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RES UMO
O processo de cxtraçiio líquido-líquido (I::LL) é uma téc nica proposta ori gi na lmente para o benefic iame nto de finos de carvão.
Este processo pode ser utili zado cm laborató rio com o objctivo de separar as frações orgânicas c ino rgâni cas do carvão. A ELL
utili za como base o processo de aglomcraçiio sc lcti va , aonde ao submeter uma polpa de fino s de ca rvão em um so lvente oleoso. a uma agitação, as partículas hidrofóbica s tendem a seg rega r para j unto do ó leo di sperso na polpa e formam ag lomerados.
Por ser uma técnica não muito ex pl orada para anúlisc de fra ções inorgànicas, muito são os parâmetros e adaptações necessários
neste processo. Este trabalho te m por ohjctivo avaliar a técnica de ELL, vt:rifica ndo os parâmetros e adaptando o processo para
a carac te ri zação de carvões bras ileiros da jazida sul catarinense. Os so lventes testados foram Pentano c Querosc. A proporção
utili zada ti1sc aquosa/li1sc orgúnica, foram de I: I. Como o pi I alcalino proporciona uma maior separação entre as fases, o pH da
polpa de carviio c úgua foi ajustado aumentando a cliciência do processo. Para verificar uma possível solubilização de minerais
du rante esse processo. os ex tratos aquosos l(lram analisados, quanto a presença de cá tions e ânion s, utili zando a Croma tografia
lôni ca. Os resultados obtidos até o momento indi ca m que a técnic a é promissora, co nseg uindo teores de cinzas de até 80'Yc, . As
aná li ses preliminares do s e x tratos aquosos apontam para uma grande concentração de ânion s c cátions. Uma in vestigação mais
detalhada desta possível solubilizuçiio dos mine rai s serú reali zada para veri fi ca r este comportamento.
PAL AV RAS-CHAVI-:: Extração Líquid o- líquido. ma té ria min era l, ca rvão, sulfa tos.

