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RESUMO

A recuperação de metais a partir de catalisadores exauridos minimiza o
volume de resíduos perigosos dispostos em aterros e é uma alternativa à mineração
convencional. Os objetivos desta dissertação são caracterizar um resíduo de
catalisador exaurido utilizado em processo de síntese de metanol e determinar uma
rota para a recuperação de cobre e zinco deste resíduo. Os componentes que
correspondem à fase ativa, promotor e suporte do catalisador exaurido foram
identificadas como cobre, zinco e alumínio, respectivamente. Que se apresentaram
como CuO, Zn3O(SO4)2 e Al2O3. Foi estudada a técnica física de separação por
meio denso, com a utilização de bromofórmio, e as técnicas pirometalúrgicas de
redução, volatilização do zinco e fusão do cobre. Antes da investigação das
melhores técnicas o catalisador exaurido foi pré-tratado por calcinação e moagem.
Os parâmetros estudados na etapa de redução e volatilização foram temperatura,
tempo, tipo de redutor, vazão dos gases e rotação do forno. Já na etapa de fusão
os parâmetros estudados foram a proporção dos óxidos Al2O3, CaO e SiO2 e a
quantidade do fundente CaF2. A melhor extração de zinco obtida dos ensaios de
redução e volatilização foi de 92,9% em ensaio conduzido a 1100°C por 6 horas,
com o redutor grafite, sem rotação e atmosfera inerte com argônio a 100mL/min.
A pureza do zinco condensado e recuperado no dedo frio foi de 80,9%. O melhor
ensaio de recuperação de cobre foi o de fusão, que separou 72,4% do metal do
restante da amostra com pureza de 73,3%. O resultado foi alcançado com a menor
proporção de sílica e a maior proporção de CaF2. A sequência de técnicas que
apresentou os melhores resultados de recuperação dos metais foi o pré-tratamento
por calcinação e moagem, seguido por uma etapa de redução, volatilização do
zinco e fusão do cobre.

Palavras-chave: Catalisador exaurido, volatilização de zinco, fusão de cobre

ABSTRACT

Metal recovery from spent catalysts minimizes the volume of hazardous
waste disposed of in landfills and is an alternative to conventional mining. The
objectives of this dissertation are to characterize a spent catalyst residue used in
the methanol synthesis process and to determine a route for copper and zinc
recovery from this residue. The components that correspond to the active phase,
promotor, and support of the spent catalyst were identified as copper, zinc, and
aluminum, respectively. Which presented themselves as CuO, Zn3O(SO4)2, and
Al2O3. The physical technique of separation through dense media, with the use of
bromoform, and the pyrometallurgical techniques of reduction, zinc volatilization,
and copper fusion were studied. Before the best techniques investigation, the spent
catalyst was pre-treated by calcining and grinding. The parameters studied in the
reduction and volatilization step were temperature, holding time, type of reducer,
gas flow, and furnace rotation. In the melting step, the parameters studied were
the proportion of the oxides Al2O3, CaO, and SiO2 and the amount of the fondant
CaF2. The best zinc extraction obtained from the reduction and volatilization tests
was 92.9% in a test carried out at 1100°C for 6 hours, with the graphite reducer,
without rotation, and inert atmosphere with argon at 100mL/min. The purity of
the condensed and recovered zinc in the cold finger was 80.9%. The best copper
recovery test was the melt, which separated 72.4% of the metal from the rest of
the sample with a purity of 73.3%. The result was achieved with the lowest
proportion of silica and the highest proportion of CaF2. The sequence of
techniques that presented the best metal recovery results was pre-treatment by
calcining and grinding, followed by a step of reduction, zinc volatilization, and
copper melting.

Keywords: Spent catalyst, zinc volatilization, copper smelting
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1. INTRODUÇÃO

O aumento da demanda por energia causou um crescimento na demanda
por produtos de petróleo. Isto aumentou a quantidade de resíduos associados a
esses produtos [1–4]. Alguns dos principais resíduos gerados na indústria do
petróleo são catalisadores exauridos [5, 6].
Catalisadores exauridos estão entre os resíduos com conteúdo mais
perigoso para a saúde e meio ambiente na indústria do petróleo [1, 7–11]. Eles
podem conter substâncias como enxofre, compostos orgânicos voláteis e metais
tóxicos. Sua periculosidade se deve às suas características tóxicas, explosivas,
inflamáveis, reativas, corrosivas e carcinogênicas [1, 7, 8, 10]. Devido a estas
características, o descarte, o armazenamento e o transporte de catalisadores
exauridos devem estar de acordo com as regulamentações locais para resíduos
perigosos [12]. Um dos métodos mais utilizados para a destinação de catalisadores
exauridos é a sua disposição no solo, normalmente em aterros controlados. Porém
este método não é o mais adequado, pois pode gerar diversos impactos ao meio
ambiente [1, 8, 13, 14]. As substâncias perigosas presentes nesses resíduos podem
degradar o solo, volatilizar e serem lixiviadas. Desta forma, estas substâncias
podem ser transportadas para águas subterrâneas e superficiais, o que causa a
contaminação dos corpos hídricos [1, 5, 14–16].
Além dos impactos ambientais relacionados ao descarte de catalisadores
exauridos, seus componentes que possuem valor econômico muitas vezes são
desperdiçados em aterros sanitários [17]. Por exemplo, o cobre e o zinco,
presentes em alguns catalisadores, foram avaliados em US$ 6.172,95 e US$
2.403,04 por tonelada, respectivamente [18]. Estes componentes podem ser
utilizados na indústria como materiais secundários [7, 17, 19–21]. A recuperação
de metais a partir de catalisadores exauridos serve como uma alternativa à
mineração convencional [1, 5, 17, 22–25]. Além disso, as concentrações de metais
podem ser maiores nesses resíduos do que nos minerais explorados [1, 19, 21].
Desta forma, técnicas alternativas podem ser utilizadas para reduzir a quantidade
desses resíduos dispostos no solo [1, 2, 26].
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Ambientalmente a reciclagem e a reutilização do catalisador exaurido e de
seus componentes são as melhores opções para o gerenciamento destes resíduos
[13, 27, 28]. Para isto, são utilizadas técnicas de regeneração, rejuvenescimento,
utilização em processos menos severos, reutilização como aditivo de cimento e
recuperação de seus metais [1, 4, 6–8, 16, 24, 27, 29]. Os métodos
hidrometalúrgicos e pirometalúrgicos são os mais utilizados para a recuperação e
separação dos metais destes resíduos. Porém métodos biohidrometalúrgicos
também são utilizados em menor escala [1, 5, 7, 10–12, 16, 20, 22, 25, 28–31].
Desta forma, o presente trabalho teve como finalidade estudar a
recuperação de metais de um catalisador exaurido, que pode ser considerado uma
fonte secundária destes materiais. Para o estudo, o resíduo foi caracterizado e as
melhores condições para a recuperação de alguns dos seus metais foram
investigadas.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Catalisadores da indústria petroquímica
Um catalisador é uma substância que realiza o processo de catálise, que
propicia o aumento da taxa de uma reação de forma a não alterar seu equilíbrio
termodinâmico [5, 32–39]. Nestes processos, o catalisador se apresenta como
reagente e produto da reação [32]. Em um processo catalítico, que é um processo
cíclico, ligações químicas são formadas e quebradas [33, 38]. São formados
complexos entre os reagentes e catalisador, propiciando as transformações dos
produtos desejados [34]. Após as formações dos produtos o catalisador é liberado,
praticamente não havendo alterações nele [33–35]. Na ausência de catalisador a
reação desejada pode possuir taxa de eficiência menor ou até não ocorrer [33, 35].
Apenas reações termodinamicamente possíveis são aceleradas por
catalisadores. Em um sistema onde diferentes reações são possíveis o catalisador
pode intensificar reações distintas desejadas [35]. Desta forma há um aumento na
seletividade e, consequentemente, economia de capital, matérias-primas e energia,
o que torna processos que envolvem catalisadores preferidos a processos não
catalíticos [36, 37].
A catálise é classificada como homogênea ou heterogênea, a depender das
fases em que o catalisador participa. O processo também pode ser identificado
como autocatálise, quando causada por um componente do próprio reagente [32–
34, 36, 40].
A catálise heterogênea envolve catalisadores em fases separadas do
reagente, que reage com átomos da superfície da matriz sólida do catalisador,
sendo adsorvidos e depois dessorvidos [34, 36, 38]. Na indústria os catalisadores
heterogêneos são os mais utilizados. Eles correspondem a cerca de 90% dos
catalisadores utilizados na indústria química. Estes materiais são os mais
utilizados para conversão de substâncias como combustíveis e poluentes, pois são
os mais baratos, corroem menos os reatores, possuem vida útil maior e são mais
fáceis de se recuperar em um fluxo de produtos [5, 33, 36, 39, 41, 42].
Catalisadores homogêneos são os que formam uma única fase com os
reagentes, que reagem com átomos centrais da molécula do catalisador. Alguns
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destes materiais típicos são complexos organometálicos, sais metálicos de ácidos
orgânicos, e carbonilas de metais [34, 36].
A indústria utiliza catalisadores moldados em diferentes formas, como
esferas, anéis, comprimidos, pós, pellets e pastilhas, a depender do tipo de reator
em que é empregado [33]. Catalisadores progrediram de argilas para amorfos de
sílica e alumina, depois metais dispersos em sílica e alumina, até serem
sintetizadas zeólitas [36, 43].
Catalisadores são utilizados em mais de 80% dos processos industriais.
Eles atuam em indústrias como a petroquímica, de fertilizantes, farmacêutica e na
área de proteção ambiental, para a diminuição de emissões [27, 33, 34, 36, 38,
40]. Na indústria, o objetivo da catálise é aumentar a atividade, seletividade e
diminuir os impactos ambientais de um processo [37]. Assim é necessário buscar
o catalisador e o reator apropriado para um processo distinto [41]. Mais de 60%
dos produtos petroquímicos e mais de 90% de seus processos de fabricação
utilizam catalisadores [38].
Diferentes aplicações podem ser dadas para catalisadores na indústria, as
principais são a produção de gás de síntese, hidrogenação, desidrogenação,
hidrólise,

oxidação,

síntese

de

amônia,

síntese

de

Fischer-Tropsch,

transformações de hidrocarbonetos, catálise ambiental, de escapamento
automotivo e síntese e reforma de metanol [38, 40, 44].
Os catalisadores industriais também podem ser divididos pelo tipo de sua
fase ativa, que pode ser um metal, óxido metálico, sulfeto e carboneto [35, 40, 41].
A Tabela 1 apresenta uma relação entre os tipos de fases ativas, seus componentes
e as reações em que participam [35].

Tabela 1 - Tipos de fases ativas, seus componentes e reações catalíticas [35].
Fase ativa

Metais

Elementos / compostos

Fe, Co, Ni, Cu, Ru, Rh, Pd,
Ir, Pt, Au

Reações catalisadas
Hidrogenação, desidrogenação, reforma a
vapor, reforma de hidrocarbonetos, síntese
de amônia de Fischer-Tropsch, oxidações
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Fase ativa

Elementos / compostos
Óxidos de V, Mn, Fe, Cu,

Óxidos

Mo, W, Al, Si, Sn, Pb, Bi,
terras raras

Sulfetos

Sulfetos de Co, Mo, W, Ni

Carbonetos

Carbonetos de Fe, Mo, W

Reações catalisadas
Oxidação total e parcial de hidrocarbonetos
e de CO, síntese de metanol
Hidrogenação (hidrodessulfurização,
hidrodenitrogenação, hidrodesoxigenação)
Hidrogenação, síntese de Fischer-Tropsch

Catalisadores possuem três propriedades principais, que são seletividade,
atividade e estabilidade [33, 35, 36, 38]. Na fase de desenvolvimento de um
processo catalítico industrial os catalisadores são escolhidos primeiramente pela
sua seletividade, seguidos pela sua estabilidade e atividade [35, 39]. A
seletividade, atividade e estabilidade de um catalisador são dependentes de sua
estrutura, morfologia, textura, composição química, dispersão do local ativo, área
de superfície, porosidade e de propriedades de transferência de massa e calor [36,
38, 39, 41, 45].
A quantidade de produto desejado formado dividido pela quantidade de
reagente consumido define a seletividade em um processo catalítico [34, 35].
Como diferentes reações são possíveis em alguns sistemas, a seletividade pode
indicar as taxas de reações concorrentes no mesmo processo e o quanto o
catalisador favorece cada reação [34, 35, 38, 39]. Um catalisador deve ser capaz
de direcionar os reagentes por um caminho específico que forme o produto
desejado [38, 39].
As taxas de reação determinam a atividade catalítica, que está diretamente
relacionada com a área superficial da fase ativa do catalisador [33–35, 38]. Uma
forma de medir a atividade é o rendimento espaço tempo, que é a quantidade de
produto formado no reator em relação ao seu volume e tempo de reação [34, 35].
A estabilidade está relacionada com a capacidade do catalisador resistir às
transformações químicas e físicas que acontecem durante sua vida útil, incluindo
ciclos de regeneração, até que o material perca sua eficiência em termos de
atividade [35]. As estabilidades mecânica, química e térmica determinam a vida
útil de um catalisador [35, 36]. Ao selecionar um catalisador para um processo
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devem ser observadas suas propriedades mecânicas de dureza, resistência ao
esmagamento, abrasão e atrito [35].
Grande parte dos catalisadores são compostos por espécies ativas,
promotores e suportes [33, 35, 39]. Os materiais utilizados no desenvolvimento
de catalisadores possuem condutividade térmica que raramente sofre limitações,
isto permite o aumento da taxa de transferência de calor pelo leito catalítico e
beneficia as reações [33].
Quanto maior a área de superfície exposta aos reagentes, maior o número
de locais ativos e a atividade do catalisador, por este motivo a maioria destes
materiais são porosos [35, 36, 38, 42, 46]. O volume de uma partícula de
catalisador pode ser distribuído em suas partes sólidas, poros e vazios, como
apresentado na Figura 1 [38].

Figura 1 - Sólidos, poros e vazios de uma partícula de catalisador [38].

Os poros podem ser divididos de acordo com seus diâmetros, os
microporos variam entre 0,3 e 2nm, os mesoporos variam entre 2 e 50nm e os
macroporos variam entre 50 e 105nm [33, 47]. Uma mesma quantidade em massa
de catalisadores, mas com partículas menores, aumenta a área superficial dos
mesmos, por este motivo alguns catalisadores são nanoestruturados [33, 38, 48].
Os locais ativos são as frações da superfície onde a catálise acontece [35,
39]. Estes locais são responsáveis pela atividade catalítica pois possuem forças de
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ligação e estados eletrônicos que permitem a quimissorção, estas forças de ligação
caem quando alcançados limites específicos, o que propicia que uma reação
desejada ocorra ou seja inibida [35, 38].
A atividade, seletividade e estabilidade do local ativo são aprimoradas
pelos promotores, que não são necessariamente ativos [35, 39]. O oposto dos
promotores são os inibidores, que diminuem a atividade e seletividade de uma
reação paralela indesejada [39].
Na indústria petroquímica normalmente são empregados catalisadores que
contêm metais ou óxidos de metais de transição suportados em transportadores
inertes, como alumina, sílica, TiO2, ZrO2 ou carvão ativado [5, 38, 41, 42]. Os
suportes são materiais porosos responsáveis pela dispersão das espécies ativas em
sua superfície [33, 38, 39, 41, 42]. Eles minimizam a sinterização e o
envenenamento do catalisador. Em alguns casos, os suportes também interferem
na atividade do processo catalítico [39, 41, 46].
Durante as reações químicas de processos catalíticos heterogêneos
ocorrem etapas de difusão, adsorção e dessorção [33, 34]. As moléculas do
reagente se difundem e colidem com os locais ativos do catalisador em sua
superfície externa, o que pode ser chamado de difusão externa, e no interior dos
poros, o que pode ser chamado de difusão interna [33, 35, 39, 49]. Estas moléculas
são adsorvidas e reagem com os locais ativos devido a um campo de atração na
superfície do catalisador [33, 35, 36, 39, 49]. Após a reação o catalisador retorna
ao seu estado original, os produtos são dessorvidos e se difundem de volta para o
fluído [33, 35, 36, 38, 39]. A difusão pode ser controlada por condições
operacionais como temperatura, pressão, vazão de gases, tipo de reator e estrutura
da partícula do catalisador [33].

