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RESUMO

A cinética da ustulação de um concentrado de sulfeto de zinco está sendo estudada em
um reator de leito fluidizado em escala de bancada e operado em regime de batelada.
Este trabalho apresenta um estudo detalhado da caracterização fluidodinâmica de leitos
de partículas do concentrado submetidos à reação de ustulação. A finalidade do estudo
foi determinar o comportamento dos leitos e as condições experimentais usadas nos
experimentos de ustulação . A caracterização do sistema foi feita a partir do diagrama
de Grace e também através de uma análise baseada na dinâmica de crescimento de
bolhas de gás nos Jeitos. O diagrama de Grace possibilitou a determinação do
comportamento do leito em uma condição experimental qualquer. Neste diagrama, as
fronteira s leito fixolfluidi zado, leito fluidizado/transporte pneumático (arraste) e as
fronteira s entre os diversos regimes de fluidização foram obtidas a partir de curvas de
velocidade adimensional do gás em função de um diâmetro adimensional de partículas.
Quando existiu a possibilidade de pistonamento do leito foi preciso avaliar se as
condições necessárias para isto ocorrer estavam presentes. Esta avaliação foi feita
através do estudo da dinâmica de crescimento de bolhas de gás nos leitos.
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INTRODUÇÃO

Com o objetivo de avaliar o desempenho da etapa inicial do processo de
produção de zinco (etapa de ustulação) pela rota hidrometalúrgica, um estudo da
cinética da reação de ustulação de um concentrado de sulfeto de zinco, em um reator
de leito fluidizado construído em escala de bancada, está sendo realizado pelo
DCMM-PUCIRJ.
Sabe-se que reatores de leito fluidizado, empregados em processos
pirometalúrgicos envolvendo reações gás-sólido, tem seu desempenho fortemente
influenciados pela fluidodinâmica do sistema. Deste modo, para obtennos, a partir de
reatores construídos em escala de bancada, resultados experimentais que sejam
representativos e que possam ser empregados para um aumento de escala do reator, é
necessário a realização de um estudo detalhado do comportamento do sistema.
Neste contexto, a caracterização fluidodinàmica de um leito de partículas pode
ser feita a partir dos diagramas de estado fluido-sólido, de Geldart e de Grace e
também através do emprego de uma análise baseada na dinâmica do crescimento de
bolhas de gás no leito. No diagrama de estado fluido-sólido as condições em que o
leito permanece fixo, fluidizado ou ocorre o transporte pneumático (arraste) são
obtidas pelo estabelecimento de fronteiras entre estes estados, através de relações
envolvendo os números adimensionais de Reynolds e de Froude. A estas fronteiras são
superpostas retas representativas das variáveis operacionais "diâmetro de partícula e
velocidade superficial do gás", permitindo desta forma a obtenção do estado em que o
leito se encontra em uma determinada condição operacional. O diagrama de Geldart é
construído a partir de relações entre a diferença das massas específicas do sólido e do
gás e o diâmetro das partículas, sendo o comportamento do leito obtido segundo um
esquema prático de classificação de partículas, sugerido por Geldart [I], que
apresentam diferentes características de fluidização. Este dia~:,rrama fornece
informações qualitativas sobre o comportamento do leito durante sua fluidização
incipiente. Maiores detalhes sobre a construção teó1ica destes diagramas podem ser
encontrados na referencia [2].
Os diagramas de estado fluído-sólido e de Geldart, apesar de práticos, são,
contudo, insuficientes para a completa determinação do comportamento dos leitos
quando empregadas velocidades superficiais do gás maiores que as necessárias para se
obter a fluidização incipiente das partículas. Sabe-se que um leito de sólidos pode ser
fluidizado em diversos regimes dependendo das condições operacionais. Estes regimes
são: partículado (aerado ), burbulhante (agregativo), de pistonamento, de jorro,
turbulento e rápido. Neste escopo, o diagrama de Grace possibilita a detenninação do
comportamento dos leitos em uma condição operacional qualquer. Neste diagrama. as
fronteiras existentes entre os diversos regimes fluidodinâmicos são obtidas a partir de
curvas de velocidades adimensionais do gás, em função de um diâmetro adimensional
das partículas. Finalmente, quando identificada a possibilidade de pistonamento dos
leitos, uma segunda análise deve ser feita para avaliar se todas as condições
necessárias para que isto ocorra estão presentes. Esta avaliação pode ser feita arravés
do estudo da dinâmica de crescimento de bolhas de gás nos leitos.
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Os objetivos deste trabalho estão voltados para determinação do comportamento
fluidodinâmico de um leito de partículas de concentrado de sulfeto de zinco,
empregando ar como gás reagente. É apresentada e discutida a metodologia empregada
na construção teórica do diagrama de Grace e na análise da dinâmica de crescimento
de bolhas de gás nos leitos, bem como, os diagramas de Grace construídos para a
avaliação do sistema e seleção das condições experimentais empregadas neste projeto e
ainda, uma análise da dinâmica de crescimento de bolhas no leito quando as condições
operacionais empregadas apresentaram a possibilidade de pistonamento do leito.

