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O presente trabalho descreve parte do trabalho experimental levado a cabo em 
nossos laboratórios em junho e julho de 1975 para a Companhi"a de Cimento Salvador 
S.A . 

Esta companhia usa como matéria-prima coral e conchas extraidas de concheiros . 
No zelo constante pela qualidade do· seu produto o cliente desejava diminuir o teor de 
álcalis e de íon cloreto presentes na alimentação da fábrica de c imento , tendo sido 
fixado o teor máximo admissível de 0,02% Cl. 

A pesquisa foi coroada de sucesso , tendo sido determinados os parâmetros 
procurados e atingida a especificação acima. Por isso e tendo em conta a originalidade e 
cientificidade do método seguido , julgamos que sua apresentação poderá vir a interes
sar aos Srs . Congressistas. 

2. Método e conceitos envolvidos 

O problema de remover íons ou moléculas presentes em solução rio interior de um 
material sólido , poroso ou granular envolve dois aspéctos: 

a - transferência do íon do interior do material à superfície. 
b - difusão do íon na água de lavagem. 
Na consideração do primeiro aspecto, além da própria mÓvimentação do íon até a 

superfície, há a consideração da geração de superfícies e de caminhos que o- íon possa 
percorrer. 
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Quando os íons se acham contidos em cacúolos ou células (poros fechados dentro da 
estrutura do material). será necessário fazer abrir essas células para o exterior para 
possibilitar a remoção dos álcalis e do cloreto. 

Em assim sendo assume importância .fundamental para o processo a granulametria 
em que o material se encontrar. A cinética de migração em que o material se encontrar. 
A cinética da. migração dos íons desde o interior da célula até a superfície completa o 
quadro. Supõe-se que a difusão dos íons na água de lavagem seja instantânea. Estas 
idéias, bem como a metodologia obedecida, são basicamente as apresentadas por (1 ). 

Foram ensaiadas três diferentes variedades de material: conchas, coral e misto. 
Apresentaremos apenas as conclusões obtidas para o primeiro material. 

O método consistiu, em uma primeira etapa, verificar a quantidade de cloretos 
removidos em cada material para cada granulometria máxima de moagem. Da análise 
desses dados, procurou-se caracterizar a cinética dessa remoção e determinar condi
ções ótimas de lavagem, função de granulometria e do tempo de lavagem. 

A seguir (.2. • etapa), passou-se a investigar o efeito da reiteração das lavagens. 

3. Procedimento experimental - 1. a Etapa 

A amostra em questão consistia de conchas colhidas por dragagem do fundo do mar. 
As conchas apresentavam-se soltas e estavam encharcadas de água do mar. 

Cada mostra sofreu os seguintes tratamentos ou manipulações: 
a - Foi feita uma homogeneização em pilha do material de cada tambor. Essas 

pilhas foram construídas sobre uma calha de madeira recoberta de plástico, de modo a 
possibilitar o recolhimento de toda a água drenada. Uma amostra dessa água foi enviada 
para dosagem de cloreto. 

b - Essa pilha de homogenização, agora desaguada, foi retomada e novamente 
empilhada para maior homogeneização. Desta pilha foram retomadas duas quartas 
partes alternadas. 

c - A metade (duas quartas partes) da amostra inicial foi marroada manualmente, 
exceto no caso da amostra mista, até granulometria adequada à moagem. Este 
procedimento foi utilizado pela impossibilidade de se moer o material a seco. 

d - O produto de marr.oagem foi secada e homogeneizado em pilha. Foi retirada 
uma amostra de 2 kg e submetida a ensaio de moagem simulada de acordo com método 
apropriado desenvolvido em nossos laboratórios. Cada uma das amostras foi moída até 
passagem, integral em peneiras Tyler de números 4, 6, 9, 16 e 28 (respectivamente. 4, 7: 
3,3; 2,0; 1 ,O e 0,6mm). 

e - Os produtos da moagem foram enquadrados em 8 !rações da massa aproxima
da de 50 g. Uma dessas frações foi tomada como testemunho e arquivada. As outras 
sete !rações de cada amostra foram submetidas ao seguinte ensaio de lavagem: A !ração 
é colocada num tubo de Nessler de 100 mi, completando-se esse volume com água 
desionizada. 

