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RESUMO 
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A cinética da carbocloração do pentóxido de vanádio (V20 5) puro sob a forma de misturas de pós, não-compactados, de 
V20 5 e grafite (agente redutor), foi investigada, com o emprego do método termogravimétrico, no intervalo de 350 a 
550°C. Foi estudada a influência, sobre a velocidade de reação, das seguintes variáveis: temperatura de cloração e 
percentagem de agente redutor na amostra inicial. Na avaliação do efeito da temperatura de cloração sobre a cinética da 
reação, o Modelo do Núcleo Não Reagido foi utilizado para interpretar os resultados experimentais obtidos. O valor 
calculado para a energia de ativação da reação foi de 52kJ, na faixa de 350 a 400°C, sugerindo a reação química como a 
etapa controladora do processo, e de 12kJ, na faixa de 400 a 550°C, caso em que a difusão do gás reagente (condições 
fluidodinâmicas) poderia ser o mecanismo controlador. O efeito da percentagem de carbono, no intervalo de I 7 a 3Q%, 
nas temperaturas de 350 e 500°C, revelou comportamentos distintos da reação, sugerindo a predominância, conforme o 
caso estudado, de fatores diferentes, tais como o contato sólido-sólido, aluando para aumentar a taxa de reação, e o 
excesso estequiométrico de carbono ou a dificuldade de penetração do gás reagente, concorrendo para diminuir a taxa 
de reação. 
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ABSTRACT 

The kinetics of the carbochlorination of pure vanadium pentoxide (V20 5) by the treatment of a powdered mixture of 
V20 5 and graphite, was investigated, using the Thermogravimetric method, in the temperature range of350°C to 550°C. 
The effect of chlorination temperature and amount of reducing agent (graphite) on the reaction kinetics was studied. 
Regarding the influence of temperaturc on the reaction kinetics, the shrinking-core or topochemical model was used to 
explain the experimental results obtained during this study. The activation energy of the reaction, in the temperature 
range of 350 to 400°C, was 52kJ, suggesting the chemical reaction as the rate controlling step, and, in the temperature 
range of 400 to 550°C, was li kJ , as the diffusion of the reacting gas (fluid-dynamic conditions) seems to be the limiting 
step. The effect of the amount of graphite, in the range of I 7 to 30%, at the temperatures of 350°C and 500°C, leads to 
distinct reaction behaviors, distinguishing the predominance of different factors according to the case studied, such as 
the contact between the reacting solids, which acts in order to increase the reaction rate, and the excess of carbon 
amount or the difficult ofpenetration ofthe reacting gas, acting towards a reduction ofthe reaction rate. 

KEY-WORDS : Chlorination; Carbochlorination; Roasting; Vanadium pentoxide. 
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I. INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, notadamente nas indústrias ditas de alta-tecnologia, como a 
aeroespacial, a eletrônica, a bélica e a nuclear, os metais refratários entre eles o vanádio, o nióbio, o tântalo e o titânio, 
têm assumido papel de extrema importância na obtenção de materiais com características especiais (tolerância a carga, 
resistência em alta temperatura, etc.) para aplicação estrutural e usos diversos. 

Segundo MAGY AR, M. J. (2005) as aplicações metalúrgicas responderam, em 2004, por cerca de 95% do consumo de 
vanádio nos Estados Unidos, com destaque para o seu uso como agente de liga para o ferro e o aço. As superligas e 
ligas não-ferrosas do vanádio representam o seu segundo uso mais importante nos Estados Unidos (cerca de 4% do 
consumo em 2004). Em adição às superligas de vanádio baseadas em níquel, utilizadas particularmente na indústria 
aeroespacial, as suas ligas especiais com o titânio e o alumínio têm uso principal na construção de aeronaves, seja em 
componentes com tolerância a carga e em dispositivos de fixação, seja nas turbinas a gás, nos discos de compressores e 
nas palhetas de motores a jato, não se registrando ainda substituto para o vanádio nessas aplicações. O uso das ligas 
especiais do vanádio com o titânio e o alumínio também vem despertando crescente interesse em outros setores 
industriais, a exemplo das usinas de força e das indústrias naval e nuclear. Os setores químico, de cerâmica e de 
catalisadores responderam pelo l% restante do mercado americano de vanádio em 2004. Aqui, há destaque para o uso 
como catalisador do pentóxido de vanádio (V 20 5) , o qual é empregado principalmente nos processos de refinaria e de 
fabricação do ácido sulfúrico e, em menor escala, na obtenção de outros produtos químicos (anidridos ftálico e maleico, 
antraquinona, ácido adípico etc.). Outros usos do pentóxido de vanádio incluem: cerâmicas, pigmentos, inibidor de 
corrosão em processos de absorção de C02, catodo de baterias recarregáveis de lítio, anti-estáticos em material 
fotográfico, absorvente de ultra-violeta em vidros especiais e como matéria-prima na fabricação de carbetos, nitretos, 
carbonitretos, silicietos, vanadatos e sais de vanádio. 

