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Experimentos de cloração foram realizados com uma escória esta
nifera, utilizando carvão vegetal como agente redutor, tendo
ea vista o desenvolvimento de um modelo matemático que repre -
sentasse a cinêtica da gaseificação do pentôxido de niôbio con
tido. ~

os resultados indicaram um discreto efeito da porcentagem ini-
cial de agente raauioi?, quando comparado com a influência da
temperatura.

As curvas cinêticas obtidas pelo equacionamento matemático a-
presentam um excelente ajuste com os resultados experimentais.
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A Miorla dos trabalhos relacionados COB cloraclo até a

déoada da 70 s« caracterizavam principalmente pelo aspecto

exploratório, sen abordar o comportamento cinético das reações.

Neste período foram realisados estudos que objetivavam, por

exemplo, avaliações acerca da recuperado dos metais de

interesse1-• e a identificacBo dos possíveis compostos

formaaos quando da açSo do cloro sobr- diferentes mate-

rials' o-ii. Normalmente , as análises termodinâmicas destes

trabalhos eram discutidas essencialmente em ternos da variacSo

de energia livre padrSo (AO* x T).

Posteriormente A década de 70, alguns pesquisadores

começaram a divulgar resultados experimentais relacionados com

a cinótlca das reaçOes envolvidas no processo. Sob este

prisma, trabalhos tem sido publicados abordando a oloraçlo

redutora de diversos materiais, entre os quais concentrados e

escórias contendo metais refratários'*-••.

Os resultados destas investigações indicaram que, em um

grande número de casos, a clorsçBo se apresenta como um

processo viável em termos da clnétlca da gaseificação dos

metais de interesse. Assim sendo, as principais dificuldades

estariam concentradas ros métodos de separação e recuperação

doa cloretos e em aspectos que dizem respeito a projetos de

engenharia. Contudo. estes aspectos vem sendo superados

gradativamente, o que é caractericado pelo funcionamento de

plantas industriais no exterior.

No Brasil, esforços tem side desenvolvidos om ternos de

pesquisa básica, assim como na procura de soluçOea de problemas
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relacionados eoa plantas d* oloraçao da «aior asoala.

Atualmente, a tendtncia natural visando uma contribuicio

adicional ao desenvolvimento do método d« oloraolo. «starla

voltada para a elaborado i« modelos matemáticos

repreaeetatlvos do procoaso.

O modelo matemático. b«m representado estatisticamente, A

uma ferramenta do grande importância na interpretação doa

resultados experimentais, no projeto e otlmisacio de reatores e

na automação de equipamentos de operado.

Sabe-se que a» principais dificuldades encontradas na

•odeia»»» aatemàtica das reaçBea gáa/s61ido. prlnoipalmente

aquelas que envolve a presença de doia sólidos reagentea, deve-

se ao «rande numero de variáveis envolvidas e as altera-

eOes estruturais qua possam ocorrer durante o progresso da

Dentro deste contexto, o objetivo deite trabalho e o

desenvolvimento de um modelo matemático que represente a reaclo

de gaseificação «jt> pentoxldo de nlAblo contido em uma escória

estanlfera.

2 . Metodologia exparimentail

As oompoaicOes químicas da escoria estealfera e do carvão

vegetal utillsados neste trabalho, estão apresentadas nas

Tab«l«s 1 e 2.

Pelo método de plcnonetrla, determinou-se ar massas

asiH'ctfiuaa Jo escória o do aarvao vegetal, oomo sendo em tarno

de 3.15 g/cm* o 1,!>3 tt/cm* , raapectlvãmente.
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Tabala 1 - Coapoaieao química da escoria.

[oxido» [HbaO»|TatO»_TlO» [*•*<* \ CaO \ BIO» \

X poso 23,00 4,60 5,18 8,40 6,12 29,00

Tabala 2 - CoaposioSo quimica do carvio vegetal.

constituinte X em poso

carbono fixo 58,94

' olnaaa _ 2,26 '

voláteis 39,41

Da poaaa daataa valoro», foram ealouladoa oa paaoa d» •»-

córla, oarvCo vecotal a daxtrlna (utllisada eoao agloaaranta),

neoeasários para confacoionar briquetes sob a forma cilíndrica

oom 20, 30, a 40X do carvio vegetal, con porosidade ea torno da

26%, altura de 1,04 en a dilntro da 1,03 oa (Tabela 3).

Tabala 3 - Paios doa materiais utlUsados na confecção doa
briquete».

' Paio d ) | 20*d«C.V.| 30XdaC.V.| 40< da C.V.'