2.1.1. Catalisadores de Cu e Zn
Devido à sua atividade e seletividade, catalisadores de cobre são utilizados
em processos importantes de catálise industriais, como reforma a vapor, síntese
de metanol, redução de NOx, hidrogenação, hidrogenólise de ésteres e oxidação
de CO e de hidrocarbonetos [50, 51]. Dentre estes, catalisadores à base de óxido
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de cobre, combinados com óxido de zinco e suportados em Al2O3 são utilizados
principalmente em processos de reação água gás à baixa temperatura e em
processos de decomposição, reforma a vapor, oxidação parcial e síntese de
metanol. A seletividade do catalisador para esta substância é de aproximadamente
99,9% [38, 46, 52–55].
Em um catalisador de cobre, zinco e alumínio o cobre tem o papel de
componente ativo, devido à atividade do catalisador ser correlacionada de forma
linear com a superfície exposta deste metal [51, 56]. Desta forma, o óxido de cobre
é responsável pela adsorção e dissociação dos elementos dos reagentes [57].
O zinco, em forma de óxido, tem o papel de suportar e espaçar o cobre.
Isto aumenta a dispersão das partículas de cobre e o estabiliza [46, 56, 58, 59]. O
cobre disperso aumenta a área superficial do catalisador e, consequentemente, a
quantidade de locais ativos [57]. Além disso, o óxido de zinco promove uma
proteção contra a sinterização e o envenenamento do local ativo por impurezas,
como enxofre e cloretos, além de neutralizar ácidos [38, 58, 60]. Por exemplo no
caso do envenenamento por enxofre, o zinco pode se ligar a este elemento e formar
compostos [60].
A alumina tem o papel de suporte no catalisador. Ela inibe a sobreposição
de locais ativos de cobre e isto influencia na adsorção e atividade do catalisador
[56, 58]. A presença de íons Al3+ aumenta a área de superfície do catalisador e sua
presença diminui a suscetibilidade da sinterização do cobre [46, 61]. A alumina
também protege o local ativo de envenenamento e sinterização. Este local ativo é
sensível a impurezas em concentrações maiores que 1ppm [38]. Apesar das
vantagens do uso da alumina, este elemento pode diminuir a atividade do
catalisador devido às interações com o cobre poderem ser preferenciais às reações
de seu objetivo [46].
O cobre pode se apresentar na interface do óxido de zinco, como
nanopartículas, como cobre metálico, ou como óxido [56, 61]. Quanto maior a
interface do cobre sobre o ZnO maior é a adsorção dos elementos do reagente [61].
Alguns fenômenos que acontecem em um sistema de Cu e Zn nestes catalisadores
são: a migração de Zn para partículas superficiais de Cu, que ocorrem pela
formação de uma liga de cobre e zinco, o que aumenta a atividade do catalisador;
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a alteração da estrutura das partículas de cobre por efeitos de umedecimento do
sistema; e a dissociação de H2, que também pode ser adsorvido no óxido de zinco
[57, 58, 61]. Sendo assim, as interações entre o cobre e o zinco são essenciais para
a eficiência do catalisador [57].

2.3.1.1. Metanol
Catalisadores com sistemas de cobre e zinco suportados em alumina são
os mais utilizados na indústria para reforma a vapor de metanol e sua síntese
devido à sua atividade [46, 51, 56, 60–63]. A composição de um catalisador usado
em um processo de síntese de metanol possui massa que varia entre 20 e 80% para
CuO, 15 e 50% para ZnO, e 4 e 30% para Al2O3. [56, 61]. A Tabela 2 apresenta
uma relação de alguns catalisadores comerciais de diferentes fabricantes e suas
composições [56].

Tabela 2 - Composições de catalisadores de síntese de metanol de diferentes fabricantes [56].

Fabricante

%Cu

%Zn

%Al

Outros
componentes

IFP

45–70

15–35

4–20

Zr

Synetix (antiga ICI)

20–35

15–50

4–20

Mg

BASF

38,5

48,8

12,9

Óxidos de
terras raras

Shell

71

24

12

-

Süd Chemie

65

22

31

-

Dupont

50

19

17

-

United Catalysts

62

21

17

-

Haldor Topsoe MK-121

>55

21–25

8–10

-

Mitsubishi Gas
Chemical Company

63,6

33,4

3

-

Ammonia Casale

30

50

3

Cr

Lonza

40

20

Zr

10

Fabricante

%Cu

%Zn

%Al

Outros
componentes

AIST, RITE

45,2

27,1

4,5

Zr
Si

YYK Corporation

76,3

11

12,7

-

A síntese de metanol a partir de CO2 é normalmente realizada em
temperaturas próximas a 250°C e em pressões acima de 50atm [63]. Sua reação é
exotérmica e alguns de seus integrantes são reduzidos durante a mesma [61].
As principais reações que acontecem na indústria com a utilização de
catalisadores a partir de gás de síntese são demonstradas pelas equações 1, 2 e 3
[60, 62]. A Equação 1 e 2 demonstra que o metanol é produzido a partir da
hidrogenação de CO ou CO2. A reação demonstrada pela Equação 2 é
termodinamicamente mais favorável na presença de catalisadores. A Equação 3
demonstra que o CO é utilizado para a remoção do oxigênio adsorvido na área
superficial do catalisador, o que forma CO2 e H2. [62].

CO + 2H2 ↔ CH3OH

(1)

CO2 + 3H2 ↔ CH3OH + H2O

(2)

CO + H2O ↔ CO2 + H2

(3)

A atividade do material está relacionada principalmente à área de cobre
exposto e disperso estabilizado pelos promotores estruturais [56, 60]. Desta forma,
a razão entre CuO e Al2O3 possui importante influência na atividade catalítica
[56]. O tempo em que o catalisador mantém sua atividade e seletividade define o
tempo em que ele será útil para os processos industriais pois o tempo de duração
até a próxima parada do processo para realizar sua troca será maior [60]. Estes
catalisadores normalmente duram de 2 a 5 anos [56, 60]. Em uma de suas plantas
em que ocorria síntese de metanol a Petróleo Brasil S. A. (Petrobrás) realizava a
troca de catalisadores a cada 5 anos [64].
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As Equações 4, 5, 6, 7, 8 e 9 demonstram o mecanismo das reações
envolvidas em um reator na síntese do metanol [65]:

CO2 ↔ CO2ads

(4)

H2 ↔ 2Hads

(5)

CO2ads + Hads ↔ HCOOads

(6)

HCOOads + 3Hads ↔ CH3OH + Oads

(7)

CO + Oads ↔ CO2

(8)

H2 + Oads ↔ H2O

(9)

O cobre presente no catalisador é coberto parcialmente por oxigênio
adsorvido e sai de sua forma estável. O cobre e o oxigênio adsorvem o dióxido de
carbono enquanto o hidrogênio também é adsorvido e dissociado. O dióxido de
carbono e o hidrogênio adsorvidos criam um composto que reage com hidrogênio
adsorvido produzindo metanol e oxigênio adsorvido. O oxigênio adsorvido reage
com CO e hidrogênio, o que gera dióxido de carbono e água não adsorvidos [65].

2.3.1.2. Reação de troca de água e gás a baixa temperatura
Os catalisadores mais importantes em processos de reação de troca de água
e gás a baixa temperatura são os catalisadores a base de cobre e zinco suportados
por alumínio [38, 66]. Estes catalisadores normalmente possuem proporções de
cobre e zinco que variam entre duas vezes mais massa de zinco do que de cobre
até proporções onde a massa de zinco é igual à de cobre [38, 65]. A Petrobrás
realiza a troca destes catalisadores em algumas de suas plantas com a
periodicidade aproximada de 6 anos [64].
Na indústria a reação acontece primeiro em um reator catalítico de
deslocamento de alta temperatura, que varia entre 310 e 450°C e utiliza
catalisadores de ferro. Depois a reação ocorre em um reator de deslocamento de
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baixa temperatura, que varia entre 150 e 250°C e utiliza catalisadores de cobre
[58, 67]. Por possuir propriedades exotérmicas, a reação é termodinamicamente
favorecida em temperaturas mais baixas, apesar de apresentar menor taxa de
reação [58, 67].
A reação de troca de água e gás é reversível quimicamente e possui um
papel importante na produção de hidrogênio, síntese de metanol e amônia e
reforma a vapor de metano e metanol [58, 67]. Nesta reação o dióxido de carbono
e o hidrogênio são produzidos a partir de CO e vapor de água, conforme a Equação
10 [58, 67].

H2O(g) + CO(g) ↔ CO2(g) + H2(g)

(10)

A reação em baixa temperatura ocorre no catalisador através de oxidação
e redução, como pode ser observado nas Equações 11 e 12 [54].

2Cu(s) + H2O(g) ↔ Cu2O(s) + H2(g)

(11)

Cu2O(s) + CO(g) ↔ 2Cu(s) + CO2 (g)

(12)

2.3.1.3. Desativação
A sinterização térmica e o envenenamento são os principais fatores que
explicam a desativação de um catalisador de cobre, zinco e alumina [38, 56, 60,
61, 68]. A desativação do catalisador ocorre quando a estabilidade do cobre em
sua superfície passa a sofrer modificações, o que diminui sua vida útil [38, 56,
68].
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O envenenamento é causado por substâncias que podem ser introduzidas
no reator junto ao gás de síntese. Normalmente estas substâncias são metais,
carbonilas, cloretos e enxofre, este último apenas deve estar presente na
composição do gás em concentrações abaixo de 5ppm [56, 60, 61, 69]. A Figura
2 representa uma superfície metálica de catalisador envenenada por uma molécula
de enxofre que está interferindo no processo de hidrogenação do CO [38].

Figura 2 – Modelo conceitual de envenenamento por enxofre em um processo de hidrogenação
de CO.

No caso de envenenamento a molécula indesejada pode bloquear
fisicamente de 3 a 4 sítios de adsorção e locais ativos, isto pode ser observado na
Figura 2 se esta for considerada em três dimensões. Além disso, essa molécula
pode alterar eletronicamente os átomos de metais em que está adsorvida, o que
compromete as propriedades do catalisador [38].
Dentre os metais vindos do gás de síntese que podem causar a desativação
do catalisador está o arsênio [69–74]. Este metal antes de se apresentar como
contaminante do gás de síntese é um componente do carvão, onde pode se
apresentar em diferentes formas de oxidação [70, 73]. Na China, a concentração
média de arsênio no carvão bruto foi de 3,79mg/kg em 2020 [73].
O arsênio pode ser volatilizado como os dímeros As2O3 e As4O6 na
formação do gás de síntese [73, 74]. O As2O3 possui moléculas de tamanhos
menores do que os poros dos catalisadores [73]. Desta forma, compostos de

14
arsênio podem condensar nos poros e cobrir fisicamente os locais ativos [73]. Este
arsênio adsorvido e condensado na superfície do catalisador pode ser oxidado a
As2O5, o que obstrui ainda mais os poros do catalisador [73, 74].
Óxidos de arsênio gaseificados também podem formar hidretos gasosos,
como o AsH3 [70, 71], que em concentrações de 150ppb já podem diminuir a
atividade do catalisador, comprometendo-o [70, 75]. O AsH3 pode se dissociar
quando adsorvido pelo catalisador e formar H2 e compostos de arsênio com outros
metais. Alguns estudos identificaram a presença de Cu3As formado na superfície
do cobre em um catalisador de síntese de metanol [70, 71].
Outro causador da desativação do catalisador é a sua sinterização, que
aumenta de acordo com o aumento da temperatura do reator e com a presença de
água [56, 61, 63, 68]. Na síntese de metanol a formação do vapor de água é
inevitável, pois é formado a partir da hidrogenação do dióxido de carbono [63].
A sinterização está relacionada ao ponto de fusão do cobre, que ocorre na
temperatura de 1085°C [56]. Porém para análise da sinterização também deve ser
considerada a temperatura de Huttig, que para o cobre é de 134°C, em que o metal
começa a se dissociar e ser difundido; e a temperatura de Tamman, que para o
cobre é de 405°C, em que seus átomos se tornam móveis no catalisador [56, 68].
Na sinterização também ocorre o crescimento de cristalitos no catalisador,
o que reduz sua área de suporte, sua área superficial e, consequentemente, a área
dos locais ativos expostos [56, 68]. O crescimento dos cristalitos acontece
principalmente devido às migrações dos componentes na superfície do suporte,
onde eles colidem e se aglomeram [56, 68]. Os fenômenos que acontecem durante
estas migrações são a formação de líquidos; divisão e dissociação de metais nos
cristalitos; e a volatilização, coalescência, nucleação, molhamento, dispersão e
difusão de metais [56]. Devido a estes fenômenos pode ocorrer a formação de
compostos com zinco e alumínio, o que interrompe as interações entre o cobre e
o óxido de zinco [68].
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2.2. Resíduos de catalisadores
Houve um aumento da necessidade da utilização de catalisadores e,
consequentemente, da geração de seus resíduos [1, 4]. Isto se deve a este material
ter aumentado sua eficiência, diminuído o tempo de processamento de petróleo, e
à indisponibilidade de processos de regeneração para alguns tipos de catalisadores
[1, 4, 8, 76]. A massa de resíduos gerada aumenta devido ao óleo, compostos com
carbono e metais depositados no material fresco [6, 76]. Catalisadores são
descartados devido à perda de sua eficiência e propriedades iniciais causadas pela
formação de compostos indesejáveis no decorrer de sua utilização nos reatores [1,
5, 7, 8, 77]. Compreender essa perda de eficiência pode aumentar o tempo de
utilização dos catalisadores, o que diminui a geração de seus resíduos ao longo do
tempo [13]. Isto também permite a criação de processos de regeneração mais
eficazes [13].
Resíduos de catalisadores podem ser descartados ou reciclados quando sua
regeneração não é mais possível. A viabilidade da reciclagem depende da
legislação local, fornecimento de insumos em toda sua cadeia, emissões
associadas e segurança ocupacional [13, 27, 28]. Caso a reciclagem não seja
viável, normalmente o material é destinado em aterros que possuem controle para
que seus contaminantes não sejam lixiviados [27, 76]. Algumas empresas
oferecem o gerenciamento dos catalisadores exauridos no momento da venda dos
catalisadores novos [28, 78]. Este gerenciamento envolve regeneração, transporte,
reciclagem e descarte [28].
Catalisadores exauridos são uma fonte secundária de recursos, como
metais, o que diminui a demanda pelo processamento de recursos primários [5, 7,
23, 77]. A recuperação de metais destes resíduos é fundamental e se apresenta
como alternativa à mineração convencional [5–7, 20, 22, 25]. Desta forma
catalisadores podem ser considerados como recursos e não como resíduos [12].
Resíduos de catalisadores exauridos estão entre os mais perigosos para o
meio ambiente, saúde e segurança em uma indústria petroquímica [1, 7–9]. Sua
disposição no solo é uma potencial ameaça ao meio ambiente, portanto devem ser
observadas alternativas para seu tratamento antes de seu descarte [1]. Estes
resíduos são considerados perigosos pelo seu conteúdo químico tóxico, explosivo,
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inflamável, reativo, corrosivo e cancerígeno [1, 4, 6, 8–10, 29, 31, 78]. Algumas
destas substâncias estão presentes no catalisador fresco e outras são depositadas
durante sua utilização [6]. Por sua classificação como resíduo perigoso, seu
armazenamento, transporte e descarte devem respeitar todos os regulamentos
ambientais para resíduos perigosos dos locais onde ocorrem sua gestão [76].

