 

A combinação desses dois fatores citados, uso de resíduos para obtenção de 

materiais e o uso das zeólitas para diversas aplicações, estimula os esforços para a 

obtenção de zeólitas empregando resíduos industriais como material de partida. 

Entre esses resíduos podem ser citados os resíduos da indústria de polpamento de 

papel branco, na qual gera um resíduo rico em caulim. 

A obtenção de zeólitas a partir de resíduos industriais e a busca de novas 

frentes de utilização, na procura de soluções para problemas na área ambiental, 

como o tratamento de drenagens ácidas de mineração são os dois focos principais 

do presente trabalho. 

 
Resíduo do processo de polpamento de papel branco 

 
Com a crescente produção de papel, e busca incessante na melhoria da 

qualidade dos produtos, a indústria de celulose vem gerando diariamente grande 
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quantidade de resíduos que se tornam uma preocupação ambiental e econômica(4). 

Como subproduto do polpamento de papel branco é obtido um material de origem 

mineral, constituído por mistura de 45% de carbonato de cálcio (CaCO3), 45% de 

caulim (Al2Si2O5(OH)4) e 10% de celulose. 

É possível obter zeólitas sintéticas a partir do caulim. Sendo o caulim um 

material que naturalmente já possui uma relação SiO2/Al2O3 próxima da requerida 

para síntese de zeólitas tipo A, com propriedades adequadas ao uso ambiental, e 

face à existência de uma fonte rica em caulim, no caso o resíduo do processo de 

polpamento de papel branco, é oportuno estudar o desenvolvimento de processos 

de síntese de zeólita a partir de caulins calcinados. Vários autores desenvolveram 

trabalhos significativos na síntese de diferentes tipos de zeólita, utilizando como 

material de partida o caulim(5-8). 

 
Drenagem ácida de minas 

  
As zeólitas sob a perspectiva de trocadores catiônicos possuem um grande 

potencial de aplicação na área ambiental(9). Entre as possíveis aplicações das 

zeólitas na área ambiental está o tratamento de drenagem ácida da mineração de 

carvão(10), cujo problema é de difícil solução e até o momento, efetivamente não são 

tratadas.  

Na região sul do Estado de Santa Catarina com a exploração do carvão mineral 

acumulou-se um enorme passivo ambiental, em que a soma do total da área 

degradada atinge a cifra de 6191 hectares, com 768 bocas de minas abandonadas e 

96 bocas de minas abertas das quais procedem à geração de drenagem ácida de 

mina - DAM.  

Quando da avaliação da geração de drenagens ácidas, dois aspectos devem 

ser levados em conta. Primeiramente, o fato de que seus impactos não se 

restringem apenas à área minerada, podendo atingir corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos distantes do empreendimento(11,12). Além disso, as reações químicas 

envolvidas no processo usualmente ocorrem durante anos depois de esgotado o 

depósito mineral. Alia-se a esses o fato de que a contaminação gerada inviabiliza o 

uso da água para fins recreativos, agrícolas e de consumo(13). Assim, é de extrema 

importância o estudo de uma forma de tratamento eficaz para a DAM da Região Sul 

do Brasil. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  
 
Obtenção da zeólita 
 
O resíduo sólido utilizado para obtenção do material de partida para síntese de 

zeólitas foi um resíduo proveniente de indústrias de polpamento de papel branco do 

Estado de Santa Catarina. São necessárias três etapas fundamentais para obtenção 

de zeólitas: calcinação do resíduo para remoção de material orgânico e 

metacaulinização do caulim, purificação do material calcinado para retirada do 

CaCO3 e reações hidrotermais com o metacaulim para síntese de zeólitas.  

O resíduo foi calcinado a 923K, por 3 horas, em um reator rotativo, com fluxo 

de ar atmosférico contínuo. O objetivo desta etapa é a retirada de toda a matéria 

orgânica presente na amostra, como também a formação de metacaulim. 

O material calcinado foi submetido à purificação com ácido clorídrico (HCl) 

1,8M para retirada do CaCO3 presente na matéria calcinada(14). Foram misturados o 

material calcinado com a solução de HCl 1,8M, com agitação mecânica (300rpm), à 

328K, por 1 hora.  Após o tempo estipulado para completa purificação, a amostra foi 

lavada com água na mesma temperatura de reação e filtrada. A matéria 

remanescente levada à estufa e seca à 333K por 20 horas. 