O conteúdo de cada tubo é agitado por inversão e retorno à posição inicial, o que é 
feito a cada meio minuto, a partir de 15 segundos após a adição de água desion izada. Os 
tempos de residência dessas frações foram escalonados de 30 segundos a 15 minutos, 
conforme notado abaixo. 

Ao fim do período de residência, de cada fração aspira-se com uma pipeta a água 
sobrenadante, que é enviada para dosagem de cloro. As amostras dessa água são 
identificadas como S!=lgue: 

A - Tempo de residência: 30 segundos 
B - Tempo de residência: 1 minuto 
C - Tempo de residência: 2minutos 
D - Tempo de residência: 3 minutos 
E - Tempo de residência: 5 minutos 
F - Tempo de residência: 10 minutos 
G - Tempo de residência: rS minutos 
As experiências com o material mais fino que a malha 28 foram muito imprecisas 

devido à maior parte do material permanecer em suspensão durante o ensaio. 
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Em cada série foi também tirada uma amostra da água utilizada para a lavagem e 
dosado o seu conteúdo em cloreto. 

4. Resultados Obtidos - 1. a Etapa 

Os resultados obtidos constam da Tabela I e figura 1 . 

TABELAI 

ENSAIOS DA LAVAGEM DE CONCHAS -1.• ETAPA 

TEOR DE CLORETO REMOVIDO PARA A ÁGUA DE 
Lavagem (g /I) 

Tempo Malha de moagem (N9 Tyler) 
4 6 9 16 28 

Amostra (minutos} 
Aberturas em mm 

!L7 3,3 2,0 1,0 0.6 

A 0,5 0,18 0,52 1,46 2,62 5,30 

B 1 0,24 0,54 1,52 2,62 6,00 

c 2 0,26 0,54 1,56 3,08 5,22 

D 3 0,34 0,58 2,02 3,16 4,96 

E 5 0,36 0,64 2,04 3,38 7, 36 

F 10 0,38 0,64 1,80 3,58 7,04 

G 15 0,38 0,58 1,84 3,40 6,06 

Âgua de 

lavagem - 0,01 n.e. 0,02 n.e. 0,01 

Âgua do 

mar - 14,5 

O comportamento mostrado foi basicamente o mesmo notado para os outros dois 
materiais: à medida que aumenta o tempo de lavagem, aumenta a quantidade de cloretos 
transferida à água .de lavagem . Este aumento de início é muito rápido para logo 
atenuar-se e por fim cessar. 

Verificou-se, ainda, que, conforme o esperado, à medida que aumenta a finura do 
material aumenta a quantidade removida de íons. 
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5. Procedimento Expenrnenta1 - 2 " Etapa 

A segunda etapa dos trabalhos cons1St1u na execução de ensaios de lavagem 
reiterada das amostras . Com base nos resultados da pnmeira etapa. escolheu-se. como 
mais adequada, a granulometria limitada superiormente pela malha n ° 16 (abertura de 1 
mm), pelas seguintes razões : 

a - Pode-se e:;timar que a cominuição do material alimentado a produtos passan
tes nas malhas Tyler números 9 (2 mm) e 16 (1 mm ) exigi ra consumos energéticos, 
respectivamente. de cerca de 2.7 e 4 vezes o consumo para com:Jn,caçào à malha 6 (3.1 
mm); 

b - Conforme mostrado na Figura 1 . os resultados experimentais anteriores 
indicam que as àguas de lavagem dos produtos passantes nas malhas 9 e 16 contém 
cerca de 2,5 e 5,5 vezes a quantidade de ions clorídricos contida na agua de lavagem do 
material passante na malha 6; 

c - Dessa maneira, o ganho de capacidade de remoção de cloretos por lavagem 
cresce mais rapidamente que a energia de cominuição. pelo menos até produtos 
limitados superiores pela malha escolhida . 