2.2.1. Regulamentação para a classificação de resíduos de catalisadores
A Lei brasileira nº 12305/2010, que institui a política nacional de resíduos
sólidos, estabelece que resíduos perigosos são aqueles que apresentam risco ao
meio ambiente e à saúde devido às suas características de corrosividade,
inflamabilidade, toxicidade, reatividade, carcinogenicidade, patogenicidade,
mutagenecidade e teratogenecidade [79].
A Norma Técnica em vigência no país sobre o assunto é a norma NBR
10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que dispõe
sobre a classificação dos resíduos sólidos [80]. A norma estabelece que resíduos
classe I, ou perigosos, são os resíduos que apresentam risco à saúde pública, sendo
provocada mortalidade, doenças ou acentuação de seus índices, ou são aqueles
que apresentam riscos ao meio ambiente, quando gerenciados de forma
inadequada [80]. Além disto, o resíduo também é considerado perigoso quando
apresenta

características

de

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade e patogenicidade [80]. A norma também estabelece que os resíduos
constantes em seus anexos também são considerados perigosos [80].
Consta no anexo B da norma, que traz a lista de resíduos perigosos de
fontes específicas, os catalisadores exauridos [80]. Desta forma pode ser
entendido que resíduos de catalisadores gerados na indústria petroquímica são
considerados resíduos perigosos no Brasil. Como este resíduo é considerado
perigoso, está sujeito a todas as regulamentações de descarte, transporte,
identificação e manuseio do país.
A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou em 1989 a convenção
da Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos
perigosos e seu depósito, onde foram adotados procedimentos a serem seguidos
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sobre o tema [81]. Dentre as determinações, a convenção proíbe a exportação
destes materiais para países do terceiro mundo [76, 78]. Esta convenção
estabeleceu em seus anexos alguns resíduos que são considerados perigosos e,
portanto, sujeitos aos seus dispositivos. Nestes anexos constam resíduos de
catalisadores exauridos [81]. O Brasil e a maioria dos países assinaram o
documento, o que demonstra as suas preocupações com os resíduos de
catalisadores exauridos e demonstra que os classificam como um resíduo
perigoso.

2.2.2. Tratamento de catalisadores exauridos
Para o aprimoramento do gerenciamento dos resíduos de catalisadores são
estudadas formas de redução de sua massa e sua substituição por novos
catalisadores com componentes menos perigosos e mais ativos [1, 8, 16]. A
remoção do óleo depositado, que é uma substância perigosa, por separação
mecânica hidráulica é uma operação essencial. Isto reduz até 20% da massa do
resíduo [6]. Catalisadores exauridos são gerenciados por métodos de regeneração,
rejuvenescimento, cascateamento, reutilização como aditivo de cimento e
argamassa, recuperação de metais com técnicas físicas, químicas ou microbianas,
e disposição em aterro [1, 4, 6–8, 16, 24, 27, 29]. Os métodos mais adequados
para gerenciamento são selecionados a depender da composição do resíduo [31].

2.4.2.1. Regeneração e rejuvenescimento
Catalisadores exauridos podem ser regenerados e rejuvenescidos quantas
vezes possíveis enquanto suas atividades e seletividades conseguirem se
reestabelecer [9]. Isto adia a sua substituição por catalisadores novos, o que gera
mais custos [9].
Em um processo de regeneração os compostos com carbono depositados
no catalisador é calcinado [8, 9]. O método mais utilizado para esta calcinação é
a regeneração oxidativa, a qual oxida estes compostos [9]. Nesta técnica são
formados compostos como CO, CO2, H2O, SOx e NOx [1, 8].
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Em processos de rejuvenescimento são removidos íons alcalinos e metais
que contaminaram as fases ativas, promotores e suportes do catalisador [9, 24].
Para isto pode ser realizada a oxidação, sulfetação, cloração ou lixiviação destes
contaminantes em reatores específicos [9, 24].

2.4.2.2. Descarte em aterro
Como os catalisadores exauridos são considerados resíduos perigosos, seu
descarte em aterro pode causar impactos ambientais ao solo, ao ar e aos corpos
hídricos [1, 13]. Entretanto é o método mais praticado [8, 13, 83]. Catalisadores
nanoestruturados trazem ainda mais preocupações devido aos seus riscos
toxicológicos e comportamento nos aterros serem desconhecidos [13].
O descarte de catalisadores exauridos em aterros deve ser controlado pois
seu conteúdo tóxico, que inclui metais e hidrocarbonetos, pode ser lixiviado para
águas subterrâneas e para o ar [8, 13, 16, 24]. Por este motivo o descarte destes
materiais é regulamentado em diversos locais [7, 29]. Nos Estados Unidos, por
exemplo, tanto o gerador do resíduo quanto o aterro são responsáveis pelos
impactos causados pelo descarte [24]. Neste país os aterros que recebem
catalisadores exauridos devem possuir duas camadas de impermeabilização, com
instalações de coleta de lixiviados e monitoramento de águas subterrâneas [24].
Desta forma aterros só devem receber resíduos de catalisadores caso sejam
capazes de evitar a lixiviação de seu conteúdo tóxico para os lençóis freáticos [78].

2.4.2.3. Cascateamento
Uma possibilidade de reutilização de um catalisador exaurido que passou
a ser ineficaz para um processo específico é utilizá-lo em outro processo catalítico
na indústria que exija diferentes atividades e seletividades [9, 82]. Esta prática é
chamada de cascateamento [82]. Muitas vezes estes catalisadores reutilizados são
misturados a catalisadores frescos em seu novo processo [82]. Estes catalisadores
normalmente são reutilizados em operações que exigem menos atividade e
seletividade, para servirem como proteção de outros catalisadores por meio da
captura de metais contaminantes, e para servirem como suporte para outros
catalisadores [9, 82].
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2.4.2.4. Aditivo de cimento e argamassa
O uso como aditivo de cimento e argamassa é umas das alternativas para
o reaproveitamento de catalisadores exauridos que não possuem mais utilidade na
indústria [5, 9]. Estes resíduos melhoram propriedades mecânicas de argamassas
e concretos [9]. Porém a prática traz a preocupação quanto ao conteúdo tóxico do
resíduo, que pode ser liberado do cimento [9].

2.3. Metalurgia extrativa para recuperação de metais
Uma forma de tratamento de catalisadores exauridos é a recuperação do
seu conteúdo metálico [1, 9, 12, 27, 28]. Existem diferentes formas de separar e
recuperar os metais contidos no resíduo, que geralmente formam compostos com
oxigênio, enxofre e carbono [27]. Comercialmente são utilizados processos
hidrometalúrgicos e pirometalúrgicos combinados ou não, além disso são
estudados métodos biohidrometalúrgicos, que ainda não são utilizados em escala
industrial [1, 5, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28–31]. Os métodos utilizados mais
difundidos para a recuperação dos metais consistem em calcinação seguida por
lixiviação ácida ou alcalina [1, 24, 83].

2.3.1. Métodos biohidrometalúrgicos
Existe uma frequente recomendação para o desenvolvimento de processos
biológicos na indústria química, metalúrgica, na mineração e para o tratamento de
resíduos [1, 10]. A biotecnologia é estudada há mais de 40 anos para a mineração
e recuperação de metais [1]. Esta tecnologia é utilizada para alguns sistemas
mecanizados que utilizam processos biológicos juntamente à hidrometalurgia,
esta combinação de métodos é chamada de biohidrometalurgia [1, 10]. A técnica
mais utilizada na biohidrometalurgia é a biolixiviação, que é normalmente
utilizada para a lixiviação de metais de resíduos e minérios [1, 7, 9, 28]. Este
método de reciclagem propicia que metais sejam reciclados por processos
semelhantes a processos naturais [1].
Alguns fatores limitam a utilização da biolixiviação em escala industrial,
como a necessidade de mais uma etapa de tratamento do licor após o processo e a
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variação da eficiência do processo em diferentes populações de microrganismos
[29]. A temperatura da região, por exemplo, pode influenciar na eficiência do
processo [29].
A biolixiviação é baseada nos princípios de transformação de ácidos,
excreção de agentes complexantes e reações de oxirredução [7]. Uma variedade
de bactérias autotróficas, heterotróficas e fungos são responsáveis pela produção
de agentes de lixiviação [1, 4, 7, 9, 28, 29].
Bactérias autotróficas possuem a vantagem de não necessitarem de
carbono orgânico para o seu crescimento, porém devem ser utilizadas em valores
de pH menores do que nos casos de outros microrganismos [7]. Os principais
microrganismos utilizados na mineração e metalurgia são as bactérias autotróficas
do gênero Acidithiobacillus [7, 10, 29]. Estas bactérias obtém energia a partir da
oxidação aeróbica de substâncias que contêm ferro bivalente e/ou enxofre
reduzido [7].
Microrganismos heterotróficos, tanto bactérias como fungos, necessitam
de compostos orgânicos para suprirem sua energia [7]. Estes microrganismos
possuem a capacidade de lixiviar materiais oxidativos, carbonáceos ou siliciosos
[7].
No caso dos fungos, a lixiviação é baseada na bioacumulação de íons
metálicos em solução, acidólise e complexação de metais, este último ocorre pela
excreção de metabólitos, como aminoácidos e, principalmente, ácidos [7, 28].
Alguns destes ácidos, como o cítrico, glucônico e oxálico, são conhecidos pelo
seu potencial de lixiviação de minérios e resíduos [7]. Os fungos dos gêneros
Penicillium e Aspergillus são os mais estudados para biolixiviação [7, 10].
A biolixiviação pode ser classificada como direta, quando a reação
química ocorre na presença dos microrganismos, ou indireta, quando a reação
química ocorre na ausência dos microrganismos, após a produção dos metabólitos
[7, 29]. O processo indireto é o mais apropriado para a indústria devido às reações
químicas não dependerem simultaneamente dos processos biológicos [7].

21
2.3.2. Métodos hidrometalúrgicos
A hidrometalurgia para a recuperação de metais de catalisadores exauridos
é o método metalúrgico mais utilizado [1]. Os principais processos
hidrometalúrgicos utilizados para recuperação de metais a partir de resíduos
ocorrem pela lixiviação do metal, seguida pela purificação do licor, como pode
ser observado na Figura 3 [1, 16]. O licor é purificado principalmente por
precipitação, eletrodeposição, extração por solvente ou por resinas de troca iônica
[4, 9, 10, 12, 16, 22, 23, 25, 28–30].

Catalisador exaurido

Lixiviação

Tratamento de
águas residuais

Sólido

Licor

Purificação

Metais

Figura 3 – Processo hidrometalúrgico básico de recuperação de metais de catalisadores exauridos
[1].

Os metais presentes nos catalisadores são lixiviados em soluções ácidas ou
básicas quando usados métodos hidrometalúrgicos [25, 27, 28, 31]. A lixiviação
ácida é mais utilizada do que a básica pois lixivia a maior parte dos metais que se
tem interesse na indústria [29].
Em processos de lixiviação ácida os metais dos catalisadores são lixiviados
em meios ácidos com a utilização de ácidos inorgânicos, como ácido cianídrico,
água régia, HNO3, HCl e H2SO4 [7, 9, 12, 20, 22, 23, 28, 29, 31]. Também podem
ser utilizados ácidos orgânicos, como o ácido oxálico, sulfônico, fosfônico,
tartárico e cítrico [9, 10, 28, 29]. Na indústria o H2SO4 é preferido ao HCl por ser
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menos volátil e, assim, possuir melhores características de manuseio e circulação
[29].
A lixiviação alcalina é comumente utilizada quando se pretende lixiviar
alguns metais do catalisador em forma de seus óxidos e quando se pretende evitar
a lixiviação de outros metais lixiviáveis em meio ácido [28, 29]. Um exemplo é o
processo de lixiviação de vanádio e tungstênio em catalisadores, em que se evita
lixiviar concentrações de ferro e níquel presentes [29].
Também podem ser adicionados agentes de oxidação na lixiviação para
aumentar a eficiência da reação nos casos em que os metais se apresentam na
forma de sulfetos pois estes agentes auxiliam na conversão dos sulfetos para
óxidos, que são mais facilmente lixiviados [22, 29]. Alguns exemplos de agentes
de oxidação utilizados são H2O2, O2, Cl2, Br2 e I2 [12, 20, 22, 31].
Em processos de extração por solvente, ou extração líquido-líquido,
podem ser utilizados extratores orgânicos catiônicos, aniônicos ou solvatantes [22,
29]. A aplicação destes processos possuem as desvantagens dos extratores serem
voláteis, inflamáveis e tóxicos [22]. Uma vantagem do processo é que os
extratores podem ser regenerados diversas vezes [29]. Estes extratores também
podem ser utilizados para a liberação de óleo dos catalisadores exauridos [6].
Extratores de fase sólida também são utilizados na indústria [22, 29]. A
seletividade por um íon metálico específico e a estrutura do suporte sólido são
características que influenciam a capacidade de adsorção, estabilidade química e
resistência mecânica de agentes complexantes sólidos de troca iônica [22, 29].
Estes extratores possuem regenerabilidade e mecanismo de adsorção e dessorção
mais simples do que os extratores líquidos, além de gerar menos efluentes [22].
A precipitação seletiva permite que os metais possam ser isolados e
purificados em seu estado sólido [28]. Apesar de ser um dos métodos mais comuns
para a recuperação de metais a partir de soluções de metais lixiviados a
precipitação possui a desvantagem em relação aos outros métodos de maior
consumo de reagente [29].
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2.3.3. Métodos pirometalúrgicos
Tratamentos envolvendo pirometalurgia utilizam energia térmica para
transformar fisicamente e quimicamente materiais de modo a concentrar os
metais, recuperando-os ou propiciando as suas recuperações por outro método
subsequente por meio das suas reduções [1, 10, 20, 25, 28]. O tratamento térmico
é uma das técnicas mais utilizadas para a recuperação de metais de catalisadores
exauridos [6]. O método envolve técnicas de calcinação, sinterização, redução,
fusão e volatilização [1, 4, 10, 25]. Processos pirometalúrgicos possuem potencial
de tratamento em escala industrial e possuem maior taxa de reação em relação à
hidrometalurgia e à biohidrometalurgia [1, 4, 25].
Um dos métodos tradicionais e o mais utilizado por empresas
especializadas em recuperação de metais a partir de catalisadores exauridos é a
fusão [20, 25]. Os principais aspectos a serem considerados para a fusão são as
propriedades químicas do material, pontos de fusão, solubilidade e densidade dos
componentes [22, 25]. Os metais são separados do restante dos componentes,
quando estes possuem maior densidade específica [20, 22, 25, 31]. O cobre e o
ferro fundidos, por exemplo, podem formar uma solução sólida com partículas de
outros metais dispersos em uma escória fundida [22]. Também podem ser
adicionados componentes de fluxo e redutores [25]. Em alguns casos são
adicionados óxidos para controlar a viscosidade e ponto de fusão da escória e
redutores para alterar a espécie do metal, de forma a facilitar seu refino [16, 20,
25, 31]. A Figura 4 apresenta um fluxograma de tratamento de um catalisador
exaurido por fusão [20].
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Catalisador exaurido

Britagem

Moagem

Homogeneização

Fundente e redutor

Fusão

Liga metálica

Escória

Refino

Metal

Figura 4 – Fluxograma para a recuperação de metais de catalisadores exauridos por fusão [20].

A calcinação é um método utilizado para a remoção de componentes
orgânicos, possivelmente tóxicos, do catalisador exaurido [10, 31]. Também é
possível a remoção de enxofre por meio da calcinação [16]. Os materiais são
calcinados em diferentes atmosferas a depender de seu conteúdo orgânico [31].
Esta técnica é utilizada normalmente precedendo outros métodos de recuperação
de metais [31].
Os metais que compõem o catalisador exaurido e que se deseja recuperar
também podem ser separados do restante dos componentes por volatilização [25].
Em processos de volatilização seletiva os metais se separam do restante dos
componentes devido às suas diferenças de pressões de vapor e pontos de ebulição
[12, 20, 25, 28]. Os metais podem ser recuperados utilizando métodos como
lavagem de gás, adsorção em leito de carvão ativado e condensação seletiva em
uma zona mais fria [16, 20, 25]. Os gases utilizados nesta técnica normalmente
são cloro puro ou misturas de cloro, nitrogênio, argônio e CO [16]. Tratamentos
pirometalúrgicos também podem volatilizar componentes e metais de forma
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indesejada, portanto suas instalações devem ser equipadas com sistemas para
tratamento deste fluxo gasoso [12].

