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Resumo 

A produção mundial de zeólita sintética é estimada em 1,5 milhões t/ano, sendo que 

dois terços se destinam à manufatura de detergentes, e o terço restante aos processos de 

catálise. O tripolifosfato de sódio utilizado na fabricação de detergente contribui para 

crescimento rápido de algas, que por outro lado resulta em consumo excessivo de oxigênio.  A 

falta de oxigênio e a produção de H2S, metano e CO2, gerados pela deterioração das algas, 

pode levar à morte de peixes e outros organismos. Por isso, na última década vem se 

observando a substituição do tripolifosfato de sódio, nos detergentes, pela zeólita, 

principalmente nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. O principal objetivo 

deste estudo é a otimização de processos de síntese da zeólita 4A, a partir de cinzas leves da 

combustão do carvão de Candiota (RS), destinadas a aplicações industriais como a fabricação 

de detergentes. Para a síntese da zeólitas 4A foram utilizadas 30g de cinzas e 300 ml da 

Na(OH) 2M, a mistura foi mantida a 100°C por 2 horas com agitação constante. Após 

filtração o filtrado foi misturado a uma solução constituída por 3g de Al e 8,2 g de Na(OH), e 

agitada por 30 minutos. Essa mistura foi então colocada em estufa onde permaneceu por 90 

minutos, após foi mantido na estufa por mais 150 min a 95°C. Os cristais obtidos foram 

lavados ate que alcançaram o pH aproximado de 10. A capacidade de troca catiônica é uma 

das principais propriedades das zeólitas, visto que estes materiais possuem uma vasta gama de 

aplicações adsorventes. Para os testes da Capacidade de Troca Catiônica (CTC) foram 

utilizadas 0,5g de amostras de zeolitas sintetizadas e amostras da zeolita comercial (IQE, 

Espanha). Cada zeolita foi colocada em contato com uma solução de CaCl2 0,1M e agitada 

por 30 minutos.  Os valores de CTC obtidos para as zeólitas sintetizados neste estudo foram 

de 5,0±0,3 meq g
-1

, valor próximo ao obtido para a zeolita comercial de alta pureza (5,4±0,2 

meq g
-1

). Esses resultados preliminares indicam que a zeolita sintetizada apresentando 

potencial para utilização como trocadores iônicos. 

 
 

  

 

Caracterização e síntese da zeólita 4A, a partir de cinzas de 

carvão, visando sua utilização em detergentes 

223