De acordo com G. W. A. {1970), BAUER, G. (1996), OWLES, SHINKO Chemical Co. (2004) os usos típicos para 
compostos de vanádio são os seguintes: - Catalisadores de síntese ou de polimerização; - Cerâmicas, pigmentos e vidros 
especiais; - Indústria têxtil (mordente); - Inibidores de corrosão, baterias de lítio e antiestáticos em fotografia ; -
Preparação de compostos químicos; - Agente redutor; - Produção de vanádio tipo esponja. 

De acordo com ORSHUNOV, V. G.; KUTSENKO, S. A. (1983) o uso do cloro na metalurgia extrativa foi encorajado a 
partir dos trabalhos realizados na antiga URSS e nos EUA nas décadas de 1930 e 1940. Certas propriedades dos 
cloretos metálicos, tais como baixo ponto de fusão, alta volatilidade e elevada reatividade do cloro com os óxidos 
metálicos na presença de um agente redutor, propiciaram a base para esse desenvolvimento. 

De acordo com GUPTA, C. K. {1984), na metalurgia extrativa do vanádio, as matérias-primas são pentóxido de vanádio 
ou ferrovanádio e carbono, levando finalmente à formação de VC]z e VCI3, os quais, por redução com magnésio, 
produzem vanádio tipo esponja. 

O tema básico do presente estudo é a cloração do pentóxido de vanádio, que vem a ser, não apenas o intermediário
chave na cadeia da metalurgia extrativa do vanádio, como o seu composto mais importante, em termos de tonelagem e 
de valor econômico, no âmbito da indústria química. 

2. ASPECTOS TERMODINÂMICOS 

Uma forma de abordagem termodinâmica de um sistema reacional é através dos diagramas de predominância, os quais, 
no caso dos sistemas metal-oxigénio-cloro, permitem estabelecer, sob o ponto de vista termodinâmico, qual a fase mais 
estável para determinadas condições de temperatura e pressões parciais de cloro e de oxigénio a que está submetido o 
sistema. 

A Figura l mostra um diagrama de predominância, obtido utilizando o programa HSC Chemistry for Windows, logpc2 

versus temperatura, onde a pressão parcial do oxigénio foi mantida fixa em I o-30atm. 
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Pode-se observar que o aumento da temperatura resulta num aumento da produção dos cloretos em detrimento dos 
oxicloretos e que o VC4 em particular tem a sua produção significativamente ampliada. Observa-se também que, com a 
elevação da temperatura acima de cerca de 870 K, aparece uma região de estabilidade do vanádio metálico, significando 
ser possível, nesse caso, a obtenção do metal pela redução de seus óxidos. 

Os diagramas de composição de equilíbrio, que também podem ser obtidos através do programa HSC Chemistry for 
Windows, permitem representar a composição de equilíbrio de um sistema reacional em função da temperatura para 
quantidades pré-determinadas dos respectivos reagentes. O diagrama da Figura 2 foi gerado para uma relação molar 
V 20 5:Ch de 1 :4 e concentração de carbono na amostra sólida inicial (V 20 5 + C) de 20% em peso. No caso do cloro, a 
relação molar em questão reflete precisamente a estequiometria da cloração de pentóxido de vanádio a tetracloreto de 
vanádio (VCL.). Já para o carbono, a proporção acima representa aproximadamente o valor médio estequiométrico para 
obtenção como co-produto, respectivamente, do dióxido de carbono (C02) e do monóxido de carbono (CO). 

