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Resumo: Neste trabalho realizou-se um estudo de adsorção de íons prata na cinza volante 

proveniente da combustão de carvão mineral, na zeólita merlinoíta sintetizada a partir dessa cinza e 

na zeólita natural clinoptilolita, visando à possibilidade de utilização desses materiais como 

adsorventes no tratamento de efluentes. Inicialmente fez-se a síntese da zeólita merlinoíta seguindo o 

método de tratamento hidrotérmico alcalino clássico. Os materiais adsorventes foram caracterizados 

por fluorescência de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e capacidade de troca catiônica 

(CTC). Os estudos de adsorção foram realizados com uma solução de íons Ag
+
, variando o tempo de 

contato entre 1, 6 e 24 horas. Após cada período, os sólidos foram secos e encaminhados para ensaio 

de MEV e o líquido foi enviado para ensaio de espectroscopia de absorção atômica. A partir dos 

resultados obtidos se constatou que a zeólita merlinoíta é a que possui melhores características para 

adsorção de prata, pois apresentou maior CTC (2,69 meq NH4
+ 

g
-1

), maior percentual de remoção de 

prata (99,4 %) e maior capacidade máxima de adsorção (29,43 mg g
-1

) em relação à cinza e à zeólita 

clinoptilolita que apresentaram CTC de 0,60 e 2,54 meq NH4
+
 g

-1
, remoção de 76,6  e 88,4 % de prata 

e capacidade máxima de adsorção de 22,7 e 26,18 mg g
-1

, respectivamente. A síntese de zeólitas a 

partir de cinzas de carvão mostrou potencial na produção de um adsorvente alternativo para remoção 

de prata de efluentes, contribuindo também para a diminuição do descarte de resíduo sólido, cinzas, 

no meio ambiente. 
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ADSORPTION STUDY OF SILVER ON COAL ASH, SYNTHESIZED 

MERLINOITE ZEOLITE AND CLINOPTILOLITE ZEOLITE FOR 

APPLICATION IN WASTEWATER TREATMENT 
 

 

 

Abstract: In this work was performed a silver ions adsorption study on fly ash from mineral coal 

combustion, on merlinoite zeolite synthesized from this ash and on natural clinoptilolite zeolite, 

objectifying the utilization of these materials as adsorbents on wastewater treatment. Initially the 

merlinoite zeolite was synthesized following the classic alkaline hydrothermal treatment method. 

Adsorbent materials were characterized by X-ray fluorescence, scanning electron microscopy and 

cation exchange capacity (CEC). Adsorption studies were made with a Ag
+
 ions solution, varying the 

contact time between 1, 6 and 24 hours. After each period, solids were dried and sent to SEM analysis, 

while the liquid phase was sent to atomic absorption spectroscopy analysis. With the results obtained, 

it was found that merlinoite zeolite is the material that has better characteristics for silver adsorption, 

because it presented higher CEC (2.69 meq NH4
+ 

g
-1

), higher silver removal percentage (99.4 %) and 

higher maximum adsorption capacity (29.43 mg g
-1

) compared to ash and clinoptilolite zeolite, which 

presented CEC of 0.6 and 2.54 meq NH4
+
 g

-1
, silver removal of 76.6 and 88.4 % and maximum 

adsorption capacity of 22.7 and 26.18 mg g
-1

, respectively. Zeolite synthesized from coal ash showed 

potential for production of an alternative adsorbent for silver removal from wastewater, contributing 

also for the reduction of a solid waste discard, the ash, in the environment.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Metais descartados juntamente com efluentes industriais têm se tornado uma preocupação 

mundial, pois podem ocasionar efeitos prejudiciais aos seres vivos, o que resulta em um grave 

problema ambiental, visto que a geração de resíduos aumenta com o crescimento da população e da 

atividade industrial. A situação é agravada pelo fato desses metais não serem biodegradáveis e, devido 

a isso, permanecerem nos sistemas ecológicos e, consequentemente, na cadeia alimentar 

indefinidamente, acumulando-se ao longo do tempo (ARAGAY et al., 2011). Desta maneira, a 

remoção de íons metálicos de efluentes é de grande interesse devido ao potencial poluidor e possível 

toxicidade dos mesmos (AKGÜL et al., 2006). 

A utilização de diferentes adsorventes para remoção de íons metálicos de efluentes tem 

sido alvo de diversos estudos, como a utilização de quitosana, grânulos de casco de caranguejo, 

zeólitas, argilas, cinzas volantes de carvão e carvão ativado para adsorção de metais (BABEL & 

KURNIAWAN, 2003; BORTOLETTO et al., 2007;  JEON, 2015; WANG & PENG, 2009). 

