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Resumo

presente em teores de 5% a 6% em peso,
bem como avaliar o comportamento. de
outros elementos colixiviados tais como
potássio, ferro, magnésio, cálcio e
enxofre.

Neste trabalho foi estudada a lixiviação
ácida do xisto pirolisado do Processo
PETROSIX, visando a extração do aluminio,

1 .Introdução

verificar o compbrtamento do alumínio
contido nesse material frente a diferentes
agentes de ataque. Embutida está, nessa
proposição, a análise da possibilidade d.e
recuperação desse elemento, presente em
teores de 5% a 6% em peso, através de uma
avaliação comparativa de diferentes
processamentos constantes da literatura,
que trata da lixiviação ácida de materiais
tais como xistos, argilas, cinzas de carvão
e outros. Ressalta-se nesse ponto a
pertinência desse estudo unicamente às
etapas de preparo e digestão ácida do xisto
pirolisado de processo. Entretanto, a
avaliação de elementos colixiviados com o
alumínio, tais como,potássio, ferro,
cálcio, magnésio e enxofre, foi também
levada a efeito buscando delinear os
paràmetros fundamentais da lixiviação ácida
propriamente dita, tais como concentracão
do ácido, tempo e temperatura da lixivÍação
e granulação do xisto retortado.

O ~recesso Petrosix, descrito por MOREIRA 1
e , VARISco3 e RESENDE4, foi implantado em
São Mateus do Sul-PR pela Superintendência
de Industrialização do Xisto - SIX,
Petrobrás, se constituindo hoje, sem sombra
de dúvida, na única experiência brasileira
de grande envergadura, em operação, que
busca consolidar o uso do xisto - da
Forma~ão Irati - como alternativa
energetica viável. Conquanto constatemos o
desenvolvimento irretocável pelo qual
passou a otimização do processamento do
Xisto Irati objetivando a produção do óleo
de xisto, principalmente, verifica-se
entretanto que tal constatação não se
coaduna nem com o nível da abordagem da
problemática da poluição ambiental
envolvida nesse processo nem com a
inexistência de uma massa crítica de
projetes com a mesma envergadura e
objetividade que o Processo Petrosix,
direcionados no sentido de viabilizar a
utilização do resíduo da pirólise do Xisto
Irati como matéria-prima alternativa para a
Indústria Química de base.

o direcionamento desse estudo foi calcado
no correlacionamento existente entre a
composição mineralógica do material, dos
seus resíduos de lixiviação e os
rendimentos de extração tanto do alumínio
como do potássio, ferro, magnésio e cálcio.

O resíduo da industrialização do xisto
Irati constitui-se hoje, segundo COSTA
NETOS, em aproximadamente 90% em peso do
material original que alimenta o Processo
Petrosix, tal como hoje é conhecido. Esse
resíduo (xisto pirolisado de processo)
possui características poluentes, seja em
razão do seu conteúdo residual de enxofre
(2% a 3% em peso), seja pelas condições e
modalidades utilizadas no seu descarte. Com
a implantação da Usina Industrial, pela
SIX, com capacidade de produção de 50.000
b/d de óleo de xisto, a quantidade de
resíduo a ser descartado será de cerca de
90.000 t/d. Dentro desse escopo e
orientado no estabelecimento de um caráter
notadamente experimental, esse estudo trata
da lixiviação ácida do resíduo de pirólise
do Processo Petrosix buscando inicialmente

2. Materiais e métodos
2.1. Xisto pirolisado de processo
A amostra de xisto pirolisado de processo
(Processo Petrosix) utilizada neste estudo
foi coletada na Usina Protótipo do Irati da
Superintendência de Industrialização do
Xisto - Six, Petrobrás, São Mateus do Sul,
Paraná, a qual processa uma mistura das
duas camadas de xisto,- na razão de 1,7/
1,0 - da jazida de São Mateus do Sul.
O esquema de mineração utilizado envolve a
extração das la. e 2a. camadas que são
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misturadas, sendo que tanto o capeamento
como a camada intermediária são
consideradas estéreis ou rejeitas dessa
etapa e são utilizados para recobrir o
xisto pirolisado quando do seu retorno à
mina.

Minerais - CPRM/MME para análise
quantitativa de alumínio, potássio, ferro,
magnésio e cálcio. Os teores de cada um
desses elementos compõem o Boletim 423/
LAMIN/81 da CPRM.

Os finos produzidos nessa etapa sao
inaplicáveis à retortagem e, por isso, sao
separados na unidade de preparação de
sólidos, cujo produto é um fluxo de xisto
britado que é então alimentado à retorta.
Nessa etapa, o xisto flui por gravidade,
atingindo uma temperatura, cujo máximo está
entre 4800-5900C, após o que é resfriado em
água, sendo descartado por arraste
hidráulico (água), quando sua temperatura é
da ordem de 230o a 34ooc. o xisto
retortado é retornado à mina onde fica
exposto ao ar por alguns dias, sendo então
recoberto com as camadas estéreis.

2.3. Cálculo das concentrações dos
ácidos utilizados nas lixiviações
O cálculo das concentrações dos ácidos
clorídrico, sulfúrico, nítrico e
perclórico utilizados nas lixiviações
realizadas neste trabalho foi executado
tomando-se por base a análise química da
fração - 9 + 14 meshes. A base de cálculo
adotada foi de 1,5 vezes a quantidade de
ácido necessária para re~gir
estequiometricamente com os elementos
presentes na massa de amostra utilizada.
Esse fator 1,5 foi utilizado para que se
tivesse um excesso de ácido considerando
os outros elementos presentes em menor
percentual, incluindo os elementos-traço.
A partir dessa metodologia e considerando a
massa de ácido necessária para a lixiviação,
foram utilizadas duas concentrações de
ácido a saber: 5N e 0,5N, sendo que a
relação entre os volumes utilizados foi de
1:10, respectivamente, de tal forma que a
massa de ácido utilizada foi mantida
constante nas lixiviações.

Nas condições de descarte citadas acima,
observa-se, não raramente, veios de enxofre
elementar que nas condições locais é
oxidado a so2, sendo portanto fácil prever
o estabelecimento dos requisitos
necessários à lixiviação de parte da fração
inorgânica presente no xisto retortado.
A amostra de xisto retortado de processo
utilizada neste estudo, com cerca de 50 kg,
foi coletada e britada nos Laboratórios da
própria Usina.
A amostra, no seu todo, foi homogeneizada e
quarteada de acordo com a metodologia
descrita por SOUSA SANTos6. Submeteu-se a
fração oriunda do quarteamento a uma moagem
em almofariz (gral) de porcelana, até que
não houvesse mais resíduo na peneira de 9
meshes. Esse procedimento foi executado de
modo a não produzir finos em excesso uma
vez que, além de estar-se preparando o
material para o início dos ensaios,
objetiva-se também verificar a
homogeneidade, a nível de composição
química de macroelementos, de diferentes
frações granulométricas de modo a se poder
avaliar, não só a possibilidade de
trabalhar com uma faixa granulométrica
estreita, como também sua
representatividade em relação à amostra
como um todo.

2.4. Ensaios com xisto pirolisado de
processo
2.4.1. Lixiviação Âcida
As soluções ácidas utilizadas nas
lixiviações foram preparadas a partir de
ácidos concentrados, diluídos com água
destilada. Os ácidos utilizados foram:
HCl - marca GRUPO QUÍMICA~ teor mínimo 37%~ densidade: l,l85g/cm 3 ~ P.A.
H2so 4 - marca REAGEt1~ teor mínimo - 95% e
máximo - 98%~ densidade: 1,84g/cm 3 ~
P.A.
HN0 3 - marca RIEDEL (embalado pela HOECHST
DO BPASIL)~ teor mÍnimo- 65%~
densidade: 1,4g/cm 3 ; P.A.

Em função do exposto, separou-se por
peneiração o material moido em três
frações: - 9 + 14 meshes, - 14 + 48
meshes, e - 48 meshes. A fração com a
qual trabalhou-se, em razão do que será
apresentado no item 3 - Resultados e
Discussão, foi a de granulação entre 9
meshes e 14 meshes. Entretanto, foram
realizados ensaios cuja granulação do
material foi abaixo de 325 malhas, amostra
essa obtida por moagem em gral de porcelana
da fração - 9 + 14 meshes até não mais
restar resíduo na peneira de 325 malhas.