2.3.4. Pré-tratamento
Antes da utilização de técnicas de separação e recuperação do conteúdo
metálico de catalisadores exauridos é importante a realização de processos que
deixem o material mais propício a ter seus metais recuperados, diminuam a massa
do resíduo, aumentem a concentração dos metais e diminuam a concentração de
substâncias orgânicas tóxicas, tornando as operações subsequentes mais seguras
[6, 20, 28].
Existem processos de pré-tratamento físicos e químicos. Dentre os físicos
estão a separação por tamanho de partícula, por densidade, britagem, moagem e
homegeneização [6, 10, 20, 25, 28, 31, 83, 84]. Dentre os processos químicos pode
se destacar a calcinação, utilizada para a remoção de compostos com carbono e
para melhorar a eficiência do método de recuperação posterior [10, 20, 25, 28, 31,
84].

2.3.6. Estudos de recuperação de metais de catalisadores de Cu e Zn
Algumas pesquisas estudaram a recuperação de zinco e cobre a partir de
catalisadores exauridos nos últimos 5 anos. Na maioria dos estudos o catalisador
exaurido foi pré-tratado por moagem e calcinação. Estes trabalhos estudaram a
variação de parâmetros como diâmetro de partícula, reagentes, duração de ensaios
e temperatura. Exclusivamente os estudos hidrometalúrgicos também estudaram
as concentrações dos reagentes, relação sólido líquido e agitação. Os trabalhos que
analisaram rotas hidrometalúrgicas após o pré-tratamento utilizaram técnicas de
lixiviação e extração por solvente [30, 85–89]. Apenas um dos trabalhos estudou
uma rota pirometalúrgica. Este trabalho investigou a fusão do cobre e sua
separação da escória, que incluía o zinco. O ensaio utilizou carvão para que o CO
reagisse com os compostos do catalisador exaurido. Também foi estudado o efeito
das combinações dos aditivos SiO2, CaO, NaOH e Na2CO3. Como melhor
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resultado 66% do cobre foi fundido e 72% do zinco esteve presente na escória
[85].
As melhores condições para a extração de cobre e zinco nestes estudos são
apresentadas na Tabela 3 [30, 85–88]. Apesar dos melhores resultados de extração
de cobre e zinco das soluções nos ensaios hidrometalúrgicos, não são mencionadas
as concentrações dos outros elementos nos produtos e, também, não é informado
se houve etapa subsequente de purificação dos metais.

27

Tabela 3 - Melhores condições para extração de metais em catalisadores de Cu e Zn em estudos recentes.
Estudo

[29]

Técnica

Lixiviação

Fusão

Pré-tratamento

Moagem

-

Moagem

Moagem

Diâmetro da partícula
(µm)

300

-

90

90

90

90

120

Reagente

H2SO4

CO,
CO2,
SiO2 e
CaO

NaOH

H2SO4

EDTA

HCl

EDTA

Concentração / Massa

2M

10g

5M

1,84M

0,59M

3M

0,5M

Tempo (min.)

40

45

120

120

-

180

240

Temperatura (°C)

55

1300

75

60

-

80

100

Relação Líquido :
Sólido

200mL/g

-

10:01

10:01

50:01:00

100mL/g

25mL/g

Agitação (rpm)

600

-

-

-

-

600

600

44
-

66
72

0
62

98
0

95
-

95
97

95
-

Rendimento
(%)

Cu
Zn

[85]
Lixiviação Lixiviação

[87]

[86]

[88]

Extração
por
Solvente

Lixiviação

Extração
por
Solvente

Moagem, Moagem,
Moagem calcinação, calcinação,
lavagem
lavagem
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2.4. Rotas para a produção de zinco por volatilização
Por volta do ano 1400 o zinco já era produzido na China por meio da
redução de seu óxido com o uso de carvão como fonte de carbono [90]. O óxido
de zinco era aquecido junto ao carvão em panelas de barro e o metal era
volatilizado e posteriormente coletado como uma incrustação condensada nas
paredes da panela [90]. Já industrialmente, a primeira forma de produção de zinco
por redução e volatilização foi por meio do uso de retortas horizontais, aquecidas
externamente e operadas em batelada [91].
O zinco é um metal que possui aplicação em diversos setores da indústria.
Dentre suas aplicações pode ser destacada sua aplicação em revestimentos de
proteção, purificação de soluções de zinco eletrolítico, mineração e fabricação de
baterias [92].
Em 2020 a produção eletrolítica de zinco representou 90% de sua produção
global [93]. Porém processos pirometalúrigicos também são utilizados para a
produção do metal e de seus óxidos. A produção de zinco por volatilização é
utilizada a partir de resíduos e de minérios oxidados, sulfetados ou mesmo de sua
forma metálica [90]. O principal minério em que o zinco é recuperado é formado
por ZnS (esfalerita), porém também é recuperado zinco a partir de minérios
formados por ZnO, ZnCO3, Zn2SiO4 e Zn4Si2O7(OH)2.H2O [90]. A esfalerita está
depositada principalmente em rochas metamórficas e carbonáticas, geralmente
esse minério está associado ao cobre e ao chumbo [90]. Após processos de
britagem, moagem e flotação seletiva a maior parte dos produtos concentrados de
zinco comercializados possuem de 50 a 60% do metal [90].
Aproximadamente 30% do zinco produzido globalmente se originou de
resíduos em 2020 [94]. O resíduo mais estudado para a recuperação do metal por
métodos pirometalúrgicos foi a poeira de forno [16, 93–96]. Normalmente tanto
fontes primárias quanto secundárias de cobre contêm zinco [16].
Industrialmente a produção de zinco ocorre em fornos eletrotérmicos, de
indução ou com aquecimento externo [92]. Alguns processos podem levar 12
horas, como no processo Inert Gas Conendensation (IGC) [92].
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Na produção pirometalúrgica de zinco, seu óxido é reduzido a zinco
elementar gasoso. No caso da redução carbotérmica, que é o principal mecanismo
pirometalúrgico utilizado para a recuperação de zinco de resíduos, o ZnO é
reduzido por C ou CO, vindo de fontes de carbono, como a brisa de coque e carvão
pulverizado [16, 90, 91, 93, 95, 97]. Porém, além do carbono, outros compostos
também podem reduzir o ZnO, como gases de pirólise [98].
Esta redução gera zinco elementar gasoso, CO e CO2, conforme as
Equações 13 e 14 [16, 90, 93, 95, 97]. O oxigênio do ar pode influenciar na
redução carbotérmica do ZnO, portanto tanto as reações como a mistura e a
embalagem do produto acontecem em atmosfera inerte ou em vácuo [92, 97]. Para
a produção de zinco metálico é necessária atenção para que não haja contato do
vapor de zinco com CO2, pois o zinco se oxida prontamente nesta presença, como
visto na reação reversa da Equação 13 [90, 93, 94]. As fontes de carbono são
gaseificadas por meio da reação de Boudouard, apresentada na Equação 15 [16,
90, 93, 95].

ZnO(s) + CO(g) ↔ Zn(g) + CO2(g)

(13)

ZnO(s) + C(s) ↔ Zn(g) + CO(g)

(14)

C(s) + CO2(g) → 2CO(g)

(15)

A reação química interfacial da redução carbotérmica muda de sólidosólido para gás-sólido acima de 900°C [95]. A medida que a reação progride os
metais já reduzidos e outros óxidos preenchem as lacunas onde o redutor sólido
entraria em contato com o ZnO, que deveria ser reduzido, e isto impede que mais
deste composto seja reduzido [16, 95]. Porém, como os gases CO e CO2 são
gerados a partir da fonte de carbono com a reação de gaseificação, a reação
continua pois o gás se difunde através do material em pó [16, 95]. Desta forma a
reação de Boudouard se torna um fator de controle da reação [95]. Outro fator que
ainda pode influenciar a difusão do gás redutor pela superfície da amostra é a
formação de partículas da forma elementar de outros metais a medida que a reação
progride, estas partículas podem formar invólucros e isolar as partículas de ZnO
[95].
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A Figura 5 apresenta o diagrama de Ellingham para a formação de óxidos
de alguns elementos [99]. Neste diagrama, que relaciona a energia livre de Gibbs
para a formação de compostos e a temperatura desta formação, a curva de
formação de ZnO a partir de Zn e O2 se apresenta acima da curva de formação de
CO a partir de C e O2 a temperaturas acima de 927°C [91, 100, 101]. A partir da
temperatura mencionada o ZnO tende a ser reduzido a zinco metálico [91, 100].
Ainda a 1000°C a variação da energia livre de Gibbs para a formação dos dois
compostos é de apenas 46,3kJ/mol [91]. Portanto o equilíbrio termodinâmico é
um fator limitante para a reação que ocorre entre o ZnO e o CO [91].

Figura 5 – Diagrama de Ellingham de ΔGᵒ em função da temperatura para a formação de óxidos
[99].

O ponto de ebulição do zinco é de 907°C, sendo sua volatilidade mais alta
do que a de outros metais, como o ferro e o cobre, e seus óxidos [16, 90, 92–95,
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97, 98, 102]. Isto permite que o metal seja separado do restante do material sólido
e refinado por destilação a esta temperatura [91–93, 95, 97, 98]. Em um processo
de volatilização o zinco gasoso é conduzido pelo fluxo de gás para fora do forno
com destino a um condensador, onde muda de estado físico e forma partículas
dispersas em pó [16, 91–93]. Alguns destes condensadores são resfriados a água
[92]. Os fornos utilizados para esta operação normalmente trabalham em
temperaturas entre 1000 a 1300°C [16, 90, 93]. Um fator que pode influenciar
negativamente o processo é a condensação de zinco nas paredes do forno [93].
Isto pode afetar o fluxo de gás, impactar na produtividade do processo e danificar
o equipamento [93]. O vapor de zinco compõe normalmente de 5 a 7% do fluxo
de gás [91]. Este fluxo de gás deve ter sua temperatura mantida acima de 950°C
até o condensador, para que o zinco se mantenha no estado gasoso e não oxide
[91].
Além da produção de zinco metálico os processos de redução e
volatilização também são utilizados para a produção de ZnO. O processo utilizado
é semelhante, porém o zinco é reoxidado na corrente gasosa. Isto acontece nos
processos que utilizam os fornos Waelz [93].
Trabalhos foram realizados com o objetivo de estudar a redução e a
volatilização de diferentes espécies de zinco de materiais que continham cobre em
resíduos de fusão, baterias e cinzas de incineração. Estes estudos variaram o tipo
de redutor, temperatura, tempos dos ensaios e vazões de gases para a obtenção de
maior extração de zinco do material [102–106]. Alguns destes estudos obtiveram
mais de 98% de zinco extraído [104–106].

2.5. Rotas para a produção de cobre por fusão
A rota pirometalúrgica de fusão em forno é a principal utilizada para a
produção de cobre de minérios e resíduos [107–109]. Esta rota pode ser
empregada na recuperação de cobre de catalisadores exauridos. A fusão, que
acontece na temperatura de 1085°C, normalmente é precedida pela redução do
metal [56, 107, 110]. A redução e a fusão são influenciadas pelo fluxo de gases,
teor de carbono, pressão parcial do oxigênio, propriedades da escória, tempo e
temperatura da reação [107, 111, 112]. Além do comportamento da redução, a
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composição da escória e a diferença nos pontos de fusões e densidades dos metais
são propriedades fundamentais para a eficiência da produção de cobre [107].
Durante a fusão são formadas diferentes camadas no produto,
influenciadas pelas diferenças de densidades dos componentes da amostra [107].
Após todo o material fundido, os compostos com maior densidade tendem a se
apresentar abaixo do restante do material. A densidade do cobre metálico é
8,96g/cm3 e do ferro metálico é 7,87g/cm3 [113, 114]. As densidades de alguns
dos principais componentes da escória, como Al2O3, CaO e SiO2 são 3,99; 3,34;
e 2,64 g/cm3, respectivamente [115, 116]. Em um material que contenha os
compostos mencionados o cobre tende a se apresentar abaixo dos restantes.
Segundo dados termodinâmicos, a curva de formação de CuO a partir de
Cu e O2 se apresenta acima da curva de formação de CO no diagrama de
Ellingham já a 0°C, com variação de energia livre de Gibbs de 12,8kJ/mol [101].
No caso do Cu2O, sua curva de formação apenas se apresenta acima da curva de
formação de CO a partir de 81°C, sendo assim o Cu2O tende a ser reduzido e
formar cobre metálico em temperaturas superiores a esta, como pode ser
observado na Figura 5 [99, 101, 117, 118].
A fusão para a produção de cobre em fornos gera três produtos. O primeiro
é a fração metálica, onde está a maior concentração de cobre e, normalmente,
também é composto por outros elementos na sua forma metálica. O segundo é a
escória fundida, composta principalmente por óxidos. O terceiro produto é o gás
residual, normalmente composto por H2O, CO, CO2, N2 e metais em sua forma
gasosa [110, 119]. Caso o gás residual contenha metais, por exemplo o zinco, eles
podem ser recuperados por meio da sua filtragem [110].
Na produção de cobre a fração metálica, que possui aproximadamente 80%
de cobre, é convertida para um produto que contém mais de 96% do metal em
nova etapa de fusão e depois é refinado. O cobre refinado para ânodos possui cerca
de 98,5% de Cu [108, 110, 120].
Geralmente os minérios que contêm ferro e cobre em forma de sulfeto são
processados por britagem, moagem, flotação, fusão, conversão e refino [107, 108,
121, 122]. Na etapa de concentração por flotação os compostos que contêm cobre,
ferro e enxofre são isolados do restante do material [108]. Durante a fusão, que
ocorre normalmente em temperaturas entre 1200 e 1550°C, o sulfeto de ferro é
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convertido para óxido e o sulfeto de cobre para cobre metálico por meio de um
sistema que purga gás oxidante, normalmente ar enriquecido com oxigênio. O
oxigênio adicionado à reação reage com o enxofre dos sulfetos, o que gera SO2
[107, 108, 121, 123, 124]. A adição de oxigênio deve ser controlada para que
apenas o enxofre e o ferro sejam oxidados. Isto diminui a quantidade de óxido de
cobre formado, que tende a se apresentar na escória [107, 125]. A oxidação do
ferro e do enxofre são reações exotérmicas e o calor gerado auxilia a fusão do
material [120]. Desta forma, após o resfriamento o ferro tende a estar presente na
escória e o cobre tende a estar no mate [107, 121]. O mate é transferido para um
forno de refino ou para uma etapa de eletrorrefino [107, 126].
No caso dos resíduos, os processos mais utilizados para a produção de
cobre são a fusão seguida de refino eletrolítico e a fusão em duas etapas [107, 108,
110, 113]. No caso de segunda etapa de fusão a fase mais concentrada do metal é
processada novamente em forno, onde o cobre apresenta maior concentração na
fase, sendo fundido para sua nova utilização [124].
Quando o material já possui a concentração desejada de cobre apenas é
realizada a fusão do resíduo de forma a prepará-lo para sua nova utilização, sem
refino [108, 110, 113]. No caso de ligas contendo cobre, o resíduo é reciclado
diretamente para a produção de novas ligas [113].
Em processos pirometalúrgicos de produção de cobre a cada tonelada do
metal produzido são geradas de 2 a 3 toneladas de escória [107]. Esta escória
normalmente possui a coloração preta ou marrom escura [107]. Um dos principais
aspectos estudados para a eficiência da produção do cobre é a reação da escória
com o material [107].
Uma parte do cobre fica presente na escória como partículas dispersas ou
aderida às partículas de outros compostos [126, 127]. A perda de cobre na forma
de sulfeto, óxidos ou metálica na escória pode ser físico-química ou mecânica
[107, 112, 123, 128]. As perdas físico-químicas acontecem com compostos de
cobre, como óxidos ou sulfetos, e as perdas mecânicas estão relacionadas ao
arrastamento do metal [107, 128]. Perdas físico-químicas acontecem em sua
maioria quando o material possui mais de 70% de cobre [107]. O cobre
normalmente permanece na escória como sulfeto, na ausência de oxidante
suficiente para oxidar o enxofre, ou como óxido e silicato quando há o excesso de
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oxidantes [107, 123]. O cobre em compostos está em sua forma catiônica, o que o
torna quimicamente solúvel [128]. Já as perdas mecânicas ocorrem em sua maioria
em materiais com menos de 70% de cobre, devido a fatores físicos, como
arrastamento mecânico e aprisionamento influenciado pela viscosidade, ponto de
fusão da escória e densidade dos componentes do material [107, 112, 123, 126,
128]. Portanto o processo pode ser melhorado com a diminuição da viscosidade
da escória [112].
Existem dois grupos de impurezas presentes na fração metálica. As que
são mais facilmente oxidadas que o cobre, como o Fe e o Zn [110]. E as mais
dificilmente oxidadas que o cobre, como o Ni e o Au. Uma forma de refinar a
fração metálica é a oxidação das impurezas com a adição de gás enriquecido com
oxigênio [110]. Os óxidos tendem a permanecer na fase da escória após a fusão.
Em alguns casos são adicionados óxidos para alterar a composição e,
consequentemente, as propriedades da escória, de forma a aumentar a eficiência
da fusão [111, 121, 129]. A integridade da parede do forno e propriedades como
viscosidade, basicidade, ponto de fusão da escória e solubilidade do Cu são
influenciadas pelas concentrações de SiO2, MgO, FeO, CaO e Al2O3 [107, 111,
112, 121–124, 128, 129]. O CaO e o Al2O3 equilibram a basicidade da escória
[107]. A sílica é um dos principais constituintes da escória, porém caso seja
adicionada mais quantidade do que a necessária a viscosidade da escória é
aumentada [107, 112, 128]. A viscosidade elevada não é benéfica ao processo pois
causa perdas de cobre na escória, o que dificulta a sedimentação do metal [107].
Além dos óxidos, também podem ser adicionados agentes redutores, como
carbono pulverizado; agentes de vulcanização, como o FeS2; e fundentes, como o
CaF2 [107]. Estes agentes são adicionados para enfraquecer a tensão superficial
da escória, o que acelera o transporte de massa entre a sua interface e o produto
de cobre [107]. Na presença de agentes redutores, a magnetita e a hematita são
reduzidas a FeO, que pode reagir com o SiO2 e formar Fe2SiO4 [107, 111, 112,
123, 129]. Assim como o excesso de sílica, a presença de magnetita tende a
aumentar a viscosidade da escória [107, 123]. Portanto a proporção de ferro e
sílica podem influenciar as propriedades da escória e a eficiência do processo
[128].
Trabalhos recentes estudaram a fusão de cobre a partir de minério e
resíduos, como catalisadores exauridos, placas de circuito impresso e pós de forno.
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Foram variados os parâmetros temperatura, tempo de ensaio, atmosfera,
quantidade de redutores e, principalmente, a composição de óxidos adicionados
para a formação da escória [85, 104, 111, 112, 123, 128–130]. Os componentes
dos estudos mencionados são semelhantes aos componentes de um catalisador de
síntese de metanol. Um dos trabalhos estudou a recuperação de cobre a partir da
fusão de um catalisador exaurido de cobre, zinco e alumina. Nas melhores
condições dos ensaios este estudo recuperou 66% do cobre do catalisador [85].
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3. OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo são caracterizar um catalisador exaurido de
forma a obter informações sobre a sua utilização e desativação, e determinar
métodos e condições para a separação e recuperação do cobre e do zinco contido
no resíduo.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, foram recebidos 492g de
uma amostra de catalisador exaurido de uma empresa gerenciadora de resíduos. A
Figura 6 apresenta uma imagem da amostra.