A fim de minimizar custos de processamento e tratamento de efluentes industriais, grande 

parte dos estudos feitos tem se concentrado na utilização de materiais adsorventes de baixo custo 

como carvão ativado, zeólitas e argilas, por exemplo (ALI & EL-BISHTAWI, 1997; SANCHEZ et al., 

1999). Dentre estes, destacam-se as zeólitas, por serem materiais adsorventes eficientes e de baixo 

custo (LIHAREVA et al., 2010). 

Zeólitas são minerais, naturais ou sintéticos, constituídos de alumínio, silício, íons de 

compensação (que são, normalmente, metais alcalinos ou alcalino-terrosos) e água. Esses materiais 

possuem estrutura microporosa, que lhes confere elevada capacidade de adsorção de íons. 

(AUERBACH et al., 2003). 

Quando um íon Si
4+

 é substituído por um íon Al
3+

 nesta estrutura, ocorre um desequilíbrio 

eletrônico que deixa a molécula negativamente carregada fazendo-se necessária a presença de cátions 

extraestruturais que compensem essa negatividade. Cátions extraestruturais são íons permutáveis que, 



 

 

em geral, são provenientes dos grupos I e II da tabela periódica. Essa característica de substituição de 

cátions confere aos materiais zeolíticos uma importante propriedade, que é a alta capacidade de troca 

iônica (AUERBACH et al., 2003; MIGNONI, 2012). Daí a vasta possibilidade de aplicação das 

zeólitas em diferentes processos que envolvam adsorção, dado que esses materiais são capazes de 

trocar alguns de seus elementos sem alterar sua estrutura (ZEOCEL, 2016). 

Clinoptilolita é a zeólita natural mais abundante que se encontra disponível no meio 

ambiente e pode ser encontrada em depósitos sedimentares em diversas regiões do mundo (AKGÜL et 

al., 2006; ÇORUH et al., 2010). A clinoptilolita apresenta uma estrutura semelhante à de um 

aluminossilicato clássico e, portanto, apresenta grande porosidade. Na natureza, os cátions 

extraestruturais que se apresentam nessa zeólita são cálcio, sódio, potássio e magnésio e podem ser 

trocados por outros cátions de interesse (ÇORUH et al., 2010). 

Considerando-se que as propriedades das zeólitas podem ser melhoradas em relação 

àquelas existentes nas zeólitas naturais (FERRET, 2004), vários estudos vêm sendo desenvolvidos a 

fim de sintetizar zeólitas a partir de diversas matrizes, como caulim, argilas e cinzas geradas durante a 

combustão do carvão ou casca de arroz, por exemplo (ZEN, 2015). Comercialmente, é conhecido o 

método hidrotérmico para síntese de zeólitas, o qual se baseia no tratamento térmico de uma suspensão 

formada por cinzas e solução alcalina por um determinado tempo de reação (FERRET, 2004; 

QUEROL et al., 2001).  

Sabe-se, por exemplo, que a quantidade de cinzas gerada corresponde a aproximadamente 

50 % da quantidade de carvão que entra como combustível nas usinas termelétricas. Sendo assim, há 

um grande volume de cinzas gerado e poucas possibilidades de reutilização desse resíduo que, muitas 

vezes, acaba não recebendo a destinação correta no descarte, sendo um poluidor em potencial, já que 

pode apresentar elevada toxicidade. Portanto, é interessante que resíduos como as cinzas possam ser 

utilizados para a síntese de um material de grande importância econômica como as zeólitas (FERRET, 

2004). 

As propriedades químicas, superficiais e de capacidade de troca iônica das zeólitas têm 

sido analisadas visando à utilização desses materiais como adsorventes em diversas aplicações. Por 

exemplo, no tratamento de efluentes, principalmente para remoção de metais pesados de efluentes 

gerados por diversos segmentos da indústria, como têxtil, alimentícia, radiográfica, galvânica, entre 

outros (ALY et al., 2014; KEHIDE & AZIZ, 2016; VISA, 2016)  

Efluentes gerados por determinados tipos de atividades industriais podem apresentar 

elevados teores de metais de alta toxicidade. Dentre esses, destaca-se a prata, por ser um insumo muito 

utilizado em diversos segmentos, como na indústria de materiais fotográficos e radiográficos, na 

indústria eletroeletrônica, hospitais, na cunhagem de moedas e na joalheria, devido à sua ductilidade, 

maleabilidade, condutividade térmica e elétrica, fotossensibilidade e propriedades antimicrobianas. 

