INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDUARDO LOURENÇO GRASSI

Estudo da incrustação em saturador de cloreto de sódio em unidade de
produção de cloro-soda

São Paulo
2005

EDUARDO LOURENÇO GRASSI

Estudo da incrustação em saturador de cloreto de sódio
em unidade de produção de cloro-soda

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, para obtenção do título de Mestre em
Processos Industriais.
Área de concentração: Processos Industriais da Engenharia
Química

Orientador: Dr. Silas Derenzo

São Paulo
2005

G769e

Grassi, Eduardo Lourenço
Estudo da incrustação em saturador de cloreto de sódio em unidade de
produção de cloro-soda. / Eduardo Lourenço Grassi. São Paulo, 2005.
129p.
Dissertação (Mestrado em Processos Industriais) - Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração:
Processos Industriais da Engenharia Química.

Orientador: Prof. Dr. Silas Derenzo

1. Incrustação 2. Saturador de cloreto de sódio 3. Pitzer 4. Ostwald
ripening 5. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
Centro de Aperfeiçoamento Tecnológico II. Título

05-24

CDU

661.42:66.065(043)

Dedicatória
À minha esposa Elisangela, por sua compreensão.

Agradecimentos
Gostaria de agradecer ao Dr. Silas Derenzo pela orientação fornecida a este trabalho.
Agradeço também ao Dr. Marcelo Seckler e Dr. Marco Giullieti pelas valiosas
contribuições.
Este trabalho não seria possível sem o auxílio dos colegas Álvaro Reynol (IPT) e seu
conhecimento do programa CFX-5, Dr. Nelson Batista e Rafael Lazzari Garcia do
IPEN que realizaram as análises das amostras por difração de raios-X e do Msc.
Claudemir José Papini do Laboratório Associado Micronal & IPT com a determinação
do tamanho dos cristais de cloreto de sódio.
É importante mencionar que o suporte dado por Eduardo Neves, Roberto Lui e
Péricles dos Santos foi fundamental para tornar a conclusão deste trabalho viável.
Não poderia deixar de mencionar o apoio dos amigos Eliezer do Nascimento, Paula
Pinto, William Almeida, Edvar Coelho, Marcílio Lopes e Tanja Schwabe que
acompanharam e colaboraram com este trabalho desde o princípio.
Agradeço aos meus pais pelos seus esforços que tornaram realizações como esta
possível.

Resumo
Os Saturadores existentes em indústria de cloro-soda têm como objetivo
dissolver cristais de cloreto de sódio para concentrar a salmoura que alimenta as
células eletrolíticas. No entanto, o Saturador estudado neste trabalho apresentou uma
incrustação com mais de 1,5 metros de espessura, formado ao longo de nove anos de
operação.
Diversas amostras foram coletadas em diferentes pontos do equipamento para
possibilitar a caracterização da incrustação e comparar as diferenças. Verificou-se que
o tamanho dos cristais no topo eram maiores do que na região próxima ao fundo, onde
está localizada a entrada de salmoura diluída. A análise das amostras por difração de
raios-X também apontou que no fundo do Saturador a incrustação é menos cristalina,
logo de dissolução relativamente mais rápida.
A operação normal e situações particulares foram examinadas para identificar
condições que propiciam a formação da incrustação. Utilizou-se um programa de
fluidodinâmica computacional (CFX-5) para avaliar o escoamento da salmoura no
interior do Saturador e o modelo de Pitzer para obter as condições de equilíbrio de
fases em cada caso. O modelo de Pitzer foi desenvolvido para o sistema Na+-H+-Cl-SO4=-OH--H2O.
Verificou-se que, a variação do pH da salmoura de 2.5 até 10.5 dentro do
Saturador, não ocasiona a redução da solubilidade. De acordo com os resultados do
modelo, os principais fatores que geram a condição de supersaturação são a
temperatura e o teor de sulfato. Assim, o mecanismo de incrustação é determinado pela
variação da temperatura e por alterações no equilíbrio. As situações verificadas com o
modelo e a diferença do tamanho dos cristais observados na incrustação no Saturador
indicam que ocorre o envelhecimento (Ostwald ripening) e também a aglomeração dos
cristais.