Figura 6 - Amostra de catalisador exaurido recebido da empresa.

A amostra foi caracterizada e passou por perda ao fogo e moagem para que
fosse realizado o estudo da recuperação de seus metais. A Figura 7 apresenta a
sequência de técnicas utilizadas para o estudo e as condições variadas em cada
etapa.
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Caracterização

Calcinação

Temperatura
Moagem

Redutor
Vazão dos gases
Tempo
Redução e volatilização

Redução e fusão

Rotação

Estado da amostra
Quantidade de fundente

Separação estática
Separação por meio denso

Fusão

% Al2O3 / CaO / SiO2

Separação dinâmica

Figura 7 - Fluxograma da metodologia do estudo.

Para a investigação da recuperação dos metais foram estudadas as técnicas
de redução, volatilização e fusão dos componentes em forno, além de estudos
exploratórios de separação por meio denso.

4.1. Caracterização
A perda de umidade e de matéria orgânica do catalisador exaurido foram
analisadas em estufa e forno mufla. As outras técnicas de caracterização foram
realizadas após a perda ao fogo da amostra. A sequência de técnicas utilizadas
para a caracterização é apresentada na Figura 8.
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Estufa
Perda ao fogo
Mufla
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Carbono e
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Análise química
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DRX
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Análise de fases
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Morfologia
microestrutural

MEV-EDS

Figura 8 - Fluxograma da caracterização da amostra de catalisador.

A identificação, quantificação e análise da morfologia microestrutural dos
componentes presentes no material foram realizadas por fluorescência de raios X
(EDXRF), espectroscopia por absorção atômica por chama (AAS), fotometria,
análise de carbono e enxofre, difratometria de raios-X (DRX), análise térmica com
espectrometria de massa quadrupolo (TG-QMS) e microscopia eletrônica de
varredura com regiões de microanálise (MEV-EDS).

4.1.1. Perda ao fogo
A amostra foi colocada em estufa a 105°C durante 24 horas para a
identificação da perda de sua umidade. Após a pesagem a amostra foi calcinada a
600°C durante 3 horas para a determinação da matéria orgânica volatilizada e foi
pesada novamente.
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4.1.2. Análise química
O material calcinado foi moído em moinho de ágata e, posteriormente, foi
analisado por EDXRF, para a identificação de seus componentes e por analisador
de carbono e enxofre, para a determinação das concentrações destes dois
elementos.
Após isto, os materiais foram digeridos para a análise de suas
concentrações. A digestão foi realizada em digestor micro-ondas com HNO3 e
HCl a 200°C a uma taxa de aquecimento de 12°C/min e permaneceu por 15
minutos na temperatura selecionada. O material líquido digerido foi levado logo
em seguida para análise da concentração dos demais elementos por EDXRF, AAS
e fotômetro.

4.1.3. Difratometria de raios-X
Foram analisadas fases dos componentes do material moído por DRX. O
equipamento utilizado é da marca Rigaku, modelo Miniflex 300. As análises
ocorreram em passos de 0,02° a uma velocidade de 2°/min e com radiação de
cobre. As espécies são identificadas a depender da concentração do composto na
amostra. Desta forma existem compostos com concentrações mais baixas do que
os analisados que não foram identificados pelo equipamento.

4.1.4. Microscopia eletrônica de varredura e EDS
Para a obtenção de mais informações sobre a estrutura dos componentes
dos catalisadores exauridos a amostra foi analisada por MEV-EDS em
equipamento da marca Phenom, modelo ProX, o equipamento foi configurado em
15 kV. A análise também foi realizada para confirmação das informações obtidas
pelas análises anteriores.
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4.1.5. Análise térmica
Para a confirmação de um composto identificado por DRX foi realizada
TG-QMS. Esta análise permitiu a identificação de compostos que volatilizaram e
sua quantidade. Desta forma foi possível comparar a quantidade de elemento que
deixou a amostra com a sua quantidade no composto identificado por DRX. A
análise foi conduzida em forno com balança termogravimétrica da marca Netzsch,
modelo STA 449 F1 Jupiter. A taxa de aquecimento foi de 10°C/min e o forno foi
aquecido até 1100°C em uma atmosfera inerte de argônio a uma vazão de
20mL/min. Após a TG-QMS foi realizada análise por DRX para confirmar a saída
do elemento do composto.

4.2. Pré-tratamento por calcinação e moagem
Antes dos ensaios o material foi calcinado a 600°C durante 3 horas para a
retirada de umidade e matéria orgânica, o que garante condições mais seguras de
trabalho. Após as calcinações foi realizada a moagem do material. Esta etapa
ocorreu conforme a perda ao fogo e à moagem mencionadas no item 4.1. Os
tamanhos de partículas foram identificados por analisador de tamanho de partícula
por difração a laser.

4.3. Termodinâmica das reduções
Foram construídos diagramas que relacionam temperatura com a energia
livre de Gibbs para o estudo da propensão da redução dos componentes do
catalisador pelos redutores C, CO e H2. Estes diagramas foram feitos com a
utilização de dados termodinâmicos da energia livre padrão para a formação de
óxidos [101]. A partir dos resultados obtidos dos cálculos realizados, os diagramas
foram construídos com a utilização do programa Microsoft Excel. Estes diagramas
auxiliaram na visualização da tendência dos elementos a se reduzirem e auxiliar
no cálculo da quantidade de redutor necessário. Desta forma foram feitos
diagramas dos componentes que se pretende reduzir e recuperar, dos componentes
que se reduzem e não se pretende recuperar, e dos componentes que não tendem
à redução.
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Para a avaliação da eficiência da redução e volatilização também foram
obtidos dados termodinâmicos através do programa FactSage, que calcula o
equilíbrio termodinâmico das reações. A versão utilizada do programa foi a 8.0,
com licença do Laboratório de Reciclagem, Tratamento de Resíduos e Extração
(Larex), selecionados os bancos de dados FactPS, Ftoxid e FTmisc. Além disso,
foram selecionadas as fases Pure Solids e Gas Real.

4.4. Redução e volatilização
Os ensaios de redução e volatilização foram conduzidos em um forno
elétrico tubular da marca Lindberg/Blue, modelo HTF55342C, com retorta de aço
inoxidável de 1200mm de comprimento, 58mm de diâmetro interno e 78mm de
diâmetro externo.
Durante os ensaios a amostra foi colocada em cadinho de alumina de
84mm de comprimento na zona quente do forno, próximo ao termopar. O forno
foi aquecido para que a amostra fosse reduzida e parte de seus componentes
volatilizados.
A vazão do gás injetado na retorta foi operada por um controlador de vazão
da marca MKS Instruments, modelo 647B. Para garantir a segurança do ambiente
de trabalho foi utilizado um lavador de gases na saída do gás da retorta.
Para a condensação do material volatilizado foi utilizado um dedo frio,
constituído por um cilindro de cobre em que uma corrente de água era bombeada
a 15°C através de um banho termostático. Devido a diferença de temperatura entre
os componentes volatilizados, estes eram condensados na superfície do dedo frio.
A Figura 9 apresenta o esquema dos componentes do forno e a Figura 10 apresenta
um esquema de funcionamento do dedo frio.
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Figura 9 – Esquema dos componentes do forno tubular.

Figura 10 – Esquema de funcionamento do dedo frio.

Após cada ensaio foram retirados dois produtos, o material que
permaneceu no cadinho e o material condensado no dedo frio. A cada ensaio o
cadinho com o material era pesado para o cálculo da perda dos componentes
volatilizados. Estes cálculos foram realizados também através de análise química
por EDXRF. Foi feita análise de fases por DRX e análise da microestrutura por
MEV-EDS no ensaio de melhor condição. O produto condensado era retirado
mecanicamente do dedo frio por um material de plástico para posterior análise
química por EDXRF e qualitativa por DRX e MEV-EDS.
Foram feitos ensaios com a finalidade de encontrar as melhores condições
para a redução e volatilização. Os ensaios, suas siglas e suas condições estão
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apresentados na Tabela 4. Correspondem aos mesmos ensaios as siglas: (1) T1100
e D1C; (2) RC, D4C e V100C; (3) RH2 e V100H2; (4) V600H2 e D4H2; e (5)
D6C e Rot0.

Tabela 4 – Condições e siglas dos ensaios de redução e volatilização.

Parâmetros

Temperatura

Sigla

Temperatura Tempo
Redutor
(°C)
(h)

T950

950

T1025

1025

T1100

1100

1

RC
Redutor

RCq

Grafite
Grafite

1100

4

RH2

Coque

Gás

Vazão
(mL/min)

Argônio

100

Argônio

H2

Argônio+H2

H2

Argônio+H2

V100H2
Vazão de H2

V600H2

100
1100

4

V1200H2
Vazão de
argônio

D0,5C
D1C
Tempo com
grafite

Tempo de
com H2

100
1100

1100

0,5
1
2

D4C

4
1100

6

D8C

8

D10C

10

D2H2

2

D4H2

1100

D6H2
Rotação (*)

4

D2C
D6C

Rot0
Rot5

600
1200

V100C
V600C

100

4

Grafite

Argônio

Grafite

Argônio

100

Grafite

Argônio

100

H2

Argônio+H2

600

Grafite

Argônio

100

600

6
1100

6

(*) O ensaio Rot0 foi conduzido sem rotação e o ensaio Rot5 foi conduzido com
rotação de 5rpm.

Estes ensaios compararam variações de temperatura, tempo, tipo de
redutor, vazão de gases e rotação do forno. O primeiro parâmetro estudado foi a
temperatura, e a partir da mais eficiente se seguiu todos os outros ensaios. O
segundo parâmetro estudado foi o tipo de redutor. Os parâmetros vazão de gás e
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tempo foram estudados a partir do melhor redutor sólido e, também, a partir do
redutor gasoso pois estes dois parâmetros estão relacionados à quantidade do
redutor H2 em contato com a amostra. Após o estudo dos parâmetros
mencionados, o melhor ensaio foi conduzido com rotação da retorta.
O ensaio D2C foi realizado em triplicata para a verificação da possível
variação dos resultados dos ensaios. Todos os três ensaios seguiram as mesmas
condições.

4.4.1. Efeito da temperatura
Os ensaios que estudaram o efeito da temperatura foram realizados com a
duração de 1 hora no patamar, taxa de aquecimento de 10°C/min, com atmosfera
de argônio injetado a uma vazão de 100mL/min e grafite como redutor, com a
quantidade mencionada no item 4.4.2. As temperaturas estudadas foram de 950,
1025 e 1100°C.

4.4.2. Efeito dos redutores
Os redutores estudados foram grafite, coque e H2. O coque utilizado
continha 95% de carbono fixo. Os ensaios foram realizados a 1100°C, durante 4
horas no patamar, com taxa de aquecimento de 10°C/min e vazão de gás de
100mL/min.
Para o cálculo da massa dos redutores sólidos necessários, grafite e coque,
foram utilizados os diagramas de redução e o programa FactSage. Foi utilizada
1,5 vezes a quantidade de redutor obtida no programa. Desta forma para cada
quilograma de amostra utilizado foram adicionados 187,5g de carbono, do grafite
ou do coque. Esta quantidade de redutor necessário para as reduções é maior do
que a quantidade estequiométrica, porém por questões termodinâmicas e físicas
esta quantidade foi utilizada para propiciar maior quantidade de compostos
reduzidos. Os ensaios com os redutores sólidos foram realizados com o gás
argônio e os ensaios realizados com o H2 como redutor utilizou uma mistura
gasosa de 5% de H2 e o restante de argônio.
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4.4.3. Efeito da vazão da atmosfera
Foi estudado o efeito da vazão dos gases argônio e mistura de argônio com
H2 na atmosfera da retorta. Os ensaios de variação da vazão da mistura de H2 com
argônio foram realizados para verificar o efeito da quantidade de gás redutor em
contato com a amostra. Foi utilizada a temperatura de 1100°C, com taxa de
aquecimento de 10°C/min e tempo de 4 horas no patamar. As vazões estudadas
foram de 100, 600 e 1200mL/min.
Após os ensaios de variação da mistura de H2 com argônio foram
realizados ensaios variando a vazão de argônio, mas com o redutor grafite, para
verificar o efeito da movimentação da atmosfera na retorta causada pela vazão do
gás. As condições utilizadas foram as mesmas dos ensaios com H2. Porém as
vazões estudadas foram de 100 e 600mL/min.

