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Experimentos de cloracão foram realizados com uma escõria esta 
nifera, utilizando carvão vegetal como agente redutor, tendÕ 
em vista o desenvolvimento de um modelo matemático que repre -
sentasse a cinética da gaseificação do pentóxido de nióbio con 
tido. -

Os resultados indicaram um discreto efeito da percentagem ini
cial de agente ｲ･￼ｵｾｯｲＬ＠ quando comparado com a influência da 
temperatura. 

As curvas cinéticas obtidas pelo equacionamento matemático a
presentam um excelente ajuste com os resultados experimentais. 
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A maioria dos trabalhos relacionados com cloraç!o até a 

década de 70 se caracterizavam principalmente pelo aspecto 

exploratório, sem abordar o comportamento cinético das reaçOes. 

Neste período foram realizados estudos que objetivavam, por 

exemplo, avaliações acerca da recuperação dos metais de 

interêsse1-9 e a identificação dos possíveis compostos 

formados quando da ação do cloro sobr- 1iferentes mate-

riais10-11. Normalmente , as análises termodinâmicas destes 

trabalhos eram discutidas essencialmente em termos da variação 

de energia livre padrão (6G" x T). 

Posteriormente à década de 70, alguns pesquisadores 

começaram a divulgar resultados experimentais relacionados com 

a cinética das reações envolvidas no processo. Sob este 

prisma, trabalhos tem sido publicados abordando a cloração 

redutora de diversos materiais, entre os quais concentrados e 

escórias contendo metais refratários12-16. 

Os resultados destas investigações indicaram que, em um 

grande número de casos, a cloração se apresenta como um 

processo viável em termos da cinética da gaseificação dos 

metais de interêsse. Assim sendo, as principais dificuldades 

estariam concentradas nos métodos de separação e recuperação 

dos cloretos e em aspectos que dizem respeito a projetos de 

engenharia. Contudo, estes aspectos vem sendo superados 

gradativamente, o que é caracterizado pelo funcionamento de 

plantas industriais no exterior. 

No Brasil, esforços tem sido desenvolvidos em termos de 

pesquisa básica, assim como na procura de soluções de problemas 
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relacionados com plantas de cloração de maior escala. 

Atualmente, a tendência natural visando uma contribuição 

adicional ao desenvolvimento do método de cloração, estaria 

voltada para a elaboração de modelos matemáticos 

representativos do processo. 

O modelo matemático, bem representado estatisticamente, é 

uma ferramenta de grande importancia na interpretação dos 

resultados experimentais, no projeto e otimização de reatores e 

na automação de equipamentos de operação . 

Sabe-se que ｡ｾ＠ principais dificuldades encontradas na 

modelagem matemática das reações gás/sólido, principalmente 

aquelas que envolve a presença de dois sólidos reagentes, deve

se ao grande número de variáveis envolvidas e as altera

ções estruturais que possam ocorrer durante o progresso da 

reação 17-19. 

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é o 

desenvolvimento de um modelo matemático que represente a reação 

de gaseificação do pentóxido de nióbio contido em uma escória 

estanífera. 

2. ｍ･ｴｯ､ｯｬｯｧｩｾ＠ ･ｾｰ･ｾｩｭ･］ｴｾｬ＠

As composições químicas da escória estanifera e do carvão 

vegetal utilizados ne ste trabalho, estão apresentadas nas 

Tabelas 1 e 2. 

Pelo método de picnometria, determinou-se as massas 

específicas da escória e do carvão vegetal, como sendo em torno 

de 3,15 g/cm3 e 1,53 g/cm3, respectivamente. 
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Tabela 1 - Composição quimica da escória. 

óxidos Nb20s Ta20s Ti02 Fe203 CaO Si02 

I% peso I 23,oo 1 4,6o I 5,16 19,40 I 5,12 I 29,oo 1 

Tabela 2 - Composição quimica do carvão vegetal. 

constituinte % em peso 

carbono fixo 58,34 

cinzas 2,25 

volãteis 39,41 

De posse destes valores, foram calculados os pesos de es-

cória, carvão vegetal e dextrina (utilizada como aglomerante), 

necessãrios para confeccionar briquetes sob a forma cilindrica 

com 20, 30, e 40% de carvão vegetal, com porosidade em torno de 

28%, altura de 1,04 cm e diâmetro de 1,03 cm (Tabela 3). 

Tabela 3 - Pesos dos materiais utilizados na confecção dos 
briquetes. 

Peso (g) 20% de C.V. 30% de C.V. 40% de C.V. 