HC lO 4 - mar c a BAKER & ADM'!SON ~ teor mÍnimo
- 70% e máximo - 72%~ densidade:
1,67g/cm 3 ~ P.A.
Conquanto haja um interesse a nível de
'pesquisa fundamental no emprego de ácidos
orgânicos em processos de lixiviação, a
grande maioria dos processamentos
desenvolvidos a nível piloto e industrial
utilizam ácidos inorgânicos. Certamente
esse fato está ligado ao fator custo,
sempre ressaltado na avalia~ão e
desenvolvimento de rotas qu1micas de
ataque ácido de materiais objetivando a
extração de elementos químicos. Via de
regra, o custo dos ácidos inorgânicos
convencionais é inferior ao dos ácidos
orgânicos, Devem ser xessaltados os
efeitos de complexação que alguns ácidos
orgânicos desenvolvem em relação a vários
elementos, podendo trazer dificuldades
operacionais significativas quando do
tratamento das lixívias.

2.2. Análise química
As frações obtidas como descrito acima,
cada uma com aproximadamente quatro quilos,
foram novamente quarteadas até se óbter
como resutado final dessa operação uma
quantidade de amostra em torno de 250g.
Essas três frações foram enviadas ao DIQUIM/
LAMIN da Companhia de Pesquisa de Recursos
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As lixiviações ácidas foram executadas numa
aparelhagem de vidro pirex que constitui-se
em um balão de fundo redondo acoplado a um
condensador tipo "dedo frio". Esse conjunto
era colocado sobre uma chapa de
aquecimento com agitação magnética. Nas
lixiviações realizadas a quente (lOOOC) foi
utilizado um banho de Óleo Nujol, no qual
o balão de lixiviação era imerso, de forma
que toda sua superfície ficasse a ·
temperatura uniforme. A agitação do sistema
reacional foi feita por intermédio de um
agitador magnético revestido de "teflon".

foram obtidos por espectrofotometria de
emissão.
O aparelho utilizado foi o
espectrofotómetro Varian AA-175B sendo as
condixÕes utilizadas na leitura das
soluçoes em análise, em relação a cada um
dos elementos, dadas a seguir.
Al - corrente da lâmpada:-lO,OmA; fenda:
0,2nm; comprimento de onda: 309,3nm;
chama: acetileno-óxido nitroso
Fe - corrente da lâmpada: 5,0mA; fenda:
0,2 e 0,5nm; comprimento de onda:
372,0 e 248,3nm; chama: ar-acetileno
Ca - corrente da lâmpada: 5,0mA; fenda: 0,2
nm; comprimento de onda: 422,7nm;
chama: acetileno-óxido nitroso
Mg - corrente da lâmpada: 4,0mA; fenda: 1,0
nm; comorimento de onda: 202,5nm;
chama: ãr-acetileno
K - fenda: 0,2nm; comprimento de onda:
766,5nm; chama: ar-acetileno

O volume utilizado de ácido 5N nas
lixiviações foi de 20ml, enquanto que para
as lixiviações com ácidos 0,5N o vo.lume
usado foi de 200ml, sendo que a massa de
xisto pirolisado de processo lixiviado foi
mantida entre 5 a 6 gramas, tanto num
quanto noutro caso afim de manter constante
a relac;ão entre as massas tanto de material
lixiviavel como do ácido de ataque. o
procedimento experimental adotado é
descrito a seguir.
Pesa-se quantitativamente de 5 a 6 gramas
da fração - 9 + 14 meshes de xisto
retortado de processo; transfere-se em
seguida essa amostra de peso MAL para o
interior do balão de lixiviação por
intermédio de um funil vertendo-se em
seguida o volume de ácido requerido;
acopla-se o condensador de refluxo,
utilizado tanto nas lixiviações a frio
(300C) como a quente (lOOoc); transcorrido
o tempo de lixiviação o licor é filtrado em
buchner de teflon com papel de filtro,
conjunto esse pLeviamente pesado, sendo o
filtrado recolhido num quitassato; o
resíduo de lixiviação é lavado com água
destilada (150ml) sendo as águas de lavagem
recolhidas juntamente com o filtrado;
terminada a filtração, o filtrado é levado,
com água destilada, a um volume conhecido
em balão volumétrico de 250ml ou 500ml e
estocado em frascos plásticos de mesma
capacidade; o funil buchner contendo o
resíduo de lixiviação lavado, é colocado em
estufa a sooc por 12 horas para secagem e
pesagem subseq6ente, obtendo-se dessa forma
o peso do resíduo de lixiviação (MoLl •

Inicialmente, as soluções obtidas a partir
das lixívias ácidas foram previamente
analisadas de modo a obter a faixa de
concentração de cada elemento presente
para que, considerando as faixas de
concentração ptimas de leitura constantes
do catálogo de operação do citado aparelho,
pudessem ser confeccionadas tanto as
soluções padrão dos cinco elementos
listados anteriormente, como também a faixa
de diluição a ser utilizada na confecção
das soluções das lixívias a serem
analisadas. Com isso via-se também a
necessidade e/ou quantidade de supressante
de ionização a ser adicionado tanto nos
padrões como nas solucões de análise oara
alumínio, cálcio e potássio. Nas análises
de cálcio, e alumínio utilizou-se KCl como
supressante; nas de potássio, CsCl.
Uma vez obtidas as leituras de absorbância
ou emissão, correspondentes a cada uma das
soluções incluindo padrões e brancos, essas
eram então alimentadas a um programa cuja
função era primeiramente a de verificar a
coerência das leituras de absorbância ou
emissão obtidas na análise das solucões
padrão frente aos teores previamente
calculados para cada uma delas; essa
análise foi feita através do cálculo do
coeficiente de correlação que foi
obrigatoriamente exigido manter-se entre
0,95 e 1,00. Em segundo lugar, através
desse mesmo programa foi obtida a expressão
da melhor curva aue se adantasse aos dados
exneriment.ais. Tanto para alumínio como
para ferro, magnésio e cálcio foram obtidas
equaçoes de retas como mostra a equação (2)
y = ax + b
(2)
onde y é a concentração do elemento em
ug/ml e x a absorbância obtida na leitura.,

O cálculo do percentual de massa do xisto
retortado de processo solubilizado e/ou que
evoluiu como gás no ataque ácido (MLlxRP
foi obtido como mostra a equação (1).

!>1LXRP

HAL - MDL x 100
MAL

(1)

onde MAL é a massa da amostra de xisto
retortado de processo que foi lixiviada, em
mg; MoL é a massa do resíduo de lixiviação
ácida após secagem a sooc por 12 horas, em
mg.

Para o potássio que foi do"sado por emissão,
o tipo de curva que melhor traduziu a
relação entre concentração e as leituras de
emissão é apresentado na equação (3),
y = a ub
(3)
onde u é o valor da leitura por emissão.

2.4.2. Análise química das lixívias por
espectrofotometria de emissão e
absorção atómica
As soluções diluídas das lixívias obtidas
conforme descrito no item anterior, foram
analisadas por espectrofotometria de
absorção atómica para determinac;ão dos
teores de alumínio, ferro, magnesio e
cálcio, sendo que os teores de potássio

A máquina utilizada nesse cálculo foi a
HP-29C da Hewlett-Packard, sendo o programa
utilizado descrito em HEWLF.TT PACKARo7.
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Resalta-se nesse ponto a realiza2ão de
ensaios tipo branco, cuja execuçao seguiu a
mesma metodologia mencionada no item
anterior, a menos da amostra de xisto
pirolisado de processo.

Ressalta-se nesse ponto que, apesar de
constatada a redução da ~ranulação do xisto
pirolisado apÓs a lixiviàção, em sua grande
parte, esse resíduo é constituído ainda por
grãos macroscópicos que foram então
submetidos à análise.

Com o valor de y conhecido e o volume do
filtrado do licor de lixiviação, sabéndo-se
o fator de diluição adotado na confecção
das soluções para leitura e o volume final
das lixívias - filtrado + águas de lavagem
- calculou-se a massa de cada um dos cinco
elementos solubilizados.

3. Resultados e discussão
3.1 . Caracterização da amostra de xisto
pirolisado

A partir desse resultado, dispondo da massa
dQ xisto pirolisado e do percentual do
elemento na amostra, calculou-se o
percentual extraído de cada elemento (EE)
na lixiviação como mostra a equação (4).
EE
onde MEX é a massa
mg7 MxRP é a massa
processo utilizada
PE o percentual de
presentes no xisto

Inicialmente, como resultado advindo da
preparação da amostra utilizada neste
estudo, ficou caracterizada nesse
procedimento a homogeneidaqe de composição
química elementar do xisto pirolisado.
Foram determinados os teores de alumínio,
potássio, ferro, cálcio e magnésio em três
frações granulométricas a saber: - 9 + 14
meshes, + 14 - 48 meshes e - 48 meshes,
conforme Tabela I. Con~tntou-se dessa
forma, pelo menos no que tange aos
elementos em questão, a não ocorrência de
uma segregação significativa em função da
faixa granulométrica analisada.

