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RESUMO 
O conteúdo de malcrial mineral dll carvão .: usualmcnlc avaliado a partir dos teores de cinzas obtidas a altas tempera turas 

(X I5°C), porém, este procedimcntll pode promover transfDrmaçõcs significativas na matéria mineral. Uma alternativa parare

mover a matéria orgünica, isolando a Ii·açüo mineral do carvão de l(mna mai s preservada, é a utilização de peróx ido de hidro

gén io (H 20 2) concentrado ú quente. embora este método apresente algumas limitações. Alguns carbonatos podem ser dissol

vidos cm úcidos o rgânicos produzidos pda ox idação do carvão induzida pelo peróxido c a pirita também pode causar uma de

composição do peróxido minimi za ndo o processo de oxidação. O presente trabalho ava lia o processo de perox idação de car

vôcs brasi leiros visando ú caracterização da matéria mineral com o mínimo de alteração de suas características. O estudo foi 
conduzido com amostras de carv~lo proven ientes da Camada Barro Rranco (Jazida Catarincnsc). As mostras foram tratadas 

com uma única adição ou com reposiçiies consecutivas de H20 2 30'!1., num período de 4 h a 12 h de tratamento. Os resulta

dos most ra m que a adição de 11 20 2 reduziu cm I ,2'Yc, os teores de carbono na amost ra origina l após a primeira adição, indi

cando que grande parte do peróxido adic ionado I(Ji consumida na reação de ox idação da pirita. As adições suplementares de 

Hc02 resu ltaram cm rcduç <lo de 3X% nos teores de carbono. A anúlisc de ferro , conduzida por espectrometria de absor

ção atômica, prcs.:ntc nos .:xtratos aquosos resultantes da peroxidao,:ào resultou cm uma concentração média de 30 mg Fe/g 
de c~nv~lo . /\núliscs por cromatogra fia iónica mostra ram um aumento de nove vezes na concentração de sulfato , indicando que 

parte da pirita l(li oxidada a sullilto. Os resultados indicam que o peróx ido pndc ser utilizado previamente, como oxidante da 

matéria carbonosa do ca rviio. Porém. o tratamento com 11 20c deve ser visto com rcstrio,:ões, visto que o processo provoca 
trans l(mnaçôes na pirita c em al guns carbonatos. 

PALAVRAS-CH/\VE: Perox idaçiio. Carviio , Mat0ria Mineral. 

ABSTRACT 
Thc cont<.:nt of mineral mattcr is usuall y cval uatcd from the levei s of as h obtained at high tempcratures (X I5°C). Rut this can 

promot<.: signilicant changcs in mincralmattcr. Thus thc use ofhot, concentratcd hydrogcn peroxidc (H"O") to remove organic 
ma !ler and to iso latc tiH: mineral ti·action o f coa i unchangcd rcpn:scnts an alternativc, hut has some limitations. /\ ny carbona

tL' minerais may bc dissol vcd in organic ac ids produccd from thc coai during its pcrox idc- induccd oxidation. Pyritc may also 

cause spontaneous deco mposition ofthe pcroxidc minimizing thc proccss ofoxidation. This study assesses the proccss o fpe

roxida tion of Bra1. ilian coais to the clwractcriza tion of mineral mattcr with minimal altcration of its charactcri stics. Thc stu

dy was conductcd with samplcs of coai IÍ'lllll laycr Barro Branco (Santa Catarina 8asin). The samplcs wcrc oxidizcd with a 

s inglc addition or rcplacement of consccutivc 30% hydrogc n peroxidc over a pcriod of 4 h to 12 h of trea tmcnt. The rcsults 

show that thc addition of 11 20 2 changcs in thc leveis of 1.2% earbon in thc original sa mple aticr a single addition of 11 "0" in

dicating that much ofthc addcd peroxidc was consumed in thc reaction of oxidation of pyrite. T hc additions of H20" resulted 
in additi ona l rcduction of :IX% in leveis of ca rbon . T he analysis of iron by atomic absorption spectromctry, prescnt in aqucous 

