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RESUMO 

A carbocloração de briquetes de Ti02 foi avaliada à luz da inlluência dos parúmctros: temperatura de cloraç<lo. % de 
agente redutor c porosidade. As intcraçõcs dessas variúvcis foram quantificadas com base num planejamento fatorial 
23 As influências da pressão parcial de cloro e da úrea do briquetc também foram avaliadas. Para a faixa de temperatura 
823 ,15-87:\ , 15K. a taxa inicial de elo ração se mostrou fortemente dependente do conta! o físico Ti0

2 
-C A elevada energia 

de ativação ( l20kJ .mol- 1
), sugere que a rcação química seja a etapa controladora da rcaçélo. Por outro lado. para a faixa 

de temperatura 973.15-1273,15K. a energia de ativação da rcação cai para ,-alares da ordem de 12kJ.mol 1• sinaliümdo 
um controle difusional. 

PALAVRAS- CHAVE: carbocloraçélo, ci nética, planejamcnto fatorial 

I. INTRODUÇÃO 

Na década de 1970, os trabalhos clássicos de Scryakov ct ai.( llJ70) c Gucguin ( 1972) indicaram que na carbocloraç<1o 
a baixas temperaturas, a taxa de cloração do Ti02 é funçélo da úrca de contato entre as espécies sólidas. Barin c Schulcr 
( 1980) comprovando a afmnação anterior, verificaram que a taxa inicial de cloraç:1o decrescia acentuadamente com a 
separação entre o Ti02 c o C Uma possível explicação para esse mecanismo estaria relacionada ú dissociaç{io da molécula 
de Cl2(g) na superfície das partículas de carbono viabilizando a fonnação do complexo C-Cl. mais ativo do que o par 
Cl

2
-C. 

Dunn Jr (1979) observou que a pressão parcial de cloro tem apenas uma pequena inlluência na taxa inicial de cloraçào de 
briquetes de Ti0

2
-C. Por outro lado. Jcna ct ai.( 1998) ev idenciaram que na carbocloi~lção a baixas temperaturas. a taxa 

inicial de cloração seria proporcional a pC1
2

• a formação de TiCI/s) sendo sugerida como a etapa controladora da rcação. 
Na carbocloração a temperaturas mais elevadas, a taxa inicial de elo ração se ria proporcional a pC1

2
112

• sendo a conversão 
do TiC1

2
(s) cm TiCl/g) a etapa controladora da rcação. 

No presente trabalho se avaliou a influência dos parâmetros temperatura. 'X. de agente redutor c porosidade nos cstúgios 
iniciais da carbocarbocloraçélo do Ti0

2
• bem como caractcri1.0u-sc qual o modelo cinético que melhor respondia aos 

resultados da cloração. 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PARÂMETROS ENVOLVIDOS NA CLORAÇÃO 

A avaliação dos parâmetros da carbocloração de briquctes de Ti02• foi rcali1.ada considerando-se apenas os cstúgios 
iniciais da rcação. Isto porque. caso fossem levadas cm consideraçilo as transfonnaçõcs cstmturais do briquctc nos 
estágios mais avançados da rcação., as mesmas tenderiam a induzir interpretações equivocadas. uma vez que as variações 
nas velocidades das reaçõcs podcrimn estar associadas não só ao efeito dos parúmctros investigados da temperatura mas 
também das alterações microcstmturais c de composiçilo química durante o transcorrer da rcaçilo. Dentre os principais 
parâmetros da carbocloração pode-se citar: 

Temperatura - Sabe-se que o efeito da temperatura é nonnahncntc avaliado através da equação de Arrhcnius. a qual 
permite detenninar a energia de ativação da reação, a partir da variação da constante de ve locidade da rcaç<lo com a 
temperatura c, cm conseqüência, sugerir o mecanismo controlador da reaç;1o. Usualmente. elevadas temperaturas de 
reaç<lo sugerem um controle difusional c baixas temperaturas um controle químico. 
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%de Carbono Sólido- A reaç::io de carbocloração do TiO, envolve a presença de duas fases sólidas (TiO" c C) e uma fase 
gasosa (CIJ A relação mi1ssica entre esses sólidos. pode ~ir a se constituir numa variúvel de importânci<i significativa no 
estudo cinético Deste modo. é conveniente que as quantidades dos reagentes sólidos sofram variações proporcionais às 
suas densidades. o que possibilitarú a confecção de amostras de dimensões c composições químicas pré-estabelecidas. 
A influência da '% de carbono sólido pode ser avaliada tomando-se como referência a estcquiometria da reação. Para 
quantidades superiores a estequiométrica. restari1 no interior do briquctc uma quantidade de carbono sólido não reagido, 
que podcrú vir a dificultar o acesso do reagente gasoso ao interior da amostra. retardando em consequência a reação. Desta 
fonna. torna-se importante uma amíli~e conjunta das variúveis temperatura c% de carbono sólido. 