Portanto, o elevado consumo de prata pela indústria resulta no seu descarte no meio ambiente, o que 

diretamente representa um risco para os organismos terrestres e aquáticos, devido à sua toxicicidade 

(AKGÜL et al., 2006). Frente a isso, há uma constante preocupação em remover esse metal 

adequadamente dos efluentes antes do descarte no meio ambiente. Conforme os padrões de 

lançamento de efluentes estabelecidos pela resolução CONAMA 430/2011, a concentração limite de 

prata que o efluente pode conter ao ser descartado é de 0,1 mg L
-1

. 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da remoção de íons de prata pelo 

processo de adsorção utilizando três adsorventes: a cinza gerada durante a combustão de carvão 

mineral, a zeólita merlinoíta, sintetizada a partir dessa cinza, e a zeólita natural comercial 

clinoptilolita. Associando, desta forma, o aproveitamento de resíduos com o tratamento de efluentes na 

mitigação de graves problemas ambientais. 



 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Materiais 

Neste trabalho foi utilizada cinza leve de carvão proveniente da Mina do Leão 

(Companhia Rio-grandense de Mineração - CRM, RS). 

A zeólita natural clinoptilolita Zeocel 0325 foi cedida pela empresa Celta Brasil, enquanto 

que a zeólita merlinoíta foi sintetizada a partir das cinzas leves da Mina do Leão através do método de 

tratamento hidrotérmico alcalino clássico. 

Para a realização da síntese das zeólitas foi utilizado como base o hidróxido de potássio 

(KOH) da marca HR de classe industrial. Filtros de papel qualitativo (Qualy
®
), com tamanho de poros 

de 14 µm e diâmetro de 12,5 cm, foram utilizados para promover a separação do material zeolítico 

formado e da parte líquida da suspensão. 

Foi utilizado o reagente nitrato de prata (AgNO3) da marca Plat-Lab como precursor da 

liberação de íons Ag
+
 no meio aquoso, para os estudos de adsorção. 

Microfiltros de fibra de vidro (Macherey-Nagel GF-6), com diâmetro de 12,5 cm e 

capacidade média de retenção de partículas de 0,6 µm, foram utilizados para promover a separação da 

parte sólida e da parte líquida da suspensão, obtidas durante os ensaios de adsorção do íon Ag
+
 no 

material sólido.  

2.2. Métodos 

Síntese da zeólita a partir das cinzas de carvão mineral 

A zeólita sintética foi obtida a partir do tratamento hidrotérmico alcalino clássico de 

cinzas provenientes da combustão de carvão mineral (QUEROL, 2001; FERRET, 2004). Brevemente, 

para esses ensaios, utilizou-se uma solução de KOH na concentração de 5 mol L
-1

 e uma relação 

solução/cinzas de 6 mL g
-1

 (120 mL de solução alcalina para 20 g de cinzas). A mistura foi 

acondicionada em reatores cilíndricos de aço inoxidável com cápsula interna de teflon, com volume 

total de 150 mL, os quais foram dispostos em estufa (DeLeo DL-SE-X) a 100 °C durante 72 horas, 

para que ocorresse a reação de síntese. 

Após o tempo de reação, os reatores foram resfriados em banho de água e gelo e a 

suspensão foi submetida à filtração a vácuo em aparato composto por kitassato, funil de porcelana, 

filtro de papel qualitativo e bomba de vácuo (Prismatec 132). O material zeolítico retido no filtro foi 

lavado com 200 mL de água e submetido à secagem em estufa a 100 °C por 24 horas. 

 
Análise química elementar 

A análise química elementar da cinza de carvão e das zeólitas, natural e sintetizada, foi 

feita em um espectrômetro de fluorescência de raios-X (Shimadzu, XRF-1800). Para a análise, que 

tem caráter semi-quantitativo, as amostras em pó foram prensadas utilizando-se pastilhas metálicas 

com ácido bórico (relação massa de amostra/massa de ácido bórico de 1:3). 

 

Morfologia 

A avaliação da morfologia da cinza de carvão e das zeólitas, natural e sintetizada, foi 

realizada por microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras foram dispostas em suporte de 

alumínio (Stubs) e fixadas em fita adesiva de carbono. Para a metalização, utilizou-se uma fina 

camada de ouro a fim de tornar as amostras condutoras.  

A análise foi realizada em um microscópio eletrônico de varredura (Carl Zeiss EV050), 

com ampliações de 500 a 5000 vezes. 

