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RESUMO
Com o objetivo de desenvolver um processo para o controle de ellucntes gasosos foram estudadas as caractcristicas
mineralógicas c físico-químicas dos argilomincrais materiais que podem ser utili1.ados como sorvcntcs cm processos
industliais. Os argilonuncrais de interesse no estudo tem cm comum uma cstmtura de camadas 2: I. Consta do estudo
uma sélic de ensaios de caractelização dos materiais c ensaios de retençilo de elementos potencialmente contaminantes
associados às emissões gasosas. Foram realizados testes exploratórios. cm escala de bancada. utilizando como combustível
um óleo classificado pela ANP como I A, com 2-4% de emofrc. O aparato experimental usado no teste de combustilo
em leito estático consistiu de dois fomos tubulares, com um sistema que admite a passagem do gás. serpentina. além de
filtro e ampolas para coleta dos gases produzidos no processo. As amostras foram submetidas a etapas de preparação
que envolveram reduçilo de tamanho, homogencizaçilo c quarteamcnto . As análises químicas dos materiais. nessa etapa.
foram realizadas utilizando a téc1uca de lCP-MS Nos resultados obtidos com o MEV foi observada a presença de cloro
no resíduo fonnado a partir da venniculita, isso poderia indicar a fonnaçilo de compostos desse elemento com cálcio.
potássio ou o magnésio , presentes na amostra , c que poderia. ainda , explicar a adsorç<1o de outros elementos como o cobre
e cobalto, resultados obtidos utilizando a técnica de JCP-MS c voltamctria de rcdissoluçilo anódica.
PALAVRAS-CHAVE: Controle de efluentes, Argilomineral , sorçilo

L INTRODUÇÃO
O emprego dos argilominerais como material sorvente no tratamento dos clluentcs gasosos é considerado um campo
de grande importância, apresentando amplas perspectivas de utilização, no entanto. no Brasil, ainda nilo foram
suficientemente caracterizadas para este fim específico. A princípio foram estudados os argilomincrais que atuavamjuntos
com materiais calcários. Na natureza os calcários ocorrem associados a outros tipos de minerais c. no caso de calcc'trios de
origem sedimentar, os mais adequados para a utilização nesse tipo de tecnologia. a presença de aluminosilicatos é muito
comum. Desses aluminosilicatos os mais comuns são os argilominerais. dos quais podemos citar a iii ta . a montmorilonita.
a caulüuta, entre outros. Os calcários utilizados podem ser tanto calcíticos como dolomíticos. Das rcaçõcs desse material
pode ser observado que, no caso de um calcário dolomítico, o pcriclásio (MgO) se comportaria como inerte. no intervalo
de temperatura em que ocorre o processo (da ordem 750-850°C, à pressilo atmosférica). Desta fonna. os elementos
metálicos voláteis podem ficar retido nos sorventcs, não somente como resultados de rcaçõcs químicas, como também
como conseqüência do processo de condensação que ocorrem na superfície das partículas dos sorvcntcs (Sloss L.L.
1992).
Os estudos dos argilominerais quanto a sua classificação tem sido implementado pela AIPEA (Association lntcmationalc
pour I'Éilidc des Argiles) , entidade que mantém ligação estreita com a IMA (lntcrnational Mincralogical Association).
Dos argilominerais, o gmpo da esmectita (Oscarson D.W. et al. , 1994 ). que inclui a montmorilonita c da vc rmiculita
(Vcith J.L., 1979) poderiam apresentar uma boa perspectiva para a utilização proposta como sorvcntcs. Desta fonna . este
estudo terá como alvo principal os gmpos mencionados .
Os argilominerais pertencem à família dos filossilicatos e contém todas as folhas tetraédricas contínuas c bidimensionais
caracteristicas da composição T205 (onde T= Si, AL Be ... ); os tetracdros possuem três vértices comuns com os outros
tetraedros constilllintes das folhas, o quarto vértice pode apontar para cima ou para bai.\O. De ntro da unidade cstmturaL
as folhas tetraédricas estão unidas por intem1édio de folhas octaédricas ou de gmpos de cátions coordenados. ou. ainda.
de cátions individuais. Esta dcfuução engloba todos os argilonuncrais, inclusive os do gmpo da scpiolita-paligorsquita.
antes considerado como pseudo-filossilicatos, ou, ainda, como inossilicatos (Alves D.B., 1990).
Os minerais do gmpo das esmectitas são fonnados pelo empilhamento de camadas 2: l ao longo do ci.\O Z c exibem
várias substituições isomórficas de cátions, tanto nas posições tetraédricas quanto nas octaédricas. Os minerais do gmpo
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da vcnniculitas também são fonnados pelo empilhamento de cmnadas 2: I ao longo do eixo Z. Apresentam importantes
substituições nas folhas octaédricas c tetraédricas. A carga tetraédrica negativa resultante é compensada, cm parte. por
substituições octaédricas. c cm parte por c:ítions intercambiáveis na posição das intcrcamadas (Brindlcy, 1980a). O
esquema da camada 2: I pode ser visto na figura I. O gmpo das honnitas, a atapulgita e a sepiolita, principalmente são
silicatos de magnésio hidratado. podendo apresentar substituições isomórficas parciais de magnésio por alumínio e/ou
ferro. caracterizando-se como uma estrutura ripiforme, semelhante à dos anfibólios.

Cátions Trocáveis
nH20

Figura 1: Estmtura dos argilominerais com camada 2: I.