4.4.4. Efeito do tempo de ensaio
A variação do tempo dos ensaios com os redutores H2 e grafite foram
estudados. Os tempos estudadas dos ensaios no patamar de temperatura para H2
foram 2, 4 e 6 horas. Ambas ocorreram a 1100°C, com taxa de aquecimento de
10°C/min, vazão de 600mL/min e sem rotação.
Já os ensaios variando os tempos de ensaios com grafite foram conduzidos
nas temperaturas de 1100°C, vazão de 100mL/min, com argônio e sem rotação.
Os tempos estudados foram de 30, 60, 120, 240, 360, 480 e 600 minutos.

4.4.5. Efeito da rotação do forno
Foram feitos ensaios com a retorta sem rotação e com rotação de 5rpm no
mesmo forno para verificar se o contato do redutor com mais partículas da amostra
causa influência no resultado. Ambos os ensaios ocorreram a 1100°C, com taxa
de aquecimento de 10°C/min, durante 6 horas no patamar e vazão de argônio de
100mL/min. Nos ensaios de 5rpm não foi possível a utilização do dedo frio,
portanto não foi realizada coleta do material volatilizado. Desta forma, a eficiência
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da extração foi medida apenas pelo sólido remanescente no cadinho. A Figura 11
apresenta os componentes utilizados para a rotação da retorta do forno.

Figura 11 – Componentes de rotação e injeção de gás da retorta do forno tubular.

Esta rotação ocorreu por um motor elétrico que girou uma correia presa à
retorta. O gás foi injetado na retorta por uma mangueira presa a um rodoar, que
garantiu que a mangueira não girasse junto à retorta e, consequentemente, não se
rompesse.

4.5. Separação por meio denso
A partir do produto do melhor ensaio de volatilização também foram
realizados ensaios exploratórios de separação por meio denso para que alguns dos
componentes da amostra fossem mais concentrados. Foi utilizado bromofórmio
como meio de separação. Ensaios de separação por meio denso estáticas e
dinâmicas foram estudadas. Em ambos os ensaios foram utilizados 25mL de
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bromofórmio e 1g do produto que permaneceu no cadinho dos melhores ensaios
de redução e volatilização.
Na separação por meio denso estática foi utilizado um funil de separação
de 125mL onde o bromofórmio e a amostra foram misturados mecanicamente.
Após 1 hora da agitação terminada havia partículas sólidas na superfície e no
fundo do líquido, que correspondem às partículas com densidade menores e
maiores em relação ao meio líquido, respectivamente. As partículas mais densas
do que o líquido foram separadas com a abertura da válvula do funil de separação
até que apenas o líquido sem partículas saísse do funil. Após a separação, os dois
produtos que correspondem às partículas mais densas e menos densas do que o
meio foram filtradas e secas para serem analisadas por EDXRF.
Para o ensaio de separação por meio denso dinâmico foi utilizada uma
centrífuga da marca Quimis, modelo Q222TM108. A amostra e o meio denso
foram colocados em um tubo Falcon de 50mL dentro da centrífuga. O ensaio foi
realizado com o tempo de 10 minutos a uma velocidade de 2000rpm. Assim como
na separação estática, ao final do ensaio havia partículas na superfície e no fundo
do líquido, que foram separadas, filtradas, secas e analisadas por EDXRF.

4.6. Redução e fusão
Os experimentos de fusão foram realizados com o objetivo de obter uma
fração metálica na forma de uma liga e separá-la por densidade da fase escória do
resíduo. Foram feitos ensaios a partir de dois materiais. O produto do melhor
ensaio de volatilização e o catalisador apenas calcinado e moído, ou seja, sem
passar pelo ensaio de volatilização. Estes dois materiais foram utilizados para que
fosse comparada a eficiência da redução, volatilização e fusão em apenas um
ensaio e da redução e volatilização em um ensaio e a fusão do material já reduzido
em outro. Nos ensaios com o catalisador calcinado e moído foram adicionadas as
mesmas proporções de grafite utilizadas nos ensaios de redução e volatilização,
conforme o item 4.4.2. Todos os ensaios utilizaram cadinhos com capacidade de
0,3mL.
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Para a análise de qual proporção dos óxidos de Al, Ca e Si seria necessária
para atingir temperaturas que propiciassem a fusão do material foi feito um
diagrama ternário pelo programa FactSage. O diagrama demonstrou as
temperaturas liquidus de 1000 a 1600°C em relação à proporção dos óxidos. Além
disso, o programa foi utilizado para se obter informações sobre as temperaturas
liquidus, viscosidades e quantidades de compostos e fases formadas para
diferentes proporções dos óxidos e do fundente CaF2. Para a obtenção dos dados
sobre as temperaturas liquidus foram selecionados os bancos de dados FactPS,
Ftoxid e FTmisc; e as fases selecionadas foram pure solids, gas real, Culiq_or_speiss e A-Slag-liq all oxides + S. Já os dados sobre as viscosidades foram
obtidos através do banco de dados Melts e seu cálculo ocorreu a partir apenas das
concentrações de fluorita e dos óxidos de Al, Ca, Fe e Si.
Foram adicionadas diferentes quantidades de Al2O3, CaO, SiO2 e CaF2,
para controlar a temperatura liquidus e viscosidade da escória. Para atingir a
proporção desejada foram consideradas as quantidades de óxidos que já estavam
na amostra e de óxidos adicionados por meio de um balanço de massa. A Tabela
5 apresenta as diferentes proporções de Al2O3, CaO e SiO2 utilizadas e a
porcentagem do fundente CaF2 em relação à massa da escória utilizada nos ensaios
de fusão. Nas siglas a primeira letra indica se o ensaio foi feito a partir do
catalisador apenas calcinado e moído, representado pela letra “C”, ou a partir do
melhor produto de volatilização, representado pela letra “V”; os números após o
“F” indicam a quantidade do fundente CaF2 utilizada em relação à quantidade dos
óxidos de alumínio, silício e cálcio; e os números logo após as letras “A”, “C” e
“S” indicam a proporção de Al2O3, CaO e SiO2, respectivamente.

Tabela 5 – Composições finais de escória e adição de fundente dos ensaios de redução e fusão.
Amostra

Sigla
CF9A15C35S50

% Al2O3
15

% CaO
35

43

50

7

14

25

61

15

44

41

39

32

29

CF12A43C50S7

43

50

7

VF9A15C35S50

15

35

50

43

50

7

CF9A43C50S7
Catalisador

9

CF12A14C25S61
CF12A15C44S41
CF12A39C32S29

Produto da
volatilização

% CaF2

VF9A43C50S7

12

9

% SiO2
50

50
Amostra

Sigla
% CaF2
VF12A14C25S61
VF12A15C44S41
VF12A39C32S29

% Al2O3
14

% CaO
25

% SiO2
61

15

44

41

39

32

29

43

50

7

12

VF12A43C50S7

Os experimentos foram conduzidos no mesmo forno utilizado para a TGQMS, mencionada no item 4.1.5. Para os ensaios em que foram adicionados 9%
de CaF2 em relação aos óxidos foi utilizada a taxa de aquecimento de 10°C/min
até que se alcançasse 1450°C. Esta temperatura se manteve por 30 minutos. Já
para os ensaios em que foram adicionados 12% de CaF2 em relação aos óxidos foi
utilizada a taxa de aquecimento de 25°C/min até alcançar 1450°C, permanecendo
por 1 hora nesta temperatura. Em todos os ensaios foi utilizado o gás argônio para
garantir a atmosfera inerte do forno a uma vazão de 20mL/min.
Após os ensaios os produtos foram triturados mecanicamente e suas
frações metálicas foram separadas da escória fundida. Os ensaios que utilizaram
9% de CaF2 e que apresentaram frações metálicas foram analisados por MEVEDS. Os produtos dos ensaios conduzidos a partir do catalisador apenas calcinado
e moído e a partir do melhor produto de volatilização que apresentaram maior
proporção de massa da fração metálica em relação à massa da amostra tiveram
suas concentrações de cobre analisadas por AAS.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Caracterização
5.1.1. Perda ao fogo
O catalisador foi submetido à perda ao fogo. Primeiro foi aquecido a 105°C
durante 24 horas para que fosse estudada a perda de umidade. Após a perda de
umidade a amostra foi calcinada a 600°C durante 3 horas para que fosse estudada
a perda de matéria orgânica. A Tabela 6 apresenta a porcentagem de massa perdida
nas duas etapas de perda ao fogo.

Tabela 6 – Perda de massa na perda ao fogo do catalisador exaurido.
Estufa a 105°C/24h

Forno Mufla 600°C/3h

Total

27,1%

5,7%

32,8%

5,7% da massa total do catalisador exaurido é composta por matéria
orgânica e 27,1% desta massa é composta por água. A identificação de matéria
orgânica no catalisador exaurido já era esperada pois processos petroquímicos
normalmente contaminam seus resíduos com hidrocarbonetos [6, 76]. A
realização da calcinação da amostra propiciou que as caracterizações e os ensaios
posteriores fossem mais seguros devido à potencial presença de hidrocarbonetos
tóxicos na composição da amostra. Além de aumentar a concentração metálica.

5.1.2. Análise química
As concentrações dos componentes presentes no catalisador após a perda
ao fogo foram quantificas por EDXRF, AAS, fotometria e análise de carbono e
enxofre. A Tabela 7 apresenta as concentrações obtidas nas análises.
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Tabela 7 – Análise química de elementos presentes no catalisador exaurido calcinado a 600°C
por 3 horas ao ar.
Elemento
Concentração
(%)

Al

As

C

Ca

Cu

Fe

Na

S

4,9

2,9

0,1

0,1 27,7 5,7

0,2

5,4

Si

Zn Outros

3,6 14,8

34,6

A análise por EDXRF foi utilizada para quantificar as concentrações de
As, Cu, Fe e Zn. A análise por AAS foi utilizada para quantificar as concentrações
de Al e Si. E a fotometria foi utilizada para quantificar os conteúdos de Ca e Na.
As concentrações de Cu, Al e Zn apresentadas na Tabela 7 coincidem com as
concentrações dos componentes de catalisadores utilizados em processos de
síntese de metanol. A partir das concentrações dos metais foram calculadas as
concentrações de 34,7% de óxido de cobre, 9,2% de óxido de alumínio, e 18,4%
de óxido de zinco. Em catalisadores de síntese de metanol, a concentração de CuO
varia entre 20 e 80%, a concentração de Al2O3 varia entre 4 e 30% e a
concentração de ZnO varia entre 15 e 50% [56].

5.1.3. Difratomeria de raios-X
Foram realizadas análises por DRX do catalisador para obter informações
sobre os compostos em que os elementos se encontram. A Figura 12 apresenta o
espectro de DRX do catalisador.
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Figura 12 – Difratograma de raios-X do catalisador exaurido calcinado a 600°C por 3 horas ao
ar.

Foram identificados os compostos CuO, Zn3O(SO4)2 (ou ZnO.2ZnSO4),
Al2O3, SiO2 e Fe2O3. O zinco não está presente na espécie de ZnO no espectro de
DRX pois, nos catalisadores de síntese de metanol, este óxido tem a função de
proteger o local ativo, que é o CuO [38, 58, 60]. O composto Zn3O(SO4)2, presente
no catalisador, pode ter sido formado a partir da reação de enxofre com o ZnO. O
enxofre e o arsênio, presentes no catalisador, não fazem parte da composição do
catalisador antes de serem utilizados no processo de síntese do metanol e não são
reagentes que deveriam participar desse processo [27, 56, 60, 61, 71]. Desta
forma, o catalisador pode ter sido desativado por envenenamento. Zn3O(SO4)2 é
um dos possíveis compostos encontrados em catalisadores de síntese de metanol
envenenados por enxofre [131]. O composto formado por zinco e o arsênio podem
ter se sobreposto aos locais ativos na superfície do catalisador. O que
comprometeu sua atividade [38, 56, 68].

5.1.4. Microscopia eletrônica de varredura e EDS
A microestrutura do catalisador foi analisada por MEV-EDS. A Figura 13
apresenta imagens obtidas de elétrons secundários em MEV e o espectro de EDS
relacionado à um ponto da Figura.
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Figura 13 - Imagem obtida por elétrons secundárias em MEV e espectro de EDS do catalisador
exaurido calcinado a 600°C por 3 horas ao ar e moído.

O espectro de EDS identificou os elementos Al, As, Cu, Fe, O, S e Zn.
Esses elementos também foram identificados nas análises por EDXRF, AAS e
análise de carbono e enxofre. Os dois elementos com maiores picos foram Cu e
O, o que é consistente com as concentrações dos elementos e espécies analisadas
no DRX, bem como a presença de enxofre, que está ligado ao Zn.

5.1.5. Análise térmica
Foi realizada uma análise de TG-QMS para verificar a quantidade de
enxofre volatilizada e confirmar a concentração do elemento identificada no
analisador de carbono e enxofre e a partir do cálculo estequiométrico do composto
Zn3O(SO4)2, com base na concentração de zinco. Esta análise é apresentada na
Figura 14.
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Figura 14 - TG-QMS para identificação da quantidade de enxofre volatilizado.

A perda de massa de enxofre como SO2 começa aproximadamente a 669°C
e termina em aproximadamente 857°C. Neste intervalo a perda de massa na
amostra de catalisador é de 10,8%. Pelos cálculos estequiométricos 5,4% desta
massa perdida é enxofre. Que é a mesma quantidade identificada pelo analisador
de carbono e enxofre. Pelos cálculos estequiométricos do composto Zn3O(SO4)2
a partir da concentração de zinco a concentração de enxofre é de 5%. Após a TGQMS foi realizada uma análise de DRX. O difratograma desta análise é
apresentado na Figura 15.
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Figura 15 – Difratograma de raios-X do catalisador exaurido calcinado após a saída de SO2.

Foram identificados os compostos ZnO, CuO, Fe2O3 e Al2O3. Isto indica
que parte do enxofre volatilizado estava presente no composto Zn3O(SO4)2.

5.2. Pré-tratamento por calcinação e moagem
Após a calcinação o catalisador foi moído em moinho de ágata e a
distribuição granulométrica foi analisada por difração à laser. A Figura 16
apresenta o resultado obtido.
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Figura 16 - Análise de tamanhos de partículas do catalisador calcinado e moído.

A análise granulométrica da amostra moída identificou diâmetros de
partículas de 0,2 a 831,8µm. O material possui os diâmetros D(10) de 4µm, D(50)
de 34,7µm e D(90) de 253,7µm. Ou seja, 50% das partículas possuem diâmetros
abaixo de 34,7µm. Todos os resultados dos ensaios foram obtidos a partir desta
moagem e, consequentemente, estão relacionados a esta distribuição de tamanhos
de partículas.

5.3. Termodinâmica das reduções
Diagramas que relacionam a temperatura com a energia livre de Gibbs
foram feitos para avaliar a propensão para a redução dos óxidos presentes e
possivelmente presentes no catalisador por C e H2 e assim auxiliar nos cálculos
de quantidade de redutor necessário para a redução de cobre e zinco nos ensaios,
que ocorreram a temperaturas acima de 950°C. Nos diagramas quanto mais as
curvas das reações dos elementos estão acima das curvas das reações dos redutores
C e H2 maior a propensão dos elementos para a redução em determinada
temperatura [91, 99, 100, 117, 118].
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A Figura 17 apresenta um diagrama de redução para óxidos de cobre.
Abaixo de 950°C o CuO e o Cu2O se apresentam acima das curvas de C, CO e H2
[101].

Figura 17 - Diagrama de redução de óxidos de cobre por C, CO e H2.

A Figura 18 apresenta um diagrama de redução para o óxido de zinco. O
ZnO tende a ser reduzido para Zn elementar por C e CO acima de 927°C [91, 100,
101]. A linha pontilhada que segue após a curva da reação de zinco é a curva de
reação após o elemento se tornar gasoso [91, 100].
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Figura 18 - Diagrama de redução do óxido de zinco por C, CO e H2.

A Figura 19 apresenta a quantidade de zinco elementar gasoso formado a
partir da redução de ZnO pelo redutor carbono em função da temperatura,
conforme o programa FactSage.
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Figura 19 - Quantidade de zinco elementar reduzido por C e CO em função da temperatura.