(4)

extraída do elemento, em
de xisto retortado de
na lixiviação, em mg e
cada um dos elementos
retortado de ~rocesso.

2.4.3. Análise dos resíduos de lixiviação
por difração de raios-X

Tabela I - Teores de alumínio, potássio,
ferro, magnésio e cálcio de 3
(três) frações granulométricas
de xisto pirolisado de processo

A difratometria de raios-X foi utilizada
para a caracterização dos resíduos de
lixiviação a 1009C com HCl 5N, por 1, 2, 4
e 32 horas.

~
)

O aparelho utilizado foi o difratômetro de
raios-X PHILIPS com gerador PW-1140/90/96,
sendo as condições de análise dadas a
seguir: velocidade do gon~ômetro 29(29)/minJ velocidade do papel - 2cm/min7
voltagem e corrente - 40 kv/20mA7 tubo de
cobre com a radiação K-alfa do cobre1
filtro de Ni.

Alumínio total (%)
Potássio total (%)
Ferro total (%)
Cálcio total (%)
Magnésio total (%)

método utiliz.ado foi o método do
pô-lâmina escavada - que consiste na
prensagem a seco da am?stra pulverizada
(passada em peneira de malha n9 200) sobre
o porta amostra rotativo.

5,2
1,6
4,1
2,6
1,6

5,5
1,7
4,1
2,4
1,4

5,6
1,7
3,9
2,2
1,1

*Análise realizada pela CPRM. Boletim 423/
LAMHl/81 e 210/LMUN/82.
A partir disso foi selecionada a fraqão de
qranulação - 9 + 14 ~eshes para ser
utilizada ao longo deste trabalho.

2.4.4. Análise dos resíduos de lixiviação
por microscopia eletrônica de
varredura

A Tabela II, para efeito de comparação,
apresenta um conjunto de análises químicas
de xisto pirolisado encont'radas na
literatura. Com respeito aos teores
constantes dessa Tabela, ressalta-se o
fato de que a literatura oue traz dados
relativos à composição quÍmica de
diferentes amostras de xisto pirolisado de
processo não é muita e, dentro desse
conjunto, encontram-se apenas diferenças
que, i;rupndas na ':'abela I I, nos permitem não
só avaliar a representatividade da amostra
de xisto pirolisado utilizada, como também
dos resultados aqui obtidos.

A utilização do microscópio eletrônico de
varredura limitou-se à investigação
comparativa da topografia geral das
superfícies tanto do xisto pirolisado como
do seu resíduo de lixiviação com HCl 5N por
32 horas a lOOoc buscando obter informações
sobre o efeito do ácido à superfície de
ataque do xisto pirolisado. -0 estudo
comparativo das topografias superficiais
dos dois materiais foi feito por
fotografias (micrografias eletrônicas),
utilizando para registro filme Kodak
TRI-X-PAN, 400 ASA l20mm.

A amostra de xisto pirolisado analisada foi
a utilizada nas lixiviações com granulação
entre - 9 + 14 meshes; o resíduo de
~ixiviação foi analisado após o
procedimento descrito no item 2.4.1.

- 48

s

O

Utilizou-se o microscopia eletrônico de
varredura PHILIPS SEM 501 acoplado ao
analisador por energia dispersiva EDAX-711.

- 9 + 14 - 14 +48

A razão do pequeno número de trabalhos e
publicações que inclueM informacões sobre o
xisto pirolisado do Processo Petrosix é a
dedicaÇão praticamente total de grande
par~e dos trabalhos em ~isto à sua fração
organica, relegando a um plano inteiramente
. secunr'1ário a fração inorgânica c;:ue, alé'::l de
renresentar 80 a 90% em peso do material
original, pode constituir-se em importante
fonte de diversos elementos e materiais.
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Tabela II - Análises qulmicas de amostras
de xisto retortado de processo

~
s

1

Perda ao fogo (%) (lOOOOC)
19,16
Anidrido sillcico (sioa> C\l
50,8
Oxido de alumínio (Al 2 3> (%) 12,6
Oxidos de ferro(em Fe 2ot) (%)
6,49
Oxido de titânio (TiO ) %)
0,56
Oxido de magnésio (MgÓ) (%)
1,92
Oxido de cálcio (CaO) (%)
1,42
2,22
Oxido de potássio (K~Ol (%)
Oxido de s6dio (Na 2o (%)
1,12
Total
100,12
Enxofre total (%)
Carbono total (%)

-

6,98

2

3

fração inorgânica presente. Tal
constatação foi confirMada em função dos
resultados descritos nais adiante, advindes
dos ensaios de lixiviação ácida, a~a vez
estando a fração argilomine~alógica
presente fundamentalmente nao alterada, a
lixiviação do alumlnio que compõe tais
estruturas, como veremos, é dependente de
fatores tais como o nlvel de sua
desestruturação.

4

14,4
55,6

14,7 15,0
57,4 55,0
11,:4 12,1 11,4
8,6
8,3 8,5
0,6
0,6 0,45
1,80 1,6 2,2
3,5
1,5 2,5
2,8
2,0 2,1
1,6
1,5 1,4
99,8
2,5
6,7

3.2. Lixiviação do xisto pirolisado com
água

99,7 98,6
3,7

-

-

Inicialmente, utilizando !gua como agente
de lixiviação de xisto nirolisado, tanto
trabalhando à temperatura de 30oc corno a
10ooc por 32 horas, o conteúdo de alumlnio
nas lixívias não se elevou acima de zero. A
coerência de tais resultados pode ser
::onstatada em função de que, não s5 pela
descarga do material retortado, segundo
RESEEI'E4 ainna a 230oc... 340oc, ser feita com
resfriamento em água, como tambAm pelo
efeito de lixiviação natural que oóorre no.
~ocal de descarte do xisto pirolisado de
processo,
já se teriam encarregado de
remover alguma possivel fração inorgânica
lábil e solúvel em água tanto nas condições
de despejo como ambiente. Esses resultados
corresponden aos obtidos por RESE~mE4.

*Amostras n9s:
1, Xisto retortado Petrosix, são
Mateus do Sul, Paraná (SOUZA
SANTQS6).
.
2. Xisto retortado de processo
(Processo Petrosix) - SIX!
Petrobrás (COSTA NETOS e 0),
3, Xisto retortado de processo
(Processo Petrosix) - SIX,
Petrobrás (FONSECA et aliill),
4, Xisto retortado de processo
(Processo Petrosix) - SIX,
Petrobrás, amostra de
aproximadamente SOkg de
material britado oela SIX,
analisado pela CPRM. Boletim
229/LAMIN/82,

·vê-se que as variações observadas nas
análises qulmicas são plenamente aceit&veis
por oscilarem dentro de uma faixa estreita
ressaltando-se também que tal constatação é
inerente à processos industriais dessa
natureza e em particular àqueles que
envolvem uma etapa de minera~ão como parte
do processamento global pelo.qual passa a
carga de alimentação.

3.3. Lixiviacão ácida do xisto pirolisadp
com ácidos de concentração O,SN e
5Na30°C
·
Em sequência, passou-se aos ensaios de
lixi viação áci~a de xisto piroU.s~do ~
_
utilizando os acidas clorldrico, sulfurico,
nítrico e perclórico. Tomando-se a análise
gulmica do xisto retortado de processo
constante da Tabela I e considerando a
reatividade plena desses elementos f.rente
:ao agente áçido de ataque, .ter.,.se.. ia,
tomando como exeT'l.plo o HCl, um .consumo de
2,43 gramas desse ácido como mostra a
TabelaiiiPara processamento de 6g de xisto
retortada·· de processo. Dessa forma,

Com relação ã composição mineralógica do
xisto pirolisado do Processo Petrosix, os
estudos realizados por FONSECA et .aliill
servirão como base para toda discussão
relativa às suas caracter1sticas frente à
lixiviação ácida. Dentro desse contexto,
podemos destacar as seguintes conclusões
obtidas pelos referidos autores:- Foi observ~do que os argilo~inerais
originalmente presentes no xisto não são
desidroxilados no processo de pirólise da
SIX-Petrobrás, permanecendo, portanto,
inalterados no xisto pirolisado.

Tabela III- !lemÕria de cálculo da cruantidade
estequio~étrica-de ácido
necessária a lixiviação total do
alumlnio, potássio-, ferro,
cálcio e naqnés!o Presentes no
xic;to pirol.isado ··

- Cano constituintes nineralócricos do xisto
pirolisado, foran identificadÓs:
argilominerais dos grupos de camadas 1:1
(caulinita) e de camadas 2:1 (ilita,
esmect:itas, claritas e.pos.sivelrnente
verrniculita), além dos minerais quartzo,
feldspatos plagioclásios, dolomita, pirita,
veios de sllica criptocristalina, minerais
do grupo das micas (sericita e clarita) e
gipsita (como artefato produzido após a
pirólise-do xisto).

