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RESUMO 

A fluidodinâmica de carbocloração do concentrado de anat~ 
sio é estudada com base no diagrama de estado fluido-sóli 
do dos sistemas: cloro-concentrado de anatâsio-coque ver 
de de petróleo e cloro-concentrado de anatâsio-carvão ve-.:: 
getal. 
As influências da temperatura e do agente redutor sobre a 
referida fluidodinâmica são analisadas a partir dos dia 
gramas de estado a 800 e 1000oc. 

ABSTRACT 

The fluidodynamics of carbochlorination of an anatase con 
centrate based on the systems: chlorine-anatase concen
trate-petroleum coke and chlorine-anatase concentrate~ 
cool were studied. 
The influences oftemperature and reducing agent on the 
fluidodynamics were analysed usinq Schvtill diagrams bet 
ween 800 and l0009C. 
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1. INTRODÜCAO 

O titânio, por suas propriedades (baixa densidade, boa resis 

tência mecânica e excelente resistência à corrosão) , possui um va~ 

to campo de aplicação e tem experimentado um aumento apre ciável 

de demanda. Na indústria aeroespacial, as ligas de titânio têm ti 

do uma utilização crescente, devido à sua leveza associada à boa 

resistência mecânica. Já na forma de titânio comercialmente puro, 

tem sido utilizado principalmente na indústria química, em razao 

da sua excepcional resistência .3. corrosão. 

As matérias primas mais relevantes como fonte de titânio sao: 

rutilo natural, rutilo sintético (produzido a partir da ilmenita), 

escória titanífera (obtida a partir da ilmenita) e o anatásio. 

Históricamente, a maior aplicação do titânio tem sido sob a 

forma de óxido ( Ti0 2 ) , na fabricação de tintas, vernizes, etc. Dois 

processos são industrialmente utilizados para a fabricação de pi~ 

mento de Ti02 : os processos sulfato e cloreto. 

No processo stüfato a ilmenita ou a escória titaníferaé ata 

cada com ácido sulfúrico. A porção de sulfato de ferro formada é 

cristalizada e removida e o hidróxido de titânio é precipitado por 

hidrólise, filtrado e calcinado. 

No processo cloreto, o rutilo é convertido a tetracloreto de 

titânio por cloração em temperaturas na faixa de 850 a lOQOoc, na 

presença de um agente redutor. O rutilo é o material preferido p~ 

ra a produção de tetracloreto de titânio, porém a ilmenita de alto 

teor e a escória titanífera podem ser utilizadas. Os concentrados 

de anatásio a serem produzidos comercialmente no Brasil, pela Com 

panhia Vale do Rio Doce, poderão ser destinados igualmente ao pr2 

cesso cloreto. 
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Embora o custo de preparaçao de matéria prima para o proce~ 

so sulfato seja menor do que aquele para o processo cloreto, é re 

portado [1] que os custos envolvendo construção e operação de pla~ 

tas, para o processo cloreto, são sensivelmente menores, mesmo sa 

bendo-se que uma planta industrial que utiliza este processo r~r 

equipamentos com propriedades específicas. Sabe-se, também, que o 

processo sulfato apresenta a desvantagem de produzir uma grande~ 

tidade de efluentes altamente poluentes. 

Entre as indústrias que utilizam o processo cloreto pode-se 

destacar: Du Pont (USA, Méximo, Brasil?), SCM (USA, Inglaterra, 

Austrália), National Lead e a Bayer (Alemanha), Tioxide (Inglate~ 

ra) e Ishihara (Japão). As plantas que utilizam este processo g~ 

ralmente usam reatores de leito fluidizado, embora o sistema de lei 

to fixo possa constituir-se como uma alternativa. 

O Brasil possui um único fabricante de pigmento de titânio -

TIBRAS, que utiliza o processo sulfato. As necessidades do pais 

quanto a tetracloreto de titânio e especialmente, a titânio metáli 

co sao supridas integralmente por importações [2]. 