ABSTRACT
The proccss ofliquid-liquid e.xtracti on (LLE) is a techniquc originally proposed for thc bcneficiation o fultrafinc coa i. This proccss ca n be used in thc laboratory with the objective to scparatc thc organic a nd inorganic fractions of coai. Thc LLE uses bascd on thc process of selcctivc agglomcration, wherc thc subject of a pulp of fine coa i in ano ii solvent, a stirring, the particlcs
tcnd to seg regatc to hydrophobic o il dispcrsed with thc pulp a nd form clustcrs. As a tcchnique not very cxp loited for analysis of
inorganic fractions, much thc paramcte rs and adjustmcnts are nccdcd in thi s process. This study aims to eva luate the tcchnique
of E L L. thc c hcc king and adjusting lhe process paramctcrs for thc c haractcrizati on of Brazilian coa is from Santa Catarina south
sea m . Thc so lvent s tcstcd wc rc Pcn tanc a nd Kcrosene. Thc proportion uscd aq ueo us phase/o rga nic phase is I : I . As thc alkaline pll prov ides grea tcr scparation betwecn the phascs , lhe pH of thc pulp of coa i and wa tc r was adj usted by incrcasing thc efliciency of the process. To check a poss iblc dissolution ofmincrals during th c process, thc aqucous extracts wcrc ana lyzcd, as the
prescnce of ca tion s and anions. using the ion ic chromatography. Thc results obta ined so tàr indicatc that thc techniquc is promising. achic v ing leveis of as h up to 80%. The prcliminary analyses of aq uco us cx tracts show a high conccntration of anions and
cations. Furthcr invcstigation of poss iblc dissolution ofthc minera is will bc cond ucted to verify thc bchav ior.
KJ<:Y WORDS: Líquid-líquid extraction: mincra lmattcr: coai: sul fates.
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I. INTRODUÇÃO
O carvão, como uma rocha sedimentar, é uma mistura hctcrogênca c complexa de constituintes orgânicos e
inorgânicos contendo fases só lida, líquidas e gasosas intimamente misturadas. Os constituintes inorgânicos no carvão incluem os minerai s, tal como cristais, grãos c agregados de vários minerais. géis minerai s (por exemplo, opala, zircônio, fosfatos, hidróxidos de ferro c manganês com redes cristalinas imperfeitas), matéria vítrea não cristalina, metacolóide e fases géis como por exemplo: material vulcânico ou cósmico, c alguns fosn1tos, hidróxidos c
si licatos e a matéria fluida (umidade do poro ou da superfície c inclÍ.Jsõcs inorg<inicas gás-líquido) associada com
constituintes inorgânicos e orgânicos sólidos (Yassilcv, 2003).
A matéria mineral refere-se aos constituintes inorgânicos do carvão, sendo uma das principais origens das cinzas geradas quando o carvão é queimado (Spcight, 2005). Durante a combustão do carvão a mutéria mineral é uma
das responsáveis pela formação das cinzas leves c dos resíduos na caldeira, bem como pode ocasionar problemas
de corrosão nos tubos e na própria caldeira. Por isto, muitos processos são conduzidos com o intuito de separar a
matéria mineral dos constituintes orgânicos, aumento a eficiência do processo de combustão do carvão.
Neste sentido, o processo de cxtração líquido-líquido pode ser utilizado no beneficiamento de finos de carvão
para a obtenção de frações de carvão com menor teor de cinzas (Pires ct. ai, 19XX) c com teores de matéria mineral variados. Este processo é realizado a partir da diferença das propriedades de superfície do carvão c da matéria mineral.
O processo ocorre pela adição de um óleo aglomerante cm uma polpa aquosa com os finos de carvão. Quando
esta mistura é agitada as partículas hidrofóbicas de carvão são preferencialmente agregadas ao óleo formando grupos de aglomerados esféricos. A matéria mineral tem característica hidrofílica ficando então retida na fase aq uosa.
A utilização da cxtração como técnica de caracterização de matéri a minera l presente no carvão traz como beneficio a possibilidade de quantificação da matéria mineral e a não descaracterização da matéria. visto envolver apenas um processo de separação.
Este trabalho tem por objetivo a otimização da técnica de extração líquido-líquido para a recuperação da matéria mineral presente no carvão brasileiro visando a caracterização do carvão da camada Bonito de Santa Catarina.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os testes de extração foram realizados segundo metodologia desenvolvida por Pires ct ai. ( 19XX). O rcator utilizado é um Becker defletores (dispostos 90 graus um em relação ao outro) que possui uma torneira na parte inferior, para a retirada da fase aquosa.
Inicialmente foi preparado 500 mL de uma polpa de água c com 5'% de sólidos a qual foi adicionado 250 mL
de fase orgânica (pentano) sob agitação ( 1500 rpm) durante dez minutos. Após a agitação a fase orgânica. rica em
matéria orgânica foi separada da aquosa onde permanece a matéria mineral. Foi reali zada uma nova cxtração com
o acréscimo de água c agitação em 1500 rpm por 5 minutos c novamente foi realizada a separação das h1ses.
A amostra utilizada nos testes de cxtração é da camada Bonito da região de Criciúma cm Santa Catarina.
A camada Bonito é composta por vários leitos de carvão separados por intercalações de folhclhos carbonosos
(BRASIL, 1981).
A amostra foi recebida em pedras, passou por processos de trituramento c moagem a uma granulomctria <
2501!111, conforme procedimentos normalizados pelas NBR R292 c R293 da ABNT ( 19X3 ). Após foi realizada a caracterização desta amostra a partir das análises imediatas (umidade higroscópica , cinzas, matéria volátil c carbono fixo), análi se elementar c formas de enxofre pelos procedimentos normalizados pela ABNT (NBR R293 , NBR
8289 c NBR 8290) e pela ASTM (D 3172 e D 5373 ).
Após o processo de cxtração, as fàsc s com concentrado orgânico c mineral foram filtradas c analisados o teor
de cinzas ou de carbono realizadas para estimar (por diferença) a matéri a mineral presente no carvão. Com intuito
de verificar uma possível solubilização de minerais durante esse processo, os ex tratos aquosos foram analisados.
quanto à presença de cátions e ânions, utilizando a Cromatografia lônica.
O equipamento utilizado para as análises por cromatografia iônica, foi um cromatógrafo Dioncx DX-500, com
detecção por condutividade clétrica ED40 e supressão química para a determinação de ânions. Uma coluna lonPac
AS9-HC (Dioncx, 250 x 4 mm) e pré-coluna lonPac AG9-HC (Dioncx , 50 x 4 mm) foram utilizadas com sistema de
eluição isocrático com Na 2C01 9 mM como clucnte, cm tluxo de I mL min· 1 c volume de injcção de 5 11L c 200 ~tL.
Para a determinação de cátions, utili zou-se o modo de auto-supressão reciclável, utilizando como clucnte o
ác ido sulfúrico com concentração de 27 mmoi.L-1 , fluxo de 1.0 mL min-1 • volume de injeção de 200 ~tL c corrente de IOOmA. A coluna analítica utilizada foi a lonPAc CSI2A (4 x 250mm) c uma pré-coluna utilizada CGI2A
(4 x5 O mm).
Todas as soluções foram preparadas com água dcioni zada ultrapura (MilliQ-Pius) c os padrôcs de calibração
utilizados foram preparados a partir de soluções concentradas (- I 000 mg L- partindo dos respectivos sais ou de
soluções padrão líquidas comerciais da marca lsoso l(K) c conservados com clorofórmio.
1