Porosidade - Para se avaliar o efeito da porosidade, deve-se utilizar briquetes de mesmas dimensões , de modo a se 
e\·itar que efeitos paralelos possam vir a interferir na avaliação dos resultados. A melhor opção é variar-se o peso inicial 
dos briquetes mantendo-se constante a proporção dos sólidos presentes. Como os briquctes terão pesos distintos, as 
quantidades de material reagido dcvcrc1o ser analisadas cm termos ponderais. 

Área Exposta - Quando se deseja elucidar o mecanismo controlador de uma rcação sólido-gás, a influência da área 
exposta pode tra;.cr infonnaçõcs preciosas. Assim, quando a etapa controladora da reação é difusional, a velocidade 
inicial da cloração é proporcional ao aumento da área exposta, pois as rcaçõcs ocorrem preferencialmente na superfície 
da amostra. No entanto. quando o controle é químico. a velocidade inicial da cloração é pouco sensível às variações da 
área exposta. pois não existe grande dificuldade de acesso do reagente gasoso ao interior da amostra. 

Vazão de Cloro- Esta variável está dirctamcntc relacionada aos fenômenos tluidodinâmicos, uma vez que a formação de 
uma camada estagnante na superfície da amostra. pode vir a se tornar a etapa controladora da reação . Vazões superiores 
à vazão critica devem ser adotadas visando minimizar essa barreira difusional. 

Pressão Parcial de Cloro - A an;íiisc dessa variável possibilita a detcnninação da ordem da reação em relação ao cloro. 
Estabelecida a ordem da reaç<1o. pode se propor um mecanismo com base na dependência da taxa inicial de carbocloração 
com pCI

1
. 

3. A TERMODINÂMICA DA CARBOCLORAÇÃO DE Ti0
2 

Os dados tcnnodinâmicos utiliL.ados nesse trabalho foram extraídos do aplicativo HSC Chemistry for Windows 3.0. A 
figura I apresenta o diagmma de estabilidade dos produtos gasosos da carbocloração de briquetes de Ti02 a diferentes 
temperaturas. utilizando uma pressão parcial de cloro igual a O.IMPa. Estes dados reafirmam que o TiCl,(g) é a fase 
gasosa tennodinamicamente mais csti1vel. 
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Figura 1- Diagrama de estabilidade de fase do sistema Ti-Cl-C-0 a diferentes temperaturas, referente a estequiometria 
Ti0

2
(s) + 2C(s) + 2CI

2
(g) = TiCI/g) + 2CO(g) 
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4. MATERIAIS E METODOLOGIA 

Ti0
2 

(-44 malhas Tyler e densidade 3870kg.m·3
) , grafita (-44 malhas Tylcr c densidade 2250kg.nr') c Cl, ultra puro, 

foram as matérias primas utilizadas nos testes de cloração. N
2 

super seco foi utili z.ado no aquecimento e resfriamento dos 
briquetes. 

Após a homogenização das misturas em moinho atritor, foram confeccionados briquctcs de TiO,-C de dimensões 
h = t0·2m e d = 1,5 x I0·2m, utilizando uma prensa uniaxial a frio. As dimensões dos briquêtcs cilíndricos foram as 
seguintes: h= l0· 2m e d = I ,5 x I 0·2m. No i1úcio do teste, o briquetc era colocado no interior de um cadinho de sílica não 
poroso, sendo o conjunto suspenso por um fio de platina no interior de um reator de quartzo. O esquema do sistema de 
cloração e o detalhamento dos testes de cloração, estão relatados em (Gamciro 1994). 

