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RESUMO 

E apresentado um estudo fluidodinâmico da cloração 
do concentrado de anatásio baseado no diagrama de estado fluido 
- sólido do sistema: cloro anatásio coque verde de 
petróleo. 

ABSTRACT 

An analysis of the fluidynamics of the anatase 
concentrate chlorination is presented. This analysis is based 
on the fluid-solid state diagram of the system chlorine 
anatase concentrate - petroleum coke . 
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1. INTRODUÇAO 

O tit&nio tem experimentado um aumento apreciável de demanda 

devido às suas caracteristicas de resistência à corrosão, 

rcfratariedade , resistência mecânica e baixa densidade, entre 

outras. 

A despeito de suas excelentes propriedades como metal puro, 90% 

da produção mundial da indústria de titânio(!) se 

destina, entretanto, ao mercado de Ti02 .Sua principal aplicação 

tem sido como pigmento branco para tintas, sendo ainda 

utilizado na fabricação de fluxos de solda, carbonetos para 

ferramentas de corte), cerâmicas e produtos quinlicos. No 

contexto mineral o Brasil se apresenta como detentor de uma 

grande parte da reserva mundial de titânio, já que com a 

descoberta pela Companhia Vale do Rio Doce de jazidas de 

minério de anatásio na Região Central do pais seu potencial 

ultrapassou o de tradicionais produtores , como a Austrália 

e Africa do Sul. 

Atualrnente , dois processos são empregados para a fabricação de 

TiOz pigmento: os processos " sulfa·to" e "cloreto". Embora o 

primeiro 

titânio , 

seja tradicionalmente usado pela indústria mundial de 

possui alguns inconvenientes,como o de exigir uma 

etapa adicional de c loração para produzir o titânio metálico e 

causar grande impacto no meio ambi ente 

Por outro lado,o p~ocesso "cloreto" ,no qual a etapa final é a 

oxidação de um TiCl4 de alta pureza, utiliza a cloração de uma 

matéria-prima contendo no minimo 85%- 90% de Ti02, o que torna 
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neces~ãrio um trab~lho de concentraç§o do minério , tendo em 

vi~ta que ~ teor médio da~ reservas bra~ileiras é de cerca de 

25% de TiOz . Como consequência a CVRD de!'lenvolveu um processo 

de concentração com basicamente seis etapas (figura 1). 

Recentemente, pesquisas enfocando as etapas de lixiviação(ll e 

cloração(Zl foram realizadas no Departamento de Ciência d"os 

Materiais e Metalurgia da PUC-RJ, tendo sido percebida,então , 

a oportunidade de um ~studo fluidodin&mico para a viabilidade 

da cloração em leito fluidizado,que precedesse eventuais 

trabalhos experimentais no fluidizador ora em instalação em 

seus laboratórios. 

2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

No estudo detalhado do comportamento de sistemas fluido-sólido, 

é necessária uma análise complexa de interrelacionamentos de um 

razoável número de variávei~ , tais como: diâmetro e forma de 

partículas, velocidade dos fluidos, viscosidade, etc. 

Procurando generalizar essa análise foi desenvolvido o 

conhecido diagrama, Reynolds x Froude (Diagrama de Estado 

Fluido - Sólido ou de Schyttil) , no qual é possivel relacionar 

as fases leito fixo, leito fluidizado e transporte pneumático . 

õCom o intuito de torná-lo mais operacional, um reticulado 

composto de linhas correspondentes a diâmetros e velocidades 

constantes lhe é também superposto, 

outros conceitos como o de fluido 

interação, formas de particulas, etc. 

assim como introduzidos 

real, coeficiente de 
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3. O DIAGRAMA FLUIDO - SOLIDO 

O levantamento do Diagrama foi realizado para o sistema cloro -

concentrado de anatásio coque verde de petróleo, na 

temperatura de 950o C , tendo em vista as perspectivas práticas 

desse sistema e dessa temperatura. 

As características de cada material integrante do sistema 

estudado aio apresentadas a seguir 

I) Concentrado de Anatásio: 

a) Análise Química< 2) : 

Composto 

TiOz 
Fez03 
SiOz 
PzOs 
Ab03 
Nb20s 
C aO 
CeOz 
LazOa 
MgO 

Percentagem 
(em peso) 

88,39% 
3,24% 
3,14% 
1,19% 
1,16% 
0,60% 
0,33% 
0,31% 
0,20% 
0,14% 

L-----------~---------------J 
b) Análise Granulométrica após Lixiviacão (em escala 

laboratório): 

Mesh I* 

+28 
-28 +48 
-48 +65 
-6& +1 00 
-100 

'---

Abertura (mm) 

-0,590 
-0,297 
-0,210 
-o ,149 

+0,590 
+0,297 
+0,210 
+O ,14 9 

Percentagem Retida 

1,2280 
42,1667 
27,4808 
15,9988 
13,1257 

de 
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c) Ma ~s a Específica : 

Po = 3,211 g/cm3 

II)Coque Verde de Petróleo: 

a) Análise Quimica< 2): 

r ·----.----------- --, 
Constituintes Percentagem(em peso) 

r--- ---1 
Carbono Fixo 89,10 
Matéria Volátil 10,73 
Cinzas 0,14 

b) Massa Especifica: 

f'e = 2,00 g/cm3 

III)G6s Fluidizante Cloro ( Cl2 ) 

a) Massa Específica 

P = 7,08 x 10- 4 g/cm3 a 950o C 

b) Visco sidade 

Foi calculada pela expressão de Chapmann-En5ko~ 3 I 

~ = 4,61 x 10- 4 g/cm.s a 950o C 
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As equações das curvas presentes nesse diagrama são: 

LEITO FIXO - LEITO FLUIDIZADO< 4 l 

E3 l'a - P 
Fr = 

p 150 1 - E ) + 1, 75 ] 

R e 
Re ~ No. de Reynolds 

E ~ Porosidade do leito 

(1) onde, 

I'• e I' ~ Massas especificas do sólido e do fluido 

Obtida considerando as definições dos adimensionais 

Froude, Reynolds e a equaç!o de Ergun<5l. 