A simulação demonstra que o carbono sólido tende a propiciar a redução
completa do ZnO para zinco elementar gasoso em temperaturas acima de 907°C,
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que é o ponto de ebulição do zinco [16, 90, 92, 93, 97]. No caso do redutor H2,
estudos termodinâmicos encontrados na literatura indicam que o ZnO tende a ser
reduzido e volatilizado como zinco elementar a temperaturas acima de 1050°C
[132, 133]. Sendo assim, a redução conduzida a partir de carbono sólido tende a
ser mais eficiente do que a redução por H2.
A Figura 20 apresenta um diagrama para os óxidos de metais propensos à
redução, mas que não se pretende recuperar neste trabalho. Exceto para a redução
de Na2O por C e CO, todos as reduções dos óxidos tendem a acontecer por C, CO
e H2 antes de 950°C, que é a menor temperatura estudada [101]. A linha pontilhada
que segue após a curva da reação de sódio é a curva de reação após o ponto de
ebulição do elemento, assim como ocorre na Figura 18 com o zinco.

Figura 20 – Diagrama de redução de óxidos de ferro, arsênio e sódio por C, CO e H2.

A Figura 21 apresenta um diagrama para os óxidos de metais que não são
propensos à redução. A alumina, a sílica e o CaO não tendem a ser reduzidos em
nenhuma temperatura estudada [101].
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Figura 21 - Diagrama de redução de óxidos de silício, alumínio, magnésio e cálcio por C, CO e
H2.

5.4. Redução e volatilização
As Figuras 17, 18 e 19 demonstram as temperaturas em que os óxidos de
cobre e de zinco estão propensos à redução por H2 e carbono. Após a redução do
óxido de zinco seu ponto de ebulição passa a ser o do zinco, que é de 907°C [16,
90, 92, 93, 97]. A esta temperatura o enxofre já se volatiliza, deixando o composto
de zinco, conforme a análise térmica do item 5.1.2. A volatilidade do zinco o
separa do restante do material do cadinho. Cada ensaio gerou dois produtos, o que
permaneceu no cadinho e o que se depositou na superfície do dedo frio. A Figura
22 apresenta o dedo frio com o material volatilizado depositado.
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Figura 22 - Dedo frio com o material volatilizado depositado em sua superfície.

As temperaturas de trabalho e quantidades de redutores foram definidas de
acordo com o programa FactSage e com o auxílio dos diagramas de redução dos
óxidos de cobre e de zinco. Também foram utilizadas as Figuras 20 e 21 para a
observação da propensão dos outros elementos se reduzirem e consumirem o
redutor.
A porcentagem de extração de zinco do material foi calculada a partir da
Equação 16. Os cálculos foram realizados a partir das concentrações iniciais e
finais de zinco no material presente no cadinho, e das massas iniciais e finais de
material no cadinho.

% extração de Zn =

(mi x %Zni − mf x %Znf )
mi x %Zni

(16)

Onde:
mi corresponde à massa de amostra no cadinho, sem o redutor, antes do ensaio;
%Zni corresponde à concentração de Zn em porcentagem em mi;
mf corresponde à massa de produto no cadinho após o ensaio; e
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%Znf corresponde à concentração de Zn em porcentagem em mf.

A variação nos resultados da extração de zinco obtida a partir do ensaio
D2C foi de 3,4%. Este ensaio foi realizado em triplicata.

5.4.1. Efeito da temperatura
Os resultados da extração de zinco volatilizado obtidos a partir das
variações de temperatura são apresentados na Figura 23. O melhor resultado
obtido foi de 85,4% na temperatura de 1100°C, que foi a maior estudada. A taxa
de volatilização de zinco aumenta com o aumento da temperatura até que o
equilíbrio seja alcançado, de acordo com estudos [94, 98, 106, 134–136].
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Figura 23 - Porcentagem de extração de zinco em função da temperatura.

5.4.2. Efeito dos redutores
Os redutores estudados foram grafite, coque e H2. A Figura 24 apresenta a
porcentagem de extração de zinco dos três diferentes tipos de redutores.
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Figura 24 - Porcentagem de extração de zinco com a utilização dos redutores grafite, coque e H 2.

Nas condições estudadas para a redução, o grafite obteve o melhor
resultado, que foi de 89,7% de zinco extraído. Embora a redução do ZnO por H2
seja utilizada para a volatilização do zinco na indústria, em alguns estudos a
volatilização do zinco foi maior quando realizada com carbono sólido como
redutor e em atmosferas inertes. Redutores gasosos ou atmosferas oxidantes
obtiveram menor taxa de volatilização do zinco [97, 105, 134]. As condições de
oxidação podem inibir a volatilização do zinco [102]. Na ausência de O2, o
carbono sólido é mais estável e pode formar CO, que reage com os óxidos
metálicos. Essa reação reduz os metais nos óxidos e libera CO2 [105].

5.4.3. Efeito da vazão da atmosfera
O efeito da vazão de argônio e da mistura de argônio com H2 na atmosfera
da retorta foi estudado. A Figura 25 apresenta a porcentagem de extração de zinco
em função da vazão da mistura de H2 e argônio.

65
92%

% Zn extraído

90%
88%
86%
84%
82%
80%
100

600
Vazão de H2 (mL/min)

1200

Figura 25 - Porcentagem de extração de zinco em função da vazão da mistura de 5% H 2 e 95%
Ar.

O melhor resultado foi obtido com a vazão de 600mL/min, que foi de
90,8% de zinco extraído. Não houve aumento na extração após 600mL/min. A
extração do zinco com a mistura de H2 e argônio pode ter aumentado com o
aumento da vazão de 100 para 600mL/min devido ao aumento da quantidade de
redutor em contato com a amostra.
Os ensaios também foram realizados variando a vazão do gás argônio com
grafite como redutor. A porcentagem de extração de zinco em função da vazão de
argônio é apresentada na Figura 26.
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Figura 26 - Porcentagem de extração de zinco em função da vazão de argônio.

Não houve aumento na extração de zinco com o aumento da vazão. A
extração de zinco com atmosfera de argônio pode não ter aumentado com o
aumento da vazão porque a quantidade de redutor em contato com a amostra não
aumentou. O equilíbrio de extração de zinco pode já ter sido alcançado a
100mL/min. Esta influência possivelmente acontece em vazões abaixo das
estudadas.
Em alguns casos, o aumento da vazão de gás aumenta a recuperação de
zinco [103, 104]. Um fator que influencia esse aumento é a diminuição do fator
de atrito do gás na retorta. Isso melhora a direção do vapor de zinco que passa da
zona de redução para a zona de condensação [103, 104].

5.4.4. Efeito do tempo de ensaio
Diferentes tempos de ensaio foram estudados com os redutores grafite e
H2. A Figura 27 apresenta a porcentagem de extração de zinco em diferentes
tempos com o redutor de grafite. O tempo estudado que obteve o melhor resultado
foi de 6 horas, que extraiu 92,9% do zinco. Após 6 horas, não houve aumento na
extração de zinco.
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Figura 27 - Porcentagem de extração de zinco com o redutor grafite em função do tempo.

A Figura 28 apresenta a porcentagem de extração de zinco com o redutor
gás hidrogênio em diferentes tempos de ensaio. A diferença entre cada ensaio não
ultrapassou 0,3%. Esta diferença é menor do que a variação dos resultados dos
ensaios de mesmas condições. Portanto, não houve influência do tempo e da
quantidade de redutor em contato com a amostra a partir de 2 horas para os ensaios
com H2 a 600mL/min.
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Figura 28 - Porcentagem de extração de zinco com o redutor H2 em função do tempo.
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A volatilização do zinco aumenta de acordo com o aumento do tempo do
ensaio na temperatura escolhida [94, 136–138]. Este aumento na extração é
influenciado pelo maior tempo disponível para o calor ser transferido do forno
para a amostra [94].

5.4.5. Efeito da rotação do forno
Foram feitos ensaios com o forno sem rotação e com rotação de 5rpm da
retorta para verificar se o contato do redutor grafite com mais áreas da amostra
possui influência na quantidade de zinco extraído. A porcentagem de extração de
zinco nas duas rotações estudadas é apresentada na Figura 29.

94%

% Zn extraído

93%
92%
91%
90%
89%
88%
0

5
Rotação (rpm)

Figura 29 - Porcentagem de extração de zinco em função da rotação da retorta.

Os ensaios tiveram menos do que 0,12% de diferença de extração de zinco
entre eles. As extrações de zinco foram semelhantes, porém como o ensaio sem
rotação não consome energia para girar, é preferido ao ensaio com rotação de
5rpm.
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5.4.6. Caracterização do ensaio de melhores condições para a extração de zinco
O ensaio que apresentou as melhores condições para a extração de zinco
foi o D6C, conduzido a 1100°C, utilizando o redutor grafite, sem rotação e
atmosfera inerte com argônio a 100mL/min, conforme a Tabela 4. As
concentrações de cobre e zinco nos dois produtos gerados no ensaio são
apresentadas na Tabela 8.

Tabela 8 - Concentrações de cobre e zinco nos produtos de D6C.
Local

% Cu

% Zn

Cadinho

37%

3%

Dedo frio

0%

81%

O ensaio extraiu 92,9% do zinco. As concentrações de zinco nos produtos
gerados são de 3% no cadinho e 80,9% no dedo frio. Um fator que pode ter
impedido a volatilização completa do zinco foi a possível formação de partículas
metálicas contínuas de outros elementos que podem ter envolvido as partículas do
óxido de zinco. Isto pode restringir a difusão do gás redutor formado, o que limita
o contato entre o redutor e a interface do composto [95].
A concentração de cobre no produto que permaneceu no cadinho aumentou
para 37%, porém 27% da massa inicial de cobre foi liberada do cadinho. Parte do
cobre foi liberado em todos os ensaios embora eles tenham sido conduzidos abaixo
da temperatura de ebulição do metal. Uma parte do cobre tende a ser liberada do
cadinho mesmo a temperaturas menores do que seu ponto de ebulição [102, 105,
139, 140]. Em alguns estudos cerca de 25% do cobre foi volatilizado a
temperaturas de até 1050°C em atmosfera redutora de H2 [105, 140]. Alguns dos
fatores que podem ter causado a liberação do cobre é a formação de compostos do
metal com outros elementos antes de ser reduzido a cobre metálico e o seu arraste
pelos gases gerados [105, 139].
A Figura 30 apresenta o difratograma de raios-X do material condensado
no dedo frio do ensaio D6C e a Figura 31 apresenta o difratograma de raios-X do
material que permaneceu no cadinho do ensaio D6C.
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Figura 30 – Difratograma de raios-X do material condensado no dedo frio de D6C.
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Figura 31 – Difratograma de raios-X do material que permaneceu no cadinho de D6C.

Foi identificado no difratograma de raios-X do material condensado no
dedo frio o zinco elementar. Já no difratograma de raios-X do material que
permaneceu no cadinho foi identificado cobre e ferro elementares, carbono na
forma de grafite e alumina, isto indica que o cobre e o ferro foram reduzidos e
nem todo o grafite utilizado para a redução dos elementos foi consumido.
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A microestrutura do material condensado no dedo frio e espectros de EDS
relacionados são apresentados na Figura 32, por uma imagem obtida em MEV.
Na imagem, as partículas têm formato irregular. Os elementos C, Zn, S e O foram
identificados. O carbono é um componente da fita adesiva usada para fixar a
amostra. Parte do carbono que estava no grafite foi oxidado e passou à forma
gasosa de modo que não poderia condensar e estar presente no dedo frio. O zinco
condensado no dedo frio que antes estava no composto Zn3O(SO4)2 foi reduzido
a zinco metálico porquê o ponto de ebulição do metal é de 907°C, mais baixo do
que o ponto de ebulição do composto, ou mudou de espécie para sulfeto de zinco,
de acordo com o programa FactSage e estudos [92, 102, 105]. A presença de
oxigênio e enxofre pode ser explicada pela volatilização de compostos contendo
enxofre e oxigênio ou pela oxidação do zinco após o ensaio.

Figura 32 - Imagem obtida por elétrons secundárias em MEV e espectro de EDS do material
condensado no dedo frio de D6C.

A Figura 33 apresenta uma imagem obtida por elétrons secundários em
MEV do material que permaneceu no cadinho do ensaio D6C e o espectro EDS
de um determinado ponto da Figura.
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Figura 33 - Imagem obtida por elétrons secundárias em MEV e espectro de EDS do material que
permaneceu no cadinho de D6C.

De acordo com o espectro de EDS, foram identificados os elementos Al,
As, Cu, C e Fe. As partículas arredondadas e mais claras do que o resto do material
contêm predominantemente cobre. Desta forma, o metal se apresentou mais
propício para sua recuperação e purificação após o ensaio de redução e
volatilização.

5.5. Separação por meio denso
A separação por meio denso a partir dos produtos do ensaio D6C gerou
produtos mais densos do que o bromofórmio e produtos menos densos do que este
meio. Ambos os produtos foram digeridos e analisados por EDXRF. Não foi
realizada separação por meio denso com o catalisador antes dos ensaios de
redução e volatilização porquê, como o cobre não estava em sua forma metálica,
ele não estava tão suscetível a permanecer na fração mais densa e se concentrar
quanto no produto de D6C [113, 114]. Após o ensaio D6C apenas o cobre, o ferro,
o zinco, o sódio e o arsênio foram reduzidos ou tendiam a se reduzir, conforme
análise por DRX, o programa FactSage e os diagramas de redução [101]. Desta
forma, os outros elementos tenderam a permanecer como óxidos e possuir
densidades menores, o que propiciou maior concentração do cobre [113–116].
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A Tabela 9 apresenta a porcentagem do total de Cu e as suas concentrações
nas fases mais densas e menos densas do que o meio dos métodos de separação
por meio denso estática e dinâmica.

Tabela 9 - Porcentagem do total de Cu após separação por meio denso do produto do ensaio D6C
e concentrações de Cu em cada fração.
Densidade

% do total
de Cu

Concentração de
Cu (%)

Maior que
o meio

71,8

48,1

Menor que
o meio

22,1

38,5

Maior que
o meio

94,4

47,5

Menor que
o meio

1,7

10,5

Estática

Dinâmica

O cobre ficou mais concentrado nas frações mais densas do que o meio
tanto na separação estática como na dinâmica. A fração mais densa da separação
estática obteve menos de 0,7% de concentração de Cu a mais do que a fração mais
densa da separação dinâmica. Porém a fração mais densa da separação dinâmica
possui 94,4% do cobre do material e a fração mais densa da separação estática
possui 71,8%. Portanto a separação por meio denso mais eficiente é a dinâmica.
Ainda assim o aumento da concentração de cobre foi de apenas 10,5% em relação
ao produto do ensaio D6C, que era de 37%. A porcentagem do total de cobre nas
frações não completa 100% do cobre da amostra porque parte do material foi
perdido no processo. Este material ficou preso na vidraria.

5.6. Redução e fusão
5.6.1. Dados obtidos pelo programa FactSage
Foi utilizado o programa FactSage para a obtenção de informações sobre
a eficiência da fusão dos materiais e da recuperação de cobre. Antes das adições
de fundentes e dos óxidos de Al, Ca e Si foram feitas simulações a partir dos
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componentes do catalisador apenas calcinado e do produto de D6C para verificar
se havia a necessidade de adições. A Tabela 10 apresenta as temperaturas liquidus,
as viscosidades, e as porcentagens de sólidos em relação à amostra, sem óxidos e
fundentes adicionados.

Tabela 10 – Viscosidades, temperaturas liquidus e porcentagens de sólidos nas simulações de
ensaios sem adições de Al2O3, CaO e SiO2 e CaF2.

Amostra

Catalisador
Produto de
volatilização

Temperatura Viscosidade
%
liquidus (°C)
a 1450°C sólidos a
(*)
(poise)
1450°C
1884

6,8%
22,5

2182

33,5%

(*) Não foi considerado o carbono remanescente na fase
sólida para a indicação da temperatura liquidus da
amostra.