Escória 1,355 1,079 0,848 

Carvão 0,339 0,462 0,566 

Dextrina 0,071 0,064 0.059 

Após prensagem a úmido, os briquetes eram aquecidos em 

atmosfera de nitrogénio no próprio forno de cloração, desde 

1oo•c até a temperatura do ensaio, com o intuito de eliminar a 

ãgua e decompor a dextrina. Este procedimento foi adotado 

baseado em vãrios testes, onde se avaliava à perda de peso da 
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amostra devido ao aquecimento . 

Os experimentos foram realizados com o objetivo de se 

estudar os efeitos da temperatura e da percentagem de carvão 

vegetal sobre a cinética de gaseificação do pentóxido de 

nióbio. 

Os briquetes confeccionados com os três percentuais de 

carvão vegetal foram colocados em um cadinho de alumina, 

suspenso no interior do tubo de mulita por um fio de platina . 

Em seguida, eram aquecidos em atmosfera de nitrogênio até a 

temperatura de reação, quando substituis-se o fluxo de 

nitrogê nio pelo fluxo de cloro de 0,175 l/min. Após 

determ.:. .. ｾ､ ｯｳ＠ tempos de reaçllo o fluxo de cloro era 

interrompido e a amostra !etirada do forno com o intuito de ser 

pesada e analisada quantitativamente . 

As amostras parcialmente reagidas foram lavadas com água 

deionizada a fim de solubilizar os cloretos não voláteis nas 

temperaturas dos ensaios . Posteriormente , as soluções eram 

filtradas com papel de filtro isento de cinzas, que era 

eliminado juntamente com o excesso de carbono pela queima em um 

forno de mufla a 9oo•c. Finalmente , com os resíduos da queima 

eram confeccionadas as pastilhas vítreas necessárias às 

análises quantitativas dos óxidos dos metais de interêsse por 

fluorescência de raios-X e o licor analisado por absorção 

atômica. 

3 - ｄ･ｳ･ｾｾｯｬｾｩｭ･ｾｴｯ＠ do Modelo 

Nesta seção está apresentado o modelo matemático que 

representa, dentro de testes estatísticos aceitáveis, o 
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progresso da reação de gaseificação do NbzOs contido. O modelo 

foi desenvolvido para o NbzOs, por este se encontrar em maior 

teor na escória estanifera, diminuindo assim a possibilidade de 

erros decorrentes das análises quimicas. 

A luz dos resultados experimentais observou-se que a 

velocidade da reação de gaseificação do NbzOs poderia ser 

representada pela seguinte expressão (mais simples possivel) . 

v = dy/dt = U/6t , onde: ( 3 . 1) 

v é a velocidade de reação [min-1), 
I 
'I 
I' 
I 
I 

dy/dt é a taxa de variação da percentagem de NbzOs gaseificada 

com o tempo [%/min] , 

t é o tempo de exposição ao cloro [min], e 

U é um fator de correção uma vez que y 

percentuais . 

é dado em termos 

I 

Integrando a equação diferencial (3.1), tem-se: 

t + t* = Ko . exp(y/U) , onde : (3 . 2) 
.ll 

t• e Ko são parâmetros da equação [min]. 

Supondo que o parâmetro t* possa ser definido em função 

de uma variável "z ·· do processo, segundo a equação diferencial: 

dt*/dz = Q ' z , virá portanto . . . 

t* = Q. z2 + I 
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Observando os resultados da interpolação da equação (3 . 2), 

apresentados na Tabela 4, nota-se que a percentagem de carvão 

vegetal na mistura inicial exerce um efeito pouco significante 

em relação ao efeito da temperatura sobre t* , ao mesmo tempo 

que "'z"' pode ser representado pelo inverso da temperatura, 

assim: 

t* = Q/T2 + I , onde: (3 . 3) 

Q é uma constante de proporcionalidade e 

I é a ｾ ｯｮｳｴ｡ｮｴ･＠ de integração homogênea ao tempo . 

Adotando o formalismo de Arrhenius para os valores de 

"" Ko "', vem 

Ko = P . exp(EA/(R.T)) , onde : ( 3 . 4) 

Pé um parâmetro proporcional ao fator de frequência (min], 

KA é a energia de ativação aparente (J/mol-g) e 

R é a constante universal dos gases (8,317 J/mol-g K). 

Das equações (3.2), (3.3) e (3.4), obtem-se a equação 

global que representa o comportamento cinético da cloração do 

Nb205 em função da temperatura e do tempo de exposição ao 

cloro. 

X = y/U = {ln((t + Q/T2 + I)/P) - EA/(R.T)} + b , onde: ( 3 . 5) 

X é a conversão e 
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b é o fator de correçll.o, que mede o ajuste de "X" em função da 

temperatura (idealmente nulo). 