kmol fllt : C:\HSCS\Cibbs\Cibbsla.OCI 

3.0 .-----r---....,....---:-----r---.-----:-----, 

·~+-c_o_z..:.::<e::...> -+----·.1:;·· .. ·;::: .. ·-::::::--·-- ,_ ......................... _, ____ , 

Figura 2 - Diagrama de equilíbrio para uma relação molar de Ch:V20 5 = I :4 e C= 20%. 

Observa-se na figura acima que para as condições analisadas, o tetracloreto de vanádio é o composto mais viável 
termodinamicamente e apresenta uma conversão equilíbrio igual a I 00% para temperaturas acima de 550°C. 
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3. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

Nos ensaios de cloração empregou-se um fomo de resistência, com escala de O a 1200°C, na posição vertical, contendo 
no seu interior um tubo de quartzo (comprimento de SOem e diâmetro interno de 2,5cm), usado como reator. O controle 
de temperatura do fomo foi realizado através de um termopar NiCr-Ni. 

As vazões dos gases, cloro e nitrogênio, foram controladas através de rotâmetros de vidro, previamente calibrados para 
cada um dos gases. Acoplado a cada uma das linhas de gases, antes de sua entrada reator, existia um tubo de vidro em 
U, contendo sílica gel como desumidificador. 

Com o intuito de assegurar a temperatura desejada para a reação, as amostras, em todos os ensaios, foram situadas 
exatamente na região onde se encontrava o termopar. Já para a sustentação da amostra no interior do reator, um cadinho 
de alumina ( d = 17mm; h = 15mm), com base perfurada (para favorecer o escoamento do gás cloro e dos produtos 
gasosos) e encoberta por uma fina camada de lã de vidro, contendo a amostra na forma de pó, era colocado suspenso 
por um fio de platina no interior do tubo de quartzo, através da parte superior do reator. A altura da amostra reacional 
no interior do cadinho foi, tipicamente, da ordem de I /3 de sua altura total. 

Os produtos da reação não coletados no condensador de vidro refrigerado a água, posicionado na parte inferior do 
reator, eram transferidos para um balão de vidro e daí para um frasco lavador (kitasato) através de uma pequena 

· depressão gerada por uma trompa de vácuo. Neste último, era efetuada a lavagem e a neutralização dos gases 
remanescentes com uma solução alcalina, tendo-se usado, em diferentes ocasiões, alternativamente o hidróxido de 
potássio ou o hidróxido de sódio, em função de sua disponibilidade no laboratório do DCMM. A Figura 3 mostra sua 
representação esquemática da linha de cloração. 

1. Reator 
2. Fomo 
3. Cadinho de cloraçao 
4. Fio de platina 

5. Misturador de gases 
6 . Rotametros 
7. Tubos em ·u· 
8. Dissolutor do excesso de gases 

9. Condensador 
1 O. CQindros de Cloro 
1 1. Cilindros de Nitrogénio 
12. Sistema de v•lvulas 

Figura 3 - Representação esquemática da linha de cloração 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Influência da temperatura 

A Figura 4 mostra as curvas cinéticas (conversão versus tempo), relativas à influência da temperatura de cloração no 
intervalo de 350 a 550 °C, para conversão expressa em percentagem(% V20 5). Tais curvas foram obtidas por regressão 
polinomial dos resultados experimentais, ajuste este que se mostrou adequado pelos elevados valores obtidos para o 
coeficiente r2

, explicitados nos respectivos gráficos. Todos os ensaios foram realizados usando amostras em pó, sem 
compactação, de V 20 5 + C, com uma concentração de carbono de 17% em peso (representativa da condição 
estequiométrica do processo), e sob vazão e pressão do gás cloro de respectivamente 0,3L/min e I,Oatrn. A partir das 
equações polinomiais das curvas cinéticas, foram obtidas, através do valor da equação da derivada, da/dt, para t = O (a 
é conversão de V20 5 e t, o tempo). 
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Figura 4 - Conversão (%V 20 5) versus tempo no intervalo 350 - 550°C. 