' Kaoorla ' 1,366 | 1.079 ' 0.848 '

Carvio ' 0.339 0.482 ' 0,666

Dextrina 0,071 0,064 0.069

Apó» pranta(e« • úaldo, oa brlquatea araa aquaeldoi aa

atnoafara da nitrogênio no próprio forno dp olcmcSo, dosJo

100'C a*.4 a tenperatura do ensaio, oom o intuito da «/liminar o

affua a daeoapor a dsxtrlna. Cata proeediaanto íol adotado

baaeado a« vários taataa, onda •• avaliava a parda da paio da
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acostra devido ao aquecimento.

0* «xperiaentos foram reallsadoa eom o objetivo de »•

estudar oa «feitos da temperatura • da porcentagem d* oarvlo

vejetal aobre a cinetioa da caseifloaçlo do pestoxido d*

alòblo.

Oa briquetes confeooionadoa com oa três peroentuala da

carvão ««catai fora» eolocadas MI UB oadinho da aliwlna,

auapoaao ao int«rior do tubo d« aullta por ua fio d« platina.

SB sogolda, aram aquecidos a» ataoafera da nltrogtaio ate a

temperatura de raaçío, quando aubstltuia-se o fluxo de

nitrot^Blo pelo fluxo de cloro . de 0,176 l/ala. Apoa

deterai...<idoa teapoa de reacSo o fluxo de cloro era

lntarroapldo e a amostra retirada do forno eoa o intuito de sar

pesada e analisada quaatltativamnte.

Aa aaostraa parclalawnte reacldaa foraa lavadas ooa água

deloniaada a fia de aolubilisar oa oloretoa nlo voláteis nas

t^aperaturas doa enaaloa. Posterloraeate. aa aolugSea eras

filtradas ooa papel de filtro isento de olasas. que era

ella^nado Juntamente ooa o excesso de oarbono pela queima ea ua

forno de aufia a 900*C. Flaelaente. coa oa resíduos da queiaa

era» confeccionadas aa pastilhas vitreas necessárias ás

aaaliaaa quantitativas Uos oxidos dos metais de interesse por

fluoraacencla de raloa-X e o licor analisado por absoroao

atoaioa.

3 — Dosenvolvlmonto do Mod»Io

Mesta aeclo eatá apresentado o aodalo aateaátloo que

representa, dentro de testea estatísticos aceitáveis. o
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prograaao da reação d« gaaolfioaclo do NbsOf oontido. 0 aodelo

foi deaenvolvldo para e NbtOf. per «at* aa «noontrar a* aalor

taer na eao6rla eatanifera, dlalnulndo aaala a possibilidade da

•rrea deoorreatea daa aaállaaa qulatloaa.

A lui dea rasultadoa experimental! obaarvou-aa qua a

valoeidada da raaçfo da gaaeificaolo do Vb»O* poderia «ar

rapraaantada pala aegulnte axpraaalo (aala aiaplas poaaival).

v * dy/dt « O/At , onda: (3.1)

• 4 a valoeldada da raaelo taln-t],

dr/dt 4 a taxa da varlacfo da pareentaga* da HbiOi caaeifloada

ooa o tmpo CX/aln],

t i e taspo da axpoalelo ao oloro [»ln], a

O i in fator da correção uma vas qua "y" 4 dado a» taraoa

pareantuala.

Integrando a aquaolo dlforenolal (3.1). taa-aai

t • t» * K«.axp(r/U) , onda: (3.2)

t* a b alo partaetros da aquacao Cain].

Supondo qua o partoatro t* poaaa aar definido »n funcao

da u»« variável "a" do proeaaao, aagundo a aquaoCo diferencialt

• Q'B , virá portanto...

t* » Q.a* • I
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Observando os resultados da Interpolaoao d« equaçfo (3.2),

aprcsontados na Tabela 4, nota-a* que a porcentagem de carvão

v«ir«tal na miatura Inicial «x«rce na «falto pouco significant*

es> relacSo ao «falto da temperatura sobra t* . ao mesmo tempo

que "s" ppde ser representado paio Inverso da temperatura,

aaaia:

t» = Q/T» + 1 . onde: (3.3)

Q é usa constante d* proporcionalidade e

I e a "nstante de lntegraçSo homogênea ao tempo.

Adotando o fonaallsmo de Arrhenius para os valores de

"KB", vea

(Co - P.exp[Kft/<R.T>) . onde: (3.4)

P e vm parâmetro proporcional ao fator de freqüência [min],

b M energia de atlvacSo aparente tJ/mol-gl e

K é a constante universal doa gases [8,31i J/mol-g K].

Oaa equaçOes (3.2). (3.3) e (3.4), obtem-se a equacio

global que representa o comportamento olnétlco da oloraçlo do

KbtO* em fun«>o da temperatura a do tempo de exposlçSo »o

cloro.

X r y/0 s <ln[(t • Q/T* • I)/P] - K»/(R.T)> • b , onde: (3.5)

X A a eonveralo e
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b « o fator da correçlo, qua Roda o «Justa da "x" o» função da

teaperatura udealmente nulo).