extracts from pcroxidation rcsulted in an averagc conccntration of 30 mg/g of coai. Anal ys is by ionic chromatography sho

wed an incrcasc of nine times thc conccntration of sullllte, indicating that the pyritc was ox idized to sull~ltc. Thc rcsults 

indicatc that thc pcroxidc can bc uscd bcfon:, as ox idi zing o f ma tter organic. Howcvcr, trea tmcnt with 11 "0~ should be vicwed 

with rcservations hccausc thc proccss causes changcs in pyri te in some carbonate minera is. 

KEY WORDS: coai. mineral mattc r in coa i: peroxidation ofcoal ; 
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I. INTRODUÇÃO 

A matéria mineral é a principal fonte de elementos que compõem as cinzas quando o carvão é queimado ao 
ar ou em oxigênio. Quatro de cinco elementos geralmente considerados orgünicos (carbono, hidrogênio, oxigênio 
e enxofre), também estão presentes em combinações inorgánicas no carvão. O carbono está presente cm carbona
tos minerais (usualmente cálcio, magnésio c ferro); o hidrogênio cm úgua livre c cm úgua de hidratação; o oxigê
nio cm óxidos, água, sultàtos c silicatos; c o enxofre cm sulfcto c sulbtos (Spcight , 2005) . Predominantemen
te. as argilas minerais são formadas de ilíta-scricita (KAlc(AISi;0 111 )(0llb os carbonatos de sidcrita (FcCO;). 
calcita (CaCO, ) e dolomita (CaMg(C01h); os sulfctos de pirita c marcassita (FcScl c os óxidos de quartzo (SiOcl 
c hcmatita (Fc"O, ). A contribuição percentual da matéria mineral na composição do carvüo é muito variá
vel de uma bacia para outra (Nahyus ct ai.. 19!\4 ). Os carvões brasileiros possuem, cm média, 50'% de maté
ria mineral ou cinzas. composta principalmente por argilo-rnincrais c por sulfurados. com prcdominúncia da piri
ta (Sánchcz et a/., 2002). 

Nas análises químicas para determinação da matéria mineral, o tratamento térmico. especialmente a X l5°C 
(HTA- high tcmpcraturc ashing) não é um bom proccdidmcnto para estimar o conteúdo de minerais do carvão 
porque muitas transformações dos minerais ocorrem durante a combustão (Pires et a/. , 1997). A volatilizaçào 
de elementos c alteração, decomposição, transformação, cristalização, recristalização c amorfização de minerais 
e tàscs originalmente presentes no carvão são modi1icadas cm um nível maior do que o observado durante a de
terminação de cinzas à baixa temperatura (Pires ct ai., 1997; Vassilcv et ai .. 2003: Spcight, 2005). O teor de cin
zas no carvão pode ser medido rotineiramente, enquanto a dctcrminaçào do conteúdo de matéria mineral no car
vão é um procedimento complexo (Vassilcv, 2003). 

Os minerais inorgânicos podem ser analisados com vantagens se estiverem concentrados pela remoção de 
matéria orgânica do carvão (Nalwalk ct ai, 1974 ). Assim, o uso de peróxido de hidrogênio (I !cOe) concentrado à 
quente para remoção da matéria orgânica, isolando a fração mineral praticamente inalterada, apresenta-se como 
um recurso promissor, embora apresente algumas limitações. De acordo com as condições usadas, muitos mine
rais permanecem estáveis, com cxceçào de carbonatos c pirita que süo vagarosamente oxidados a sulnllos . Alguns 
carbonatos minerais podem ser dissolvidos cm ácidos orgânicos produzidos pelo carvão durante esta oxidação in
duzida pelo peróxido. A pirita, pode também causar uma decomposição cspontilnca do peróxido cessando o pro
cesso de oxidação (Nalwalk, 1974; Ward. 1974; Ward, 2002). Durante a oxidação da pirita por Hc02 hú cfcti
vamcntc a produção de um meio potencialmente ácido. com indicado na rcação I . (Pinctown ct o/., 2007). 

