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No presente trabalho apresenta-se um estudo fluidodinâmico da ustulação de um concentrado de sulfeto de zinco 
a 950"C. Os dados foram coletados na literatura para experimentos realizados em reatores de leito fluidizado 
industrial com enriquecimento do ar com oxigênio. A caracterização teórica e experimental foi realizada com as 
variáveis operacionais de reatores industriais. Foram levantados diagramas fluidodinâmicos teóricos (Geldart, 
Schytill e Grace) para a prática industrial em condições específicas. Foi observado que mudanças na 
temperatura, diâmetro médio da partícula, velocidade superficial do gás e tamanho do reator afetam as fronteiras 
dos diagramas. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

A ustulação oxidante é uma operação unitária usada na indústria metalúrgica para converter os sulfetos 

em óxidos ou outros compostos tais como sulfatos e oxi-sulfatos, que serão enviados a tratamentos posteriores 

para a recuperação dos metais. Na obtenção do metal por via hidrometalúrgica os óxidos e sulfatos são 

facilmente dissolvidos em soluções lixiviantes. No entanto, os sul fetos são difíceis de dissolver. 

Os minerais sulfetados são normalmente ustulados empregando ar em temperaturas variando de 600 a 

1 000°C em ustuladores industriais, entre os quais destaca-se o reato r de leito fluidizado que apresenta um 

desenho simples, boa recuperação de calor, fácil controle da temperatura c alta conversão em relação aos outros 

ustuladores. 

Os concentrados de sulfeto de zinco são ustulados cm reatares de leito fluidizado a uma temperatura de 

950°C em presença de ar. De acordo com os estudos tennodinâmicos, a utilização de temperaturas acima de 

950°C melhoraria a conversão de sulfeto a oxido de zinco. Contudo, o concentrado de su lfeto de zinco contém 

também sulfetos de Fe, Pb, Cu entre outros, e a presença destes faz com que ocorram reações que limitam a 

temperatura de operação, já que formam algumas fases de baixo ponto de fusão que promovem a aglomeração e 

sinterização das partículas no leito (Nakamura, 1996). Outra opção para melhorar a conversão é empregar como 

gás fluidizante ar enriquecido com oxigênio. Estudos feitos mostram que com um enriquecimento de 3% de 0 2 

no ar, se obtém um incremento de 21% na produção em relação à produção nomml sem enriquecimento (Sl1U, 

1999). 

A finalidade do presente trabalho é fazer um estudo fluidodinâmico da ustulação dos concentrados de 

ZnS em um reator industrial de leito fluidizado, desenvolvendo pequenos programas de cálculos fluidodinâmicos 

validados com os dados operacionais fomecidos por uma companhia que trabalha com ar enriquecido em 

oxigênio. 

OCORRÊNCIA NATURAL DO ZINCO 

O zinco é um elemento largamente distribuído na crosta terrestre em uma grande variedade de rochas, 

sendo o 23\1 elemento mais abundante na Terra. O zinco apresenta-se na natureza principalmente sob as formas 

de: Minério Sulfetado - A esfalerita (ZnS), é a principal espécie mineralógica de zinco e ocorre muitas vezes 

associada a sulfetos de Pb, Cu e Fe, e a marmatita (Zn,Fe)S espécie com maior conteúdo de Fe. Os minérios 

sulfetados são responsáveis por cerca de 90% da produção mundial de concentrado. Minério Oxidado -

Constitui-se de calamina, silicato hidratado de zinco e willemita, silicato de zinco, associados a carbonato de 

zinco. Os minérios oxidados são ocorrências secundárias de zinco, encontrados em depósitos superficiais sendo 

resultantes da alteração do minério sulfetado. A Tabela O I resume os principais minerais de zinco. 

Tabela 01 - Principais minerais de zinco (Ong, 1956). 