 

 



 

 

Capacidade de troca catiônica (CTC) 

A capacidade de troca catiônica foi avaliada a partir do método de simples troca, no qual 

os íons K
+
 da estrutura da zeólita sintética são trocados com os íons NH4

+
 da solução de acetato de 

amônio. Para tal, foi preparada uma solução com 0,1 mol L
-1

 de íon amônio em água ultrapura. Foram 

pesados 0,5 g de amostra sólida e adicionou-se 50 mL da solução. A mistura foi agitada por 24 horas 

em agitador tipo Wagner, em seguida, a suspensão foi filtrada e o líquido, enviado para análise de 

cromatografia iônica em cromatógrafo de íon modular (Metrohm). 

Após o ensaio, a CTC foi calculada conforme a Equação (1). 

 

CTC = 
(C

i
- Cf)∙V

m∙MM
 

 

 

         

        (1) 

 

Onde: 

Ci = concentração inicial da solução de NH4
+
 (g L

-1
) 

Cf = concentração final da solução de NH4
+
 (g L

-1
) 

V = volume da solução (L) 

m = massa de sólido (g) 

MM = massa molar do NH4
+
 (g mol

1
) 

 

Ensaios de adsorção 

Inicialmente, preparou-se uma solução de nitrato de prata dissolvendo o sal em água 

ultrapura. Utilizou-se uma concentração de 2,8 g L
-1

 de nitrato de prata, que fornece uma concentração 

de aproximadamente 1,8 g L
-1

 de íons Ag
+
 em solução (KURPIEL, 2008). O pH da solução de nitrato 

de prata foi ajustado para 4 com solução de ácido nítrico 0,1 mol L
-1

 com auxílio de pHmetro Kasvi 

K39-2014B (AKGÜL et al., 2006; ÇORUH et al., 2010; LIHAREVA et al., 2010).  

Os estudos de adsorção foram realizados em erlenmeyers de vidro com volume de 

250 mL. Para tal, 3 g de amostra foram pesados e dispostos nos frascos e, em seguida, adicionou-se 

50 mL da solução de AgNO3. Os erlenmeyers foram colocados em agitador tipo shaker (Cientec CT-

712 RN) e permaneceram sob agitação de 150 rpm pelos tempos de 1, 6 e 24 horas. 

Depois de transcorrido o tempo, a suspensão foi filtrada em microfiltro de fibra de vidro. 

O material sólido, juntamente com o filtro, foi colocado em estufa (DeLeo DL-SE-X) para secagem a 

80 °C, enquanto que o líquido foi recolhido e enviado para ensaio de espectroscopia de absorção 

atômica com chama (FAAS) (PerkinElmer AAnalyst 200). 

Após a secagem, o material sólido foi removido do filtro e acondicionado em frascos 

plásticos. As amostras foram novamente preparadas para realização do ensaio de MEV a fim de 

verificar e comparar a morfologia das amostras antes e após a impregnação com prata. 

A capacidade máxima de adsorção de prata para cada material adsorvente foi calculada 

através da diferença de concentração das soluções inicial (Ci) e final (Cf), de acordo com a equação 2.  

 

q
max

 = 
(C

i
- Cf)∙V

m
 

 

 

         

        (2) 

 

Onde: 

qmax = capacidade máxima de adsorção (mg Ag
+
/g adsorvente) 

Ci = concentração inicial da solução de NH4
+
 (g L

-1
) 

Cf = concentração final da solução de NH4
+
 (g L

-1
) 

V = volume da solução (L) 

m = massa de sólido (g) 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Caracterização 

Análise química elementar 

A Tabela 1 apresenta a composição química, obtida por fluorescência de raios-X, da cinza 

e das zeólitas (natural e sintetizada). Pode-se perceber que, para todos os materiais avaliados, os 

óxidos de silício e de alumínio são os componentes majoritários, o que justifica o uso desses materiais 

como adsorventes.  

Conforme Luz (1995) a capacidade de troca catiônica das zeólitas é devida ao 

desequilíbrio de cargas que faz com que um cátion extraestrutural seja atraído de forma a manter a 

neutralidade e, ainda, pode-se dizer que a propriedade de troca catiônica é função da razão Si/Al. 