(I) 

Este trabalho tem como objctivo caractcri;ar amostras de carvão da Camada Harro Branco, da Jazida Ca
tarinensc, submetidas à oxidaçào da matéria orgânica com peróxido de hidrogênio 30% •. bem como investigar 
transformações na matéria mineral utilizando as técnicas de espectrometria de absorção atómica , cromatografia ió

nica c microscopia clctrônica de varredura. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido com amostras de carvão provenientes da Camada Barro Hranco Forro, situada na Ja
zida Catarinensc. A amostra de carvão foi moída c peneirada (granulomctria < 250 ~tm), seguindo procedimentos 
normalizados (ASTM D-20 13-1996, ABNTNBR X292-19X3 ). O teor de cin;as cm alta temperatura (ABNT 
NBR 8289) foi investigado em forno muAa (EDG-3000-1 P) . 

Para as análises da amostra de carvão bruta c tratadas toram realizadas análises imediata (umidade. cinza, ma
téria volátil c carbono fixo) c elementar (carbono, nitrogênio c hidrogênio) cm analisador Lcco Tru-Spcc. A aná
lise morfológica das amostras foi conduzida cm microscópio clctrônico de varredura Philips modelo XL 30 com 
um sistema EDS (Encrgy Dispersivc X-ray Spectromctcr) utilizando o software EDAX. 

Análises de cátions e ânions dos cxtratos aquosos foram realizadas por cromatografia iónica cm um cro
matógrafo Dioncx DX-500, com detecção por condutividade clétrica FD40 c supressão química para a deter
minação de ânions. Uma coluna lonPac AS9-HC (Dionex , 250 x 4 mm) c pré-coluna lonPac AG9-HC (Dio
nex, 50 x 4 mm) foram utili zadas com sistema de eluição isocrático com Na2CO\ 9 mM como clucntc, cm Au
xo de I mL min· 1 c diferentes volumes de injcção ( 15 a 200 pL) adaptados as concentrações esperadas bem 
como as diferentes matrizes estudadas . A análise de cátions foi feita Uma coluna lonPac CSI2 (Dioncx. 250 
x 4 mm) c pré-coluna lonPac CG 12A (Dioncx, 50 x 4 mm) foram utilizadas com sistema de cluição isocr;íti
co com H2S04 13,5 mM como clucntc, cm fluxo de I mL min ·1 c volume de injcçào variados ( 15 a 200 ~tL). 
A presença de ferro nos cxtratos foi determinada por espectrometria de absorção atómica utili;ando um cs

pectrofotômctro Yarian AA55. 
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Para as determinaçô<.:s de pH dos extratos aquosos foi utili zado um medidor de pH da Digimcd (modelo 
DM- 20) c para condutividade um condutivimctro Digimcd (modelo DM-31 ). 

2.2. Pcroxidação da Matéria Orgânica 

Amostras de carvão pesando 1.000 g foram tratadas com 200 mL de H20 2 30%, Merck. (ensaios I e 2) . Para 
melhor entendimento do processo. amostras controle foram utilizadas, adicionando-se água em substituição ao pe
róxido de hidrogi:nio (ensaio 3 ). Após cessar a rcação inicial violenta c exotérmica. o sistema foi mantido em 
aquecimento a X0°C por 4 h. As amostras foram. então, submetidas à secagem (80°C), para posteriores análi ses. 

A ltcrnativamcnte. o procedimento foi conduzido com amostras de carvão pesando I , 000 g, tratadas com três 
adiçôcs consecutivas de peróxido de hidrogênio 30'%, mantendo o aq uecimento de 80°C (ensaios 4 c 5), também 
foi feito controle com água (ensaio 6). As reposiçôcs do peróx ido de hidrogênio foram realizadas quando o vo lu
me adicionado atingiu a metade do va lor inicial. A amostra foi, então, seca a temperatura de 80°C para posterio
res aná lises. Em ambos os procedimentos. foram monitorados o pH c a condutividade dos extratos aquosos, bem 
como coletadas a liquotas para determinação de cátions c ânions. 