Mineral Composição 0/o Zn 
Esfalerita ZnS 67,0 
Wurzita ZnS 67,0 
Marrnatita (Zn,Fe)S 52,0 
Hidrozincita Zn5(0H)6(C03)2 56,0 
Zincita ZnO 80.3 
Willemita Zn2Si04 59,0 
Franklin i ta (Zn,Fe,Mn)(Fe,Mn}04 15 a 20 
Hemimorfita ou Calamina Zn4Siz07(0H)2.H20 54,2 
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Após a lavra, o minério de zinco é beneficiado através de britagem e moagem passando posteriormente 

pelo processo de flotação para separação do zinco dos outros minerais com valor econômico tais como o Cu, Pb 

e Ag. O concentrado de sulfeto de zinco obtido contém entre 30% e 56% de Zn, sendo um produto 

comercializado internacionalmente para processamento nas unidades metalúrgicas. 

PROCESSOS TECNOLÓGICOS 

Existem dois processos básicos de produção de zinco, o processo pirometalúrgico responsável por cerca 

de 20% da produção mundial e o processo piro-hidro-eletrometalúrgico. 

Processo Pirometalúrgico 

O concentrado de sulfeto zinco é submetido inicialmente a uma ustulação na presença de oxigênio 

(oxidante), obtendo-se óxido de zinco e S02. Após aglomeração do óxido, este é processado com coque em alto 

forno produzindo-se vapor de zinco que é condensado para obtenção do zinco metálico com cerca de 98% de 

pureza. 

Processo Piro-Hidro-Eletromctalúrgico 

Em linhas gerais, o processo de extração do zinco consiste em obter uma solução de sulfato de zinco, 

tão pura quanto possível, e obtenção do zinco metálico da solução através da eletrólise. Inicialmente, o 

concentrado é submetido a uma ustulação oxidante para transformar o sulfeto em óxido, que é solúvel em ácido. 

A lixiviação do material oxidado é reali zada com ácido sulfúrico obtendo-se uma solução de sulfato de zinco. 

Em seguida, a solução de sulfato de zinco é submetida a uma purificação, sendo o método mais utilizado o da 

adição de pó de zinco para precipitação de impurezas tais como Cu, Cd, Co e Ni . A solução purificada sofre 

então uma eletrólise com regeneração do ácido, que é reutilizado na lixiviação. Neste processo, obtém-se um 

catodo de zinco com 99,99% de pureza. Finalmente, os catados são fundidos para a produção do zinco nas 

formas usuais de lingotes ou placas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Os experimentos de ustulação de concentrados de ZnS foram realizados em um reator do leito 

tluidizado industrial conectado a um sistema de controle de temperatura, pressão na caixa de vento, vazão de ar, 

vazão de oxigênio, entre outros. As dimensões do reato r industrial são apresentadas na Figura O I. O reator 

construído de aço inoxidável tem inserido uma placa distribuidora de gás com 4700 bicos cilíndricos de 6mm de 

diâmetro, que tem por finalidade fornecer uma distribuição homogénea do gás fluidizante, além de servir como 

suporte do leito de sólidos. 

Com os dados fornecidos da operação de um reator industrial e com as propriedades determinadas do 

gás e do sólido, procedeu-se a construção dos diagramas tluidodinâmicos. 

Dados fornecidos para um rcator industrial: l. 4700 bicos na placa distribuidora de gás; 2. bicos 

cilíndricos de 6 mm de diâmetro; 3. pressão na caixa de vento: (mínima: 15,68 kPa, máxima: 17,64 kPa e real: 

17,145 kPa); 4. vazão de ar- sem considerar a vazão de oxigênio (mínima: 24.500 Nm3/h, máxima: 27.000 

Nm3/h e real: 27.000 Nm3/h) ; 5. nível de enriquecimento de oxigênio: 20% em relação ao oxigénio do ar; 6. taxa 

de alimentação de concentrado no leito: 8,4 t/m2 dia. 
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10.49 rn 

Figura Ol - Reator de leito fluidizado industrial. 

Determinação das propriedades físicas do ZnS e do gás fluidizante 

Com a finalidade de avaliar o comportamento fluidodinâmico do leito foram construídos os diagramas 

fluidodinâmicos de Schytill, Geldart e Grace (Queiroz, 1998). 