5. PLANEJAMENTO FATORIAL E CÁLCULO DOS EFEITOS DE INTERAÇÃO 

Com o intuito de se avaliar a importância relativa dos diferentes parâmetros da carbocloração (temperatura.% de carbono 
sólido e porosidade) e de suas possíveis intcrações, reali zou-se um plancjamcnto fatori al 23 A tabela II apresenta as 
variáveis e os respectivos 1úveis sclecionados para o planejamcnto. O sinal(+) corresponde ao nÍ\'cl máximo da variável 
c o sinal (-)o rúvel mínimo da mesma . 
Os demais parâmetros da cloração foram fixadas nos valores apresentados a seguir: 
Vazão de cloro- 6,0 x l0·6m3s· 1

; pressão parcial de cloro- l0· 1MPa: área superftcial do briqucte- :\,98 x llY1m2 c tempo 
de cloração- 1800s 

Variáveis 
Temperatura (K) 

Carbono Sólido(% em peso) 
Porosidade (%) 

Tabela II- Vari<lveis e níveis sclccionados 

Nível Mínimo 
773.15 

20 
30 

Nível Má\imo 
I 073 . 15 

40 
60 

A tabela III apresenta a matriz do planejamcnto fatorial23
, levando cm conta as três variáveis supracitadas T- temperatura : 

C- teor de carbono sólido cP-porosidade dos briquctes , os respectivos níveis c a% Ti02 média relativa aos resultados 
dos testes replicados. 

Tabela III- Matriz do planejamento fatorial para análise dos efeitos principais c 0/Í, de Ti0
2 

média dos resultados 
replicados 

'Yo Ti02 
Teste 

T c p reagido 
No (Média das 

rcplicatas) 
1 26,80 

2 + 75 ,30 

3 + 22,00 

4 + + 90,70 

5 + 53 ,00 

6 + + 93 JO 
7 + + 61 ,00 
8 + + + 97,50 

A tabela IV representa a matriz utilizada na análise dos efeitos de interaçõcs entre as variáveis TC. TP c CP. 
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Tabela IV- Matri1. para a amílisc dos efeitos de intcração. 
No TC TP CP 
I + + + 
2 - - + 
] + - -
..j. - + -
5 - + -

6 + - -

7 - - + 
X + + + 

Avaliação dos Efeitos Principais - Os efeitos principais foram calculados como a média dos efeitos individuais. 
Matematicamente esses efeitos podem ser calculados pela seguinte relação: 

onde LX' corresponde ao somatório das médias dos efeitos individuais da medida relativas ao nível máximo e Lx· 
corn::spondc ao somatório das médias dos efeitos no nível mínimo. Os índices + c - correspondem aos níveis dessa 
vari{tvcl c a~> corresponde ao número total de experimentos. 

Oílculo do Efeito T 

Lx' 75,]0 + 90,70 + 9:l.:l0 + 97.50 = :l56,SO 
LY 26.XO + 22 ,00 + 5:1.00 + 6 I .00 = I 62,XO 

Efeito T = 2( 194,00)/X = 48.50 

Com base nessa mesma sislcm:'tlica de cMculo, avaliou-se os efeitos da % de carbono sólido (C) c da porosidade (P), 
como pode ser visto na tabela V Dentre os efeitos principais, a temperatura (T) c a% de carbono sólido (C) foram os mais 
significativos . 

A avaliaç;1o dos efeitos de intcraçilo (TC), (TP) c (CP) foram obtidos a partir da seguinte relação: 

Efeito de intcraç;1o = 2i(Lx'' + Lx-·)- (Lx·' + Lx'· )] Jab 

No caso da intcração (TC), LX " coJTcspondc ao somatório das média da intcração (TC) ambas no nível múximo, 
LX -ambas no nível mínimo, LY' (T) no nível mínimo c (C) no nível máximo e L:'\+- (T) no nível máximo c (C) no nível 
mínimo. Os n::sullados dessas intcraçõcs também constam da tabela V. Como pode-se observar, a interação (TC) é a mais 
importante. seguida das intcraçõcs (TP) c (CP). 

Tabela V- Resultados dos efeitos principais (T C c P) c de intcração das variúveis consideradas (TC, TP c CP) 
T C P TC TP CP 

4X,50 ]5,50 5,70 I O, I O ..J. , IO OAO 

6. AS lNTERAÇÕES ENTRE VARIÁ VEIS E A TAXA INICIAL DE CLORAÇÃO DE 
BRlQUETES Ti0

2
-C 

A figura 2 mostra o efeito da intcração temperatura -%de cmbono (TC) na 'Yo de Ti0
2 

reagido ( briquetcs com P=30'Yo, 
pCl

2
=0JMPa c tempo de cloração de :lO minutos). Pode-se observar que o aumento da temperatura c da% de carbono 

promovem um aumento da 'X, de Ti0
1 

reagido c cm consequência da taxa inicial de cloração. 

