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Resumo 

 

O crescimento de atividades agrícolas tem impulsionado o estudo de novos métodos de 

cultivo. Uma alternativa atrativa é o cultivo zeopônico, no qual zeólitas enriquecidas com 

sais, funcionam como um sistema de liberação gradativa de nutrientes no solo. Este trabalho 

teve como objetivo desenvolver zeólitas enriquecidas com nitrogênio (NH4NO3), visando 

ação fertilizante. Os testes foram conduzidos com Zeólitas 4A comercial (IQE 

Saragoza/Espanha). As zeólitas foram ocluídas com NH4NO3 em proporções 1:3 e 1:4 

(zeólita:sal) e submetidas a tratamento térmico a 185 °C. Testes de lixiviação, em sistema 

estático, foram conduzidos em solução simuladora de solo (CaCl2, KCl e MgCl2), numa 

relação de 0,5 % (m/v).  O material zeolítico foi mantido em contato com a solução por 

diferentes períodos de tempo, sendo sólido e solução separados e armazenados para 

caracterização. As zeólitas foram analisadas por espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) e as soluções foram analisadas por espectroscopia UV-Vis 

com determinação de íons NH4
+ (método de Nessler) e NO3

- (método derivativo). Foram 

testadas formas de incorporação das zeólitas enriquecidas em diferentes matrizes como 

biofilmes de gelatina e recobrimento por filme de acetato de celulose. Análises das zeólitas 

4A, por FTIR, indicaram picos característicos em 1.006, 666, e 555 cm-1. Picos referentes aos 

íons nitrato (1.385 cm-1) e amônio (1.400 cm-1), também foram observadas nas zeólitas 

ocluídas. Ensaios de lixiviação resultaram em uma liberação maior de íons NH4
+ em relação 

aos íons NO3
-, indicando que a presença de eletrólitos na solução altera a cinética de liberação 

dos íons. Ensaios complementares encontram-se em andamento. O estudo indica que as 

zeólitas 4A ocluídas com nitrato de amônio são recursos promissores como fertilizantes com 

liberação lenta de nitrogênio.  
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