Uassa do elemento l·1assa de HCl
presente em 6g de necessária.a
EleMento XR'?
(g)*
reacão
qulmico
estéquiométrica
(g) **
Al
K

Fe
Ca
t~g

Pode-se concluir, portanto, que, a n1vel
qualitativo, o perfil do reticulado
inorgânico do xisto pirolisado de processo
pouco difere do constatado para o xisto
original - crú, não-pirolisado constituindo-se esse fato num indicativo de
que apenas a nivel parcial ocorreu, na
etapa de retortagem, que segundo RESENDE4
ocorre entre 4800C-590oc, a degradação da

Total

0,31
0,10
0,25
0,16
0,10

1,26
0,09
0,49
0,29
0,30
2.,43

* Considerando os teores relativos à
fração - 9 + 14 meshes da Tabela I
**Considerando a reação total e
irreverslvel do tipo:
l~x+ + HCl -+ nclx + xH+
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o conteúdo das lixívias em potássio, ferro,
cálcio e magnésio~ isso por~ue não só esse
conjunto de resultados possibilitará melhor
acompanhar a evolução do atague áci~o sobre
o xisto pirolisado como tambem, a n1vel de
proposição de processamento, é fundamental
que se tenha um pleno conhecim~nto da
qualidade, quantidade e origem dos
element.os colixiviados com o alumínio.

utilizando 20ml de uma solucão ácida 5N ou
200ml de u~; solucão ácida Õ,5N estaríamos
trabalhando com uma nuantidade de ácido 50%
acima da estequioMetricamente requerida.
PETERsl2 e E~REST13 ~ropÕern a utilização
de um excesso de ácido e~ relação ã
quantidade estequiométr.!ca. Feito isso,
iniciou-se a série de lixiviacões ácidas
utilizando condü_;:õ·es brandas de ataque, ou
seja, uma hora de tratamento a 30or.,

Os resultados das lixi"j_ações executadas a
309C tanto com ácido diluído corno
concentrado compÕe~ a ?abela IV.

Ressalta-se que, ao longo de todo este
trabalho, serão a~resentados, juntamente
com OR rendimentos de extração de alumínio,

Tabela IV- Percentuais de alumínio, potássio, ferro, magnes1o e cálcio extraídos e
diferencas percentuais envolvidas nas lixiviacões de xisto pirolisado
C- 9 + Í4 meshes) e - 325 meshes a 309C em furicão do ácido e de sua
co.ncentração, durante 1 hora
"
de
Acido Cone. do Perda
massa
ácido (N) (% P/P)

Al
(% P/P}

K

(% P/P)

0,5
5,0

12
14

15
16

1,5
2,0

2,0
3,0

1,0
2,5

H2so 4

0,5
5,0

8
7

10
9

1,5
1,5

2,0
3,0

HN0 3

0,5
5,0

11

15

13
18

1,0
2,0

HCl0 4

0,5
5,0

12
12

15
16

1,5
1,5

HCl

I

Fe
(% P/P)

Ca
(% P/P)

r.~q

(% P/P)

2,0
3,0

20

7
22

50
60

52
63

73

70
75

1,0
1,0

2;0
3,0

5
8

7
10

50
43

51
45

37
26

40
28

2,0
3,0

1,0
1,5

2,0
3,0

5
30

6
32

45
55

47
58

60
71

62
70

2,0
3,0

0,5
1,0

2,0
2,0

5
14

7
16

50
50

52
53

48
73

50
75

6

71

I

* As colunas duplas que compÕem cada um dos itens referem-se às duas granulações
utilizadas nestes ensaios: (-9 + 14 meshes) e- 325 meshes, respectivamente.

b) Decomposição pelo ácido de substâncias
tais como um sulfeto de ferro originado
pela decomposição da pirita, a pró~ria
pirita, dolomita e também o resíduo·
carbonoso, produzindo gases.

Em relação ao alumínio, as lixlvias de
ácidos concentrados registraram um teor
pratica~ente i0ual àquelas realizadas com
ácidos dilu~aos, sendo im~rtante destacar
que o percentual do metal que foi
solubilizado ficou entre 1% e 2%,
indeoendente do ácido e de sua
concemtr.ação - 5N ou O, SN.

A Tabela IV apresenta as diferenças
percentuais de massa observadas em funr.ão
tanto do ácido corno de sua concentração.
Tais valores, situados entre 10% e 15%,
mostram que não há distinr.ão marcante de
efeito entre eles, afora
ácido sulzúrico,

Para o potássio, o mesmo é observado,
sendo que o seu cont.eúdo nas lixívias
ficou entre 1% e 3%.

o

Para o ferro, em termos globais, as
lixiviacões com ácidos 5N registraram um
teor maior desse elemento - 20% - em
relação àqueles registrados com ácidos
O,SN- 5%. Tal constatação é mais
significativa para o ácido nítrico.

Sendo o xisto oirolisado um material nue
advém de un processaMento tér::~ico sobre o
xisto original - que é sabidamente de
origem sedimentar apresentando, segundo a
literatura, um Intimo relacionamento entre
as frações orgânica e argilomineralógica
que o compõe - e que a.int'l.a apresenta um
resíduo carbonoso, seria esperado que a
ação de lixiviação desse sistema por parte
de ácidos oxidantes fosse mais efetiva.
Nota-se no entanto, que aryesar de temos.
observado visualmente uma·· maior quantidade
de resíduo de lixiviaç.ão numa granulas;ão
menor que - 9 + 14 meshes nas filtracoes
das lixívias nítric~s e perclóricas, não
registramos elevação dos teores de Al
nessas lixívias comparativamente àauelas
oriundas do trataMento com HCl. Tal fato
mostra nue sob o asnecto de resistência
mecânica do xisto p-irolisado, o resíduo
orgânico parece exercer uma acão
cimentante sobre a fra~ão
·
argilomineralógica presente.

Para o cálcio e magnêsio obteve-se um
comportamento bem homogéneo no tocante ã
sualixiviação frente aos ácidos clorídrico,
nítrico e perclórico, que tanto nos licores
concentrados como nos diluídos arresentaram
teores desses dois elementos da ordem de
50% a 70\. As lix!vias sulfúricas
registraram comportamento inverso, ou
seja, teores maiores de cálcio e magnésio
nos lixiviados do ácido 0,5H.
A diferença percentual de massa observada
após a lixi~r!ação ocorre fundamentalmente
por duas razoes:
a) ~olubilização do material, pelo ataque
ácido, que co~põem o conteúdo elementar
das lixívias e

Isso posto, poder-se-ia admitir que, mesmo
tendo sido registrada alguma redução da
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granulação do material, o acido poderia não
,ter acesso plenanente à estrutu+a
cristalina e argilomineralógica, em função
da ~ranulação grossa do xisto pirolisado
utilizada. Para elucidar tal proposição
fora~ realizadas lixiviacões nas mesmas
condições anteriores sendo QUe a amostra de
xisto pirolisado foi levada a uma
qranulacão abaixo de 325 meshes e em
seguida.liXi'!iada. Verifica-se então que a
composição elementar das diversas lixívias
não foi alterada, estando na Tabela rv a
expressão dos resultados obtidos também
nesta etapa. 'lemos dessa forma, que o
efeito cimentante do resíduo orgânico
presente no xisto pirolisado não tem
influência nos rendimentos finais de
lixiviação de cada elemento nas faixas
granulométric?.S estudadas. Se assim não
fosse, certanente ocorreria uma elevação
dos teores encontrados considerando que a
área esp~cífica de ataquP. do xisto
pirolisado foi significativamente
elevada, de cerca de 30 vezes. Tais
resultados concordam com os obtidos nor
AGLIETTr14 que conclui pela não influência
da redução da granulaqão do material
processado. Seus resultados de lixiviação
trabalhando com o material abaixo de 100
meshes ou 325 meshes são praticamente os
mesmos. o autor só obtér.1 diferenças
significativas quando para tempos de
digestão muito longos.