Diagrama de Grace

Para determinar as características do leito quanto ao seu estado fluidodinâmico
(fixo, fluidizado e transporte pneumático) e quanto aos regimes de fluidização, é
necessário analisar o relacionamento existente entre as variáveis viscosidade do gás,
massa específica do gás e das partículas, forma das partículas, geometria do leito e,
principalmente, diâmetro de partícula e velocidade superficial do gás.
No entanto, o comportamento do leito, a nível operacional, pode ser relacionado
aos números adimensionais dp. (diâmetro adimensional da partícula) e u· (velocidade
adimensional) sendo :

•

_

d v - Ar

1•3 _

- d P.

[p• (P,- P.).g]'·'
fL

(I)

2

(2)

Ar == número de Arquimedes (-)
dp ==diâmetro médio das partículas (m)
p. == massa específica da partícula (kglm 3)
Ps == massa específica do gás (kglm 3 )
J..l ==viscosidade ( Pa.s)
g == aceleração da gravidade (m/s 2)
U =velocidade superficial operacional do gás (m/s)

Para a construção do diagrama de Grace, é necessário escrever em termos de u•
e dp• as equações que expressam o relacionamento entre as principais variáveis que
influenciam a transição entre os diversos regimes de fluidização. Assim temos:
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Para fronteira leito fixo/leito fluidizado
A partir da equação geral da velocidade mínima de fluidização , derivada da
igualdade entre o balanço de forças no leito e a equação de Ergun [3], que descreve a
queda de pressão em meios porosos, empregada para condição de fluidização
incipiente, temos:

dp .Umr -P,
~

Umf

=

=

d3
(
) ]112
C, 2+C,. p·P, - p,- P, .g .

~2

[

(3)

- c,

velocidade mínima de fluidização (m/s)
são constantes empíricas que expressão a influência da forma da partícula e
da porosidade do leito sobre o sistema.

C1 e C2,

que em termos de adimensionais, fica:

U~r =

, C,· d •' )r'
[( c,·+
0

-C,

J·7I

(4)

p

u· mf = velocidade mínima de fluidização adimensional (-)
Esta equação dá a fronteira leito fixo!fluidizado em termos de

u· e dr•.

Para a fronteira leito fluidizado/transporte pneumático
É empregada a expressão para o cálculo da velocidade terminal da partícula em
queda livre (U 1), dada por:

U = [4.g.dp (P,- Pa)]n
I

(5)

1p, .Cd

onde Cd é um coeficiente de arraste que pode ser obtido em gráficos e/ou tabelas ou
com o emprego de expressões analíticas para partículas esféricas, válidas para
intervalos do número de Re [4], que substituídas na Equação 5 e escritas em termos de
adimensionais, após as devidas simplificações nos dá:
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d'

u· = _•18

paraRe < 0,4

(6)

para 0,4 < Re < 500

(7)

para 500 < Re < 200.000

(8)
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I
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J
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Estas três últimas equações definem a fronteira leito fluidizado/transporte
pneumático.