Em Il\'9iO a esta situação, a perspectiva de viabilização técni 

ca e econômica das imensas jazidas de anatásio no Brasil, bem como 

de tecnologia para extração de titânio e seus compostos, são fund~ 

mentais para a efetivação de futuras indústrias de titânio no país. 

Dentro deste contexto, os objetivos deste trabalho estão vol 

tados para fluidodinâmica da carbocloração de concentrados de ana

tásio, empregando-se coque verde de petróleo e carvão vegetal como 

agentes. redutores. Para tal foramconstru1dos diagramas de estado 

às temperaturas de soooc e lOOooc. 
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2. O DIAGRAMA DE ESTADO DO SISTEMA SOLIDO-FLUIDO 

"DIAGRAlom · DE SCHYTILL" 

Para a compreensão das condições em que os regimes de leito 

fluidizado, leito fixo e transporte pneumático são obtidos, bem CQ 

mo do comportamento detalhadc do sistema gás/sólido, faz-se neces 

sário estudar um complexo interrelacionamento de variáveis, quais 

sejam, densidades dos sólidos e do gás, viscosidade do gás, forma 

to das partículas, geometria do equipamento, etc; dentre estas im 

portam fundamentalmente o "diâmetro das partículas" e a "velocida 

de superficial do gás" . 

No entanto, para condições de operação industrial, esses p~ 

râmetros podem ser reduzidos e levados a um diagrama onde são rela 

cionados os diferentes regimes com o número de Froude e com o núme 

ro de Reynolds. 

2.1 - Levantamento dos Diagramas 

A partir da equação de EIUJN [ 4 J, reguladora doescoamento ele flui-

dos num meio poroso, estabeleceLse que a expressão que define a 

fronteira entre as regiões de regime de leitç fluidizado e de lei 

to fixo é a seguinte: 

onde 

Fr E: 3 (Ps -P) 
p >jJ (Re,e;) 

'I'(Re,e: ) 150 (l-e:) 
R e 

(I) 

+ 1,75 •.. (II) 
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é denominado fator de fricção de Fanning modificado, e E a poros! 

dade de fluidização atingindo o valor mínimo de 0,45 exatamente na 

fronteira. 

Para estabelecer a expressão que define a fronteira entre as 

regiÕes de regime de leito fluidizado e de transporte pneumático de 

veriamos fazer E= l nas equações (I) e (II). Entretanto, tal pr~ 

cedimento acarretaria numa independência do número de Reynolds de 

vido ao fato de que não existe nenhum meio poroso com E = l, assim, 

o que se faz é utilizar a expressão do número de Froude estabeleci 

da para a queda com interferência de partículas em meios flui 

dos: 

Fr 
4 E4,65 _(_P-'::s_-_P_> __ 

-3- P. Cd (Re) 
(III) 

onde C d ( Re) é o coeficiente de arraste apresentado em gráficos e/ 

ou tabelas ~J ou determinado experimentalmente. 

Além das curvas representativas das fronteiras leito fixo/ 

leito fluidizado e leito fluidizado/transporte pneumático, supe~ 

posto ao diagrama aparece um reticulado apresentando o diâmetro de 

partícula e a velocidade superficial do gás - variáveis operaci~ 

nais - transformado-o num diagrama operacional. 

Neste trabalho os diagramas foram construídos para os siste 

mas "cloro-concentrado de anatásio - cx:x;rue verde de petróleo" e 

"cloro-concentrado de anatásio- carvão vegetal", nas temperaturas 

de 800 e lOOooc, visando analisar os efeitos da temperatura, assim 

como do agente redutor sobre as condições operacionais de fluidiza 

çao. 
..-...... -. 

As características dos materiais integrantes dos sistemas em 

estudo são apresentados em [5, 6, 7] . 
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A viscosidade (~) do gás cloro, calculadas pela expressão de ChaE 

man-E~g [4] 

TEMPERATURA (OC) 

800 

1000 

- 1 - 1 VISCOSIDADE (g.cm .s ) 

4,185 x w-~ 

4,770 X 1 

2.2 - Equacionamento das Linhas do Diagrama 

11.2.1- Sistema Cloro - Concentrado de Anatásio-Cogue Verde de Pe 

tróleo 

Diagrama 01 - Temperatura 80ooc. 