),
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2.1 Parâmetros estudados no processo de cxtração
Fatores como a granulomctria do carvão, tempo de acondicionamento da amostra, concentração c tipo do solvente orgánico, pH , influenciam a eficiência do processo. Neste sentido, para a otimização da técnica foram realizadas modificações de alguns parümctros no processo de cxtração.
A scletividadc do processo aumenta com o aumento do pH da polpa (Pires, 1990). Em testes preliminares este
comportamento foi verificado. Para os testes realizados com a amostra da camada Bonito, o pH foi alcalinizado
próximo a I O com NaOH (I M).
Segundo BRAS I L ( 19X I) as forças capi lares são cm geral muito fracas para manter as partículas grandes, formando aglomerados fracos que não resistem a turbulência c o pcneiramento. Ou seja, quanto menor a granulometria da amostra de alimentação. maior a eficiência da aglomeração.
O processo de moagem varia de acordo com as características da amostra. Pires e Solari . ( 1988) fizeram um
estudo c verificaram que uma hora que moagem cm moinho de esferas em porcelana já traria resultados significativos aos seus testes .
Ao aplicar esta metodologia a amostra de trabalho, foi verificado que o carvão da camada Bonito não foi reduzido a partículas com granulomctria inferior a 37 !Jill. Muitos foram os testes realizados com este objetivo c muitas as alternativas utilizadas. Dentre eles testes com pcnciramcnto c moagem a úmido, onde a polpa após sofrer tais
processos foi utilizada dirctamcntc no processo de cxtraçào.
O quadro I exibe os lestes realizados c suas condições de processo. As amostras estão identificadas de acordo
com o número do teste realizado c sua respectiva f~1sc c processo de cxtração. Os cxtratos aquosos e a amostra sólida recuperada da no primeiro processo de cxtração recebe o código FA I e FA2 para a segunda. O sólido retido na
fase orgânica scrú identificado como FO.
Quadro I - Condições do processo dos Testes de Extraçào.

Teste

I

2

Solvente* ID Amostra

Pcntano

Pcntano

~

.)

Querosene
4

5

Pcntano

Pcntano

1-FA I
J-FA2
1-FO
2-FA I
2-F/\2
2-FO
3-FA I
3-FA2
3-FO
4-FA I
4-F/\2
4-FO
5-FA I
5-FA2
5-FO

Massa
Amostra (g)

15,01

20,01

20,00

Granulometria

< 75J.Lm

< 3X!Jm

< 38!Jill

Observações

Amostra moída a seco
Polpa recuperada
peneira de 400 #.
8,84 g
Polpa recuperada
peneira de 400 #.
9,22 g

após passar pela
Massa recuperada após passar pela
Massa recuperada -

40,00

< 3X!Jm

Moagem a úmido. Polpa recu&erada
após passar pela peneira de 4 O#.
Massa recuperada - 26,37 g

10,15

< 75!JI11

Amostra moída a seco

*- Proporção polpa/solvente : I / I.