A literatura (GRIM15) cita que são raros os
casos em que, à temperatura ambiente, a
lixiviação ácida de materiais argilosos
fornece rendimentos elevados de
extrabili~ade em relação aos elementos que
compõem a estrutura argilomineralógica do
~ateria! tal como aqui é o caso do alum!nio
e do potássio, uma vez que tanto ferro,
cálcio e magnésio tem significativa
contribuição por parte da presença de
pirita - parcialmente alterada - e dolomita.
Segundo GRinl5 é possível C!Ue, nas
lixiviacões a 309C, esteja-se extraindo
preferencialmente o alumínio tetraédrico da
fração de argilominerais, o que elucidaria
os baixos rendimentos de extrar.ão desse
elemento.
•

3.4. Lixiviação ácida do xisto pirolisado
com ácidos 0,5N a 100°C
Passou-se então a trabalhar em condições
mais favoráveis de ataque utilizando temros
de lixi'liação maiores e temperatura mais
elevada. Dessa f.or.ma foram realizadas
lixiviações a 1009C utilizando ácidos de
concentração 0,5N com duração de 1,2 e 4
horas, ns resultados obtidos nessa etana
compÕeT" a Tabela v.
-

Tabela V - Percentuais de alumínio, potássio, ferro, magnésio e cálcio extra!dos e
diferenças percentuais de massa envolvidas nas lixiviações de xisto
retortado de processo (- 9 + 14 meshes) a 100oc em função do ácido de
concentração O, 5N e do tempo de lixi viação
Acido

Tempo de
Lixiviação
(h)

Perda de
massa
(% P/P)

Al
(% P/P)

(% P/P)

Fe
(% P/P)

Ca
(% P/P)

t1g
(% P/P)

K

HCl
(O, 5N)

1
2
4

18
19
20

5,0
7,0
8,0

7,0
9,0
11,0

36,0
43,0
46,0

87
89
99

54
56
59

H SO

(Ó,5~)

1
2
4

15
18
19

4,0
5,0
6,0

4,0
7,0
9,0

26 ,o
35,0
37,0

82
90
100

52
55
55

HNO
(OJN)

1
2
4

17
17
20

3,0
4,0
5,0

4,0
4,0
6,0

35,0
42,0
48,0

89
100
100

50
51
52

HClO

1
2
4

16
18
20

3,0
5,0
6,0

4,0
6,0
9,0

19,0
31' o
34,0

91
93
100

55
55
63

(0,5~)

De uma r-orma geral, obser.va-se que, nes~o
trabRlhando com ácidos de concentr.a~ão
0,5H, o conteúdo elementar dessas l.Í.xívias
apresenta teores tanto de alumínio como
pOtássio, ferro, magnésio e cálcio,
superiores àqueles obtidos quando das
lixiviações a 300~ com ácidos 5U.

observa-se que o efeito de teMperatura foi
bem mais relevante quando se compara seus
teores nas lixívias de 1 hora a 309C e a
1009C - Tabelas IV e v. Em relar.ão ao ferro,
observou-se que foi para esse eÍemento que '
a elevação da temperatura de lixiviação
para lOOQC pro~oveu um significativo
aumento dos rendimentos qe extração sendo
possível que tal fato esteja relacionado ao
ataque da frac;ão pirítica do xisto
pirolisado, parcialmente decomposta na
etapa de retortage."l do Processo Petrosix·, e
por-isso mais sucetivel ao atarue ácidoFigura 3. Para o cálcio, cujos teo~es nas
lixívias a frio já eram elevados - Tabela
4, o aumento do tempo e da temperatura de
lixiviação elevou os nercentuais de cálcio
extraídÓs a 1009C - Figura 4.
·

Analisando as Figuras 1 e 2, percebe-se
que tanto a elP.vacão da temoeratura como do

tempo de lixivincâo não tiveram
significativa influência nos rendimentos de
extra~ão de alumínio e potássio uma vez que
a lix~via na qual se obteve os maiores
conteúdos de alumínio (8%) e potássio (11%)
foi a clorídrica.após 4 horas de lixiviaqão.
Já tanto para o ferro como para o cálcio
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Figura-~Curvas

Figura 3 - Curvas de extração de ferro em
função do ácido (O,SN} utilizado
nas lixiviações a 1oooc de XRP
{-9+14 meshes} por 1, 2 e 4
horas

de extração de alumínio
em função do ácido (O,SN)
utilizado nas lixiviações a
1000C' de XRP {-9+14 meshes)
durante 1, 2 e 4 horas.
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Figura 2 - curvas de extração do potássio
em função do ácido (O,SN)
utilizado nas lixiviações a
100oc de XRP {-9+14 meshes)
durante 1, 2 e 4 horas

Figura 4 - Curvas de extração de cálcio em
função do ácido (O,SN) utilizado
nas lixiviações a 1000C de XRP
(-9+14 meshes) por 1, 2 e 4
horas
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no tocante à extração de magnésio, a
influência tanto do temno de lixiviacão
co~o da temneratura não se traduziu numa
elevação significativa do conteúdo desse
elemento nas lixívias a quente - Figura 5 relativaMente aos rendimentos obtidos nos
trata~entos a frio - Tabela rv.

Esse comportamento diferenciado de c!lcio e
magnésio indica oue as fontes desses dois
ele~entos no xisto piro1isado pode~ não ser
as mesmas. ~ portanto possível que,
participando co~ cálcio da estrutura
dolornítica, e possivelmente tal como ele
,como cátion trocável da fÚtção
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ãrgilominera1Õgiêa presente no xisto
pirolisado, estruturas essas facilmente
atacáv.eis por tratamento ácido, resta
significativa frar:ão do magnésio, que não
foi lixiviado, ligada provavelnente a
estruturas que exigem condir-Ões mais
enérgicas de ata~ue.
•

que, de modo geral, as variações de peso
situaram~se numa faixa de 15% a 20%,
superior ã~uelas ocorridas nas lixiviagões
a frio com ácidos SN - Tabela
-Tal
comportamento pode ser explicado pela
elevação relativa do conteúdo ele~entar das
lixívias, principalmente em virtude tanto
da maior extensão do ataque ácido sobre a
fração pirítica, parcialmente decomposta na
retortagem, como sobre a dolomita,
estruturas essas cuja literatura comprova
sua maior sucetihilidade ao ataque ácido
quando· promovido a auente - DANA16,
Jl\CKSON17 e VOGEL18;

1

iv.

No tocante às perdas de massa observadas
nessas lixiviações executadas a ·1ooo~, a
Figura 6 mostra sua evolução com o tenpo
em função do ácido utilizado. Observa-se

VerifiC'a-se a partir desses resultados que
o alumínio, e o mesmo pode-se dizer em
relação ao potássio, está em grande parte
firmemente atrelado a estruturas
cristalina~, cuja ação dos ácidos na
concentracao O,SN, mesmo a 1009C, não
promove significativas alterações no seu
reticulado.

Figura 5 - Curvas de extração de magnésio
em função do ácido (O,SN)
utilizado nas lixiviações a
100oc de XRP (-9+14 meshes)por
1, 2 e 4 horas.
6'
!/)
~
:.!!

70

o

60

!!...

~

~

50

;==

r'

-!

.:=-%

3.5. Lixiviação ácida do xisto pirolisado
com ácidos S,ON a 100°C

---=~

4.

...I:::J

LIJ

Q

!/)

'LIJ

~

:E

~

40
30

<l

20

ffi

10

~

~
~

-o-

tiCt

-c_..,_

H2S04
HN03
HC(04

-·-

Com o objetivo de melhor compreender o
comportamento de tais estruturas
cristalinas e procurando ao mesmo tempo
elevar os nercentuais extraídos de alumínio,
foram realizadas séries de lixiviacões com
duração de 1; 2, 4 e 32 horas, utiÍizando
ácidos em concentra~Ões SN e a 1009C. Tais
ensaios nos nermitiram tamb~ comnarar a
evolucão.do conteúdo elementar dessas
lixívias frente tanto às lixiviações
executadas a 30~C como a 1009C. Os
resulta~0s obtidos neRsa etapa compõem a
Tabela vre as Figuras 7 a 12. Observa-se
que, nessa série de lixiviações executadas
a 1009C com ácidos SN, obteve-se os VI
melhores resultados de lixiviação
conseguidos até aqui - Tabela vr.