Para a síntese de zeólitas a partir do metacaulim obtido, fez-se uma reação 

hidrotermal, misturou-se metacaulim com hidróxido de sódio, sob condições de 

tempo e temperatura controlados. Manteve-se a mistura em agitação mecânica, por 

2,5 horas, à temperatura de 358K. A relação metacaulim/NaOH, em massa, foi de 

1,85. A de metacaulim/água foi de 286 (massa/volume). Após o tempo de reação 

estipulado, a amostra foi deixada em repouso a temperatura ambiente, para 

envelhecimento, por 16 horas. Após o tempo de envelhecimento, a mesma foi 

novamente agitada por 2,5 horas, à temperatura de 358K. Em seguida, a amostra foi 

lavada com água na mesma temperatura de reação e filtrada. O retido (zeólita) foi 

levado à estufa para secagem, à 333K por 20 horas.  

O resíduo utilizado como matéria-prima neste estudo, o material após 

calcinação e a zeólita obtida pela reação hidrotermal foram caracterizados através 

de Difração de Raios-X (DRX) realizados em um Difratograma de Raios-X Modelo 

Shimadzu XRD-6000, e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) feitos em um 

equipamento Modelo PHILIPS XL30. A zeólita obtida foi caracterizada também por 

Fluorescência de Raios-X em um equipamento Modelo PW 2400 marca PHILIPS. 
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Uso de zeólitas para tratamento da drenagem ácida de minas 
 

As zeólitas sintetizadas a partir do resíduo em questão foram submetidas a 

testes laboratoriais de adsorção de íons metálicos presentes na DAM.  

Foram colocadas alíquotas de 100mL de DAM em três recipientes. O recipiente 

1 foi destinado à Prova do Branco, não sendo adicionada zeólita neste recipiente. No 

recipiente 2 foi adicionado 0,5g de zeólita, e no recipiente 3 foi adicionado 1g de 

zeólita. Os recipientes foram deixados em repouso, por sete dias, à temperatura 

ambiente (aproximadamente 298K). Durante o tempo estipulado, foi monitorado o 

pH. 

Após o tempo de sete dias, a DAM de cada recipiente foi analisada por meio de 

Espectrofotometria de Absorção Atômica, para verificar a presença dos seguintes 

íons metálicos: Ferro, Manganês e Zinco. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Figura 1 são apresentados os DRX’s do resíduo do processo de 

polpamento de papel branco e do resíduo calcinado. 

 

     (a)  

(b) 

Figura 1: Difratogramas de raios-X do (a) Resíduo do polpamento de papel 

branco e do (b) Resíduo calcinado. 

 

 
O resíduo é constituído principalmente pelo argilomineral caulinita e calcita, 

conforme pode ser observado no difratograma da Figura 1(a).  Após o tratamento 

térmico o caulim presente no resíduo foi transformado para metacaulinita. Na Figura 
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1(b), correspondente ao resíduo calcinado, visualiza-se os picos correspondentes a 

calcita. Especial cuidado durante a calcinação deve ser tomado no sentido de não 

transformar a calcita em óxido de cálcio para que não se prejudique o processo de 

sua retirada. 

O DRX da zeólita sintetizada pode ser verificado na Figura 2, na qual também 

se pode visualizar a DRX da zeólita comercial (Oxanyl) que foi utilizada como padrão 

neste estudo. O produto resultante da síntese constitui-se essencialmente por zeólita 

A (Sódio Alumínio Silicato). 

 

 

Figura 2: Difratogramas de raios-X da Zeólita sintetizada e da Zeólita Padrão. 

 

A morfologia das partículas das zeólitas padrão e sintetizada pode ser vista na 

Figura 3. Observa-se que a zeólita sintetizada (Figura 3a) e a zeólita padrão (Figura 

3b) apresentaram morfologia cúbica típica de zeólitas do tipo A. Entretanto a zeólita 

sintetizada apresenta-se com grau de cristalinidade um pouco inferior quando 

comparada à zeólita padrão, corroborando com o resultado obtido na difração de 

raios-X. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3: Microscopia Eletrônica de Varredura da (a) zeólita sintetizada e (b) da 

zeólita padrão. 

 

A análise química da zeólita sintetizada foi realizada por meio de 

Espectrofotometria de Fluorescência de Raios-X, que pode ser observada na Tabela 

1. Pode ser visto que predomina a presença de Alumínio, Silício e Sódio, típico de 

zeólita tipo A. 

 
Tabela 1: Análise química da zeólita sintetizada. 

