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RESUMO 

No presente trabalho são mostradas as 
características mineralógicas e físico-químicas de 
materiais calcários e argilominerais que podem ser 
utilizados como sorventes em processos industriais. Os 
compostos de cálcio são normalmente utilizados como 
sorventes no controle da emissão de gases ácidos. A 
capacidade de redução de emissões de elementos 
metálicos potencialmente contaminantes, usando essa 
tecnologia, tem sido objeto de muitos trabalhos de 
pesquisa. Esse trabalho dá continuidade a um estudo 
prévio de caracterização de calcários brasileiros, 
calcíticos e dolomíticos, e de argilominerais 
considerados mais propícios ao emprego dessa 
tecnologia, devido às suas características estruturais. 
Foram selecionados um calcário dolornítico proveniente 
de São Paulo , Sudeste do Brasil e um argilomineral 
(vermiculita), originário do Piauí, região Nordeste do 
País. Consta do estudo uma série de ensaios de 
caracteriz'!ção dos materiais , os quais em seguida serão 
submetidos a ensaios de retenção de so2 e de elementos 
potencialmente contaminantes associados às emissões 
ácidas . Foi estudada, em escala de bancada, a influência 
da temperatura de operação (750-850°C) e da 
granulometria do sorvente (0,3 - 0,8mm), na distribuição 
de tamanho de poros, na adsorção de so2 e elementos 
metálicos voláteis. 

INTRODUÇÃO 

Os materiais calcários são tradicionalmente 
utilizados no controle da acidez de efluentes líquidos e 
gasosos em vários países. No Brasil, no entanto, ainda 
não foram suficientemente caracterizados para o fim 
específico de controle das emissões gasosas. O emprego 
de argila como material sorvente no tratamento de 
etluentes gasosos é considerado um campo promissor a 
ser explorado, apresentando amplas perspectivas de 
utilização (Uberol M. et al 1991 ). 

A produção de energia a partir de combustível 
fós sil, a incineração de resíduos e os processos 
metalúrgicos geram emissões gasosas ácidas, contendo 
arsênio, cromo, chumbo, cádmio, mercúrio, entre outros 
elementos. A alta volatilidade desses elementos faz com 
que o tratamento desses efluentes se torne uma tarefa 
complexa. Em geral, o controle da emissão de gases 
ácidos, pela indústria, consiste na injeção de partículas 
de materiais sorventes no fluxo de gás. Os sorventes à 
base de compostos de cálcio são amplamente usados, 
devido ao seu baixo custo e elevada capacidade de 
sorção, no tratamento de efluentes gasosos que contêm 
espécies ácidas agressivas, tais como; S02, HF, c HCI. A 
sorção de um elemento metálico volátil por um sólido 
qualquer poderá ocorrer por meio de adsorção física ou 
química, por uma reação química, ou, ai nda, como uma 
conseqüência da combinação desses processos. 

No caso do processo de captura do dióxido de 
enxofre pelo uso de um materia l calcário acontecerão as 
seguintes reações: 

CaC03 (calcita) ~ CaO (calcário) + C02 (1) 

CaMg (C03h( dolomita) -+ C aO( calcário)+ 
MgO (periclase) +2C02 (2) 
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CaO (calcário)+ S02 + '12 0 2 ~ CaS04 (anidrido) (3) 

Das reações anteriores vê-se que, no caso de ser 
utilizado como sorvcnte um calcário dolomítico (2), o 
periclase (MgO) se comportaria como inerte, na faixa de 
temperatura em que ocorre o processo (da ordem 750-
8500C, à pressão atmosférica). Assim, pois, os 
elementos metálicos voláteis podem ficar retidos nos 
sorventes, não somente como resultados de rcações 
químicas, mas também como conseqüência de processos 
de condensação que ocorram na superfície das partículas 
dos sorventes (Sloss L.L. 1992). 

É conhecido, que as rochas calcúrias que 
apresentam alta porosidade tem maior capacidade de 
reagir com o S02. Dam-J ohanscn & Oslcrgaard ( Jl)l) I) 
mostraram que a capacidade de retenção dos sorventcs 
estava correlacionada com a textura física, que por sua 
vez apresentava uma estreita relação com a idade 
geológica da rocha. Nesse sentido, foi realizado um 
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estudo prévio sobre a porosidade das rochas, e a partir 
desses resultados foi feita uma pre-seleção dos materiais 
utilizados nesse trabalho. 