A velocidade d* gaselfleaelo do Mb»Of por unidade de

4raa da tona da reaçSo é dada por:

vNbtot = dx/(dt) « l/[60.Ko.axp(X)] ,onde: (3.6)

vaaio» é a velocidade da gaaeifloaolo do Kb»Oi (sag-lj.

A velocidade Iniolal da gaaeifieaelo do NbiOf (v»»iot), a

calculada para eonversfo (x) igual a «ero. aaaln:

vMktoi = 1/(80.K*). (S.T)

Por outro lado. o tanpo (T) naeaaaArlo para a oonvaraSo

totali poda aar definido oeaos

T • t* = Ka .axp(y/U)]f«ioo

T s K»a - t» (3.8)

4 — Raaultadoa a» diaauaaOea

Indapandentamente dai oondlcOes experimentei» doa

anaaioa, oa raaultadoa obtldoa foram tratadoa por uma equaçlo

•atamátioa únloa (equaofo 3,2),

Oa valora» doa parâmetros t*. Xa a U, obtldoa a partir do

ajuste da equação (3.2) aoa resultados experimentais, se fes

com uma correlação (r) aolma da 88» a eatfo apresentados na

Tabela 4.

Como aaparado, observa-se na Tabela 4, que os valoraa da
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U n*o ao alterea slcalflcatlvwrsate ea funçlo das variáveis do

processo • o seu valor aedlo 4 93,64.

A partir da Tabela 4. observa-se taabea que os valorem d*

t* • R» s«o aals sensíveis às variacSea de tesyeratura do que

As varlacSes da percentage* de carvfo vegetal na aiatura

inicial :*CVl).

A lus deste fato ,e para n«o ausentar a complexidade da

equaçlo (3.S), optou-se por oaitlr o efeito desta últlaa

variAvel no aodelo.

Os valorea das constantes de proporcionalidade (Q) e de

lntocraclo (I). obtidos a partir do ajuste da equaclo (3.3) aos

reauitados de t* apresentados na Tabela 4 ato Iguais a

4.693k*0' aln.K* e 20.48 min. reapectivaaente.

Tabela 4 - Partaetros t*. X» e 0. da equaolo 3.2.

X CVl T(K) 873 973 1073

' t« (ailn) | 43.48* 26.31*22.37_

X* (ain) 4b.03 31.24 26,iO
20 1 1 1 1 1

U ]«e.9&'94.82 94.8l|

r (X) »8.25 100.0 99.61

t* (»ln) 42.99 28.48 25.13

' Ko (ain) 44.89*31.00*27.09*

V '89.22* 94.67] 95.99*

' r {%} U9.64 9)1.99 ÜÜ.K4

t» (ain) 41.52 21.49 19.75
1 K. (»ln) 43.45 26.84 23.48

40 | 1 1 1 1
U 90.4a 96.56 97.24
r i%) 98.85 99.93 99.32
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Oa •Justas dos valores Ke, também apresentados na Tabela

4, foram, faltos a partir da equação (3.4). Os valores dos

parâmetros P a IA/R ato Iguais a 2,169 min e 2610 K,

respectivamente.

D*, posa* dos valora» d* U, Q, I, P • EA/R da «quieto

(9.6) foram levantadas, oom auxilio de um microcomputador, as

curvas oinéticas relativas is peroentagena da NbiOs gaseifioado

em funçlo do tampo da exposiclo ao cloro, apresentadas nas

Figuras 1 a 4. O ajuata desta aos resultadoa experimentaia ae

fea com uma correlrçlo funçlo xfixaua medidas, igual a 99*. Ha

Figura 5, que proporciona Uma vlsualieacSo gráfica desta

correlaçio, estlo apreaentados os valores calculados pelo

modelo varaua resultados obtidos experimentalmente, em termos

de percentage» de NbtOf gaaeifleado. Tal fato Indloa que

estatisticamente o modelo representa o fenômeno químico.

i.e
Mty

s.ooE«eei.

figura 1 Curva cinétioa -elativa fta pareentasoaa d*
NbtOf gaaelflcada am funçlo do tempo, para as
amostras ensaiadas a 600'C.
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WJHf.

1.ME»

Fi«ura 2

3.WDM1 •intis i.v&m
Curva ciaatica relativa aa pareentasaaa da
NtnOs «as«lficada aa funclo do teapo, para as
«•ostras ensaiadas a 700'C.

l.MMK

5ÍWO5
if

i.ttt«m
t.NMN J.WT'Wl

Figura 3 Curva olnatlca ralatlva A» paroantagona
NbaOt «aaeiítoada aa funoto do taapo, par*
aaoatras anaaladaa a 800*C.

da
aa
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99.

im.m
Peroentagena de KbiOf gaaeifleado ea funçlo da
temperatura e do tempo de exposiçio «o cloro.