Para a obtenção das linhas que definem as condições em que ocorre a transição
entre os regimes de fluidização particulada, borbulhante, de pistonamento, de jorro e
turbulento, são empregadas expressões empíricas apresentadas na literatura. Assim:

Para o início do borhulhamento do leito

Geldart c Ahrahamsem [I ,5], relacionaram a variação da velocidade mínima de
borbulhamento do leito (Umh) com o diâmetro médio das partículas, a massa específica
e viscosidade do gás, de acordo com a seguinte expressão:

(9)

Para o início do pistonamento

Stwart e Davidson [6], concluíram que a velocidade superficial do gás deve ser
maior que velocidade mínima de pistonamento (Umr) dada pela seguinte expressão :

(10)

D = diâmetro do leito ( m )
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Para o regime turbulento
Yerushalmi e Conkurt [7], observaram que a uma certa velocidade superficial
do gás denotada por Uc , as flutuações de pressão que ocorrem no regime de
pistonamento do leito começam a decrescer e os grandes vazios a desaparecer. Para
uma velocidade superficial do gás ainda maior que Uc , denotada por Ur~, a amplitude
das flutuações de pressão cai para um valor muito abaixo do que aquele
correspondente a Uc. A frequência de oscilação da pressão toma-se muito mais alta e,
usualmente grandes vazios não são mais observados. Para estas velocidades obtiveram
as seguintes correlações:

u, =(3,o)p,ctp)-o,I7

( 11)

u" =(7,o.JP:rl:)- o,77

(12)

Para o regime de jorro
Geldart (5,8], observou que este regime é dependente apenas do diâmetro das
partículas e da diferença entre as massas específicas do sólido e do gás, sendo a
transição dada por:
(P,- p.)ct! = J0-3 kg I m

(13)

As equações 9 a 13 escritas em termos de adimensionais ficam :
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Para condição em que é obtida a fluidização rápida não existem equações
disponíveis, sendo este regime dependente da taxa de alimentação de sólidos no leito.

Obs.: O regime de pistonamento não está sempre presente em um leito, sendo
necessário que sejam satisfeitas as condições necessárias para sua ocorrência. Deve-se
ainda observar que sua posição no diagrama é especifica para um dado leito, pois o
segundo termo da Equação I O mostra sua dependência do diâmetro do leito (D).

Dinâmica de Crescimento de Bolhas de Gás no Leito
O diagrama de Grace mostra apenas, através de duas condições necessárias. se a
possibilidade de pistonamento do leito esta presente , Isto é. mostra que a velocidade
superficial do gás é maior que a velocidade mínima de pistonamento do leito e menor
que o valor para o qual o regime turbulento ocorre , Entretanto, para que o
pistonamento do leito ocorra, é necessário que outras duas condições estejam
presentes, isto é, que o tamanho máximo estável das bolhas de gás para o sistema seja
da ordem do diâmetro do leito ou maior, e que a razão entre altura e diâmetro do leito
seja suficientemente grande para que o pistonamento do leito ocorra.
Neste contexto, o estudo com base na dinâmica de crescimento das bolhas de
gás no leito pode ser aplicado, não só, para verificar se o diâmetro máximo estável das
bolhas de gás é da ordem ou maior que o diâmetro do leito e para cálculo da altura do
leito em uma determinada condição operacional, mas também, para buscar uma
condição em que ocorra a perda de estabilidade das bolhas, quando a possibilidade de
pistonamento do leito está presente.
O estudo da dinâmica de crescimento de bolhas de gás no leito, é feito com base
na velocidade de ascensão das bolhas no leito, adotando-se um procedimento iterativo
descrito por Grace [9], que emprega as seguintes equações:
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ub(112)

= u- umf + 0,711 )g.db(111)

( 19)

sendo;
db(H2 ) = dbm -(dbm - dbJexp(

0,3·~H 2)J

(21)

dbo =O,J76·(u-umrf
2

dbm = 1,635 · ( 1t·D

(20)

·<~- umf)r·

(22)

H= Hmr

(23)

1-Õ
m,
Hmr=

(24)

1t · D 2

P, . (1- &mr ) · ·· 4&mr = (14 ·cpJ''J

(25)

onde:
ub(IV2)
db(tV2)
db"

dbm
Em r

tjl~

8
Hmr

m.

velocidade da bolha na altura média do leito (m/s)
diâmetro da bolha na altura média do leito (m)
diâmetro inicial da bolha (m)
diâmetro máximo estável da bolha (m)
porosidade do leito na condição mínima de fluidização (-)
porosidade do leito (-)
fração volumétrica média das bolhas no leito (-)
altura para a condição de fluidização incipiente (m)
massa de sólidos (kg)