LEITO FLUIDIZADO - TRANSPORTE PNEUMATICO< 41 

4 . E4, 8 5 . l'a - I' 
Fr = (2) 

3 I' . Cd 
onde, 

Cd ~ Coeficiente de arraste , função de Re 

Baseada na expressão de queda, com interferência , de 

particulas em meios fluidos. 

LINHAS DE DIAMETRO CONSTANTE<•> 

j.12 

log Fr = 2 log Re + log ------------- ( 3) 
g . d3 . pZ 

onde, 
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~ ~ viscosidade do fluido 

_g ; aceleração da gravidade 

Obtida a partir das definições dos adimensionais Fr e 

Re. 

LINHAS DE VELOCIDADE CONSTANTE<4l 

v3 • p 

log Fr = -·logRe+ log -------- (4) 
g . ~ 

Deduzida também à partir dos adimensionais Fr e Re. 

O diagrama obtido está, assim, apresentado na figura 2. 

4. RESULTADOS E CONCLUSOES 

Tomando por base o diagrama obtido e a análise de alguns 

trabalhos já realizados pelo grupo de Metalurgia Extrativa do 

DCMM, foi possível destacar os seguintes pontos: 

1) A fluidização simultânea de toda a faixa granulométrica do 

concentrado de anatásio imediatamente após a lixiviação seria 

praticamente inviável,num único estágio, tendo em vista a não 

coincidência das faixas de velocidades definidas pelos 

segmentos AB e CD,indicados no diagrama de estado fluido-

sólido; 

2) A tentativa da operação de fluidização em 1 (um) estágio do 

material tal como chega da lixiviação, teria aproveitamento 
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máximo (70,2 % da massa lixiviada ) com a utilização da faixa 

granulométrica entre 28# e 65# ( 0,590 mm e 0,210 mm ). Isto 

exigiria do coque de petróleo, para também sofrer fluidização, 

uma faixa granulométrica entre 0,736 mm e 0,280 mm,o que 

implicaria no descarte de toda a fração fina 

3) A possibilidade de tratamento de todo o material lixiviado 

exigiria,pelo menos, 2 (dois) estágios de fluidização. O 

prime1ro,com as especificações Já assinaladas no item 3, e o 

segundo procurando tratar a fração do concentrado abaixo de 65# 

(0,210 mm) e um coque de petróleo de 0,280 mm a 0,130 mm; 

4) As velocidades do gás. que garantem as condições de 

fluidização nos dois estágios,assinaladas no diagrama ,seriam: 

V1 ~ 4,64 x 10- 1 m/s 

V2 ~ 2,39 x 10- 1 m/s 

V3 ~ 1,26 x 10- 1 m/s 

Vt ~ 2,94 x 10- 2 m/s 

5)Tendo em vista a diminuição de granulometria ocasionada pela 

reação quimica durante a operação nos fluidizadores , merece 

ser. observado que as frações abaixo de 3,44 x 10- 2mm 

necessitarão ser retidas em filtros, uma vez que deverão ser 

arrastadas após o segundo estágio. O mesmo pode ser dito em 

relação ao coque de petróleo, para o qual se prevê arraste de 

particulas inferiores à 4,43 x 10- 2 mm. 
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6)Finalmente,cabe nbservar que no segundo estágio o gás 

fluidizante deverá conter quantidade apreciável de TiC14 

gasoso, fato a ser considerado no levantamento de um diagrama 

especifico para aquela etapa e nos trabalhos experimentais 

futuros. 
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FIGURA 1 

r--- Alimentaç!!io ( 22 - 25% Ti02 ) 

Eliminação da magnetita 
grosseira e Deslarnagem 

Moagem e Separação 
Magnética 

Secagem , Calcinação 
e Redução 

Separação Magnética 
e Eletrostiitica 

L-----------~-------------J 

Lixiviação .... 

Cloração 
L-------~----~ 

TiCl4 

(65 - 60% Ti02) 

(65 - · 70% Ti02) 

(70- 75% Ti02) 

(76 - 77% Ti02) 

Recuperação de Terras 
Raras 



4 

log~J~!~ ~!~ 
2 

o 
TRANSPORTE 

-I 

--ANATÂSIO 

-2 --COQUE 
DE PETRÓLEO 

-3; 

# /" 
-4 ~ ~LEITO / 

FLUIOIZAOO . 
-~ 1 / 
-6~ fç 

~-

-7-l h~ 
~ 

-8 
-8 -7 -6 -~ 

~~ 
~ 
~ 

-4 -3 -2 -I 

"'111·~ --·---...... J.. A, - _.- ---...;:: 

o I 2 3 4 ~ logRe 

V' 
CXl 

" 