Palavras-chaves: Incrustação; Cloreto de Sódio; Pitzer; Ostwald ripening

Abstract
In the chlor-alkali industry, a Salt Dissolver has the objective of producing
brine saturated in sodium chloride to feed electrolytic cells. However, the Dissolver
studied in this work presented an incrustation of 1.5 meters of thickness, formed
during nine years of operation.
Many samples were collected in distinct positions of the equipment to allow
proper characterization of the incrustation and to compare differences. The crystal size
of the samples taken from the top was bigger than those from the bottom, where
diluted brine is injected. X-ray diffraction analysis determined that samples at the
bottom are less crystalline, hence, relatively more soluble.
Normal operation and particular situations were examined to identify
conditions which allow the incrustation formation. A fluid dynamic program, CFX-5,
was used to evaluate brine flow inside the Dissolver, while the Pitzer model provided
the phase equilibrium for each case. The latter was developed for Na+-H+-Cl--SO4=OH--H2O system.
Although the pH varies from 2,5 to 10,5 in the Dissolver, it does not cause a
change in solubility. Based on the results obtained with the Pitzer model, temperature
and sulfate content are the main factors. The incrustation mechanism is driven by the
temperature coupled to equilibrium changes. Situations checked with the model and
crystal size difference denotes that Ostwald ripening and agglomeration happens in the
Dissolver.

Keywords: Incrustation; Sodium Chloride; Pitzer; Ostwald ripening
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1 Introdução

Os produtos que compõem a cadeia do cloro e da soda cáustica
desempenham um papel importante no cenário brasileiro. Servem de matéria-prima
para setores da economia tais como Papel e Celulose, Química e Petroquímica,
Alumínio, Construção Civil, Sabões e Detergentes, Têxtil, Alimentos, Bebidas,
Tratamento de Água e Embalagens.
O cloro está ligado direta ou indiretamente à metade da produção química
mundial. As maiores aplicações diretas do cloro são a fabricação de plásticos, como
por exemplo, o cloreto de polivinila (PVC) e a utilização para purificação da água
potável. Mais de 85% dos produtos farmacêuticos contêm ou são feitos com o cloro
ou seus derivados.
Na indústria de cloro-soda as principais matérias-primas são: energia
elétrica, sal (cloreto de sódio) e água. Da mistura destes dois últimos obtém-se a
salmoura, a qual deve ser tratada para remover as impurezas agregadas ao sal durante
a sua obtenção antes de seguir para as células eletrolíticas. No interior destas células
ocorre a reação de eletrólise da salmoura dando origem ao gás cloro, ao hidrogênio e
à soda cáustica.
Para a produção de soda cáustica e cloro existem três processos
desenvolvidos industrialmente. O nome de cada tecnologia está ligado ao tipo de
célula eletrolítica utilizada: mercúrio, diafragma ou membrana.
A célula mercúrio utiliza como cátodo um filme de mercúrio metálico que
percorre o fundo da cuba eletrolítica, ver Figura 1. Sobre este cátodo flui concorrente
a salmoura, na qual estão imersos os ânodos. Ao eletrolisar a salmoura, o cloro
produzido deixa a cuba eletrolítica na forma de gás. O sódio reage com o mercúrio
metálico, formando o amálgama (NaHg), o qual segue para o decompositor. Este
nome está relacionado à reação de decomposição do amálgama que ocorre no interior
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do equipamento. O decompositor é uma pequena coluna cilíndrica que em seu
interior apresenta um leito de grafite. A água, injetada pela parte inferior em contracorrente ao amálgama, promove a sua reação, produzindo diretamente soda cáustica
50% em peso e hidrogênio. O mercúrio retorna à célula, fechando o seu ciclo e
praticamente não contém mais sódio. As reações que ocorrem em cada etapa deste
processo são:
Reação anódica: 2Cl − ⇒ Cl 2 + 2e −
Reação catódica: 2 Na + + 2 Hg + 2e − ⇒ 2 Na ( Hg )
Reação global na célula: 2Cl − + 2 Na + + 2 Hg ⇒ Cl 2 + 2 Na ( Hg )