O procedimento de cá1culo é o seguinte:
I. Supõe-se um valor para a fração volumétrica média das bolhas no leito 8;
2. Calcula-se a altura do leito H;

3. Calcula-se a velocidade das bolhas Ub;

-

-

4. Verifica-se o valor de 8 pela igualdade 8 = (U-Umr)!Ub(III2Jc

Se a igualdade do item 4 não for satisfeita, admite-se um novo valor para 8 e
repete-se o procedimen~o iterativo a partir do item 2 até que a igualdade seja satisfeita,
quando os valores de 8 e H são obtidos.
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Resultados e l>iscussões

Com a finalidade de avaliar o comportamento fluidodinâmico do leito em
relação ao concentrado empregado neste trabalho o diagrama Grace foi construído para
as temperaturas de KR 3 c 1213 K. Estas temperaturas correspondem aos limites inferior
e superior das temperaturas empregadas nas experiências realizadas para a
determinação da cinética da ustulação do concentrado de sulfeto de zinco .
Foi também considerado para a elaboração dos diagramas as condições limites
que podem ocorrer no sistema quanto à concentração dos gases na alimentação e saída
do reator e convcr~ào fracional do concentrado. Estas condições são: concentrado
carregado no leito sem ocorrência de conversão (ZnS) empregando-se ar como gás
fluidi zante. e concentrado totalmente convertido (ZnO), empregando-se como
composição do gás fluidizante uma mistura contendo 15% de S02 e 85% de N2, que
representa a composição do gás de saída do reatar, quando todo o oxigênio do ar
alimentado no leito é conswnido durante a reação para formar ZnO e S02.
Para o cálculo da velocidade mínima de fluidização, foram empregados os
valores para as constantes C 1 e C 2 iguais a 25,7 e 0,0365 respectivamente , como
sugerido por Richardson em Grace [9) . O material empregado neste trabalho, trata-se
de uma mistura ("Bicnd"), chamada Salaverry, proveniente do Peru, possuindo massa
específica igual a 4 1:10 kg/ml . As propriedades físicas dos gases foram calculadas para
as temperaturas c composição usadas e estão apresentadas na Tabela I.

. d a des fitstcas d os gases
T abe Ia I - V a I ores ca cu Ia dos para as propne
temperatura

% 02

% N2

%S02

1\.

massa específica
(kg I m

1

)

viscosidade
(Pa.s)

883

21

79

-

0,398

3.713

X

10· 5

883

-

85

15

0,461

3.468 x

w·'

1013

21

79

-

0,385

4,246

X

10- 5

1013

-

85

15

0,337

4,068

X

10' 5

1113

21

79

-

0,316

4,514 x

1113

-

85

15

0,366

w·'
4,329 x w·'