 
Tabela 1 – Composição química dos materias adsorventes, perda ao fogo e relação Si/Al 

 
 

Durante o processo hidrotérmico de síntese das zeólitas ocorre a dissolução dos óxidos de 

silício e de alumínio na solução. Parte desses compostos dissolvidos é convertida em zeólitas e parte 

permanece em solução, devido a esse fenômeno se explica a redução da soma dos teores de SiO2 e 

Al2O3 na zeólita sintética quando comparada à cinza (FERRET, 2004; KOLAY et al., 2001). Além do 

mais, como se utiliza o hidróxido de potássio na síntese da zeólita merlinoíta, é sintetizada uma zeólita 

Composição                             

(%)
Cinza                  

Zeólita 

Sintética            

Zeólita 

Clinoptilolita            

Óxido de silício (SiO2) 60,77 46,17 70,76

Óxido de alumínio (Al2O3) 21,04 16,51 9,60

Óxido de potássio (K2O) 1,80 16,49 3,60

Óxido de ferro (Fe2O3) 3,15 2,55 2,08

Óxido de cálcio (CaO) 2,22 1,17 3,18

Óxido de titânio (TiO2) 1,31 1,03 0,19

Óxido de sódio (Na2O) - - 0,18

Óxido de bário (BaO) - - 0,13

Óxido de enxofre (SO3) 0,90 0,17 -

Óxido de magnésio (MgO) 0,24 0,16 0,39

Óxido de zircônio (ZrO2) 0,09 0,06 0,01

Óxido de fósforo (P2O5) 0,06 0,04 -

Óxido de cromo (Cr2O3) 0,06 0,05 -

Óxido de estrôncio (SrO) 0,04 0,02 0,05

Óxido de manganês (MnO) 0,03 - 0,04

Óxido de ítrio (Y2O3) 0,03 0,02 -

Óxido de zinco (ZnO) 0,03 0,03 -

Óxido de rubídio (Rb2O ) 0,02 0,02 0,02

Óxido de cobre (CuO) 0,02 - -

Óxido de níquel (NiO) 0,02 0,02 -

Perda ao fogo (1000 °C) 8,12 15,49 9,77

Relação Si/Al 2,55 2,47 6,51



 

 

na forma potássica, justificando o fato de esta apresentar elevado teor de óxido de potássio na análise 

de FRX (RIBEIRO et al., 2004). 

Para a zeólita clinoptilolita observou-se elevada quantidade de óxido de silício em sua 

composição, o que faz com que a relação Si/Al seja alta. De acordo com Coombs et al. (1997) a 

clinoptilolita pode ser diferenciada de outros minerais pela sua relação Si/Al que normalmente é maior 

ou igual a 4, confirmando o resultado encontrado. 
Outro fator interessante a ser avaliado, é o percentual de perda ao fogo da amostra 

sintetizada em comparação à cinza. Observa-se um aumento nesse valor, o que se deve à incorporação 

de moléculas de água durante a formação da estrutura zeolítica no processo de síntese (FERRET, 

2004). Ainda, observa-se que a perda ao fogo da zeólita comercial é menor quando comparada à 

zeólita sintética, provavelmente em virtude da maior quantidade de água presente na estrutura da 

zeólita sintetizada. 

 

Morfologia 

Na Figura 1 são apresentadas as imagens obtidas pelo MEV das amostras de cinza, zeólita 

sintética e zeólita clinoptilolita, antes da realização do estudo de adsorção de prata nos materiais.  

 

Figura 1 – Microscopia eletrônica de varredura antes da adsorção de prata: cinza com ampliação de 

500 X (a) e 5000 X (b); zeólita merlinoíta com ampliação de 500 X (c) e 5000 X (d); zeólita 

clinoptilolita com ampliação de 500 X (e) e 5000 X (f).

 



 

 

Na Figura 2 podem ser visualizadas as micrografias da cinza e das zeólitas merlinoíta e 

clinoptilolita depois de transcorrido o tempo de 24 horas de contato com a solução de íons Ag
+
. 

 

Figura 2 – Microscopia eletrônica de varredura após 24 horas de adsorção de prata: cinza com 

ampliação de 500 X (a) e 5000 X (b); zeólita merlinoíta com ampliação de 500 X (c) e 5000 X (d); 

zeólita clinoptilolita com ampliação de 500 X (e) e 5000 X (f). 

 
 

A partir das imagens obtidas é possível verificar a estrutura característica de cada sólido 

bem como avaliar o estado cristalino e a disposição das partículas nas amostras de zeólitas. As 

micrografias geradas para as cinzas volantes, demonstradas na Figura 1 (a) e (b), apresentam partículas 

irregulares de tamanhos e formatos variados. Isso se deve aos diferentes estados físicos da sílica 

presente em amostras de cinzas e também é devido à temperatura de combustão em que essas foram 

geradas, parâmetros responsáveis pela forma e tamanhos irregulares das partículas (SARBAK et al., 

2004). 