MA TERIA IS E MÉTODOS 

Foram realizados testes exploratórios, em 
escala de bancada, utilizando um óleo combustível 
pesado (Classiticação ANP I A, 2-4% de teor de 
enxofre), como fonte geradora de S02• As experiências 
de combustão foram realizadas com cada um dos 
sorventes estudados. A quantidade de calcário utilizada 
foi calculada tomando como base as reações anteriores, 
assumindo uma relação mínima estequiométrica 2:1, a 
partir do teor de enxofre do combustível. 

Amostragem e Métodos Analíticos 

As amostras foram submetidas a etapas de 
preparação que envolveram redução de tamanho, 
homogeneização e quarteamento. As análises químicas 
foram realizadas pelo Instituto de Radioproteção e 
Dosimetria (IRO - Rio de Janeiro - Brasil). As 
amostras, após solubilização, foram analisadas usando 
um ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry). A determinação da área superficial e o 
estudo da porosidade do material foram realizados 
utilizando o ASAP (Accelerated Surface Area and 
Porosimetry System), Micromeritcs, 2010, usando a 
técnica de adsorçãol desorção de nitrogênio. As análises 
mineralógicas foram efetuadas no CETEM empregando 
um SEMIXDS (Scanning Electron MicroscopyiX-ray 
Dispersive Spectroscopy) LEO S440, equipado com 
sistema de microanálise por dispersão de energia Link 
ISIS L300 com detetor de SiLi Pentafet, janela ultrafina 
ATW II, de resolução de 133 eV para 5,9 keV. As 
análises foram executadas com 20 kV de tensão de 
aceleração de elétrons. Foram utilizados para a 
determinação da compostçao mineralógica, um 
difratômetro de Raios X (XRD), Siemens AXS, 0505 e 
a técnica de tluorescência de Raios X (Phillips, modelo 
TW2400). As análises térmicas utilizaram termobalança 
(Simultaneous DT A - TOA , TA Instruments, modelo 
SDT 2960), enquanto que para a determinação de 
enxofre foi utilizado o LECO SC- 232, Modelo 781 -
400- 100. 

Aparato Experimental 

O aparato experimental usado no teste de 
combustão em leito estático consiste, essencialmente, de 
dois fornos tubulares, com um sistema que admite a 
passagem do gás, uma serpentina, além de filtro e 
ampolas para captação do gás. O aparato utilizado para 
nos experimentos de adsorção está mostrado na Figura 
l. 
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Figura 1. Esquema do aparato experimental 

Da Figura vê-se que no primeiro forno o 
combustível fóssil é pré aquecido e queimado, liberando 
uma corrente gasosa para um segundo forno que contém 
o reator e o leito de sorvente. A corrente gasosa passará, 
então, por um filtro e será coletada em ampolas para 
posterior análise em cromatógrafo de gases. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização dos sorventes 

A composição química dos materiais, foi obtida 
empregando a técnica de fluorescência de raios X , para 
determinação dos seus compostos maiores e menores. A 
Tabela 1 a seguir lista os compostos minerais comuns 
aos dois materiais investigados. 
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Tabela 1 - Composição química dos sorventes 

Calcário(%) Vermiculita (%) 

C aO 34,6 1,6 

MgO 24,8 20,7 

Si02 12,0 44,3 

Fe203 0,45 8,6 

K20 0,19 3,4 

Ah03 0,88 12,7 

A caracterização mineralógica dos materiais foi 
realizada empregando um difratômetro de raios X, cujos 
resultados são apresentados na Figura 2. 

(a) 

2 thela 

(b) 

21heta 

Figura 2 - Difratogramas das amostras de calcário (a) e 
vermiculita (b) 

Das Figuras acima, identifica-se com relação ao 
material calcário dolomítico, a presença dos picos 
primários e secundários do calcário e da dolomita, e, 
ainda, picos correspondentes à caulinita e à ilita. Na 
amostra de vermiculita podemos observar além dos 
picos da vermiculita, primários e secundários, a presença 
dos picos correspondentes à sepiolita e à caulinita. 

Análise térmica dos sorventes 

A reatividade do S02 com os sorventes sólidos 
tem sido relacionada com a área superficial e a 
porosidade intrínseca dos materiais. Para a determinação 

das faixas de temperaturas de trabalho, foram realizados 
ensaios usando análises térmicas diferenciais 
(TG/DTA). Da queima do combustível resulta uma 
corrente gasosa que passará através do sorvente, 
transformando o S02, em CaS04 como mostra a reação 
(3). O fato dessas reações acontecerem em elevadas 
temperaturas, conduzem ao aparecimento de uma 
estrutura porosa no sorvente que ao início se apresenta 
pouco desenvolvida. O tempo requerido para a etapa de 
calcinação (1) é muito pequeno, se comparado com o 
associado a segunda reação, de sulfatação (3). 