1213

21

79

-

0,29

4,773x 10· 5

1213

-

85

15

0,336

4,582 x 10' 5

Análise do Diagrama de Grace
O comportamento do leito é obtido pelo posicionamento no gráfico dos pontos
representativos da velocidade adimensional do gás em função do diâmetro
adimensional de partícula, em relação às fronteiras existentes entre os diversos regimes
fluidodinâmicos .
A Figura I ilustra a mudança do comportamento de um leito de partículas com
58 Jlm de diâmetro médio com aumento da velocidade superficial do gás fluidizante,
para o sistema ZnS/ar à temperatura de 883 K. Pode ser observado que quando é
alcançada uma velocidade superficial do gás fluidizante igual à velocidade mínima de
fluidização para este diâmetro de partícula, o leito apresenta um modo de fluidização
particulada. Aumentando-se a velocidade superficial do gás até duas vezes a
velocidade mínima de fluidização, a velocidade operacional toma-se maior do que a
velocidade mínima para a ocorrência do borbulhamento do leito, passando o leito a
apresentar um modo de fluidização borbulhante. Aumentando-se ainda mais a
velocidade superficial do gás até 20 vezes a velocidade mínima de fluidização, existe
a possibilidade de pistonamento do leito. Para velocidades acima de 80 vezes a
velocidade mínima de fluidização, as partículas entram em regime de transporte
pneumático.
Na Figura 2, pode ser vista uma comparação do comportamento do sistema
nas temperaturas 883 K e 1213 K, para uma velocidade superficial do gás fluidizante
igual a 0,097 m/s. Observa-se que para a temperatura de 1213 K, ocorre um
deslocamento dos pontos representativos do diâmetro de partícula para baixo e para
esquerda, em relação às fronteiras leito fixo/leito fluidizado , existindo o mesmo
deslocamento para as linhas que definem as fronteiras para os regimes de fluidização.
Nota-se que a elevação da temperatura favorece a possibilidade de ocorrência de
pistonamento, como pode ser observado pelo comportamento das partículas com
diâmetro igual a 272 Jlffi. Entretanto esta influência da temperatura sobre o
comportamento do leito é muito pequena, ficando restrita a leitos que estejam
operando em condições próximas às condições necessárias para a ocorrência de
pistonamento. Este fato, pode ser estendido aos demais regimes de fluidização, com
exceção da fronteira para o leito de Jorro que não é afetada pela temperatura.
Com relação à variação da composição do gás e do concentrado durante o
decorrer da reação, a Figura 3 apresenta uma comparação entre o comportamento do
sistema na temperatura de 1213 K e velocidade superficial do gás de 0,097 m/s,
supondo concentrado totalmente convertido (ZnO) e gás com 15% de S0 2/85% de N 2.
e concentrado sem conversão (ZnS) e ar como gás fluidizante . Pode ser observado no
diagrama que o deslocamento dos pontos representativos dos diâmetros de partículas
em relação à fronteira leito fixolfluidizado é proporcional ao deslocamento sofrido
pelas fronteiras que definem os regimes de fluidização. Este resultado é justificado
uma vez que as variações nas propriedades físicas dos gases são acompanhadas pela
variação da massa específica do concentrado durante a reação de oxidação. Desta
forma, a variação da composição do gás e do concentrado não resulta em alteração
significativa do comportamento do leito.
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Determinação e Avaliação P relimina r das Condições Experimentais

Até aqui foram analisados os aspectos gerais relativos ao comportamento do
leito. Para detenninar as condições experimentais ideais a serem empregadas no estudo
da cinética da reação de ustulação do concentrado, as velocidades superficiais do gás
fluidizante e os diâmetros de partículas, devem ser escolhidos levando-se em
consideração a situação em que se obtém as melhores condições de transferência de
massa, homogeneidade de temperatura e alta mistura de sólidos. Para alcançar este
propósito, a fluidização deve ser obtida com a presença de bolhas de pequeno
diâmetro, o que minimiza o "by-pass" (desvio) do gás reagente que ocorre através das
bolhas, obtendo-se um bom do contato entre gás e sólido e alta mistura de sólidos
devido a agitação do leito provocada pela ascensão das bolhas, resultando em grande
eficiência do transporte externo de massa. Estas condições seriam atendidas com o
leito operando no modo de fluidização borbulhante, e próximo à fronteira com o
regime particulado [I 0].
A Figura 4 apresenta o diagrama de Grace construído para levantar as condições
operacionais em que os requisitos acima seriam atendidos. O campo representativo das
condições experimentais desejadas está demarcado no diagrama por uma área
tracejada. Os valores de velocidade superficial do gás e diâmetros de partículas
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encontrados para estas condições são:
• Velocidades mínima e máxima: 0,0158 mls e 0,063 1m/s, que representam
variações de I a 4 vezes a velocidade mínima de fluidização:
• Diâmetro de partículas: de 162 J..UTl a 324 11m.
Para a velocidade de 0,0631 m/s, partículas com diâmetro menor do que 162
J.IDl operam dentro das condições onde existe a possibilidade de pistonamento do leito

e particulas com diâmetro maior do que 324 J..Ull permanecem em repouso (leito fixo).
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Figura 4 - Diagrama de Grace representativo das condições experimentais desejadas