Em relação à amostra de zeólita sintética, Figura 1 (c) e (d), a partir das imagens de 

MEV, pode-se observar que a partir do processo de síntese houve a concepção de agrupamentos de 

estruturas com a seção transversal retangular e comprimento em torno de 10 µm, o que também foi 

encontrado e reportado por Belhekar  et al. (1995) e Skofteland et al. (2001). A merlinoíta, zeólita 

sintetizada no presente trabalho, apresenta em sua forma um feixe radial de barras de seção 

transversal, às vezes fechados em esferas. Esta estrutura é caracterizada por planos de cristalização 



 

 

bem definidos já reportados na literatura (HOLLER & WIRSGING, 1985; QUEROL et al., 1997; 

FERRET, 2004 ). 

Por fim, pela análise da Figura 1 (e) e (f), pode-se verificar que a zeólita comercial 

clinoptilolita apresenta uma superfície irregular com grande rugosidade, o que provavelmente 

proporciona uma elevada quantidade de fendas e cavidades na estrutura. Essa característica 

possivelmente favorece o uso desta zeólita como adsorvente em virtude da facilidade de acesso dos 

íons aos sítios. O mesmo resultado foi encontrado por outros autores como Oliveira (2011) e Zanin 

(2013). 

Analisando as imagens da Figura 2, observa-se que o tamanho e o formato das partículas 

dos sólidos permanecem similares aos obtidos antes da adsorção de Ag
+
, o que indica que não houve 

alterações na estrutura dos materiais decorrentes da presença de prata. Este mesmo resultado foi obtido 

nas micrografias geradas para as amostras com os outros tempos de adsorção testados, devido a isso, 

optou-se por apresentar somente as imagens do maior tempo de contato. O mesmo comportamento foi 

identificado por outros autores como Boschetto (2009), Copcia et al. (2011) e Ferreira et al. (2012), 

corroborando a observação feita. 

 

Capacidade de troca catiônica (CTC) 

Nas análises de troca catiônica foram encontrados valores de 0,60 e 2,69 meq NH4
+
 g

-1
 

para a cinza e para a zeólita sintética, respectivamente. Para a zeólita clinoptilolita, considerou-se um 

valor médio de capacidade de troca catiônica de 2,54 meq NH4
+
 g

-1
 (MUMPTON, 1985). De acordo 

com Lopes & Guilherme (2016), materiais com maiores valores de capacidade de troca iônica são 

mais eficientes para adsorção de íons, pois quanto maior a CTC do material, maior a quantidade de 

cátions que ele pode reter. Esses resultados indicam que a zeólita merlinoíta pode apresentar um 

desempenho elevado ou semelhante ao da zeólita clinoptilolita como adsorvente nos estudos de 

adsorção. 

As capacidades de troca catiônica dos materiais adsorventes utilizados nesse estudo estão 

de acordo com valores encontrados por outros autores. Magdalena (2015) e Zen (2015) encontraram 

capacidade de troca catiônica em torno de 0,03 meq g
-1

 para as cinzas de carvão mineral. Paprocki 

(2009) produziu zeólitas de cinzas de carvão em diferentes condições de síntese e encontrou valores de 

CTC variando entre 1,9 a 3,9 meq NH4 g
-1

. Querol et al. (2001) obtiveram zeólitas com CTC variando 

de 1,6 a 2,6 meq NH4 g
-1

, confirmando os resultados obtidos neste estudo. 

 

Estudos de adsorção 

Inicialmente, foi definida a concentração da solução de íons Ag
+
 que seria utilizada no 

estudo. Para tal, foi feita uma busca na literatura, e encontrou-se que a concentração de prata em 

efluentes industriais é bastante variável; foram encontrados teores de prata em efluentes que variam de 

8 mg L
-1

 (TAVARES et al., 2007) até valores em torno de 1,8 g L
-1

 (KURPIEL, 2008), sendo assim, 

optou-se por utilizar a maior concentração reportada. 

Da mesma forma, o pH da solução de nitrato de prata foi definido tomando por base 

estudos de Akgül et al. (2006), Çoruh et al. (2010) e Lihareva et al. (2010) que concluíram em seus 

experimentos que o pH 4 é ótimo para realizar adsorção de prata em zeólitas. Isso porque, segundo 

Lihareva et al. (2010) em pH menor do que 2 a adsorção é baixa devido à uma competição entre os 

cátions Ag
+
 e H

+
 nos sítios de adsorção e acima do pH 3,4 até próximo a 6, a adsorção se mantém 

aproximadamente constante. Dessa forma, pode-se concluir que o pH para adsorção de íons Ag
+
 em 

zeólitas não é restrito a um único valor, podendo ser considerada uma faixa de valores como aceitáveis 

(AKGÜL et al., 2006). 