(baseada em Brown 1972) Alves D.B. (1990)

2. MATERIAIS E MÉTODOS
-,

Foi realizada a caractcri;.ação dos materiais a fim de elucidar os parâmetros necessários à sua utili;.ação. Foram realizados
testes exploratórios. cm escala de bancada. utilizando um óleo combustível pesado (Classe ANP I A, 2-4% de teor de
enxofre, como fonte de so2 c elementos potencialmente contaminantes.

2.1.Amostragem e métodos Analíticos
As amostreis foram submetidas a etapas de preparação que envolveram a cominuição, homogenei7.ação c quarteamento.
As análises químicas foram realizadas pelo Instituto de Radioproteção c Dosimetria (IRD). As <'lmostras. depois de
solttbili;.adas. foram analisadas utilizando um ICP-MS (lnductivcly Coupled Plasma Mass Spectromctry). A determinação
da área superficial c o estudo da porosidade do material foram reali;.adas utilizando o ASAP (Accelcratcd Surfacc Arca
and Porosimctry Systcm). Micromcritcs. 2010. utilizando a técnica de adsorção I desorção de nitrogênio. A an{Jliscs
mineralógicas foram cfctuadas no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), empregando um SEM/XDS (Scanning
Elcctron Microscopy/X-ray Dispcrsive Spectroscopy) LEO S440, equipado com um sistema de microanálisc por
dispersão de energia Link ISIS UOO com dctctor SiLi Pentafct,janela ultra fina ATW II, de resolução de 133 eV para 5,9
keV As análises foram cfctuadas com 20 kV de tensão de aceleração de elétrons. Foram utilizados para a detenninação
da composição mineralógica. um difratômetro de Raios X (XRD), Siemens AXS, 0505 c a técnica de fluorescência de
Raios X (Phillips. modelo TW2400) O equipamento TGA-DTA simultâneo- SDT 2960 dispõe a técnica instrumental na
qual submete-se uma dada amostra a pesagens constantes numa tennobalança, que é aquecida num fomo de atmosfera
controlada. O equipamento combina duas técnicas simultâneas, a Análise Tem10gravimétrica (TA) e a Análise Ténnica
Diferencial (DTA). Para a obtenção da foto do material calcário foi utilizado o microscopia ZEISS, modelo Axiomat
NAC, que tem incorporado um equipamento para microfotografia, câmara universal 24x36 mm.

2.2.Aparato Experimental
A montagem do experimento utili;.ado no teste de combustão cm leito estático consiste essencialmente de dois fomos
tubulares. com um sistema que admite a passagem do gás, uma serpentina, além de filtro e ampolas para captação do gás.
O esquema da montagem utili;.ada pode ser vista na figura 2.
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Figura 2: Esquema geral do equipamento experimental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O comportamento ténnico das amostras dos argilominerais estudados podem ser observados na figura 3. As condições de
análise foram as seguintes:
Limite de temperatura
ambiente até 1500 oc
Taxa de aquecimento
10 °C/min a 1500 oc
Taxa do gás de purga
O -100 mL/min na taxa inicial
O - 200 mL/min durante o experimento
Gases de purga Nitrogênio, Ar, Oxigênio, Argônio, Hélio (50 militorr no vácuo), ultmpuros
Resfriamento do fomo
Ar limpo e seco ( 1500 à 50 "C em menos de 30 minutos)
Sam pl c : Esmec tlta 150
Sne
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Figura 3: AnMisc no TGA das amostras de csmcctita c venniculita, respectivamente.

-.

As amostras estudadas apresentaram transfonnaçõcs cm temperaturas similares. Deve-se ressaltar, no entanto, que este
comportamento é devido a que o material tem uma composição de variados argilominerais. A esmcctita se constitui de
montmorilonita, caulinta c ilita , conforme podemos observar nos difratogramas apresentados na figura 4. A vermiculita
mostra cm sua composição também a sepiolita c a caulinita A maioria dos argilominerais sofre uma dilatação por ação do
calor. Esta é uma característica que pode ser interessante ao processo. Esta dilatação é uma conseqüência do aumento de
sua energia interna _que implica cm uma maior amplitude das vibrações moleculares c, portanto um maior distanciamento
entre seus constituintes cstmturais. Neste caso favoreceria , segundo Santos ( 1994) a captação de elementos potencialmente
contaminantes devido a dcsidrataçi\o e/ou dcsidroxilação, que liberaria os canais dos cristais dos argilominerais, os quais
podem funcionar como sorvcntcs c também como " microrcatorcs", aproximando entre si as moléculas sorvidas e, assim,
propiciando as condições para que ocorra rcaçõcs químicas.
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Figura 4-. Resultados de DRX da amostra de esmectita e vemliculita.
Nas condições ensaiadas foi observada uma volatilização de cádmio c de arsênio. As concentrações dos elementos no
combustível eram de Tl.G I c 498.56 ppb, respectivamente. 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 o flúor e o cloro. Foi observado a presença de cloro no resíduo
obtidos a partir da vcnniculita (figura 5). Este fato poderia indicar a formação de compostos desse elemento com o cálcio,
potássio ou magnésio, presentes na amostra, e que poderiam explicar também a adsorção de outros elementos como
cobre e cobalto. Um estudo de novos intervalos de temperatura são requeridos, além um possível ajuste de parâmetros
para melhor entendimento do processo. O aumento da temperatura tende a colapsar a estrutura cristalina do mineral c,
portanto. sofre um processo irreversível de transfonnação. Este processo ocorre a diferentes temperaturas para os diversos
minerais de argila. A tratabilidadc dos efluentes gasosos com o material estudado , no entanto , é possível, desde que haja
um aprofundamento nos estudos, c altamente rccomendéÍvel, devido ao custo e acessibilidade do material.
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Figura 5. Espectros do resíduo da vcnniculita após o teste de sorção
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