A figura :l mostra o efeito da intcração temperatura - porosidade (TP) na% de Ti0
2 

reagido de briqucles com C=20%, 
pCI, =O _ l MP a c tempo de elo ração de :lO minutos. Pode-se observar que a X2:l. 15K , o aumento de porosidade (de 30 para 
60'Yo) não tem uma inlluência significativa na taxa inicial de cloração: no entanto, a 107:l , I5K, o aumento dél porosidade 
eleva de modo significativo essa taxa. 
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Figura 2- Efeito da intcraç{ío tcmperahtra - % de 
carbono (TC) na% de Ti0
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Fi1,rura 3- Efeito da intcração tempera tura 
porosidade (TP) na% de Ti0

2 
reagido de briquctcs 

com C=20% c pCI
2
=0.1 MPa 

A figura 4 apresenta o gráfico de Arrhcnius, referente a cloração de briquctcs de TiO, -C (C = 20'%. P=30'%). para duas 
pressões parciais de cloro (pCl, = O, I c 0,04MPa). Numa estreita faixa de temperatura-. se observa uma bmsca mudança 
de inclinação das reta , indicando uma mudança de comtrolc da rcaç;lo. É sabida mente co nhecido que baixos valores da 
energia de ativação estão associados a um controle difusional c elevados valores de energia de ativação a um controle 
químico. 

Com o inhtito de avaliar-se a dependência da taxa inicial de elo ração cm relação a pressão parcial de cloro. utilizou-se a 
expressão r,= k.pC\", onde r, representa a taxa inicial de cloração (%Ti0

2
.mitr 1

) . k uma constante de proporcionalidade. í ; 

pCI2 a pressão parcial de cloro ena ordem da reação em relação ao cloro . A figura 5 mostra que para a faixa de temperatura 
entre 973,15 e 1273 , 15K, a ordem da rcação em relação ao cloro é igual a 0,55. Na faixa de temperatura entre 823 ,15 c 
873 ,15K, a ordem da reação cm relação ao cloro é igual a 1 ,O. 
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Figura 4- Gráfico de Arrhenius relativo a cloração de 
briquctcs de Ti0

2
-C (C=20%, P=30%) c pC1

2 
igual a O, I 

c 0,04MPa 

7 . DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

n = 0,55_ --" _ 
..... -

n = 1,0 

-3_2':---~-~-1,.----~--------'0 

ln pCI
2 

------J 823,15K 

1073, 15K 

· --- -----------·-··-

Figura 5 - Dctcnninaç;1o da ordem da rcação de 
cloração de briquctes Ti02-C (C=20'X, c P=30%) as 

temperaturas de 82 3. 15 c I 073.15K. 

Na cloracão a baixas temperaturas, observou-se que a taxa inicial da rcação é muito sensível as variações de temperatura . 
O aumento da % de carbono sólido, promove um acréscimo acentuado dessa taxa. Como a rcação de cloração é 
controlada pela reação química na interface TiO,-C, aumentando-se o teor de carbono na mistura se observa um aumento 
da velocidade da reação, evidenciando que, realmente. o conta to fís ico Ti0

2 
-C é importante na taxa de cloração. o que 

confi nna resultados anteriores (Barin e Schuler, 1980; Dunn, 1979) 
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Com o intuito de investigar a inlluência da difusividadc do cloro na ta.\a inicial de cloração de briquctes Ti0
2
-C (P=30'Yo 

c C=-Hl%) a diferentes temperaturas (figura 6 ). variou-se a círca do briqucte C.\ posta a elo ração c a partir dessas condições 
determinou-se o avanço da frente de rcaçilo. Observou-se que a bai.\aS temperaturas (823, 15K), o aumento da área do 
briquctc mio influenciava a ta.\ a inicial de c lo ração. enquanto que a temperaturas mais elevadas (I 073.15K). o aumento 
da área C.\ posta aumentava acentuadamente a ta.\a inicial de cloraçilo. Estes resultados reforçam as observações anteriores 
quanto ao controle das reaçõcs de cloraç:lo de briquctcs de Ti0

2
-C: a bai.\as temperaturas a reação sendo controlada pela 

rcação química c a altas temperaturas por fenômenos difusionais . 

Os resultados das ta.\as iniciais de carbocloraçilo na fai.\a de temperatura entre 773,15-873, I 5K, se ajustaram 
e.\ccpcionalmcntc bem ao modelo do núcleo não reagido para rcação química 1- (1-X) 113 = kt , corno pode ser visto na 
figura 7. Este comportamento associado ao elevado valor da energia de ativação aparente ( - 120kJ.mol-1

) c a independência 
da reaç:lo cm relação a difusividadc do cloro, reforçam a afinnação do controle químico. 