·· Concentrado de Anatásio: 

1. Fronteira leito fixo/leito fluidizado 

Fr 362 94 
82,5/Re + 1,75 

2. Fronteira leito f1uidizado/tr·ansporte pneumat1co 

Fr 5310' 49 
Cd 

Obs.: Cd calculados a partir de fórmulas aproximadas para partíc~ 

las esféricas [4]. 



704 

- Coque Verde de Petróleo: 

1. Fronteira leito fixo/leito fluidizado 

Fr 
226,03 

82,5/Re + 1,75 

2. Fronteira leito fluidizado/transporte pneumático 

Fr 330 7,19 
Cd 

3. Equação das linhas de diâmetro constante 

log Fr 2 log Re + log 

4. Equação das linhas de velocidade constante 

log Fr =-log Re + log (1,963 x 10- 3
) v 3 

Diagrama 02 - Temperatura lOOOOC . 

- Concentrado de Anatásio 

1. Fronteira leito fixo/leito fluidizado 

Fr 430 84 
82,5/Re + 1,75 

2. Fronteira leito fluidizado/transporte pneumático 

Fr = 6304,02 
Cd 
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- Coque Verde de Petróleo 

1. Fronteira leito fixo/leito fluidizado 

Fr 
268,32 

82,5/Re + 1,75 

2. Fronteira leito fluidizado/transporte pneumático 

Fr 3926,01 
Cd 

3. Equação das linhas de diâmetro constante 

log Fr 2 log Re + log 

4. Equação das linhas de velocidade constante 

log Fr -logRe+ log (1,451 x 10- 3
) v 3 

Sistema Cloro-Concentrado de Anatásio-Carvão Vegetal 

Diagrama 03 - Temperatura 800DC 

- Carvão Vegetal 

1. Fronteira leito fixo/leito fluidizado 

Fr 
172 89 

82,5/Re + 1,75 
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2. Fronteira leito fluidizado/transporte pneumático 

2529,68 
Cd 

Obs.: As equações referentes ao concentrado de anatásio e as linhas 

de velocidade e diâmetro constante são aqueles apresentadas 

no equac~onamento do diagrama 01. 

Diagrama 04 - Temperatura lOOOoc 

- Carvão Vegetal 

1. Fronteira leito fixo/leito fluidizado 

Fr 205 24 
82,5/Re + 1,75 

2. Fronteira leito fluidizado/transporte pneumático 

Fr 
3003,09 

Cd 

Obs.: As equações referentes ao concentrado de anatásio e as LUmas 

de velocidade e diâmetro constantes são as mesmas apresenta-

das no equacionamento do diaqrama 02. 

Análise dos Diagramas 

A partir dos diagramas (Figuras 01 a 04) foram determinados 

os valores correspondentes às velocidades mínima e lirni~ de flui 

dização pqra os diversos materiais sólidos (concentrado de anatá-
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sio, coque verde de petróleo, carvao vegetal), assim como os diâme 

tros mini~ e máximo para as velocidades de 10 cm.s- 1 e 100 cm.s- í . 

Tais valores, bem como outros resultantes dos mesmos estão apre-

sentados nas tabelas I, II, III e IV, a seguir: 

TABELA I 

Valores de Velocidade minima e limite de fluidização para materiais 

sólidos com d = 2,97 x 1() 2 cm a 600 e lOOOOC. 