Com a finalidade de avaliar o desempenho do reator no que diz respeito ao
controle de temperatura para as condições experimentais selecionadas, foram
conduzidos alguns ensaios preliminares. Estes ensaios demonstraram que para estas
condições experimentais, o controle adequado da temperatura não foi possível, devido
à alta exotermicidade da reação e às dificuldades inerentes ao projeto do sistema de
refrigeração do reator, tendo em vista a escala de trabalho, favorecendo a aglomeração
da carga do leito, apesar das taxas elevadas de transferência de calor apresentadas por
um leito operando no modo de fluidização borbulhante. Assim, fez-se necessário a
busca de condições experimentais diferentes que levassem a um controle otimizado da
temperatura do leito.
Uma forma de obter um melhor controle da temperatura do leito é aumentar a
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velocidade superficial do gás fluidizante, o que produz uma maior agitação do leito,
levando a uma maior eficiência da transferência de calor entre as partículas e a parede
do reator. Este procedimento, contudo, pode resultar na formação de bolhas com
grandes diâmetro, o que reduz o contato entre o reagente gasoso e os sólidos, uma vez
que o gás em excesso do mínimo necessário à fluidização incipiente atravessa o leito
através das bolhas que são praticamente isentas de sólidos. Adicionalmente o
crescimento do diâmetro das bolhas pode fazer com que estas se tomem
aproximadamente iguais ao diâmetro interno do reator, o que causa o pistonamento do
leito, afetando o desempenho do reator.
Para evitar os efeitos prejudiciais introduzidos pelo aumento da velocidade
superficial do gás, um aumento ainda maior desta velocidade poderia ser empregado de
modo que o leito entrasse em regime turbulento. Neste regime, o coeficiente de
transferência de calor entre o leito e as superficies do reator apresenta um valor
máximo e o elevado transporte de massa toma mais eficiente o contato entre o reagente
gasoso e os sólidos. Um ponto desfavorável para o emprego deste regime são as altas
velocidades necessárias para sua obtenção, o que geraria um arraste acentuado de
sólidos do leito, tomando necessário a previsão de um dispositivo, como um ciclone,
para que os sólidos arrastados do leito fossem recirculados, aumentando a
complexidade do projeto do reator.
Desta forma, para a seleção de uma velocidade superficial do gás
suficientemente alta, que produza uma maior agitação do leito sem a ocorrência de um
arraste excessivo das partículas, ou seja, uma velocidade superficial do gás menor que
a empregada para a obtenção do regime turbulento, toma-se necessário veri f,car se as
condições suficientes para a ocorrência do pistonamento do leito estão presentes. o que
é realizado através da dinâmica de crescimento de bolhas de gás no leito.