3. RESULTADOS 

3.1 Análise Elementar c Imediata da Amostra Bruta de Carvão 

A análise imediata aplicada à amostra de ca rvão bruta da camada Barro Branco Forro da jazida de Santa Ca
tarina está apresentada na Tabela I. Os resultados confirmam as características esperadas para esse tipo de carvão, 
com altos teores de cinzas c baixos teores de carbono. Esses parâmetros correspondem a valores característicos de 
carvões brasileiros que apresentam grau de carbonificaçào intermed iários e presença de quantidades significativas 
de matéria minera l. A Tabe la II apresenta os resultados da análise elementar da amostra bruta. Segundo resultados 
apresentados por Kalkrcuth et ai. (2006). a analise elementar de vinte c uma amostras de carvões provenientes das 
minas de Candiota. Lcào-13utiú c Santa Tcrc1inha, apresentaram uma média, em base como recebida, de carbono 
de 33,39%,, hidrogênio de 3,4 7'Y,, c nitrogênio de 0,61 '%c teor de cinzas de 42 ,7 1%. 

Tabela I. Análises imcdialas c ckmcnlarcs da amostra de carvão da camada Barro Brancos Forro da Jazida Catarincn se. 

Matéria Carbono C% 
H'% N% S% 0 '% 

Amostra Umidade C inzas 
Volútil Fixo (h. s.) 

(b.s.) (b.s.) (b.s.) (b.s.) 
Bruta ('Y,,) (%, b.s.)" 

(% b.s.) (%,db)h 

Barro 
Branco I. IX 46.03 22,03 31.94 42,82 3,02 0,69 6,46 0,99 

a h.s. -- base seca; h - valor ca lculado por diferença 

Os resultados das análises das diferentes formas de enxofre, apresentados na Tabe la III, mostram que o 
enxofre piritico é a forma predominante (92'Yu) na amostra bruta de carvão cm estudo. 

Tabela 11. Resullados de deierminaçào dos leores das formas de enxofre para a amostra 
de carvão bruta da camada barro branco. 

Formas de Enxofre 

Pirítico 

Sulfútico 

Orgânico 

Total 

3.2. Peroxidação da Matér·ia Orgânica 

Teor(%) 

5.94 

0,40 

0,12 

6,46 

Os resultados da anúlisc elementar do carvão antes c após tratamento com 200 mL de H20 2 30% (ensaio I e 
2) c 200 mL de água (ensa io 3) mostram que a adição de uma única dose de H20 2 não foi suficiente para a mi
neralização da matéria carbonosa. observando-se uma redução de apenas I ,2% nos teores de carbono. 
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Já os resultados da análise de cátions c de ânions presentes nos cxtratos aquosos obtidos no processo, estão 
apresentados na Tabela III e sugerem que o peróxido adicionado foi consumido, principalmente, na oxidação da 
pirita, evidenciado pela elevada concentração de ferro c pelo aumento da concentração de su lfato. 

Tabela III. Concentração dos cátions c sulfato presentes na fase aquosa de carvão de camada Barro Branco Forro 
após tratamento com uma adição de 1120 2 (ensaio I c 2) c H20 (ensaio 3 ). 