A partir dos resultados iniciais obtidos foi 
escolhida a temperatura de 650°C como sendo a ideal 
para minimizar a ocorrência de resíduos decorrentes da 
combustão do óleo diesel, já que a combustão total 
ocorre em torno de 550°C. Em relação ao calcário, se 
observou que à temperatura em torno de 760°C ocorreu 
a sua transformação de CaC03 para CaO. No caso da 
vermiculita foi estabelecida uma faixa de temperatura de 
trabalho entre 200 e 400°C e, ainda, no nível superior de 
850°C. A vermiculita apresentou uma dilatação térmica 
visível, a olho nu, a partir da temperatura de 350°C, que 
pode ser explicada como uma conseqüência do aumento 
da sua energia interna. Esse fato implicaria na existência 
de uma maior amplitude das vibrações moleculares e, 
portanto, em um maior distanciamento entre seus 
constituintes estruturais. A Figura 3 mostra as 
microfotografias obtidas com microscópio eletrônico de 
varredura, à temperatura de 850°C, onde pode ser 
observado o início do rompimento da sua estrutura e a 
conseqüente expansão volumétrica do material. 

(a) (h) 

Figura 3. (a) Vermiculita crua. (b) Vermiculita a 850°C, 
micrograifa obtida com o microscópio eletrônico de 
varredura - MEV 
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Ensaios de calcinação e medidas de área superficial 

O comportamento da amostra de calcário quando 
submetida à diferentes temperaturas de calcinação 
(700°C, 800°C e 850°C) pode ser observado na Figura 
4. 
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Figura 4. Análise térmica (TGA/DTA) do calcário 

Da Figura acima e, ainda, levando em conta os 
resultados obtidos para as medidas de área superficial 
(ao porosímetro de nitrogênio), podemos citar que; à 
temperatura de 700°C correspondeu uma área 
superficial de 19,16 ± 0,33 m21g, sendo o volume de 
microporos correspondente a 0,015905 cm3/g, enquanto 
que a área superficial de microporos foi de 18,6847 
m21g, a área da superfície externa foi de 0,4731 m2/g. À 
temperatura de 800°C a área superficial foi I 0,6 ± 0,53 
m21g, o volume de microporos correspondeu a 0,001856 
cm31g, a {Jrea de microporos foi 5,1106 m2/g e a área da 
superfície externa foi de 5,4917 m2/g. O aumento da 
temperatura para 850°C resultou numa área superticial 
de 8,363 ± 0,51 m2/g, o volume de microporos 
correspondeu a 0,007944 cm3/g, área de microporos foi 
14,3276 m2/g, enquanto que aMeada superfície externa 
foi 5,9644 m2/g. 

Para a vermiculita foram anotados os valores de 
área superficial 1,893 m2 /g para a amostra crua, de 3,494 
m2/g para a amostra submetida a tratamento térmico de 
300°C e 7,99 m2/g para a temperatura de 750°C. 

De acordo com os resultados obtidos com a 
amostra de calcário, foi confirmado que as faixas 
operacionais de temperatura mais adequadas para se 
obter um material com as características desejadas para 
um sorvente foram aquelas mais prox1mas da 
temperatura de calcinação (765°C). Conforme já fora 
discutido anteriormente as etapas de calcinação e 
sulfatação devem ocorrer quase que simultaneamente 
durante o processo. Com relação à vermiculita, os 
resultados obtidos em relação ao aumento da Mea 
superficial, apontam para uma faixa de temperatura de 
trabalho no intervalo de 3ooac a 750°C. 
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Ensaios de adsorção 

Inicialmente foi realizada uma série de ensaios 
com diferentes calcários, em função de sua idade 
geológica. A partir dos resultados de área superficial 
obtidos por porosimetria foi selecionada a amostra de 
calcário (SP1) para dar continuidade ao estudo de 
retenção de gases e elementos voláteis potencialmente 
contaminantes. 

As microfotografias referentes aos resíduos de 
calcário e da vermiculita, obtidos após os testes podem 
ser vistas nas Figuras 5 e 6. O espectro obtido com o 
MEV, referente ao resíduo de calcário, pode ser 
observado na Figura Se. A análise desse espectro 
apresenta, no primeiro pico visível o oxigênio, no 
segundo o magnésio, no terceiro o silício, o quarto é o 
pico do ouro que recobre a amostra, o quinto pico 
representa o enxofre retido na amostra como sulfato, 
enquanto que o sexto pico é referente ao cálcio residual, 
visto que foi usado um excesso de aproximadamente 
20%, em relação a estequiometria, sendo o sétimo um 
pico secundário também de cálcio. 