As propriedades físicas do sólido (massa específica, porosidade, e distribuição do tamanho da partícula) 

foram determinadas experimentalmente. Outras propriedades como tortuosidade e esfericidade, foram obtidas na 

literatura. A Tabela 02 mostra um resumo das propriedades tisicas do concentrado de ZnS. 

Tabela 02 - Propriedades fisicas do concentrado de ZnS. 

Propriedades Físicas Valor 
Massa específica do sólido, ps (kg/mj) 4354 
Porosidade da partícula, ~: 0.23 
Tortuosidade da partícula, r 2 
~sfericidade da partícula~s 0.8 

-

As propriedades tisicas do gás fluidizante, massa específica e viscosidade foram calculadas 

teoricamente supondo um comportamento ideal, para as diversas composições de gás e temperaturas. A Tabela 

03 mostra os valores das propriedades fisicas do ar calculadas para diferentes temperaturas. 

Tabela 03 -Propriedades fisicas do gás fluidizante. 

Temperatura Massa especifica do gás, p~ Viscosidade, fl 
{K) ( kl!lm} ( kg/m.s) 
973 0,362 4,106 w·) 
1023 0,344 4,211 w·) 
1073 0,328 4,31210.) 

1123 0,313 4.412 10-) 

1173 0,300 4,50910-) 

1223 0,288 4,60410-) 
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Análise granulométrica do concentrado de ZnS. 

A análise granulométrica foi feita na PUC-Rio empregando-se: 500g de concentrado de sulfeto de 

zinco, peneiras da Série "Tyler" e um "R o-Tap". Na Figura 02 são apresentados os resultados das análises 

granulométricas. Observa-se nesta figura a existência de aglomeração das partículas no leito do reatar. 

o 50 100 150 200 250 )JO 350 400 450 500 560 600 650 700 750 000 

Oi-ro môdlo da partlcula (rricronsl 

Figura 02 -Análise granulométrica do concentrado de ZnS, ustulado e material arrastado. 

DETERMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO FLUIDODINÂMICO DO LEITO 

Estimativa da velocidade mínima de fluidização, Umf 

Para a estimativa da velocidade mínima de tluidização, Umf, foi utilizada a equação sugerida por 

Richardson e Grace (Queiroz, 1998). Esta equação deu o melhor ajuste aos resultados experimentais em um 

modelo "frio" construído em acrílico, empregando amostras de concentrado de sulfeto de zinco de propriedades 

muito similares ao utilizado neste trabalho. 

A Tabela 04 apresenta os valores da velocidade mínima de tluidização da ustulação de um concentrado 

de sulfeto de zinco a 1223 K, empregando como gás tluidizante ar (21% de oxigênio), em função do tamanho 

médio da partícula de concentrado de ZnS. A análise detalhada do procedimento para a estimativa de Umf é 

apresentada na dissertação de mestrado que originou este trabalho (Queiroz, 1998; Cortez, 2002). 

Tabela 04- Velocidade Mínima de Fluidização, Umr· 

Diâmetro médio da partícula Velocidade Mínima de Fluidização, Umr 
(Jlm) (rnls) 
49,0 0,003836 
58,0 0,005373 
69,0 0,007602 
82,5 0,011 
98,0 0,015 
128,0 0,026 
181 ,0 0,052 
256,0 0,101 
362,5 0,193 
512,5 0,342 
725,0 0,553 
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Estimativa da velocidade terminal, Ut 

A análise detalhada do procedimento para a estimativa da velocidade terminal, Ut, também é 

apresentada na dissertação (Cortez, 2002). A Tabela 05 apresenta os valores da velocidade terminal para a 

ustulação de ZnS com ar (21% 02). 

Tabela 05- Velocidade Terminal, U, . 