Análise Baseada na Dinâmica de Crescimento de Bolhas de Gás no Leito
O cálculo baseado na dinâmica de crescimento de bolhas de gás foi empregado
para duas massas iniciais de concentrado carregadas no leito e diâmetro médio de
partícula igual a 165 J.l.In. A Figura 5 mostra os resultados obtidos para o diâmetro
inicial da bolha de gás, diâmetro da bolha na altura média do leito, diâmetro máximo
estável e altura do leito em função da velocidade superficial do gás.
Pode-se observar no gráfico que tanto o diâmetro inicial, o diâmetro da bolha
para a altura média do leito, como o diâmetro máximo estável da bolha de gás, crescem
com o aumento da velocidade superficial do gás, podendo apresentar valores que
seriam maiores que o diâmetro do leito. Observa-se também, que o aumento da altura
do leito não é proporcional ao crescimento dos diâmetros das bolhas de gás. Pode ser
visto ainda, que para uma massa inicial de concentrado igual a 0,075 kg e velocidade
superficial do gás igual a 0,299 m/s ocorre a possibilidade de pistonamento do leito,
pois o diâmetro da bolha na altura média do leito seria igual a 0,034 m enquanto que o
diâmetro do reator é 0,045 m. Para uma massa inicial de concentrado igual a 0,045 kg
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e velocidade superficial do gás igual a 0,235 m/s, o diâmetro da bolha na altura média
do leito seria igual a 0,020 m. Para velocidades superficiais do gás acima de 0,25 e
0,345 m/s e massa inicial de concentrado igua.l a 0,045 e 0,075 kg respectivamente, o
diâmetro inicial da bolha de gás seria maior que a altura do leito, fazendo com que esta
se rompa no instante da sua formação.
Para que o controle de temperatura do Jeito seja eficiente e que os efeitos
prejudiciais produzidos pela elevação da velocidade superficial do gás fluidizante
sejam minimizados, ou seja. que o pistonamento do leito e/ou o arraste excessivo de
partículas sejam evitados, devemos escolher uma condição onde ocorre a perda da
estabilidade da bolha de gás durante a sua formação, isto é, que o seu diâmetro inicial
seja igual ou maior que a altura do leito. Nesta condição o leito é fortemente agitado
durante o rompimento das bolhas, o que faz com que as partículas sejam projetadas
contra a parede do reator, produzindo um gradiente radial com uma tendência para os
sólidos ficarem mais concentrados junto à região da parede do reator, enquanto o
centro a coluna passa a ter uma fração de sólidos relativamente pequena. fazendo com
que as bolhas passem a se romper com um menor diâmetro inicial e com maior
frequência. Esta forte agitação do leito, proporciona uma maior transferência de calor
entre os sólidos e as paredes do reator e ainda, um rápido transporte de massa entre
vazios pequenos e transitórios também contribui para minimizar o "by-pass" (desvio)
de gás que ocorre no regime borbulhante, promovendo um contato mais eficiente entre
gás e sólido.
A condição para que as bolhas se rompam tão logo se formem, escolhidas
através da análise dos resultados acima, são: Velocidades de 0,2559 m/s e 0,3839 m/s,
para massa de concentrado carregada no leito igual a 0,045 kg e 0,075 kg.
respectivamente.
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A Figura 6 mostra um diagrama de Grace representativo das condições listadas
acima. Pode-se observar que para as velocidades e diâmetro de partícula a serem
empregados, existe a possibilidade de pistonamento do leito. Este pistonamento do
leito, entretanto, pode não ocorrer porque as condições suficientes para isto não estão
presentes. Um conjunto de experiências foi realizado para testar as condições
selecionadas, os resultados obtidos foram satisfatórios, um bom controle de
temperatura do leito foi alcançado e a ocorrência de aglomeração da carga e
pistonamento do leito evitados.
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Conclus6es
O trabalho realizado permite destacar as seguintes conclusões:
• O diagrama de Grace associado à dinâmica de crescimento de bolhas de gás no
leito, permite que se conheça o comportamento de um leito de partículas, de acordo
com sua granulometria, massa específica, massa inicial carregada no leito,
propriedades e velocidade superficial do gás fluidizante;
• O regime fluidinâmico que ocorre no Jeito é função, principalmente, do diâmetro de
partícula e da velocidade superficial do gás fluidizante, podendo estar sujeito à
ocorrência de alteração devido ao aumento de temperatura, quando operado em
condições próximas às fronteiras de transição entre os diversos regimes;
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• A condição experimental ideal para a realização do estudo cinético é atendida com o
leito operando no modo de fluidização borbulhante, próximo à fronteira
particulado/borbulhante. Entretanto nesta condição, ocorre a aglomeração da carga
do leito, principalmente devido à alta exotermicidade da reação, o que toma difícil
o controle de temperatura do sistema tendo em vista o fator escala;
• O estudo baseado na dinâmica de crescimento de bolhas, possibilitou a seleção de
velocidades superficiais para o gás fluidizante maiores que as velocidades
necessárias para a ocorrência do pistonamento do leito, sem que este esteja presente,
tomando possível um controle de temperatura do leito satisfatório, sem perda da
eficiência do contato entre gás e sólido e sem arraste excessivo das partículas.
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FLUID DYNAMICS CHARACTERIZATION OF PARTICLE BEDS
OF ZINC SULFIDE CONCENTRA TE ROSTED WITH AIR

Carlos Augusto Ribeiro Queiroz
Roberto José de Carvalho
Francisco José Moura

ABSTRACT
The kinetics of the oxidation of a zinc sul fi de concentra te has been studied in a bench
scale fluidized bed reactor operated in batch regime . .This work presents a detailed
study of the fluidynamic characterization of the oxidation reaction. The purpose of the
study was to determine the bed behavior and to assess experimental conditions used on
the oxidation runs. The system characterization was derived both from the Grace
diagram and from an analysis based on the dynamics of bubble growth in the bed. The
Grace diagram led the evaluation of bed behavior in any experimental condition. ln
this diagram, the transition fixedlfluidized bed, the fluidized bedlpneumatic transport
and among severa) fluidization regimes were obtained from curves of dimensionaless
gas velocity versus dimensionaless particle diarneters. The possibility of fluidization in
the -;lugging regime was verified by an analysis of bubble growth in the bed. This
assessment was made by the study of gas bubble growth dynarnics in beds.

Key words: fluidized bed, fluid dynamics, roasting
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