(a) (b) 

(c) 

.J 
Figura 5. (a) Microfotografia do calcário cru obtido com 
MEV. (b) Microfogratia do resíduo calcário. (c) 
Espectro do resíduo do calcário 

No que se refere às transformações estruturais 
da vermiculita observou-se que a 300°C não houve uma 
alteração macroscópica significativa. No entanto, o 
exame do espectro do material cru em relação ao 
resíduo, quando investigado ao microscópio eletrônico 
de varredura, mostrou que já se apresentam distintas 
texturas entre os materiais, como pode ser observado na 
Figura 6. 
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Figura 6. Microfotografias e espectros da amostra de 
vermiculita e do resíduo após o teste de sorção 

Influência da granulometria dos sorventes e 
temperatura na sorção de elementos contaminantes 

As Figuras 7 e 8, permitem observar o 
comportamento dos materiais sorventes em diferentes 
granulometrias , em dois níveis de temperatura. 
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Figura 7. Per til de concentração de elementos 
potencialmente contaminantes no calcário, (a) 8= 
600°C (b) 8= soooc 

Da Figura acima, se pode observar que para o 
vanádio, tanto a 600°C como a 800°C, houve um 
aumento de sua concentração no resíduo. Os resultados 
em relação ao tamanho das partículas mostraram que a 
variação de granulometria desde valores menores que 
0,3 mm até valores maiores que O,R mm foram 
satisfatórios, em termos de retenção desse elemento. 
Quanto ao cobre e ao chumbo, no entanto, foi 
identificado que a operação à temperatura de 800°C 
tendeu a ser mais eficiente para a retenção desses 
elementos quando se usou partículas mais tinas de 
sorvente, ou seja, menores que 0,3 mm. Por outro lado, a 
granulometria maior que 0,8 mm foi a mais 
recomendada para a retenção do arsênio. Este elemento, 
assim como o Cd, Ge, Mo, Pb, Sb e Zn são 
reconhecidos como elementos voláteis, mas ditos como 
sendo representativos de exemplos de elementos que 
podem condensar no interior dos dutos ou, ainda, 
mediante contato com as partículas do sorvente 

A Figura 8 ilustra os resultados de sorção dos 
elementos contaminantes, usando a vermiculita como 
sorvente, para as temperaturas de 300 e 850°C. 
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Figura 8. Perfil de concentração de elementos 
potencialmente contaminantes na vermiculita após 
sorção em diferentes temperaturas 

Da Figura 8 se observa que houve uma 
concentração maior de alguns dos elementos tais como; 
Co, Cu, Ge, Nb e U nos resíduos, quando se operou a 
baixa temperatura (300°C), do que quando se operou em 
temperatura elevada (850°C). Embora, esses resultados 
possam parecer inconclusivos, tal vez possam ser 
explicados como uma intensificação dos efeitos de 
condensação que ocorrem em temperaturas mais baixas, 
em contra ponto ao fato de que o material à 850°C 
encontra-se expandido e exposto à uma condição mais 
favorável de volatilidade e com maior possibilidade de 
arraste dos elementos potencialmente contaminantes. 
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Na Tabela 2 pode-se observar, ainda, os valores 
em ppb dos elementos que não podem ser visualizados 
na Figura R, devido à restrições de escala grática. 

Tabela 2. Resultados de análise química obtidos com o 
ICP-MS (ppb) 

Vermiculita Resíduo a 300°C 

Ge 20,35 22,21 

Nb 94,46 102,01 

u 0,622 0,723 

É conhecido, através da literatura técnica (Sloss 
L.L., 1992 ) que elementos volatilizados em 
temperaturas relativamente altas, podem se condensar na 
superfície das partículas, com a queda de temperatura. 
Desta forma, esse processo de condensação como modo 
de retenção de elementos potencialmente contaminantes 
deve ser considerada como predominante, bem como as 
demais reações químicas apontadas como prováveis. 

Ainda, segundo Hartman M. & Trnka O. (1993) 
o óxido de cálcio quando em presença de oxigênio, pode 
reduzir as temperaturas do processo, ticando em torno 
de 5R0°C. 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos nesse estudo, 
podemos observar que a temperatura adequada para o 
emprego de materiais calcários, in natura, em processos 
de sorção de elementos potencialmente contaminantes 
deve se situar entre 750 a 850°C. 