Neste trabalho, realizaram-se os testes de adsorção em tempos de 1, 6 e 24 horas para 

verificar o comportamento dos materiais estudados como adsorventes. 

Avaliando-se a variação da concentração de íons prata em solução no decorrer do tempo 

em que foram realizados os experimentos e sabendo-se que a solução inicial apresentava 1777 mg L
-1

 



 

 

de Ag
+
, foi possível verificar o comportamento dos três materiais testados. Assim, percebeu-se que, 

conforme esperado, a zeólita merlinoíta apresentou o melhor desempenho na adsorção do íon prata 

resultando em uma concentração de prata em solução de 18,83 mg L
-1

 em apenas uma hora de 

experimento. Após 6 e 24 horas, a solução apresentou concentrações de 14,41 e 11,28 mg L
-1

de Ag
+
, 

respectivamente.  

A característica de apresentar uma redução acentuada da concentração na hora inicial 

seguida por uma redução mais branda nas horas seguintes também foi percebida no comportamento 

dos demais materiais adsorventes. Isso também foi verificado no estudo de Akgül et al. (2006) que 

estudaram as zeólitas clinoptilolita como adsorventes e obtiveram este comportamento nos 45 minutos 

iniciais do experimento.  

A zeólita natural clinoptilolita apresentou comportamento intermediário entre o da zeólita 

merlinoíta e o da cinza. Neste caso, após uma hora de ensaio permaneceu em solução 344,48 mg L
-1

 de 

Ag
+
, após 6 horas 251,63 mg L

-1
 de prata ainda estavam disponíveis e ao final de 24 horas 

permaneceram em solução 206,40 mg L
-1

 do íon. 

A cinza reduziu a concentração de prata para 1000,41 mg L
-1 

na hora inicial, após 6 horas 

de experimento diminuiu para 600,75 mg L
-1

 de Ag
+
 e para 414,94 mg L

-1
 após 24 horas. Tendo um 

desempenho inferior ao das zeólitas, conforme esperado através dos ensaios de CTC, nos quais a cinza 

apresentou capacidade de troca catiônica consideravelmente menor do que a das zeólitas. Contudo, no 

caso da cinza, se pode perceber que a remoção não é tão expressiva na primeira hora quanto 

apresentado pelas zeólitas e embora essa remoção se eleve até o final do experimento, os valores 

obtidos não se aproximam à remoção obtida pelas zeólitas. Isso, possivelmente, seja o indicativo de 

que a cinza necessita de maior tempo de contato do que as zeólitas para realização da adsorção, isto é, 

que a cinza apresenta uma superfície com sítios ativos de mais difícil acesso aos íons Ag
+
. 

A partir dos resultados obtidos não se pode afirmar que os materiais adsorventes tiveram 

seus sítios saturados durante os tempos de adsorção aplicados, porque não houve estabilização da 

concentração de prata mensurada em solução e tampouco o início da dessorção da prata impregnada. 

Akgül et al. (2006) e Lihareva et al. (2010) constataram que para concentrações de até 100 mg L
-1

 de 

Ag
+
 em solução, o sistema atinge um equilíbrio em aproximadamente 45 minutos de ensaio, não 

verificando mudanças consideráveis na concentração de prata existente em solução após esse tempo. 

Em concentrações de Ag
+
 maiores do que 500 mg L

-1
 a eficiência na captação de prata do meio 

diminui, necessitando de tempos de adsorção maiores para atingir a mesma remoção (AKGÜL et al., 

2006).  

Através do diagrama apresentado pela Figura 3, pode-se visualizar o percentual de 

remoção de íons prata da solução pelos materiais adsorventes testados.  

  

Figura 3 – Remoção de prata em função do tempo de contato para o processo de adsorção com 

cinzas, zeólita merlinoíta sintetizada e zeólita clinoptilolita.  Condições experimentais: concentração 

inicial de Ag
+
 = 1777 mg L

-1
, relação sólido/líquido = 60 g L

-1
 e volume de solução = 50 mL. 
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Verifica-se que a zeólita merlinoíta apresenta remoção praticamente constante e próxima 

a 100 % nos três tempos analisados. Em uma hora de ensaio esta zeólita apresentou 98,9 % de 

remoção e em 6 e 24 horas este índice chegou a 99,2 e 99,4 %, respectivamente. 