As simulações demonstram que as temperaturas em que todo o material
estaria fundido são de 1884°C para o catalisador apenas calcinado e de 2182°C
para o produto de D6C. Portanto são maiores do que a temperatura em que os
ensaios foram conduzidos, que foi de 1450°C. Nesta temperatura 7% da amostra
de catalisador apenas calcinado e 34% do produto de D6C continuam na fase
sólida. A viscosidade do material também pode ser diminuída com a adição de
CaF2, que é um material fluxante [141]. Sendo assim foram simuladas diferentes
adições de fluorita e dos óxidos de Al, Ca e Si que propiciassem menores
temperaturas liquidus e viscosidades.
Um diagrama ternário dos óxidos de alumínio, cálcio e silício foi obtido
através do programa para que fossem observadas as proporções que propiciassem
a fusão das amostras. Cada proporção dos óxidos mencionados na mistura possui
uma temperatura liquidus diferente. Este diagrama que relaciona a proporção dos
óxidos e a temperatura liquidus da mistura é apresentado na Figura 34. As
diferentes proporções estudadas estão representadas por pontos no diagrama.
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Figura 34 - Diagrama ternário da relação entre as proporções de Al2O3, CaO e SiO2 e suas
temperaturas liquidus correspondentes.

Os pontos do diagrama ternário apresentado foram escolhidos para o
estudo pois representam algumas das proporções dos óxidos de Al, Ca e Si com
menores temperaturas liquidus da mistura. Estas temperaturas ainda tendem a ser
diminuídas devido à adição de fundente. A partir dos pontos selecionados na
Figura 34 foram obtidas mais informações pelo programa. Não só para a mistura
dos óxidos de Al, Ca e Si, mas para as amostras completas com óxidos, redutores
e fundentes adicionados. Os pontos de proporções dos óxidos do diagrama
ternário, as temperaturas liquidus, as viscosidades, as concentrações de cobre nas
frações metálicas, as porcentagens do total de cobre presentes na fração metálica
em relação à amostra, com aditivos, e as porcentagens de sólidos em relação ao
mesmo material estão apresentados na Tabela 11.
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Tabela 11 – Viscosidades, temperaturas liquidus, concentrações de cobre nas frações metálicas,
porcentagens do total de cobre presente na fração metálica e porcentagem de sólidos nos ensaios
com diferentes proporções de Al2O3, CaO e SiO2 e quantidades de CaF2.

Ponto

1
2
3
4

5

Ensaio

CF12A14C25S61
VF12A14C25S61
CF9A15C35S50
VF9A15C35S50
CF12A15C44S41
VF12A15C44S41
CF12A39C32S29
VF12A39C32S29
CF9A43C50S7
VF9A43C50S7
CF12A43C50S7
VF12A43C50S7

% do
total de
Viscosidade Temperatura
%
Cu na
a 1450°C
liquidus (*) sólidos a
fração
(poise)
(°C)
1450°C
metálica
a 1450°C
1209
0,2
93,2
22,9
1263
4,0
100,0
1526
2,0
98,6
8,1
1267
4,1
100,0
1597
3,3
99,2
2,8
1269
4,0
100,0
1446
0,5
86,0
6,1
1390
6,5
100,0
1633
15,9
99,7
2,2
2090
52,3
100,0
1591
10,9
99,7
1,9
2073
49,3
100,0

Conc. de
Cu na
fração
metálica
a 1450°C
(%)
75,0
73,1
75,3
73,0
75,7
73,0
74,4
73,0
75,9
73,0
75,8
73,0

(*) Não foi considerado o carbono remanescente na fase sólida para a indicação da temperatura
liquidus da amostra.

Pode ser observado nas simulações sem adições de óxidos e fundentes,
conforme a Tabela 10, que as viscosidades das amostras apenas são menores do
que as viscosidades dos ensaios do ponto 1 da Tabela 11. Além disto, as
temperaturas liquidus a partir do catalisador apenas calcinado e a partir do produto
de D6C, são maiores do que as temperaturas liquidus de qualquer simulação com
adições de óxidos e fundentes.
Pode ser observado no ponto 5 da Tabela 11 que o aumento da quantidade
de fluorita adicionada a ensaios com as mesmas composições diminui a
viscosidade e a temperatura liquidus do material. Também pode ser observado que
as simulações deste ponto foram as que apresentaram maiores porcentagens de
sólidos não fundidos, isto pode ocorrer pois as simulações deste ponto também
são as que apresentam as maiores temperaturas liquidus. As fases que se
apresentam nos sólidos dos ensaios são CaS, Ca12Al14F2O32 e C, na forma de
grafite. Os sólidos de todos os ensaios apresentam grafite.
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A presença de sólidos ocorre devido à temperatura liquidus da amostra ser
maior do que a temperatura em que o ensaio é conduzido. Porém abaixo das
temperaturas liquidus, indicadas na Tabela 11, a maior parte dos sólidos já está
fundida ou volatilizada a 1450°C em todos os ensaios, exceto para
VF9A43C50S7, como pode ser observado na Figura 35. Esta Figura apresenta a
quantidade de sólidos, escória, gás e fração metálica em função da temperatura.
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Ponto

Catalisador

Produto da volatilização

CF12A14C25S61

VF12A14C25S61

180

200

140

massa da fase (mg)

1

massa da fase (mg)

160

120
100

80
60

40

150
100
50

20
0

0
700

900

1100

1300

1500

1700

700

900

C9A15C35S50

1100

1300

1500

1700

1900

2100

1700

1900

2100

1700

1900

2100

1700

1900

2100

1700

1900

2100

1700

1900

2100

V9A15C35S50

140
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2

massa da fase (mg)

120
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0
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1700

900
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3
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CF9A43C50S7
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VF9A43C50S7
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CF12A43C50S7
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massa da fase (mg)

massa da fase (mg)

1300
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Figura 35 – Massa das fases metálicas, sólidas, escória e gás das simulações de fusão de cobre
em função da temperatura.
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Com exceção das simulações do ponto 5, em todos os ensaios simulados
no mínimo 93,5% do material está fundido a 1450°C, como fração metálica ou
como escória. Nesta temperatura as simulações dos ensaios conduzidos com 9%
de CaF2 do ponto 5 apresentam 16% do material na fase sólida no ensaio simulado
a partir do catalisador apenas calcinado e 52,3% do material na fase sólida no
ensaio simulado a partir do produto de D6C.
As

frações

metálicas

de

todas

as

simulações

são

formadas

predominantemente por cobre, o que indica que a separação destas frações após
os ensaios propicia a recuperação do metal. A porcentagem do total de cobre que
se apresenta nas frações metálicas dos ensaios varia de 86 a 100% e a pureza de
cobre nestes produtos varia entre 73 e 76%. Em todas as frações metálicas
simuladas também estão presentes os metais As, Fe e Zn. Além do Na, que tende
a ser volatilizado, estes são os metais que tendem a ser reduzidos para sua forma
metálica conforme os diagramas do item 5.3.
O cobre que não está presente na fração metálica está na fase de gás ou na
escória. Na escória o cobre se apresenta como Cu2O, Cu2S e CuF. Sendo assim,
as perdas de cobre para a escória ocorrem pois o metal está em compostos com
densidades menores do que o cobre metálico [107, 121, 128]. A simulação que
mais apresenta cobre na fase gasosa, contém menos de 0,1% da massa do metal,
porém o programa não considera fatores mecânicos que podem influenciar o
arraste do material para fora do cadinho.

5.6.2. Ensaios de fusão
Após a realização dos ensaios, puderam ser observadas frações metálicas
em CF9A43C50S7, CF12A43C50S7, CF12A14C25S61, CF12A15C44S41,
VF9A43C50S7, VF12A43C50S7, VF12A14C25S61 e VF12A15C44S41. Dos
ensaios com adição de 9% de fundente apenas no ponto 5 da Figura 34 foram
formadas frações metálicas. A proporção de óxidos representada por este ponto
possui a menor viscosidade e menor proporção de sílica, que é de 7%. Quanto
menor a proporção de sílica, menor a viscosidade da escória e maior a quantidade
de partículas de cobre que coalescem e passam para a fração metálica [107, 112,
121, 123, 126, 128]. A outra proporção de óxidos estudada com 9% de fundente
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possuía proporção de sílica de 50%. Dos ensaios com adição de 12% de fundente
apenas nos ensaios representados pelo ponto 4 da Figura 34 não foram formadas
frações metálicas.
A Figura 36 apresenta uma imagem do produto de CF9A43C50S7. Pode
ser observado um material coalescido avermelhado, que é onde o cobre metálico
tende a estar contido. A fração metálica foi formada pela colisão de partículas
metálicas durante o assentamento do produto [121, 123].

Figura 36 - Produto do ensaio CF9A43C50S7.

Foi realizada análise por MEV-EDS da fração metálica avermelhada do
produto do ensaio CF9A43C50S7. A Figura 37 apresenta uma imagem obtida por
elétrons secundários em MEV e espectro EDS do produto.
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Figura 37 - Imagem obtida por elétrons secundárias em MEV e espectro de EDS do produto do
ensaio CF9A43C50S7.

A microestrutura apresentada é plana e irregular. Foram identificados os
elementos Cu e O, com a predominância de Cu. Isto indica que a fração metálica
avermelhada no material é composta predominantemente por cobre.
Após a análise os produtos dos ensaios que formaram frações metálicas
foram triturados para que estas fossem separadas e pesadas. As porcentagens das
frações metálicas dos ensaios em relação às massas iniciais das amostras são
apresentadas na Tabela 12.

Tabela 12 – Porcentagens das frações metálicas nas amostras.
Ensaio

% fração metálica

CF12A14C25S61
VF12A14C25S61
CF12A15C44S41
VF12A15C44S41
CF9A43C50S7
CF12A43C50S7
VF9A43C50S7
VF12A43C50S7

22,5
41,4
24,4
9,8
0,1
27,4
0,0
0,5
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A maior fração metálica produzida em relação à massa da amostra a partir
do catalisador apenas calcinado e moído foi de 27,4% no ensaio CF12A43C50S7
e a partir do produto de D6C foi de 41,4% no ensaio VF12A14C25S61. A
simulação do ensaio CF12A43C50S7 foi a que apresentou a menor viscosidade e
a simulação do ensaio VF12A14C25S61 foi a que apresentou menor temperatura
liquidus a partir do produto de D6C, conforme a Tabela 11. A Figura 38 apresenta
uma imagem da fração metálica obtida do ensaio VF12A14C25S61.

Figura 38 – Fração metálica do ensaio VF12A14C25S61.

As concentrações de cobre das frações metálicas de CF12A43C50S7 e de
VF12A14C25S61 foram identificadas por AAS. A Tabela 13 apresenta estas
concentrações e a porcentagem do cobre recuperado em cada produto.

Tabela 13 - Concentrações e recuperações de cobre nas frações metálicas dos melhores ensaios
de fusão.
Ensaio

Concentração Recuperação
de Cu (%)
de Cu (%)

CF12A43C50S7

73,3

72,4

VF12A14C25S61

79,3

61,7

A fração metálica do ensaio CF12A43C50S7 continha 72,4% da massa de
cobre presente na amostra e apresentou concentração do metal de 73,3%. Já a
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fração metálica do ensaio VF12A14C25S61 continha 61,7% do cobre presente na
amostra e apresentou concentração de 79,3% do metal. As concentrações de cobre
nas simulações realizadas por FactSage variam entre 73 e 76%.
Apesar da maior porcentagem da fração metálica em relação à amostra no
ensaio VF12A14C25S61, conforme a Tabela 12, e da maior concentração de
cobre nesta fração, este ensaio foi realizado a partir do produto do ensaio de
volatilização D6C, que apresentou perda de 27% do cobre. Desta forma o ensaio
CF12A43C50S7, realizado a partir do catalisador apenas calcinado, foi
considerado mais eficiente, mesmo apresentando menor pureza de cobre, devido
à maior recuperação do metal e à possibilidade desta recuperação em menos etapas
do que o ensaio a partir do melhor produto de volatilização.

5.7. Rota proposta para a recuperação dos metais
A rota escolhida para a recuperação do cobre e do zinco da amostra segue
a sequência calcinação, moagem, redução, volatilização e fusão do catalisador
exaurido. Com a redução, volatilização do zinco e fusão do cobre na mesma etapa.
Foi volatilizado 92,9% do total do zinco e o produto condensado apresentou
pureza de 80,9%. 72,4% do cobre se apresentou na fração metálica do ensaio de
fusão, com pureza de 73,3%.
A Figura 39 apresenta o fluxograma da rota escolhida com os produtos
formados, reagentes consumidos e emissões em cada etapa do processo para uma
tonelada de amostra de catalisador exaurido.
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Armazenamento

1ton catalisador
exaurido
- 186kg Cu
- 99kg Zn
Calcinação

328kg emissões
- 271kg H2O
- 57kg matéria orgânica

672kg catalisador
calcinado
- 186kg Cu
- 99kg Zn
851kg reagentes
adicioanis
- 126kg C
- 252kg Al 2O3
- 382kg CaO
- 91kg CaF2

Moagem

Redução, volatilização e
fusão

184kg fração
metálica
- 137kg de Cu

114kg produto
condensado
- 92kg Zn

Zinco condensado

458kg emissões
- 458kg CO2

838kg escória

Cobre fundido

Escória

Figura 39 - Fluxograma da rota de recuperação de cobre e zinco com balanço de massa dos
produtos e seus conteúdos em cada etapa.

Em relação à presente pesquisa, os outros trabalhos que estudaram a
separação de cobre e zinco de catalisadores exauridos por técnicas
hidrometalúrgicas apresentaram maiores extrações destes metais por lixiviação,
chegando a apresentar 98% do cobre e 97% do zinco em solução, porém não são
mencionadas as concentrações dos outros elementos que também poderiam estar
em solução. Além disso, não é mencionado se o cobre e o zinco são posteriormente
extraídos das soluções [30, 85–88]. No trabalho que estudou a recuperação de
cobre e zinco por fusão, 66% do cobre se apresentou na fração metálica e 70% do
zinco se apresentou na escória, as purezas dos dois produtos não são mencionadas.
Estas recuperações por fusão foram menores do que as do presente trabalho [85].
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6. CONCLUSÕES

A partir dos ensaios e análises realizados foi possível obter as seguintes
conclusões:
1. As concentrações dos metais da fase ativa, promotor e suporte em relação à
massa do resíduo do catalisador exaurido calcinado é de 27,7% de cobre, 14,8%
de zinco e 4,9% de alumínio, respectivamente. Os compostos em que se
apresentam o cobre, o zinco e o alumínio são CuO, Zn3O(SO4)2 e Al2O3.
2. As concentrações dos compostos indicam que o resíduo era um catalisador
utilizado em processos de síntese de metanol que foi desativado devido à
contaminação por enxofre e arsênio.
3. O ensaio de volatilização que apresentou a maior extração de zinco foi
conduzido a 1100°C, durante 6 horas, sem rotação da retorta, com o redutor grafite
e atmosfera de argônio a 100mL/min. O zinco e o cobre se apresentaram em suas
formas metálicas após o ensaio. 92,9% do zinco foi extraído da amostra e
condensado no dedo frio com pureza de 80,9%.
4. O aumento da movimentação dos gases e do contato da amostra com os
redutores causados pelo aumento da vazão dos gases não promoveram uma
melhor extração de zinco.
5. O ensaio de fusão que apresentou maior recuperação de cobre foi conduzido a
partir da amostra do catalisador apenas calcinado, com 12% do fundente CaF2 e
menor proporção de sílica em relação aos óxidos de Al, Ca e Si. Esta proporção
de óxidos foi a que apresentou a menor viscosidade. Como resultado 72,4% do
cobre se apresentou na fração metálica, este produto apresentou pureza de 73,3%
do metal.
6. No ensaio mais eficiente de separação por meio denso, que foi o de separação
dinâmica, o cobre foi concentrado em 47,5% na fração mais densa que o meio.
Esta fração continha 94,4% do total de cobre da amostra. Entretanto o ensaio
apresentou concentração de cobre 25,8% menor do que o melhor ensaio de fusão.
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7. A rota obtida para a melhor recuperação do cobre e do zinco foi o prétratamento por calcinação e moagem, seguido por redução, volatilização do zinco
e fusão do cobre. Com a redução, a volatilização e a fusão ocorrendo na mesma
etapa.
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