Uma das possibilidades que devem ser 
consideradas com muito critério reside na condição de 
se realizar um pré-tratamento do material calcário, em 
especial à temperatura de 765°C, que resulta numa maior 
área superficial específica e no maior volume de 
microporos. 

Ainda, se por um lado para o material calcário a 
faixa entre 750-850°C, se mostrou como a mais 
adequada, por outro, para a vermiculita o seu 
desempenho como sorvente, nessa mesma faixa de 
temperatura, foi inferior àquele obtido com o calcário. 

Nas condições ensaiadas foi observou-se que 
houve volatilização de cádmio e arsênio, ainda, que 
empregando o material calcário como sorvente. Esses 
resultados ora obtidos contrariam o que foi observado 
por outros autores; Ho T.C., Lee H.W., Chu J.R., Hopper 
J.R. & Bostik W.D. (1994) que destacaram, em especial, a 
possibilidade de utilização de materiais dessa natureza 

para uma eficiente captação/sorção de cádmio em fluxos 
gasosos, em temperaturas elevadas. 

O molibdênio apresentou um comportamento 
similar ao observado para o germânio. Uma fração ficou 
retida nos materiais sorventes, enquanto que outra 
permaneceu volatilizada no fluxo gasoso. Alguns dos 
elementos considerados como não voláteis nas 
condições de temperaturas ensaiadas (cobre, cobalto) 
poderiam apresentar um comportamento volátil em 
função da afinidade com elementos reconhecidamente 
voláteis como flúor e cloro. 

Nos resultados obtidos com o MEV foi 
observada a presença de cloro no resíduo da vermiculita, 
fato esse que poderia indicar a formação de compostos 
desse elemento com cálcio, potássio ou o magnésio, 
presentes na amostra, e que poderia, ainda, explicar a 
adsorção de outros elementos como o cobre e cobalto. 

Não foi considerado na análise dos resíduos, a 
associação dos elementos retidos às diversas fases 
mineralógicas presentes nos materiais. Este .trabalho 
deverá ainda ser realizado, numa etapa futura, visto que 
as rochas estudadas apresentam em sua composição 
percentagens consideráveis de argilominerais, como 
ilita, caulinita, e pequenas quantidades de 
montmorilonita, conforme mostrado nos difratogramas 
apresentados nas Figuras 2 e 3. 

397 

BIBLIOGRAFIA 

Alvors P. and Svedberg G. 1992. Modelling of lhe 
simultaneos calcination, sintering and sulphation of 
limestone and dolomite. Chemical Engineering 
Science. 47,8: 1903-1912. 

Dam-Johansen K., Ostergaard K. 1991. High
temperature reaction between sulphur dioxide 
and limestone - I. Comparison of limestones in 
two laboratory reactors and a pilot plant. Chem. 
Eng. Sei. 26: 3: 827-837. 

Hartman M. Trnka O. 1993. Reactions between calcium 
oxide and t1ue gas containing sulfur dioxide at 
lower temperatures . AichEJournal, 39.4:615-624. 

Ho T.C., Lee H.W., Chu J.R., Hopper J.R., Bostik W.D 
1994. Metal capture by sorbents during tluidized
bed combustion. Fuel Processing Technology, 39: 
373- 388. 

Jozewick W ., Gullet B.K. 1995. Reaclion Mechanisms 
of dry Ca-based sorbent with gaseous HCl. Ind. 
Eng. Chem. Res. 34, 607-612. 

Sloss L.L. 1992. Halogen errusstons from coai 
combustion. IEA coai Reserch. IEACR/45. 62 pp. 



W. C. Pereira,. R.L.C. Santos e R. C. Villas Boas 

Uberol M., Shadman F. 1991. High-temperature 
remova! of cadmium compounds using solid 
sorbents. Environ. Sei . Technol., 25, 7: 1285-
1289. 

AGRADECIMENTOS 

Ao CETEM pelo apoio, à FAPERJ pela Bolsa de 
Estudos FPD e pelo auxílio instalação que possibilitou a 
montagem do aparato experimental, ao IRO pelas 
análises no ICP-MS realizadas pela Maria Luíza Godoy, 
a Renata Rianeili, bolsista de Iniciação Científica, e ao 
Setor de Caracterização Tecnológica (SCT/CETEM) 
pelas análises no microscópio eletrônico de varredura e 
no difratômetro de raios X. 

398 