Com base no valor da ordem da rcação cm relaçfio ao cloro (n= 1 ,0), Jcnna ct ai.( 1998) sugeriram que a etapa controladora 
da carbocloração de Ti02 a b;li.\as temperaturas (T< 973 . 15K). seria a fonnaçilo do intermediário TiCI

2
(s). No entanto. a 

fonnaç;io de TiCI
2
(s) (tabela II). só é viúve! a temperaturas superiores a 1073 . 15K. devido principalmente ao aumento da 

estabilidade do CO(g) com o aumento da temperatura. 

Tabela VI- Estabilidade do TiClo(s) a diferentes temperaturas 
Estequiomctria da Rcaçfio -

Temperatura (K) Constante de Equilíbrio 

6,70 X I0-2 

TiO/s) + 2C(s) + Cl/g) = TiCI
2
(s) + 2CO(g) 

s:::: 
'!; 0,04 ,.--......-----.-~.--..-.-~-,-.....---,,., 

.9 
N 

o 
F 0,03 
o 

't:l 
o 
'"" {0,02 

T = 823,15 K 
u 

~ 0,01 
··-------

"" ·c:; 
:~ 
~ 0,00 "-~--'--...,-L~-'-:--,__.~_. r:. 150 200 250 300 350 400 

• 2 
Area exposta (mm ) 

Figura 6- Influência da úrca C.\posta na ta.\a 
inicial de cloraçfio de briquctes Ti0

2
-C cm funç:lo 

da temperatura de cloração . 

773.15 
873.15 
973.15 

1073.15 

tempo (min) 

1,14 .\ 1()·2 

2.20 X JO-l 

2,44 

Figura 7 - Gráf1co 1- (l-X) 113 .\L onde X 
representa a fraç<lo de Ti0

2 
ragido durante a 

cloração de briquetes de Ti0
2
-C na faixa de 

temperatura (773,15-873,15K) e pC1
2 

= O,lMPa 

Na cloraç<lo a temperaturas mais elevadas (873.15- I 073 , 15K). o conta to Ti0
2
-C dei.\a de ter uma influência significativa, 

principnhncnte devido a presença do CO(g) oriundo da reaçfio de Boudouard [C0
2
(g) +C= 2CO(g)]. Os dados das taxas 

iniciais de cloração se <üustaram C.\ccpcionalmente bem ao modelo do núcleo mio reagido para difusão gasosa através 
da camada limite li-( l-X) 211 = kt 1- conforme mostrado na figura 8. Neste caso, a difusividadc do cloro e dos produtos da 
cloração passam a ter inlluência significativa nn ta.\a de cloração. As elevadas ta.\as de geração do TiC1 4(g) e do CO(g) . 
tenderão a reduzir a pressfio parcial de cloro no gás reagente e cm consequência a taxa inicial de cloração. 
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Figura 8- Gráfico 1- (l-X)2
'
3 x t, onde X representa a fração de Ti0

2 
ragido durante a cloração de briquctcs de Ti0

2
-C, 

na faixa de temperatura (873 ,15-1073 ,15K) c pC1
2 

= O, lMPa 

8. CONCLUSÕES 

Para baixas temperaturas de cloração (773, 15-873,1 5K), a etapa controladora da rcação é a rcação química na interface 
Ti02-C. A ordem da reação cm relação ao cloro (n=l,O) não indica, como reportado na literatura, ser a fom1ação do 
TiCI2(s) a etapa controladora da reação. O excelente ajuste dos dados experimentais cm relação ao modelo do núcleo 
não reagido para controle químico (l-(l-X)113 = kt c o valor da energia de ativação aparente obtido através do gráfico 
de Arrhcnius (120kJ.mo1· 1

) reforçam o controle químico. A inf1uência da% de carbono sólido c da porosidade tmnbém 
dirigem as conclusões nesta direção. 

Para temperaturas de cloração mais elevadas (873 ,15-1073 , 15K), o excelente ajuste dos dados experimentais cm relação 
ao modelo do núcleo não reagido para controle difusional ( 1-( l-X)2'1 = kt c o valor da energia de ativação aparente obtido 
através do gráfico de Arrhenius (12kJ.mol- 1

) , indicam um controle difusional. A influência da '%de cmbono sólido c 
da porosidade tmnbém dirigem as conclusões nes ta dircção. A diluição do cloro pelos produtos gasosos da cloração. 
associado as dificuldades de acesso do gás reagente à interface da reação, reforçam a existência de uma forte barreira 
ftuidodinâmica, principalmente às mais elevadas temperaturas de cloração . 
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