Elemento/Composição Teor (%) 

Al2O3 26,63 

CaO 3,05 

Fe2O3 1,19 

K2O 0,32 

MgO 1,18 

MnO 0,01 

Na2O 16,84 

P2O5 0,20 

SiO2 38,90 

TiO2 1,47 

Perda ao fogo 10,20 

 
 
Os resultados dos testes de adsorção realizados com a zeólita sintetizada, para 

adsorção dos íons de Fe, Al e Mn da drenagem ácida de minas, pode ser visto na 
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Tabela 2. Foram feitas Espectrofotometrias de Absorção Atômica nas amostras 

líquidas dos três recipientes. 

 
Tabela 2: Resultados da Espectrofotometria de Absorção Atômica. 

Amostra 
Ferro Total 

(mg/L) 

Manganês Total 

(mg/L) 
Zinco (mg/L) 

Recipiente 1 1,23 3,83 0,08 

Recipiente 2 <0,02 0,55 0,03 

Recipiente 3 0,05 0,06 0,02 

 

Os testes laboratoriais realizados mostram os resultados positivos relacionados 

à diminuição da concentração iônica dos metais Fe, Mn e Zn. 

Inicialmente havia uma concentração de 1,23mg/L de Fe na DAM, após a troca 

iônica com a zeólita, as quantidades de ferro baixaram consideravelmente. Com o 

uso de 0,5g de zeólita para adsorver os íons metálicos presentes em 100mL de DAM 

(recipiente 2), obteve-se uma diminuição de concentração para menos de 0,02mg/L 

na concentração comum de Fe na amostra submetida à adsorção. 

No caso do Manganês, o uso de 1,0g de zeólita para adsorver os íons 

metálicos presentes na amostra (recipiente 3) resultou numa diminuição de 

concentração de 3,83mg/L para 0,06mg/L. 

Para os íons de Zinco, os resultados também foram satisfatórios, a 

concentração deste metal reduziu quatro vezes com o uso de 1g de zeólita para 

100mL de DAM (recipiente 3). 

A Figura 4 apresenta os valores de pH, das amostras de cada recipiente, 

medidos nos sete dias de teste de adsorção. 

 

 
Figura 4: Variação de pH nos três recipientes durante os sete dias de teste de 

adsorção. 
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Pode-se observar que no recipiente 1, que continha a Prova do Branco, o pH 

baixou sucessivamente até o terceiro dia, porém a partir do quarto dia a acidez da 

DAM tornou-se constante, aproximadamente 4,73. Esta acidez da DAM é o resultado 

de uma série complexa de reações químicas envolvendo a geração de ácido 

sulfúrico em função da oxidação de sulfetos.  

No recipiente 2, onde continha 0,5g de zeólita em 100mL de DAM, o pH foi 

aumentando ao longo dos sete dias, chegando ao valor de 7,96. Para a amostra do 

recipiente 3, o pH mostrou-se mais elevado, em torno de 8,33 no final do sétimo dia. 

Este caráter básico das amostras deve-se à basicidade da zeólita sódica utilizada 

como adsorvedor. Quanto maior a relação de massa de zeólita por volume de DAM, 

mais elevado é o pH da mistura. 

 
CONCLUSÕES 

  
A síntese de zeólitas tipo A por meio do uso de caulim proveniente de resíduos 

oriundos do processo de polpamento de papel branco mostrou-se muito eficaz; 

assim como os ensaios de aplicação destas zeólitas sintetizadas para adsorção de 

metais pesados presentes na DAM. Os resultados preliminares obtidos para 

adsorção dos metais Fe, Mn e Zn foram muito satisfatórios, visto que suas 

concentrações baixaram consideravelmente nas amostras submetidas à adsorção. 
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ZEOLITES SYNTHESIZED FROM PULPING WHITE PAPER WASTE USED IN 

THE TREATMENT OF ACID DRAINAGE OF MINING: PRELIMINARY RESULTS. 

 

ABSTRACT 

The coal region in the south of Brazil facing serious environmental problem due of 

surface and groundwater by sulfur and heavy metals, mainly Fe, Mn and Zn. With 

zeolites synthesized  from pulping white paper waste, a study was developed to 

verify the possibility of treating acid drainage from mining. Was considered the 

reduction of metal ions present in water and the change pH values. The zeolites were 

characterized using XRD, XRF and SEM. Acid drainage from coal mining was 

characterized using Atomic Absorption Spectroscopy. The results showed a reduced 

content of metal ions and pH increased. 

 

 

 

Key-words: waste, zeolite, acid drainage. 
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