O efeito da temperatura sobre a reação pode também ser avaliado através da equação de Arrhenius, que leva ao cálculo 
da sua energia de ativação, fornecendo indicação do mecanismo controlador do processo, ou dos possíveis mecanismos. 
Assim, para possibilitar a construção dos gráficos lnk versus 1/T, as curvas cinéticas da Figura 4 foram normalizadas 
pela aplicação de alguns dos modelos matemáticos, permitindo determinar k através da inclinação das retas obtidas. 

Verificou-se que, entre todos os modelos matemáticos aplicados e de uma forma geral para as várias temperaturas 
ensaiadas, os resultados experimentais se ajustaram melhor (maiores valores do coeficiente de correlação linear, r) à 
equação 1- (1 - a)113 = kt, estabelecida para o Modelo do Núcleo Não Reagido, caso do controle por reação química. A 

Figura 5 mostra os ajustes dos resultados experimentais a esse modelo, com a explicitação dos respectivos valores de 
r e de k. 
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Figura 5 - Ajuste pelo Modelo do Núcleo Não Reagido. 
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Utilizando os valores de k obtidos através do modelo acima, foi construído o gráfico de Arrhenius apresentado na 
Figura 6, que se identificou ser claramente constituído de duas regiões, correspondentes a retas de inclinações muito 
diferentes, respectivamente nas faixas de baixa (350- 400°C) e de alta temperatura (400-550°C}. Como decorrência 
foram calculadas as energias de ativação diferentes, retratando um decréscimo de seu valor com a elevação do nível da 
temperatura de cloração. Os valores calculados foram: 350-400°C ~ EA = 58kJ e 400-550°C ~ EA = 11 kJ. 
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; Figura 6 -Gráfico para cálculo da energia de ativação da reação. 

Esses valores sinalizam para a existência de mecanismos controladores diferentes para o processo nas faixas de alta e 
baixa temperatura. Assim, o valor elevado (58kJ), na faixa de 350 a 400°C, sugere que a reação química constitui a 
etapa controladora do processo. Já o valor baixo da energia de ativação (llkJ), na faixa de temperatura mais elevada 
(400 a 550°C), sugere um controle difusional. Isso significa, por outro lado, que, nessas condições experimentais, o 
contato entre os sólidos (V20 5 - C), bem como entre estes e o gás reagente (cloro), é importante para a cinética da 
reaçà9, dado este mencionado na literatura, GAMEIRO, D. H. (1994). 

4.2 Influência da percentagem d~ carbono 

Neste estudo examinou-se o efeito da percentagem de carbono na amostra a ser clorada, em baixa e alta temperatura 
(350 e 500°C}, para 17%, 20% e 30% de carbono. Os ensaios foram rea lizados sob pressão de cloro de 1 ,O atm e vazão 
de 0,3Limin. Por outro lado, foram empregadas em todos os ensaios amostras em pó, não-compactadas, sendo a massa 
inicial total da amostra, ou seja, V 20 5 + C, mantida constante e igual à cerca de I ,Og. As curvas cinéticas obtidas para 
conversão de óxido reagido, em termos de percentagem de V20 5, estão apresentadas na Figura 7 com a explicitação do 
coeficiente de regressão polinomial,~. 

Observam-se comportamentos diferentes nas duas temperaturas examinadas. A 350°C, a elevação da percentagem de 
carbono utilizada de 17 para 20% implicou num aumento discreto na conversão do V 20 5, mas quando essa percentagem 
foi aumentada de 20 para 30%, foi observado um aumento muito significativo. Isso pode ser atribuído ao fato de que o 
aumento na percentagem de carbono, de início discreto (de 17 para 20%), e depois si~nificativo (de 20 para 30%), 
resultou, nos dois c~os, em crescimento, num grau coerente, da interface V20 5 - C (cm /cm\ favorecendo a cinética 
da reação gás-sólido. A propósito, vale notar que, a 350°C, o processo, como se concluiu no item anterior, é controlado 
pela reação química, indicando que, para esta temperatura, o maior contato sólido-sólido é um fator de maior relevância 
do que a penetração do cloro, relacionada com os efeitos difusionais. 