Segundo Gcncc (2005), o melhor so lvente aplicado na separação de carvões betuminosos considerando a taxa
de recuperação e o teor de cinzas é o Hcxano. Devido sua toxicidade nos testes realizados foram utilizados como
solvente o Pcntano de pureza analítica. Um teste de cxtração foi realizado utilizando como solvente o querosene
comercial. Como f~1sc aquosa foi utilizado úgua destilada ultrapura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela I exibe resultado das análises imediatas, elementares c forma as de enxofre da amostra de carvão bruta da camada Bonito.
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Tabela I- Analises Imediatas, elcmcnturcs c fórmus de Enxofre da camada Bonito.
Análises Elementares

Análises Imediatas
Umidade(%)

I ,25

C ('Yo,bs)

40,51

Cinzas (%,bs)

51 ,06

H ('Yo,bs)

2,65

Matéria Volatil (%,bs)

20,73

N (%,bs)

0.72

Carbono Fixo" (%,bs)

28,21

S ('%,bs)

6,17

Formas de Enxofre
S Pirítico (%,bs)

5,74

S Sulfático (%,bs)

0,33

S Orgânico" (% ,bs)

6,17

" Calculado por diferença: 100- Cinzas- Matéria Volátil~

h

Calculado por diferença : S- S Piritico- S Sulfátieo

O s res ultados obtidos confirmam as características esperadas para esse tipo de carvão, com altos teores de cin zas e baixos teores de carbono. Esses parâmetros correspondem a valores característicos de carvões brasileiros que apresentam grau de carbonificação intcrmcdiúrios c presença de quantidades significativas de matéria mineral (Sánchcz (2002), Nahuys ( 19R4)). A concentração de enxofre também está dentro dos níveis esperados para este tipo de carvão. Nesta região o teor de enxofre varia cm torno de 3 A R%
(Scibe , 2002).
A Tabela li exibe os resultados do teor de cinzas e/ou anúlisc elementar de carbono realizado para as amostras
submetidas aos testes de extração.
Tabela II -Resultados do teor de cinzas e/ou análise elementar das amostras submetidas aos testes de cxtraçào.
Teste

2

3

4

5

Amostra

Fase

Teor de Cinzas (%, bs)

C(%, bs)

1-FAI

Aquosa

75 ,71

I-FA2

Aquosa

70,19

1-FO

Orgânica

52 ,51

2-FAI

Aquosa

6R,67

2-FA2

Aquosa

71,21

2-FO

Orgânica

42,45

3-FAI

Aquosa

7R ,04

3-FA2

Aquosa

R0,94

*
*
*
*
*
*
*
*

3-FO

Orgânica

44,44

52, RI

4-FAI

Aquosa

64,30

28,44

4-FA2

Aquosa

66,32

*

4-FO

Orgânica

46,R4

45,20

5-FAI

Aquosa

35,37

5-FA2

Aquosa

*
*

5-FO

Orgânica

*

47,1 o

24,46

* - Não analisado devido a pouca quantidade de massa .
Os resultados do teor de cinzas das fases rica cm matéria mineral indicam a viabilidade desse método para concentrar a matéria mineral na tàsc aquosa. Para a amostra Lestada, os teores de cinzas a alta temperatura passaram
de 51 ,07 % na amostra original, para 78,54% c 80,94% no sólido recuperado após cxtração c filtração utilizando
como solvente o querosene . O melhor resultado obtido com a utili zação do Pcntano foi um teor de cinzas equi valente a 75,71 % na primeira extração do teste I . A cxceção do primeiro teste a segunda cxlração se fez ncccssúria ,
pois foi possível aumentar o teor de matéria mineral presente na amostra.
A redução do teor de cinzas no primeiro teste na segunda tà sc ( I-FA2) pode ter ocorrido pela aglomeração de
carvão na interface entre as fases orgânicas e aquosa descrito por Pires ( 19XR). O autor estudou a influência do pH
na separação entre as fases c verificou que na interface água/solvente o pH alcalino pode dificultar a separação de
partículas remanescentes de carvão.
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Além disto, no primeiro teste as partículas tinham granulometria superior aos testes 2, 3 e 4. Outro aspecto interessante, é que no teste I o teor de cinzas da fase orgânica é superior aos testes citados e também ao teor de cinzas da amostra bruta, indicando a separação não foi adequada.
A separação e a pureza da fase orgânica obtida a partir do teste que utilizou como solvente o querosene foi
mais eficaz do que a realizada com Pentano. No entanto, como o querosene fica mais agregado a amostra. faz-se
necessária a lavagem das fases para uma estimativa real dos teores. Esta lavagem realizada não interfere na pureza
da fase orgânica, no entanto, pode interferir na análise da fase aquosa, objcto de estudo deste trabalho. A utilização
do querosene do solvente não foi adequada para a anáüse da matéria mineral presente na fase aquosa. Em função
disso, foram realizados utilizando como solvente o Pentano.
A partir da análise elementar é possível verificar o comportamento referente ao teor de carbono nas fases. Pode-se
verificar que no teste 5, que a segunda extração obteve wn teor de carvão inferior a 25%. A amostra bruta possui teor
de carbono aproximadamente de 40%, indicando que a separação da matéria carbonosa na fase aquosa foi eficiente.
Para verificar uma possível solubilização dos minerais presentes no carvão, o cxtrato aquoso obtido após filtração, foi analisado quanto à presença de ânions e cátions. Nas figuras 2 (A) e 2 (8) são exibidos os cromatogramas de cátions e ânions, respectivamente, da primeira extração (FA) do teste 4.
(B) Ânions
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Figura 2 - (A) Cromatograma de cátions 4-FA I (I Ox diluida) da fase aquosa do teste 4;
(8) Cromatogr<lll1a de ãnions 4-FA I da fase aquosa do teste 4.