F.'.cura 6

i.m<m

Peroentagena de HbiO« gaaelftoadOi calculada»
pelo «odeio x&Ctiia resultado» experimental».
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Obaerva-ae nas Figuras 1 a 3, «.tie aa velocidades da

reacao da geaelfloaear do MteOf «NbaOfgaaetf/aln) dialt.ua»

progreaalveaente ee«a. o progresso da reaolo. Bate fato pode aar

atribuído a foraacto da cloretos ato voláteis o.ue encobre» aa

partículas parolalaeate reagidas, dificultando o progresso da

reacao. A ideatlfioaglo do Ca**, que forma oloreto nlo

volAtll, por absoroCo etoaioe ao licor proveniente da lavagea

daa aaostraa parelalaente reagida, vea reforçar esta hipótese.

Outros fatores qve podaria» aar responsáveis por este fenflaeno.

aeriaa o auaento da poroaidade e a dlalnulelo da conoentracao

de NbtOs.

Na ngura 4 pode ser observado <aue o taapo (T) necessário

para a eonveràlo total (100X d» ITbsOi gasalfloado) dialnui

progreaalvaaente ooa o auaento de teaperatura. Tal fato pode

aar atribuído ao auaento alaulttneo da restlvldide das aapéolea

a da difusão do cloro oon o auaento da teaperatura.

Aa velocidades lnlciala (vnkiot) da gaaelfloeçlo do

HbaOs. ealeuladaa a partir da e^uaoSo (3.7). para a conversão

lqual a saro, nas diferentes oondiçOaa experiaentals. eatao

apresentadas na tabela 5.

Tabela 5 Velooldades lnlciala (eonvarato Igual a saro) para
as amostras enaaldaa nas diferentea oondlcSea
experlaentels.

r—^ T(K) ' ' ' '
vMkiot.lO* 873 973 1073
(aeg-*)

de CVl1 3.701 5,334 8.289

30X da
•t-

Aaortaa 30X da CVl' 3.713 ' 5.375 [ 6.192

40* de CVl 3.837 «,209 7.100
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Na Figura.6, pode-se ob»«rvar as velooldades inlelala d*

«•••Hloaçio de NbfOt, nas diferentes condições experimentais •

os resultados previstos pelo aodelo, em fundo da temperatura.

Observi-se que os resultados previstos pelo modelo

•Justam-se, dentro de usa boa oorrelaofo, com aqueles obtidos

experimentalmente.

1.NE-N31

a

1.5ft I
6 Velocidades lniolaia naa diferentes oondicOea

experimentais e o resultado previsto pelo mode-
lo.

A. ConolusOes

1) Foi utllisada uma equação matemática única (t • t» s

K*.exp(r/O)) t que permite a repreaentaçlo das curvas oinétloas

com correleçOes acima 'de 98X, para todas as eondloOes

experimentais ensaiadas.
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2) Coao «spwrado, e paraaetro U Indopendontoaonto da* oondlçoes

experlaentais • do» tipoa d« aaostraa, tlveraa seua valores

calculados proxlau* do 100. Oa valores dos partaetros t* • R>

M o slgnlfloatlvaaonte aala sensíveis as varlaooes do

temperature do quo As variações da percentage» do oarvlo

veretal taletal na aaoatra. D*ata fozma, t* reproaontado oa

fuaclo da taaotoratura o K* aocuado o formallaao do Arrhanlus,

propietaraa ajuatoa satlafat4rlos ooa rolaçio soa resultados

oxperlaoataia.

3) A oquaclo quo representa a roaolo do «aselfloaçlo do NbtOs.

eat ionolo d* teaporatura o do teapo do expos leio ao eloro é:

Uat(t • Q/T»

Uttlisaado os valcroa doa partaetros 0, Q, I, Ii/HtF fora*

obtidoa ajuatoa com rolaçlo aos resultados «xperlaentala cost

correlação do IIX.

4) A idontlficaolo do Ca«». no lioor proveniente da lavacea das

oaostraa pajrolalaonte roacidaa, reforça a hipótese do fomaçSo

do cloretos nlo voláteis oa torno das partloulas nlo reagidas,

dificultando progresso 4a reac'o.

5) 0 auaento da temperatura 4 responsável por ua auaento da

velocidade Inicial da reaçSo do gaselfloaolo do pentóxldo d«

nloblo.

•) Os toapos necessários para a ooapleta gaselflcaglo do

pentóxldo do nlóblo Indloaa quo a cloraçlo redutora podo ser

utllisada coao uaa etapa na rota do recuperação doatos aotala.

a partir da escoria proveniente do aetalurgla do estanho.
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