A 500°C, observou-se um discreto acréscimo na conversão do V20 5 em função do aumento da percentagem de carbono 
utilizada. Aqui, a disponibilidade de maior quantidade de carbono para a reação e o crescimento da interface V20 5 - C 
são aspectos que podem ser sugeridos para justificar esse aumento. 
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O método de carbocloração do pentóxido de vanádio tem sido utilizado tradicionalmente, tanto a nível comercial como 
acadêmico, baseando-se, sobretudo, no tratamento alternativo daquele óxido com carbono sólido e gás cloro ou com 
tetracloreto de carbono. Face às conhecidas restrições impostas ao emprego deste último em anos recentes, o momento 
atual sinaliza para uma renovação do interesse no uso de cloro e de carbono sólido, em suas diferentes formas, bem 
como de novos agentes redutores e de cloração. Estas considerações aplicam-se, por extensão, a outros metais 
refratários (nióbio, tântalo, titânio) que também façam uso da carbocloração no processamento de matérias-primas. 

A avaliação termodinâmica da reação do V20 5 com gás cloro e carbono sólido sugere a predominância da formação do 
tetracloreto de vanádio (V C L.) para temperaturas na faixa ensaiada de 350 a 550°C. 

O aumento da temperatura é sempre responsável pelo incremento da conversão, embora a sensibilidade à variação de 
temperatura não seja a mesma para todas as condições ensaiadas, mostrando-se mais significativa na faixa de 350 a 
400°C. 

Na avaliação do efeito da temperatura de cloração sobre a cinética da reação, a aplicação do Modelo do Núcleo Não 
Reagido é adequada para interpretar os resultados experimentais a partir de sua equação para controle por reação 
química. 

O valor da energia de ativação da carbocloração do pentóxido de vanádio através do tratamento com gás cloro de 
amostras em pó não-compactadas de V20 5 + C, a 350-400°C, é de 58kJ, característico de controle químico, e, a 400--
5500C, de li kJ, típico de controle difusional, sugerindo, assim, uma mudança no mecanismo controlador do processo 
com a temperatura. 

O efeito da percentagem de carbono, na faixa de 17 a 30%, para as mesmas condições de tratamento, revela 
comportamentos diferentes para as temperaturas de cloração adotadas. A 350°C, a elevação da percentagem de agente 
redutor implica num aumento da conversão de V20 5. A 500°C, observou-se um discreto acréscimo na conversão do 
V20 5 em função do aumento da percentagem de carbono utilizada. 



732 

F. A. Ribeiro Filho, E. A. Brocchi e F. J. Moura 

6. REFERÊNCIAS 

BAUER, G. et ai. Vanadium and vanadium compounds. ln: Ulmann 's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 5 ed. 
Weinhelm: VCH, V. A27. p. 367-85, 1996. 

GAMEIRO, D. H. A cinética da carbocloração do dióxido de titânio. Rio de Janeiro. Tese de Doutoramento -
COPPE/UFRJ, 261 p.,l994. 

GUPTA, C. K. Extractive metallurgy of niobium, tantalum and vanadium. lntemational Metais Reviews, v.29, n. 6, p. 
405-44. 1984. 

MAGYAR, M. J. Vanadium. Disponível em http://www.minerals.usgs.gov/minerals>. Acesso em 08 de setembro de 
2005. 14 p. 

ORSHUNOV, V. G. ; KUTSENKO, S. A. Prospects for the use of chlorine in the metallurgy of vanadium. Soviet 
Joumal ofNon-ferrous Metais, v. 24, n. 10, p. 60-64, 1983. 

OWLES, G. W. A. Vanadium compounds. ln: Encyclopedia of Chemical Technology. 2 ed. New York, London, 
Sydney, Toronto: Interscience, Wi1ey, V. 21. p. 167-80, 1963-70. 

SHINKO Chemical Co., Ltd. Vanadium, chlorides & organic metal compounds. Disponível em: <http://www.shinko

chem.co.jp/dv1_e/dvl_e.htm1>. Acesso em 22 de julho de 2004. 