A partir da figura 2 (A) consegue-se verificar a presença dos íons de sódio, amônio, potássio, magnésio e cálcio
presentes na fase aquosa. A elevada concentração de cálcio (95 mg.L. 1) está relacionada com os carbonatos presentes no carvão. Em menores concentrações verifica-se o magnésio (3,51 mg.L. 1} e potássio (3,02 mg.L. 1) que também estão presentes nos sais como os fosfatos agregados ao carvão dissolvidos na fase aquosa. A concentração de
sódio ( 15 mg.L-1) pode estar relacionada com o hidróxido de sódio utilizado para elevar o pH da polpa. Entretanto, parte de sua concentração é originada dos carbonatos e outros sais presentes no carvão. Pelos componentes mineralógicos do carvão não esperndo a presença de amônio. Sua presença pode estar relacionada com alguma contaminação na água utilizada no processo. No entanto, sua concentração foi muito pequena ficando abaixo do limite de detecção do método utilizado.
Na análise da figura 2 (B) é verifica-se uma grande concentração de sulfato {141 mg.L. 1) presente na fase aquosa. Essa solubilização mostra que uma grande parte do enxofre presente no carvão é solubilizada durante a separação do concentrado orgânico e a matéria mineral. Em concentrações menores constata-se a presença do cloreto
(1,39 mg.L" 1), fosfato (3,91 mg.L" 1} e nitrato (0,89 mg.L"1). A concentração de Nitrato é decorrente da água utilizada no processo de extração. Os cloretos e os fosfatos presentes podem estar relacionados aos minerais presentes
no carvão e também com a água utilizada no processo.

4. CONCLUSÕES
A otimização do processo de exlração é um trabalho que envolve o estabelecimento de diversos parâmetros de
processo. Uma das maiores dificuldades encontradas foi a obtenção de partículas muito finas. Novos testes de mo-
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agem tanto a úmido quando a seco estão sendo testados para estabelecer o método correto de moagem c obtenção
das partículas nas granulometrias desejadas.
O sistema que se mostrou mais adequado para o processo de cxtração é o que utiliza como t~1sc orgânica o Pentano devido a não contaminação da tàsc aquosa. A elevação do pH auxilia na separação. A relação tàsc aquosa/ fase
orgânica foi adequada na separação. Em relação a granulomctria da amostra de carvão utilizada, outros testes deverão ser realizados visto a não comprovação de que a separação é mais cfctiva com as partículas de granulometrias muito finas conforme as pesquisas realizadas anteriormente.
Os resultados dos testes de cinzas c análise elementar da amostra presente na tàsc aquosa mostram que o processo é eficiente na separação das tàscs. Entretanto, existe a necessidade de realizar outros testes para a recuperação de massa significativa das amostras da fase aquosa para se conseguir efctuar as análises de cinza c carbono elementar.
As análises das tàses aquosas por cromatografia iõnica constatou a solubilização de íons dos minerais presentes no carvão. Investigações referentes à solubilização destes íons principalmente dos sulf~ltos (ânions) c do cálcio ( cátions) serão conduzidas.
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