4
TEMPO (h)

Figura 6 - Diferença percentual de massa
envolvida nas lixiviações com
ácidos (O,SN) a lOOOC de XRP
(-9+14 meshes) com duração de
1, 2 e 4 horas

FERRO - Da evolução ào cor..teúào de ferro nas
lixlvias,o ác:i.do nitrico SN registrou um ta::ir extta!<b
de 100% e~ 4 horas de ata~ue - Figura 7.
Tal comportamento é encontrado na
literatura (KERCIU1Enl9) que menciona a
elevada resistência da nirita frente a
meios ácidos não oxidantes, citando ao
mesmo tempo métodos de dosagem de ferro
pirítico J?or meio de lixiviacão em ácldo
nítrico e!'\ concentracões comoat1veis .COM a
aqui utilizada. O cÓmportamEm.to dos
outros ácidos mostra um deseMpenho pouco
diferenciado em relação ao ferro, atingindo
um teor extraído desse elem.ento da ordem n.e
50%. :Esse resultado novamente indica que .
significativa fração do ferro, que
originariamente no ~isto original está
associado à pirita, que na pirólise é
parcialmente decomposta a H 2 s, possa estar
numa forma não cristalina, aisnersa no
xisto pirolisado, a qual é sensível ao
ataque·ácido que não o ácido nltricó SN. A
existênc:i.a dessa forma de sul feto· de ferro,:
elucida o coMportamento diferenciado dos
ácidos frente à lixiviação do ferro •
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Comparativamente às lixiviações com Scido
diluldo a quente,apenas o ácido nítrico
mostrou um aumel!to signi:ficat~vo. d,9 teor de
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Tabela VI- Percentuais ~e alumínio, potássio, ferro, magnes1o e calcio extraídos e
diferenças de massa envolvidas nas lixiviaxões de xisto retortado de
processo (- 9 + 14 meshes) a lQOoc em funçao do ácido de concentração 5N e
do tempo de lixiviação
Tempo de
Lixiviação
(h)

Acido

Perda de
massa
(% P/Pl

Al

I

(% P/P)

Fe
(% P/P)
45
47
51
56

95

K

(% P/P)

t-1g
'(% P/P)

Ca
(% P/P)

1
2
14
32

21
22
23
29

16
23
32
67

18
26
32
56

Ht04
( N)

1
2
14
32

18
19
20
24

9
13
19
49

13
16
23
47

57
62
67
79

57
62
67
79

83
91
98

HNOT
(5N

1
2
14
32

23
24
24
24

8
10
14
34

4
10
14
30

57
57
59
67

57
57
59
67

89
100
99
99

HC10 4
(5N)

1
2
14
32

19
20
20
24

10

4
6
22
39

55
56
57
76

55
56
57
76

91
92
93
98

HCl
(5N)

11

18
40

'

76
76

97
100
100
100

77

-rz:

-

Figura 7 - Curvas de extração de ferro em função do ácido (5N)
utilizado nas lixiviações a 100°C de XRP(-9+14 meshes)
durante 1, 2, 4 e 32 horas.
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ferro nas lixíviàs, Praticamente não houve
alteração .com relação à evolução do
conteúdo de ferro nara teMpos de lixiviação
maiores que 4 horas, independente do ácido
utilizado - Pirura 7 - mesmo para 32 horas
de tratamento.

alcançados quanC.o do tra-taJTlento a quente
corJ. ácidos dil uidos - :r.' i oura 8. .:rã para o
magnésio evidencia-se, mais uma vez aaui,
a participação desse elemento,
diferentemente do cálcio, em estruturas
de colap~amento lentq frente às condicões
de ataque aqui utilizadas - Figura 9 : só
atingindo-se mais·que 90% de extração nas
lixiviações de 32 horas com ácido
clorídrico (5N) •

cAI.cro E t1Af;Nf:sro - o cálcio apresentou
comportamento diferenciado nessa série de
,lixiviações em ~elação ~os resultados
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Figura 8 - Curvas ~e extração de cálcio em função do ácido (SN)
utilizado nas lixiyiações a 1oooc de XRP (-9+14 meshes)
durante 1, 2, 4 e 32 horas
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Figura 9 - Curvas de extração de magnésio em flinção do ácido (SN)
utilizado nas lixiviações a 1oooc de XRP(-9+14 meshes)
durante 1, 2, 4 e 32 horas.
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ALUl-iÍNIO E POT!SSl.O - Para estes, como se
vê nas Figuras 10 e 11, o tratamento sob
essas condicões, promoveu uma evolução
considerávei dos teores extraldos
comparativamente. aos resultados obtidos na
série de lixiviações a 1009C ~xecutadas com

ácidos O, SN para até 4 horas de reação - ·
Figuras 2 e 3. o ácido clor1<4'i..co, dentre
os ácidos utilizados, mostrou um melhor
desempenho frente ao. ataque das texturas
que contêm esse·s dois elementos.
Observando o CO!!!portamento das c\lriras de.
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extração desses dois elementos - Figuras

coparticipar:t a nlvel estrutural de uma mesna
estruturacristalina, de tal fonua que o ataque
ácido a tal estrutura envOlveria obrigatoriarrente
a solubilizacão chs oois elementos oonsideranà:>
não só a prop::>Í:ção existente entre eles OOITO
também a existência de um deles em
estruturas independentes.

,10 e 11 - verifica-se a identidade de

evolução dos teores resultantes do
tratamento de cada ácido tanto para
alumlnio quanto para o potássio a menos
dos valores absolutos obtidos. Tal
comportamento, indica que alumlnio e
potássio, se não de modo pleno,

Figura 10- Curvas de extração de alumlnio em função do ácido
utilizado com concentração (SN) nas lixiviações a
1oooc de XRP (-9+14 meshes) durante 1, 2, 4 e 32 horas.
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Figura 11- Curvas de extração de potássio em função do ácido (SN)
utilizado nas lixiviações a 100oc de XRP (-9+14 meshes)
durante 1,.2, 4 é 32 horas.
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Relativamente às difererr.,as percentuais de nassa
observadas- Figura 12 - essas oscilaram entre 20%
e ·30% de nodo geral, lenbranb-se que, para te1rqx>s

de 1 hora de tratamento com ã::iâ> SN, a1:1ngeo-se o
valor enoont.ra<b para 4 horas de trat:arnento oom
ácido.

Figura 12- Diferença percentual de massa envolvida nas lixiviações
de XRP (-9+14 meshes) com ácidos (SN) a 1oooc com
duração de 1, 2, 4 e 32 horas
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obtidos tanto do alumínio como dos
elementos colixiviados.

3.6. Caracterização dos resíduos de
lixiviação do xisto pirolisado

Os resíduos de lixiviação ácida com ácido
cloridrico SN a lOQOC por 1, 2, 4, 8 e 32
horas foram analisados por difratometria de
raios-x de modo a se poder correlacionar os
resultados de extração, com a composição
dos residuos comparativamente ao xisto
retortado de processo. As Figuras 13 e 14
apresentam os difratogramas de raios-X
dos resíduos de lixiviação citados acima.

A partir desses fatos, resta agora
corresponder os resultados obtidos nessa
avaliação com a análise dos resíduos de
lixiviação com ácido clorídrico SN a 1009C,
buscando não só verificar a origem, como
também a evolução dos teores de extração

Figura 13- Difratogramas de raios-X dos resíduos de lixiviação
ácida de XRP com HCl 5N a 1oooc por 1 hora (a) e 2 horas
(b).
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Figura 14- Difratograma~ de raios-X dos resíduos de lixiviação
ácida de XRP com HCl a 100°C por 4 horas (a) e 32 horas
(b).
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·trocável da estrutura esmec1;:Í.tica de mais
fácil extração do que daqueles, tal como o
alumínio, que estão fortemente ligados ao
arcabouço cristalino do argilomineral.
Quando passa-se ao tratamento a lOOoc Tabela VIII a constatação é outra pois, sob
tais condições, a seletividade de extração
não é significativa pelo menos para tempos
de tratamento de 1 hora ou mais.

ALUM!NIO E POTÂSSIO - Observa-se
nitidamente o desaearecimento gradatixo do
conjunto de reflexoes da região de 12~ a
15~ relativos ao material esmectítico. A
estrutura micácea, predominantemente
ilítica, mostra uma maior resistência ao
ataque ácido visto que apenas a partir de 4
horas de lixiviação seus picos
característicos praticamente não são mais
observados. Para a caulinita, sua
identificação não foi constatada já no
resíduo de lixiviação após 1 hora de reação.
Tais fatos têm correspondência perfeita com
os resultados. de extJ;:-ação obtidos nessas
lixiviações uma vez que, afora a caulinita,
que tem significativa parcela de
contribuição no teor"de alumínio extraído,
a evolução dos teores de alumínio e
potássio nas lixívias está int~te ligada
ao colapsamento estrutural observado, para
a estrutura micácea e esmectítica. Ficam
dessa forma perfeita~ente caracterizadas as
fontes desses dois elementos no que tange
aos teares registrados nas lixívias. Na
Tabela VII observa-se que os teores extraídos
de ootássio são ooucos suoeriores aos de
alumínio obtidos-nas mesmãs condilões, isto
é, a 30oc, indicando ser bem orovavel a
participação do ~tássio como-cátion
~abela

27
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CÂLCIO E Hl\GN~SIO - Observa-se também nos
mesmos difratogramas a completa lixiviação
da dolomita presente no xisto pirolisado já
para 1 ho:!::a de lixiviação o que contribui
na elevaçao dos teores de cálcio e magnésio
nas lixívias clorídricas - Tabelas VII e VIII·
Caracteriza-se mais uma vez, portanto, que
a dolomita presente não responde pela
totalidade do conteúdo desses elementos no
xisto retortado de processo e,mais ain~a,
pela evolução do conteúdo de cálcio e
magnésio nessas lixívias,é nítida a
distinção das outras fontes desses dois
elemento~ levando-nos a crer que uma
parcela do magnésio participa efetivamente
da estrutura ar~i1omineralógica, podendo,
ainda, ao lado do cálcio, compor uma parte
da fração de cátions trocáveis dessas mesmas
estruturas com cinética de extração rápida.