Diâmetro médio da partícula dr (~Jm) Velocidade Terminal de Fluidização, U, 
(rnls) 

49,0 0,124 
58,0 0,173 
69,0 0,245 
82,5 0,351 
98,0 0,495 
128,0 0,844 
181,0 2,439 
256,0 3,449 
362,5 4,884 
512,5 6,905 
725,0 9,768 

Construção teórica dos diagramas fluidodinâmicos. 

A seguir apresentam-se nas Figuras 03 , 04 e 05 os diagramas de Geldart, Schytill e Grace, com os 

valores das propriedades físicas do sólido e gás, velocidade mínima de fluidi zação e velocidade terminal, para a 

temperatura utilizada no reator de Jeito fluidizado industrial. Os diagramas foram levantados com a ajuda do 

software Mathcad Plus™. 

Análise dos diagramas fluidodinâmicos do reator industrial 

Foi feita uma análise fluidodinâmica para detem1inar o comportamento do Jeito para as condições de 

operação do reator industrial. Da análise da Figura 03, pode-se estabelecer que as partículas do concentrado de 

ZnS de acordo com seu tamanho apresentaram os seguintes modos de tluidização: 65,61% das partículas modo 

aereado, 31,07% das partículas modo borbulhante e somente o 3,29'% das partículas apresentaram uma 

fluidização do tipo jorro. 

A Figura 04 apresenta o diagrama de Schytill para as condições operacionais. Pode-se observar que 

para as velocidades superficiais Us = 0.884m/s e Us = 0.638 m/s, as partículas sólidas menores que IOO).lm 

encontram-se dentro da região de transporte pneumático. Uma forma de diminuir a proporção de finos nesta 

região seria diminuir a velocidade superficial do gás tluidizante, com isto consegue-se melhorar a eficiência do 

processo, além de diminuir a quantidade de material arrastado para fora do Jeito. Na Figura 04 apresentam-se 

também dois valores de velocidades superficiais, Us = 0.438m/s e Us = 0.238 m/s, menores que as empregadas, 

onde melhoram as condições da tluidização do concentrado de ZnS. 
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Figura 03 - Diagrama de Geldart para as condições operacionais do reator industrial. 

Conforme estabelecido nos fundamentos teóricos as partículas com velocidades terminal maiores que a 

velocidade superficial do gás não deveriam aparecer na saída do gás, mas de acordo com os valores reportados 

existem partículas grossas nos eletrofiltros, ciclone e caldeira e que a presença delas deve-se possivelmente às 

colisões e intercâmbio de momento entre as partículas finas e grossas. 
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12 ... ~--.... ·-----··"------····· 
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•I 

-~~--~--. -----~~--------, ----~--1----~--~----~()----~----~----~----~----~ 
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Figura 04 -Diagrama de Schytill para as condições operacionais do reator industrial. 

A Figura 05 apresenta o diagrama de Grace para o reator industrial. Observa-se que com as velocidades 

superficiais de gás empregadas a possibilidade de pistonamento do Jeito seria uma realidade, mas fazendo a 

mesma análise empregando velocidades superficiais de gás menores, se consegue um melhor comportamento, 

eliminando a possibilidade de pistonamento do leito. 
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Figura 05 - Diagrama de Grace para as condições operacionais do reator industrial. 

CONCLUSÕES 

Da análise granulométrica do produto ustulado e do concentrado de ZnS a 1223K, conclui-se que existe 

aglomeração das partículas no leito. 

As velocidades superficiais de gás fluidizante deveriam ser diminuídas, pois para os valores 

empregados, existe, de acordo com os diagramas fluidodinâmicos levantados, a probabilidade de ocorrer o 

pistonamento do leito. O pistonamento do leito leva a um decréscimo do contato entre o gás e as partículas 

sólidas, prejudicando o desempenho do reator. 

Com a diminuição da velocidade superficial do gás fluidizante também se consegue diminuir a 

percentagem de material ustulado arrastado, que tem sido muito elevada (72%). 

A partir da análise dos diagramas fluidodinâmicos recomenda-se empregar velocidades superficiais de 

gás fluidizante na seguinte faixa: 0,2 m/s < Us < 0,6 m/s. 
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