A zeólita clinoptilolita removeu 80,6; 85,8 e 88,4 % da prata existente na solução nos 

tempos de 1, 6 e 24 horas respectivamente. Enquanto que a cinza volante apresentou remoção de 

apenas 43,7 % na primeira hora de ensaio, aumentando este percentual para 66,2 % em 6 horas e 

76,6 % em 24 horas de experimento. 

Devido à preferência pela aplicação de curtos tempos de adsorção, visando à redução do 

consumo energético, através dos ensaios realizados pôde-se verificar que, para as condições 

experimentais testadas, a zeólita merlinoíta é a mais indicada para aplicação como adsorvente de íons 

prata, devido ao alto percentual de remoção atingido em curtos tempos de operação. A zeólita 

clinoptilolita também pode ser aplicada como adsorvente, embora demande mais estudos que 

averiguem melhores condições para sua aplicação, enquanto que a cinza possivelmente necessita de 

tempos de adsorção mais longos, e também necessita maiores estudos em busca das suas melhores 

condições para aplicação. 

Além do mais, o uso da zeólita merlinoíta se torna de extremo interesse, porque se parte 

de um resíduo sólido para a produção de um material com valor agregado que pode ser utilizado para 

tratamento de efluentes líquidos. As cinzas, que se tornam matérias-primas nesse processo, são 

resíduos tóxicos que, muitas vezes, são descartados de forma inadequada e uma possibilidade de 

recuperação desses rejeitos é a produção de zeólitas. Estas, por sua vez, são promissoras na remoção 

de metais pesados de águas residuais, que também apresentam toxicidade e causam problemas 

ambientais. Dessa forma, além de contribuir com a redução da disposição de resíduos sólidos, 

utilizando parte deles na síntese de zeólitas, ainda se permite a utilização do produto dessa síntese para 

tratamento de efluentes líquidos. 

Através da Equação (2), apresentada no item de materiais e métodos, e dos dados obtidos 

pelos ensaios de remoção de Ag
+
 por adsorção realizados, pôde-se calcular a capacidade máxima de 

adsorção para cada sólido testado como adsorvente, utilizando como concentração final (Cf) a 

concentração de prata na solução após 24 horas de ensaio, por ser o tempo em que houve maior 

remoção de prata para os três adsorventes. 

Sendo assim, para a cinza volante a capacidade máxima de adsorção foi de 22,70 mg g
-1

 

enquanto que para a zeólita sintética merlinoíta foi de 29,43 mg g
-1

 e para a zeólita comercial 

clinoptilolita, 26,18 mg g
-1

, resultados que corroboram os anteriores, confirmando o melhor 

desempenho da zeólita merlinoíta dentre os materiais testados. 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, estudou-se a interação do íon prata proveniente de solução aquosa com 

diferentes materiais sólidos, que, neste caso, foram as cinzas volantes provenientes da combustão do 

carvão mineral, a zeólita merlinoíta sintetizada a partir desta cinza e a zeólita comercial clinoptilolita, 

tendo por objetivo a possível utilização destes materiais como adsorventes em tratamento de efluentes. 

Os resultados obtidos nesse estudo se mostram promissores, principalmente em relação à 

zeólita merlinoíta, pois demonstram a possibilidade de se utilizar um resíduo tóxico, como as cinzas de 

carvão, para a produção da zeólita merlinoíta, que é um material de grande interesse econômico 

devido às suas características e que poderá ser utilizado para tratar efluentes de forma bastante eficaz, 

contribuindo amplamente com a preservação do meio ambiente.  

Todas as amostras apresentaram poder de remoção de prata, no entanto, a zeólita 

merlinoíta apresentou características melhores para essa finalidade do que os demais materiais 

adsorventes testados. Essa afirmação foi comprovada por todos os resultados obtidos, já que a 

merlinoíta apresentou maior CTC, maior percentual de remoção de prata e maior capacidade máxima 

de adsorção.  



 

 

Em relação ao tempo de adsorção empregado, pôde-se vislumbrar que para a zeólita 

merlinoíta o tempo de contato entre a solução e o sólido adsorvente, provavelmente, poderá ser menor 

do que 6 horas o que torna a utilização deste material ainda mais interessante. No entanto, é necessário 

testar este adsorvente em um efluente real, a fim de verificar a sua eficiência frente aos demais 

componentes presentes no efluente. 

Os outros materiais testados, as cinzas de carvão e a zeólita comercial, também possuem 

características que permitem sua utilização como adsorventes no tratamento de efluentes, porém 

demandam mais estudos de forma a verificar quais as melhores condições em que se pode utilizá-los e, 

desta forma, tornar o processo mais eficiente.  
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