VII- Percentuais extraídos de alumínio, potãssio, ferro, cálcio e magnes~o e
variacões de massa envolvidas nas lixiviacões de xisto retortado de
processo (-9 + 14 meshes) a 30oc com HCl (SN) en função do temno de
lixiviação

Tempo de
Lixiviação
(h)
1
2
4
8
32

Perda de
massa
(%
P/'?)
14
17
18
19
19

(%

Al
P/P)
2
4
7
8
10

K

(%

P/P)
3
7
11

12
13
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(%

Fe
P/P)
20

34
39
42
44

(%

Mg
P/P)
60
60
58
61
69

I
(%

Ca
P/P)

73
96
96
100
100

Tabela VIII- Percentuais extraídos de alumínio, potássio, ferro, cálcio e magnésio e
variações de massa envolvidas nas lixivia~ões de xisto retortado de
processo_(- 9 + 14 meshes) a 1oooc com HCi (5N) em função do tem~:~o de
lixiviaçao
Tempo de
Lixiviação
(h)
1
2
4
8
32

Perda de
massa
(% !'/P)
21
22
23
26
29

(%

Al
P/P)

Fe

K

P/P)

(%

16
23
32
42
67

18
26
32
39
56

(% I'/P)

45
47
51
52
56

Mq
(%

P/P)
76
76
77

81
95

(%

Ca
P/P)
97
100
100
95
100

rERRO - Para o ferro, observa-se nitidamente
a não lixiviação, pelo menos total, da
fração pirÍtica do-xisto retortado de
processo e~ função de sua identificação nos
difratogramas de raios-X dos resíduos de
lixiviação nas riguras 13 e 14. vê-se
pelos difratogramas que a fração da pirita,
alterada termicamente na pirólise, não
produziu pelo menos algum composto com
cristalinidade suficiente de modo a
possibilitar sua identificação pela
difratometria de raios-X. A partir desse
fato e com base em COSTA NETo20, que
menciona que praticamente todo o ferro
contido no xisto está associado ao enxofre,
e que é possível que mesmo com a
decomposição parcial de parte da pirita
contida no xisto o ferro ainda estaria
numa forma sulfetada (tipo FeS) não
cristalina, a fração desse elemento que
integra as lixívias é originária dessa
forma.

distribuição atómica homogénea, não sendo
portanto observada nenhuma concentração
elementar atribuível a um mineral. roi
possível, entretanto, registrar a
existência de cristais de pirita ligados à
matriz sólida no resíduo de lixiviação em
questão, provando mais uma vez a não
decomposição total da fração pirltica
presente no xi~to pirolisado por ácidos
minerais que sao fortemente oxidantes.

O difratograma de raios-X do resíduo de
lixiviação com ácido clorídrico (5N) a lOOOC
por 32 horas revela como constituintes
básicos: quartzo; feldspatos e pirita, além
do resíduo carbonoso remanescente da
retortagem da fração orgânica do xisto
original do Processo Petrosix.

Como se vê até aqui e considerando as
diversas condiçÕes de ataque ácido
utilizadas, a solução de ácido clorídrico
5N a 100oc foi a que melhor desempenho
anresentou em relação ao conteúdo de
alumínio nas lixívias ácidas. Em razão
disso, algumas consideracões cinéticas
preliminares relativas aÓ comportamento do
xisto pirolisado frente ao ataque ácido
executado a 3ooc e a 1oooc com ácido
clorídrico 5N, serão feitas de modo a,
juntamente com os resultados já obtidos,
contribuir para o melhor entendimento do
mecanismo envolvido no ataque das
estruturas nas quais o alumínio esteja
incorporado.

Essa fração feldspática responde então por,
aproximadamente, 1/3 do alumínio e 2/5 do
potássio contidos no xisto pirolisado que
não lixiviados pois a fração
feldspática presente é de difícil digestão
em ácidos minerais tais como os aqui
estudados.
As análises realizadas, tanto no xisto
pirolisado como no resíduo de lixiviacão
de 32 horas a lOOoc com ácido clorídrico 5N,
de micro"sconia eletrônica de varredura
acoplada a micro-sonda visaram caracterizar
estruturas inorgânicas, tais como as até
aqui identificadas por difratometria de
raios-X, e estudar, comparativamente, o
aspecto topográfico superficial tanto do
xisto pirolisado como do resíduo de
lixiviação. A técnica revelou um material
pouco consistente que, quando da incidência
do feixe de elétrons sobre a superfície dos
materiais em análise, ocorria um aquecimento
na região visualizada provocando sua
desidratação e o conseqUente deslocamento do
foco visual da área em estudo, dificultando
sobremaneira a. obtenção do registro
fotográfico com maior nitidez e aproximação
no que tange às fotos realizadas - Figura
15.
O acoplamento microscópico eletrônico de
varredura com microssonda mostrou uma
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A nível de caracterização comparativa da
superfície dos dois materiais, até onde
pode-se observar, seus aspectos texturais
externos não diferem fundamentalmente,
mostrando-se irregular e cavernosa aliada
a um material aqlomerado pouco consistente.

3. 7. Avaliação dos parâmetros de
lixiviação

Numa aproximação ~:~reliminar, a nível
cinético, pode-se considerar que a taxa de
uma reação auímica cresce com o aumento da
tem~:~eratura.de reação.
GERASI~ov21 mostra
que, de um modo aeral, se observa
experimentalmente que um aumento de 109C na
temperatura de reação promove um
crescimento da taxa de reação de 2 a 4
vezes. Se observarmos as Tabelas VII e VIII,
veremos que tal proposição não ocorre. Para
o alumínio, em especial, podemos observar
na Figura 16 o comportamento diferenciado
das curvas de extração de alumínio com
ácido clorídrico 5N a 3ooc e a lOOoc. Fica
pois claro, que a influência do fator
temperatura nos rendimentos finais de
extração do alumlnio é fundamentalmente
importante. Tal constatação é um forte
indicativo de que as estruturas ou
texturas responsáveis pela contribuição do
alumínio do xisto pirolisado são bem mais
sucetíveis ao ataque ácido a quente.

~

~
Figura 15- Micrografias e1etrônicas c1.e varredura: A- xisto
retortado de processo (640 X); B- xisto retortado de
processo (1250 X); C- xisto retortado de processo
1ixiviado por HC1 5N por 32 horas a 100oc (640 X) ;
D- cristais de pirita presentes no xisto retortado
de processo lixiviado por HCl 5N por 32 horas a
1000C (2500 X).
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Figura 16- Curvas de extração de a1uminio nas 1ixiviações de XRP
(-9+14 meshes) com HCl em função do tempo e da
temperatura de 1ixiviação.
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frente à lixiviação ácida e dos rendimentos
de extração de alumínio obtidos, fica claro
que a despeito do processamento térmico
pelo qual passou o xisto, seu resíduo de
pirólise apresenta estruturas cristalinas
minerais ainda perfeitamente
caracterizáveis como vimos. Essas
estruturas são de cinética de decomposição
ácida extremamente lenta. Conclui-se,
portanto, que o nível de temperatura real
pela qual passou a carga de alimentação do
Processo Petrosix não afetou, em parte, a
estrutura argilomineralógica responsável
pela incorporação do alumínio que não
feldspato, forma cristalina essa resistente
a temperaturas bel'l. mais elevadas (DA~~l6).
FONSECA 23 também conclui pela não
degradação da fração de argilominerais
presentes no xisto pirolisado de processo.
Tal fato, diz o autor, aliado ao efeito
cimentante dos compostos de carbono
residual são os responsáveis oelo não
desenvolvimento de atividade PaZolânica
desse material. Contudo considera-se que
tais constatações não elucidam por si só os
baixos rendimentos obtidos nas lixiviações
ácidas do xisto pirolisado de processo.
Podem sim produzir efeitos temporais na
elevação dÕs rendimentos de extração.