TEMPERATURA MATERIAIS VEL. MIN. VEL. LIMITE 

(OC) SOL IDOS (cm.s- 1 ) 

c. Anatásio 6,87 201,06 

800 c. v. Petr. 4,33 136,98 

c. Vegetal 3,44 100,00 

c. Anatásio 6,51 190,55 

1000 c. v. Petr. 3, 80 140' 17 

c. Vegetal 3,02 100,00 

Os resultados listados na tabela I permitem verificar que exis 

te uma correlação entre as massas especificas dos sólidos e a velo 

cidade minima para fluidizá-los, ou seja, quanto mais denso for o 

sólido maior será a velocidade minima necessária para a sua fluidi 

zação. Esta tabela possibilita observar que a faixa de velocidade 

é mais ampla para o concentrado de anatásio do que para os agentes 

redutores coque verde de petróleo e carvão vegetal. Isto indica 

que para se desenvolver a fluidização de uma mistura de sólidos 

(concentrado de anatásio + agente redutor) , com um determinado diâ 
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metro, os limites operacionais para a velocidade do gás fluidizan

te serão definidos pelo agente redutor. 

TABELA II 

Valores de diâmetro mlnimo e máximo para velocidades de fluidiza-

ção de 10 e 100 an.s-1 a 800 e lOOOoc. 

TEMPERATURA MATERIAIS VELOCIDADE = 10 cm.s- 1 

DIÂM. MIN. DIÂM. MAx. 
(uc) SOL IDOS (cm.l0- 2

) 

c. Anatásio 0,52 4,11 

800 c. v. Petr. 0,65 4,43 

c. Vegetal 0,65 5,17 

c. Anatásio 0,54 3,69 

1000 c. v. Petr. 0,68 4,30 

c. Vegetal 0,74 5,84 

VELOCIDADE = 100 cm.s- 1 

DIÂM. MIN. _
2
DIÂM. MAx. 

(cm.lO ) 

c. Anatásio 1,63 16,34 

800 c. v. Petr. 2,59 20,57 

c. Vegetal 2,97 22,22 

c. Ana.tásio 1,71 14,68 

1000 c. v. Petr. 2,71 18,48 

c. Vegetal 2,97 23,26 

A partir da análise das regiÕes dos diagramas compreendidas 

entre as linhas de velocidade de 10 cm.s- 1 e de 100 cm.s- 1
, foram 

levantados os valores listados na tabela II. Tais valores permi

tem observar que a flexibilidade operacional, em termos de diâme-

tos das particulas (distribuição granulométrica), aumenta com o au 

mento da velocidade do gás fluidizante. 

Uma análise conjunta das tabelas I e II indica que a fluidi 
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zaçao de um concentrado de anatásio, com a distribuição granulem§_ 

trica apres~ntada neste trabalho, deva ser realizada em mais de um 

estágio para que se possa fluidizar também a fração mais fina. 

TABELA III 

Influência da temperatura sobre as velocidades mínima e limite de 

fluidização - Variação da temperatura de 800 pa~a lOOooc. 

VARIAÇ0ES NAS VELOCIDADES 
MATERIAIS MINIMA LIMITE 

SOL IDOS 
(cm.s- :) % (cm. s- 1 ) % 

c. Anatásio o, 36 - 5,2 10,51 -5,2 

c. v. Petróleo 0,53 -12,2 3,19 +2,3 

c. Vegetal 0,42 -12,2 0,0 0,0 

Os resultados da tabela III 9ermitem verificar que o comport~ 

mento fluidodinâmico do concentrado de anatásio é pouco sensível a 

uma variação de temperatura de 800 para 1000°C. Observa-se ainda 

que a infi üência da temperatura é mais signficativa sobre as velo-

cidades mínimas do que sobre as velocidades limites de fluidização, 

para o caso dos agentes redutores. Pode-se também sugerir, com b~ 

se nos resultados desta tabela, que esta variação de temperatura 

praticamente não afeta os limites de velocidade para a fluidização 

do concentrado de anatásio. 
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TABELA IV 

Influência da temperatura sobre os diâmetros mínimo e máximo de 

f luidização Variação da temperatura de 800 para lOOOoc. 