Ensaio m (g) b.s. pH Condutividade [Na' ] [Nll" ' ] [K ' ] [Mg- ' J [Ct- ' ] [Fc] [SO/-] 
mS/cm mg/g mg/g mgl g mg/g mg/g mg/g mg/g 

I 0,9981 1,85 5,26 0,66 0,71 0.13 0,09 3,60 29,91 

2 1,0036 1,75 7,26 0,95 0,88 0,15 0.11 4,30 28,49 
127,41 

3 1,0236 3.03 3,63 0, 11 0,04 0,19 0,08 3,24 3,78 16.23 

Os resultados mostraram que o processo de peroxidação transforma parte da matéria mineral de forma mais 
acentuada do que a água . Considerando que a análise de ferro presente na !Use aquosa talvez reflita o percentu
al de enxofre pirítico que sofreu oxidação (3,19%), observamos que cm média 54'% do peróxido adicionado fo
ram consumidos para a transformação da pirita e não para a oxidação da matéria orgilnica como desejado. Obser
va-se que com a peroxidação o meio torna-se mais ácido (pH ::::]J~O) quando comparado ús medidas de pH reali
zadas no ensaio com água (pH = 3,03 ). 

Os resultados do processo de pcroxidação, aplicado as amostras sendo tratada com Ires adições de 200 mL 
de H20 2 30% (ensaios 4 c 5) e três adições de 200 mL de água (ensaio 6) são apresentados a seguir. Os resulta
dos obtidos da análise elementar das amostras tratadas estão apresentados nas Tabelas IV 

Tabela IV. Aná lises elementares para amostra bruta de carvüo da camada barro branco forro da Jazida Cat:Jrincnsc 
após a adição de 3 volumes de 200 mL de lh02 30'Yt, (ensaio 4 c 5) c 200 mL de H2. 

Ensaio %C (b.s.) '%H (b .s.) '%N (b.s.) 

4 27,21 1,85 0,85 

5 26,11 l)i5 0,85 

6 42,73 2,32 0,6X 

b.s. base seca 

Os resultados mostram que com a adição de três porçôcs de peróxido a oxidaçào da matéria orgünica foi mais 
efetiva reduzindo em 38% o teor de carbono. 

Os resultados dos teores de ferro presentes nos cxtratos aquosos mostraram que ocorre uma diminuição na 
sua concentração à medida que novas adições de peróxido são realizadas, sugerindo que ocorre uma precipitação 
do ferro presente ou uma adsorção na supcrtlcic do sólido presente. Os resultados dos teores de ferro nos cxtratos 
aquosos em função do aumento da adição de peróxido de hidrogênio estão apresentados na Figura I . 
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Figura 1. Concentração de ferro nos extraias aquosos após adição de peróxido de hidrogênio (ensaios 4 e S) 
e água {ensaio 6) à amostra de carvão da camada barro branco forro. 

Os resultados de teores de sulfato presentes nos extratos aquosos em ambos os procedimentos indicam um 
aumento de mais de nove vezes na sua concentração quando a amostra é tratada com peróxido, provavelmente em 
grande parte devido à oxidação do dissulfeto (enxofre pirltico) a sulfato. Já o ensaio com água apresentam um au
mento médio de I% na concentração de sul fato. 

As Figuras 2, 3 e 4 apresentam os resultados da análise por MEV-EDS, da amostra bruta de carvão e das 
amostras resultantes dos ensaios 2 e 4 , respectivamente. Percebe-se que o tratamento com H20 2 acarreta em uma 
modificação na superflcie da partlcuta, tornando-a mais porosa. 

Figura 2. Microscopia Eletrõnica de Varredura de uma partícula da amostra bruta de carvão 
e seu Espectro de Energia Dispcrsiva. 

Figura 3. Microscopia Eletrônica de Varredura de carvão trotado com H102 30% (ensaio 2) e seu Espectro de Energia. 
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Figura 4. Microscopia Elctrônica de Varredura de carvão tratado com H20 2 30% (ensaio 4) c seu Espectro de Energia. 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados preliminares, para a amostra de carvão em estudo, indicam que o processo de perox.idação da 
matéria carbonosa é lento e que grande parte do H20 230% adiconado é utilizado na oxidação da pirita. A técni
ca apresenta algumas limitações, mas em muitas situações pode ser usada como uma alternativa para isolar e ca
racterizar a matéria mineral de carvões brasileiros. 
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