O procedimento experimental adotado consistiu em submeter amostras equivalentes 
a um número variável de 1 a 7 lavagens reiteradas, renovando-se a água a cada lavagem e 
analisando-se o teor de cloretos na última água de lavagem e na mostra lavada, filtrada e 
seca em estufa. Para isso divide-se· amostra representativa do material a ser estudado , 
devidamente cominuido á malha escolhida, em oito aliquotas de cerca de 50 g cada ; uma 
destas é analisada para determinação do teor original de cloretos; as outras sete, 
denominadas pelas letras do alfabeto de Ma S. são submetidas . respectivamente . a uma, 
du;·., etc, até sete lavagens sucessivas ; para cada lavagem utilizando-se o método 
descnto nas paginas precedentes , com tempo de residência uniforme de 3 minutos; 
entre duas lavagens sucessivas e ao término da última, procede-se a desaguamento dos 
sólidos com filtragem a vácuo em funil de Cuchner e Kitasato: o filtrado da última 
lavagem de cada amostra é recolhido separadamente para anal ise . 

6. Resultados Obtidos - 2. a Etapa 

Os resultados obtidos constam da Tabela 11 e da Figura 2: 

TABELA 11 

ENSAIOS DE LAVAGEM DE CONCHAS- 2. • ETAPA 
TEOR DE CLORO REMOVIDO (NA ULTIMA LAVAGEM) E RESIDUAL 

N9 sólidos Agua 

Amostra De % cloro g/1 cloreto 

Lavagens 

Original - 2,47 

M 1 0,52 2,82 

N 2 0,24 0,76 

o 3 0,02 0,18 

p 4 0,02 0,14 

Q 5 0,03 0,10 

R 6 0,02 0,08 

s 7 0,02 0,04 

Agua nova - 0,02 
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Verifica-se que o teor de íon clorídrico residual no sólido cai muito rapidamente até a 
terceira lavagem e, a partir daí, o decréscimo é menor que a sensibilidade do método 
analítico . Note-se que esse teor limite está dentro da faixa desejada para o emprego do 
material estudado . 

O teor de íon clorídrico nas águas de lavagens sucassivas também decresce 
rapidamente , tendendo a estabilizar-se pouco acima do teor da água nova empregada. 
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7. Tratamento Matemático dos Resultados 

O tratamento matemático dos resultados foi feito com auxílio da equipe de 
Planejamento Experimental e Processamemto de Dados da PAA - EIM, utilizando-se 
computador (Hewlett-Packard 9830 A). Constitui em: 

a - Levantamento de correlação entre teor de cloro na água de lavagem em função 
do tempo de lavagem, para cada material e para cada granulometria. 

Para amostras de conchas e de material misto, os modelos mais apropriados foram 
do tipo: 

(Tempo) 

(Teor de cloreto) 

91 + 90 x (tempo) 

onde 80 e 81 são constantes, função de granulometria expressa por abertura limite 
superior de peneirament'o . 

Os resultados obtidos foram: 

MATERIAL Limite superior :so . B1 
de granu1ometria 

(mm) 

Conchas 4,699 2,5706 1,5427 

Conchas 3 1 •32 7 1,6466 0,1586 

Conchas 1,981 0,5263 0,0903 

Conchas 0,991 0,0968 0,0667 

Aparentemente o coeficiente 80 está ligado ao patamar da curva e o coneficiente 81 á 
inclinação do trecho ascendentes da mesma. 

b - Introdução nessa correlação do limite superior de granulometria (y). Chegou-se 
a uma equação geral da forma: 

(tempo) 
(Teor de cloreto) = 

91 (y) + 80(y) X tempo 

em que 91 e 90 são colocados em função do tamanho, y, e têm a forma: 
90 (y) = o,6147y2 - 0,3443 • 
91 (y) = (18,9434 • 3,8934y)-, 

A ajustagem desse modelo não foi satisfatória para amostras de conchas cominuidas 
para tamanho limite inferior de 1 mm (Malha 16). 

c - Otlmlzação desse modélo 
Consistiu em verificar os valores de tempo e granulometria que . max1m1zariam o 

modelo obtido,ou seja, para os quais se obteria máxima remoção do cloreto na água de 
lavagem. 
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Derivando a equação e anulando a derivada, concluímos haver um máximo para o 
tempo tendendo ao infinito onde o teor é igual a 1 

------------------------BoW 
Para as conchas, como _ 1 

____ =----------------------
BO(y) 0,6147 (y)-0,3443 

existe um máximo para x = 0,560 mm, valor entre as malhas Tyler 28 e 32. 
Como, entretanto, já se havia adotado o critério de fixar a granulometria em função 

da remoção de cloretos, resolveu-se manter o critério anterior. 