Quando se combinam tempo e temperatura,
fica da mesma forma patente que a
influência do tempo de duração da
lixiviação nos teores finais de alumínio
extraído é tanto menor quanto mais alta a
temperatura de ataque. A mesma constatação
é obtida para o potássio, sendo que a
variação do conteúdo elementar de cada
elemento do resíduo de lixiviação com ácido
clorídrico SN a lOooc é mostrada na Figura
17. As Tabelas VII e VIII apresentam as
variações dos rendimentos de extração de
potássio, ferro, magnésio e cálcio nas
lixiviações com ácido clorídrico (SN) a
3Qoc e 100°C.
Outro aspecto a ser considerado é o efeito
da granulação do xisto pirolisado utilizado
na lixiviação, nos rendimentos de extração
de alumlnio. Da mesma forma que no inicio
desse estudo fora~ realizadas lixiviações,
a lOooc com ácido clorídrico SN, de xisto
pirolisado com granulação abaixo de 325
malhas, sendo os resultados obtidos os
mesmos já apresentados na TabelaVIII,
evidenciando então "ue pelo que propõe
LEVENSPIEL22 dentro dos aspectos
inerentes a uma cinética heterogênea, vê-se
que, a etapa do mecanismo global do ataque
ácido sob essas condições, relativa à
difusão do ácido pelo I'l.aterial, não tem
significado relevante como estágio
controlador do processo de lixiviação,
frente à etapa de reação do ácido com o
reticulado cristalino do xisto pirolisado
responsável pelo teor de alumínio presente.

Dessa forma a proposição de um
processamento que objetive recuperar o
alumínio contido no xisto retortado de
processo deverá possuir, num escopo
preliminar básico, uma etapa de tratamento
térmico do material para que se possa
promover um ataque ácido sobre um material
já alterado termicamente e conseqüentemente
de cinética bem mais rápida em relação à
lixiviação do alumínio.

Analisando todo o conjunto de informações
obtido até aqui, em relação às
características inerentes ao xisto
pirolisado, seu comportamento cinético

Figura 17- Percentuais de alumínio, potássio, ferro, cálcio e
magnésio presentes no resíduo de lixiviação de XRP
(-9+14 meshes) com HCl SN a 1oooc em função do tempo •
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A proposta de se u~ilizar duas etapas de
lixiviacão objetivando numa la. etapa
passar á maior parte dos elementos que são
colixiviados com o alumínio encontra
respaldo em smJ25. Entretanto, nunca as
etapas de lixiviação estão intercaladas com
uma de secagem e calcinação urna vez que,
possivelmente, a viab~lização desse
processamento em funçao de tal arranio,
ficaria comprometida. Isso posto, nao
vemos corno possibilidade concreta de
processamento a lixiviaçao ácida sob as
condições aqui estudadas do xisto
retortado de processq urna vez qu~ corno
observou-se, a· cinética de extração do
alumínio é extremamente lenta em relação
pão
existência de parte representativa
da fração argilornineralógica alterada. Para
o xisto pirolisado, essa é urna condição
necessária à obtenção de altos percentuais
de alumínio extraído.

3.8. Considerações gerais
Serão feitas, a seguir, considerações com
relação à proposição de utilização do xisto
nirolisado de processo objetivando a
recuperação de-alumínio com base não sonos
resultados aqui obtidos, corno também no
envolvimento global de tal proposta num
escopo amplo de utilização completa do
xisto pirolisado do Processo Petrosix.
Em função do desempenho de cada ácido
utilizado nesse estudo vê-se que a
utilização daqueles com propriedades
oxidantes não resultou em elevados índices
de extração, além de apresentarem o
inconveniente de um consumo de Parte do
'ácido na oxidação do resíduo carbonoso
presente no xisto retortado de processo.
.
24
Dois fatores que, segundo COHEN ,
induziram o desenvolvimento de processos
que utilizam o ácido clorídrico corno agente
de lixiviação são:
a) Somente o ácido clorídrico produz um sal
que, por decomposição térmica, gera o óxido
correspondente possibilitando a regeneração
do agente de ataque da matéria prima - HCl que certamente integrará o processo caso
seja a alurnina o produto objeto desse
processamento e
b) Somente esse ácido possibilita urna
separação do ferro colixiviado por
cristalização contribuindo na purificação
do produto final de processo, por exemplo a
alumina.
Deve ser ressaltado o fato de que a
lixiviação do xisto nirolisado de processo,
mesmo em granulação bem menor
canparativarrer.rte àquela que deixa a retorta
do Processo Petrosix, não resultou em
elevados ind~ces de extração para o
alumínio a nao ser com tempos de tratamento
superiores a 30 horas. Em ~dição a esse
fato, a oirita no xisto retortado não é
decomposta, pelo menos .a nível
significativo por ácidos que não à ácido
nítrico. Esse mostrou bom desempenho no
qu~ diz respeito à decomposição da pirita
em-função da extração de 100% do ferro
presente no xisto pirolisado de processo em
4 horas de lixiviação a lOOoc. Caso a
lixiviaç.ão clorídrica do xisto retortado de
Processo houvesse fornecido bons resultados
de extração para o alumínio a utilização do
ácido nítrico numa la. etapa de lixiviação
deveria ser considerada urna vez que não só
para o ferro mas também para o cálcio e
magnésio obteríamos rendimentos de extração
elevados, restando um material contendo a
maior parte do alumínio - e também potássio.
Entretanto, o comportamento do xisto
pirolisado de processo frente aos ataques
ácidos aqui estudados não sugere a
viabilização dessa proposta. Também se
considerarmos que esse procedimento poderia
ser aplicado corno urna etapa que precede o
tratamento térmico tal corro pro)óX)sto r:ar-a uma
2a. etapa desse estudo, veríamos que seria
necessário secar o material proveniente da
lixiviação primária sugerida e ai então
queimá-lo para que fossem promovidas as
alterações na re.de inorgânica que contêm o
-alumínio, facilitando sua lixiviação.

Com iss~ vemos como possibilidade concreta
de utilização do xisto pirolisado de
processo, compondo um processamento de
lixiviação ácida, a queima do carbono
residual presente nesse resíduo - 5% a 6% com o objetivo de:
a) Aproveitar o potencial energético do
xisto pós-retortagern (:t<11\UREL31) ;
b) Eliminar o carbono residual do xisto
retortado de process~ que segundo COHEN24
pode ocasionar problemas operac~onais na
etapa de lixiviação e que pel-a sua ação
cirnentante da rede inorgânica, promovendo-se
então a diminuição da resistência mecânica
do material e conseqfientemente o aumento da
superfície específica de ataque na
lixiviação;
~ Decompor a fração argilàrnineralógica
cuja estrutura cristalina incorpora o
alurnin~o ou outros elementos (HOFFMAN26,
GrtiM15, PETERsl2);
+
+
d) Oxidar o ferro presente - Fe 2 a Fe 3 facilitando a sua separação do alumínio
durante a etapa de purificação do sal
produzido (COHEn24, r1AUREL27) e
e) Recunerar o enxofre Presente no xisto
retortado de processo que evolui sob forma
de so 2 , nos gases de queima (COSTA NET028).

4. Conclusões
As lixiviacões ácidas executadas com ácidos
oxidantes revelaram urna redução na
granulação do material de alimentação
significando que o resíduo orgânico tem
efetiva participação na cirnentaxão da
fração inorqânica e interdcpendencia na
rnanutênção estrutural dos diversos
constituintes do resíduo de pirólise do
xisto.
A partir desse fato conclui-se pela ação
diferenciada dos ácidos oxidantes sobre o
resíduo carbonoso presente no xisto
pirolisado de processo. Contudo, o que se
observou foi crue esse efeito não se
traduziu na elevação dos rendimentos de
dos diferentes elementos a exceção do
ferro, concluindo ....se pela não interferencia
do resíduo orgânico na lixiviação ácida.
Constata-se neste estudo o comportamento
distinto dos diferentes elementos em
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relação ao tratamento ãcido (oxidante ou
não). Tal observação está fundamentalmente
ligada às fontes desses elementos no xisto
pirolis'ado de processo: alumlnio e potássio.
integram' fundamentalmente as frações de
argilomineral e feldspática~ cálcio e
magnésio basicamente compÕem a fração
dolomltica e catiônica trocável de
argilomineral e o ferro, na sua quase
totalidade, associado ao enxofre seja como
pirita, seja como um produto da
decomposição parcial dessa na retortagem.
A cinética de extração tanto do alumlnio
como de potássio, elementos ·esses
·integrantes exclusivamente da fração de
argilominerais e feldspática, revelou-se
extremamente lenta, concluindo-se pela não
alteração, pelo menos significativa, dessa·
fração ao longo do processo de pirólise.

Como resultado do tratamento do xisto
retortado de processo nessas condições
temos: percentual de alum!nio extraldo
67%, percentual de potássio extratdo - 56%,
percentual de ferro extratdo - 56%,
percentual de magnésio extraldo - 95%,
percentual de cálcio extraldo - 100% e
percentual de variação de massa após
lixiviação - 29%.
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