A velocidade de gaseificação do NbzOs por unidade de 

área da zona de reação é dada por : 

VNb205 = d X/ (dt) = 1/(60.Ko.exp(X)] ,onde : (3.6) 

VWbZ05 é a velocidade de gaseificação do NbzOs [seg-1]. 

o 
A velocidade inicial de gaseificação do NbzOs (VNb205), é 

calculada para conversão (X) igual a zero, assim: 

o 
VNb205 = l/(60.Ko). (3 . 7) 

Por outro lado, o tempo Ｈ ｾ Ｉ＠ necessário para a conversão 

total, pode ser definido como: 

ｾ＠ + t* = Ko . exp(y/U)]y:lOO 

ｾ＠ = Ko e - t* (3.8) 

4 ｒｾｳｾｬｴ｡､ｯｳ＠ e ､ｩｳ｣ｾｳｳ･ｳ＠

Independentemente das condições experimentais dos 

ensaios, os resultados obtidos foram tratados por uma equação 

matemática única (equação 3.2) . 

Os valores dos parâmetros t*, Ko eU, obtidos a partir do 

ajuste da equação (3.2) aos resultados experimentais, se fez 

com uma correlação (r) acima de 98% e estão apresentados na 

Tabela 4. 
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U não se alteram significativamente em função das variáveis do 

processo e o seu valor médio é 93,64. 

A partir da Tabela 4, observa-se também que os valores de 

t* e Ko são mais sensíveis às variações de temperatura do que 

ás variações da percentagem de carvão vegetal na mistura 

inicial (%CVi). 

A luz deste fato e para não aumentar a complexidade da 

equação (3.5), optou-se por omitir o efeito desta última 

variável no modelo. 

Os valores das constantes de proporcionalidade (Q) e de 

integração (1), obtidos a partir do ajuste da equação (3.3) aos 

resultados dé t* apresentados na Tabela 4 são iguais a 

4,693x107 min . K2 e 20,46 min, respectivamente. 

Tabela 4- Parâmetros t*, Ko eU, da equação 3.2. 

% CVi T(K) 873" 973 1073 

t* (min) 26,31 
r-

Ko (min) 45,03 31,24 26,50 
20 

u 88,95 94,82 94,81 

r (%} 98,25 100,0 99,61 

t* (min) 42,99 28,48 25,13 

Ko (min) 44,89 31,00 27,09 
30 

u 89,22 94,67 95,99 

r (%} "99,64 99,93 99,94 

t* (min) 21,49 19, 

Ko (min) 43,45 26,84 23,48 
40 

u 90,49 96,56 97,24 

r (%) 98,85 99,93 99,32 
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Os ajustes dos valores Ko, também apresentados na Tabela 

4, foram feitos a partir da equaçao (3.4). Os valores dos 

par4metros P e EA/R são iguais a 2,169 min e 2610 K, 

respectivamente. 

De posse dos valores deU, Q, I, P e EA/R da equação 

(3.5) foram levantadas, com auxílio de um microcomputador, as 

curvas cinéticas relativas às percentagens de NbzOs gaseificado 

em função do tempo de exposição ao cloro, apresentadas nas 

Figuras 1 a 4. O ajuste desta aos resultados experimentais se 

fez com uma correlação ｦｵｮ￣ｯｾ＠ medidas, igual a 99%. Na 

Figura 5, que proporciona Uma visualização gráfica desta 

correlação, estão apresentados os valores calculados pelo 

modelo versus resultados obtidos experimentalmente, em termos 

de percentagem de NbzOs gaseificado. Tal fato Indica que 

estatisticamente o modelo representa o fenômeno quimico. 

1.93[+9921 

t.H1205 
gaseir. 

Figura 1 

I • 
3.eor+eo1 11inutos 6.99E+991 

Curva cinética relativa às percentagens de 
NbzOs gaseificada em função do tempo, para as 
amost·ras ensaiadas a 600 • C. 



1 .9BE+992 

ｾｈｨｚｏｓ＠
gaseii. 

5. 99[+991 

596 

ｾ＠ / 

// 

9.99[+999-'-' __;,_' ---------.-----------. 
9.00[+999 

Fiaura 2 

1. 90Et992 

r.Hh20S 
gmii. 
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3.99[+091 Minutos 6.99[+991 
Curva cinética relativa às percentagens de 
NbzOs gaseificada em funcao do tempo, para as 
amostras ensaiadas a 7oo•c. 

ＹＮＹＰ｛ＫＰＹＹＫＭＭＭＧ ＧｾＭ ＭＭＭＭＭＭＭＮＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＬ＠
9.99[+999 

Fiaura 3 
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Curva cinética relativa às percentagens de 
NbzOs gaseificada em função do tempo, para as 
amostras ensaiadas a soo·c. 
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Figura 4 
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Percentagens de NbzOs gaseific ado em funç!o da 
temperatura e do tempo de exposiç!o ao cloro. 