MATERIAIS 

Sl>LIDOS 

c. Anatásio 

c. v. Petrôleo 

c. Vegetal 

c. Anatásio 

c. v. Petróleo 

C. Vegetal 

VELOCIDADE = 10 cm.s- 1 

VARIAÇÕES NOS DIÂMETROS 

(cm) 

0,02 

0,03 

0,09 

VELOCIDADE 

0,08 

0,12 

0,00 

= 

% 

+ 3,8 

+ 4,6 

+13,8 

100 

+ 4,9 

+ 4,6 

0,0 

-2 
cm.s 

(cm) 

0,42 

0,13 

0,67 

1,66 

2,09 

1,04 

% 

-10,2 

- 2,9 

+13,0 

-10,2 

-10,2 

+ 4,7 

No que se refere à granulometria das particulas sólidas, os 

valores listados na tabela IV permitem dizer que a faixa de diâm~ 

tros das particulas que se fluidizam diminui com a elevação da te~ 

peratura, tanto para o concentrado de anatâsio quanto para o coque 

verde de petróleo. No entanto para o carvão vegetal, verifica-se 

o oposto, isto é um aumento da faixa de diâmetros, com o amrento da 

temperatura de fluidização. 
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3. CONCLUSÕES 

Em virtude das informacões obtidas através daamstrução dos 

diagramas sólido-fluido, pôde-se estabelecer as seguintes conclu

soes: 

1. os limites operacionais para velocidades (vazões) do gás fluidi 

zante serão definidos em função do agente redutor empregado,um 

vez que esse apresenta menor faixa de vazões (flexibilidade op~ 

racional) e menor densidade que o concentrado de anatásio; 

2. a variação de temperatura de 800 para lOOooc apresenta pequena 

influência sobre o comportamento fluidodinámico dos materiais só 

lidos empregados - concentradc de anatâsio, coque verde de pe

tróleo e carvão vegetal - sendo mais significativa para os age~ 

tes redutores; 

3. sob o ponto de vista fluidodinãmico, nao se verifica diferença 

acentuada na utilização do coque verde de petr8leo ou do car

vão vegetal na carbocloração do concentrado de anatásio, na fai 

xa de temperatura 800-lOOOoc. 

4. a fluidização de toda a faixa granulomªtrica apresentada pelo 

concentrado de anatâsio s8 é poss!vel se estagiada (pelo menos 

02 estágios); caso contrário implicaria na perda por arraste de 

toda a fração fina dos materiais sólidos, além daquelas partic~ 

las que reagiriam e consequentemente diminulram de tamanho; 
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5. para uma fluidização realizada em dois estágios, cabe salientar 

que no segundo estágio o gás fluidizante deverá conter quantida-

des apreciáveis de cloretos gasosos, o que implicará na necessi 

dade do levantamento de um diagrama fluidodinâmico especifico 

para aquela etapa; 

6. embora o diagrama permita definir, para uma dada vazao, a gran:!:! 

lometria necessária à fluidização dos sólidos, ele nada nos i;-, 

forma sobre a "qualidade" da mesma. Assim na carbocloraçao do 

concentrado de anatásio, em função da diferença de densidades 

entre este e os agentes redutores, deve-se trabalhar com gran:!:! 

lometrias diferentes visando minimizar a separação entre con 

centrado e agente redutor (segregação) no interior do reatar de 

leito fluidizado. 
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Figura 1- Diagrama de Schytlll da cloraçõo do anatóslo pelo cloro gasoso em 
presença de coque verdade petróleo a soo• c . 

... 
o 

dl= 1 49x JOZcm 

Floura2- Diagrama de Schytlll da cloraçõo do anatóslo pelo cloro gasoso em 

presença de coque verde de petróleo a 1000 • C. 
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dZ = Z,97x 1õ2 cm 

d3 = 5,90 • 10-~m 

Agwa 3- Diagrama de Schytlll da c:loraçõo do onatátio pelo cloro gasoso em 
presença de ccnão v.getat a 800 • C. 

Figura~- D~ama de ~MI do clorGÇ&) do anatátlo pelo cloro gacm em 
presença de corvao vegetal a 1000• c. 