8. Tentativa de Interpretação do Andamento das Curvas 

Admitiu-se que as conchas sejam porosas, que o cloreto de sódio presente esteja 
contido nesses poros ou vacúolos e que o efeito da cominuição é o de abrir para o 
exterior esses vacúolos. Uma vez efetuada esta comunicação com o exterior, ocorrem os 
seguintes mecanismos que afetam a remoção do cloreto : 

a - entrada de água no vacúolo e dissolução do sal, 
b - migração do cloreto em solução até a superfície da concha, 
c - difusão do ion para o seio da solução . 

O balanço de massa do íon cloreto pode ser expresso pela Equação da Continuidade 
(em coordenadas esféricas). 

onde: 

é) C 
E ot.. 

R + r> e ( d2c + ｾ＠ oc ) 
"(. àJt.' R. dR-

C = teor de cloreto 

e = porosidade 

t = tempo 

R = velocidade de geração do cloreto 

D = coeficiente de difusão 

v = fator de tortuosidade da rocha 

(I) 

r = raio médio da interface (ver figura 3) 

Considerando o material como esférico e poroso, os três fenômenos acima enumera
dos se traduzirão numa interfase móvel, deslocando-se na direção do centro da esfera, 
que separa as porções da concha levada e não-levada, conforme mostra a figura. 
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Inicialmente, a velocidade de dissolução é o fator de controle do processo, pois a 
interface de reação dentro dos poros está próxima á superfície do grão. Entretanto, 
conforme prossegue a reação: 

a - Os ions devem percorrer distâncias cada vez maiores dentro da região já 
lixiviada, até alcançar a superfície do grão. 

b - A área de superfície de interface diminui e, assumindo que a porosidade se 
mantenha constante, diminui a área total de superfície dos poros lixiviados . Se a 
velocidade de reação eé proporcional á área da superfície, R diminuirá. 

Em conseqüência, com o decorrer do tempo, aumentarão os períodos necessários 
para a difusão e diminuirão as velocidades de reação. A equação (I) não é solúvel 
analiticamente, mas pode ser resolvida pelo método de Diferenças Finitas, o que foi 
feito por Bartlett para a difusão da calcopirita através de poros. As curvas obtidas foram 
idênticas em forma ás obtidas em nossos ensaios (2) . 

Podemos tentar interpretar a forma destas curvas pelas seguintes considerações : 

a - A ascensão súbita inicial corresponde. ás distancias curtas e grandes áreas de 
superfície do início do processo. Esta parte da curva é controlada pela velocidade de 
dissolução do cloreto nos poros . 

A aparência da curva é linear, mas a diferenciação da equação empírica obtida ou o 
exame da equação (I) mostrarão que a inclinação não é constante na região. 

b - Quando os efeitos da distância de difusão começam a atenuar os efeitos da 
velocidade d.e dissolução e· a curva atenua-se. Chamamos esta região de controle misto . 

c - Decorridos períodos longos, a curva tende assintóticamente para uma horizon
tal, com baixíssimos acréscimos de extração, devido ás distâncias de difusão maiores . 
O controle do processo cabe agora á difusão e devido á concentração elevada de íons 
dentro do poro, a força ativa a partir da superfície é ainda menor. 

As equações empíricas foram usadas para justificar o modelo da extração para 
efetivamente incorporar o modelo teórico descrito pela equação (I) seriam necessárias 
análises granulométricas mais detalhadas que aquelas efetuadas e melhores informa
ções sobre a interface de reação. 
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