)( 699 c 
o 799 c 
ｾ＠ 899 c 

ＹＮＹＰｅＫＹＰｑＮＮｪＮＺＺＮＮＮＭＭＡＡＮＮＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭＭＬ＠
Q, OOE+999 S. 99E+991 XNh20S gmif. 1.99E+992 

(ExperiMental) 

Figura 5 Percentacens de Nb20s gaseificado, calculadas 
pelo modelo ｾ＠ resultados experimentais. 
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Observa-se nas Figuras 1 a 3, que as velocidades da 

reação de gaseificação do NbzOs (%Nba0staaaif/min) diminuem 

progressivamente ｣ｯｾ＠ o progresso da reaçAo. Este fato pode ser 

atribuido a formação de cloretos não voláteis que encobrem as 

partículas parcialmente reagidas, dificultando o progresso da 

reaçAo. A identificação do Ca+2 , que forma cloreto não 

volátil, por absorção atômica no licor proveniente da lavagem 

das amostras parcialmente reagida , vem reforçar esta hipótese . 

Outros fatores que poderiam ser responsáveis por este fenômeno, 

seriam o aumento da porosidade e a diminuição da concentração 

de NbzOs . 

Na Figura 4 pode ser observado que o tempo ＨｾＩ＠ necessário 

para a conversão total (100% de Nb205 gaseificado) diminui 

progressivamente com o aumento de temperatura . Tal fato pode 

ser atribuido ao aumento simultâneo da reatividade das espécies 

e da difusão do cloro com o aumento da temperatura. 

o 
As velocidades iniciais (VMb205) de gaseificação do 

NbzOs, calculadas a partir da equação (3.7), para a conversão 

iqual a zero, nas diferentes condições experimentais, estão 
• 

apresentadas na tabela 5. 

Tabela 5 

o 
VMb205 .104 
(seg-1) 

Velocidades iniciais (conversão igual a zero) para 
as amostras ensaidas nas diferentes condições 
experimentais . 

T(K) 
873 973 1073 

20% de CVi 3 , 701 5,334 6,269 
. I I I 

Amostas 30% de CVi 3 , 713 5,375 6,152 

40% de CVil 3,637 I 6,209 I 7,100 
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Na Figura.6, pode-se observar as velocidades iniciais de 

aaseificaçao do NbzOs, nas diferentes condiçOes experimentais e 

os resultados previstos pelo modelo, em funç&o da temperatura . 

Observa-se que os resultados previstos pelo modelo 

ajustam- se, dentro de uma boa correlacao, coa aqueles obtidos 

experimentalmente. 

1.118Hi3 

veloc. 
iniciil 
U/segl 

2.99[-994+----------..--------, 
8.59[+992 9.7SE+992 tup,(Kl 1.19E+993 

Figura 6 Velocidades iniciais nas diferentes condições 
experimentais e o resultado previsto pelo mode
lo. 

4. Conc1u.eese.e 

1) Foi utilizada uma equaç&o matemática única {t + t• = 

Ko.exp(y/0)) , que permite a representaç&o das ｣ｾｲｶ｡ｳ＠ cinéticas 

com correleçOes acima 'de 96%, para todas as condições 

experimentais ensaiadas. 
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2) Como esperado, o par&metro U independentemente das condições 

experimentais e doa tipos de amostras, tiveram seus valores 

calculados próximo& de 100. Os valores dos parâmetros t* e Ko 

são significativamente mais sensiveis às variações de 

temperatura do que às variações da percentagem de carvão 

vegetal inicial na amostra . Desta forma, t* representado em 

função da temperatura e Ko segundo o formalismo de Arrhenius, 

propiciaram ajustes satisfatórios com relação aos resultados 

experimentais. 

3) A equação que ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾ＠ reação de gaseificação do Nb20s, 

em função da temperatura e do tempo de exposic!o ao cloro é: 

X = yjU = {ln[(t + Q/T2 + "!)/P]- EA/(R . T)} 

Utilizando os valores dos parâmetros U, Q, I, EA/R e P foram 

obtidos ajustes com relação aos resultados experimentais com 

correlação de 99%. 

4) A identificação do Ca+2, no licor proveniente da lavagem das 

amostras parcialmente reagidas, reforça a hipótese de formação 

de cloretos não voláteis em torno das particulas não reagidas, 

dificultando progresso da reação. 

5) O aumento da temperatura é responsável por um aumento da 

velocidade inicial da reação de gaseificação do pentóxido de 

nióbio. 

6) Os tempos necessários para a completa gaseificação do 

pentóxido de nióbio indicam que a cloração redutora pode ser 

utilizada como uma etapa na rota de recuperação destes metais, 

a partir da escória proveniente da metalurgia do estanb0 . 
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