Reação no decompositor: 2 Na ( Hg ) + 2 H 2 O ⇒ H 2 + 2 NaOH + 2 Hg

Figura 1: Desenho esquemático de uma célula mercúrio

Na célula diafragma, ao contrário da célula mercúrio, todos os produtos da
eletrólise são gerados em um mesmo equipamento. A célula apresenta duas câmaras
que são separadas fisicamente por uma camada de amianto e politetrafluoretileno
(PTFE), denominada diafragma (Figura 2). Em um dos compartimentos se forma a
soda cáustica e o hidrogênio e no outro o gás cloro. As desvantagens deste processo
em relação à célula mercúrio deve-se ao fato de que a eficiência está relacionada à
permeabilidade do diafragma e também de gerar soda cáustica com menor
concentração (~12% em massa de NaOH) está misturada à salmoura. Isto requer uma
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outra unidade para separar o cloreto de sódio da soda cáustica e concentrá-la até 50%
de hidróxido de sódio.

Salmoura
saturada

Cl2

H2
Célula
Diafragma

Salmoura
ânodo

cátodo

12% NaOH
+ NaCl

Diafragma

Figura 2: Desenho esquemático de uma célula diafragma

A evolução tecnológica do separador entre o compartimento catódico e
anódico levou ao surgimento da célula membrana, Figura 3. Nesta, os dois
compartimentos são mantidos separados por uma membrana íon seletiva, a qual
impede a passagem de íons cloreto para o compartimento catódico, onde se forma a
soda cáustica. A salmoura diluída deixa o compartimento anódico e não se mistura à
solução alcalina do lado catódico. A água é eletrolisada no cátodo, produzindo uma
solução de soda cáustica entre 32-35% em massa. A concentração da solução de soda
cáustica formada ainda é inferior à obtida nas células mercúrio, demandando que o
excesso de água seja evaporado.
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Salmoura
saturada

Cl2

H2

Célula
Membrana
Água

Salmoura
diluída

Íons Na

+

ânodo

cátodo
~33-35% NaOH

Membrana
íon seletiva

Figura 3: Desenho esquemático de uma célula membrana

As reações nas células diafragma e membrana são:
Reação anódica: 2Cl − ⇒ Cl 2 + 2e −
Reação catódica: 2 H 2 O + 2e − ⇒ 2OH − + H 2
Reação global na célula: 2 NaCl + 2 H 2 O ⇒ Cl 2 + 2 NaOH + H 2

1.1 Descrição do Processo

Este trabalho tem como objetivo estudar uma situação encontrada em uma
indústria produtora de cloro-soda, onde ocorre incrustação na parede de um tanque
que foi projetado para dissolver cristais de cloreto de sódio. Para compreender o
contexto do trabalho é necessário ter uma visão geral do processo.
Nessa empresa empregam-se duas tecnologias distintas para realizar a
eletrólise da salmoura, células diafragma e células mercúrio. A planta com células
mercúrio foi a primeira a ser construída, na década de 60. Na expansão realizada
posteriormente projetou-se uma outra unidade com células diafragma.
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O início do processo se dá com o recebimento do sal (cloreto de sódio) a
granel, o qual é armazenado em pátios. O sal é dissolvido em equipamentos
chamados de saturadores, formando a salmoura que segue para a unidade de
tratamento de salmoura. O objetivo nesta unidade é remover as impurezas presentes
na salmoura, basicamente cálcio e magnésio, que possam comprometer o
desempenho das células.
A remoção destes elementos da salmoura é feita pela adição de hidróxido de
sódio e carbonato de sódio. A reação resulta na precipitação do cálcio na forma de
carbonato e do magnésio como hidróxido. Alguns metais presentes na salmoura em
menor proporção também precipitam na forma de hidróxidos.
A etapa seguinte consiste na separação entre a fase sólida e a fase líquida.
Isto é feito em três equipamentos que operam em série: clarificadores, filtros de areia
e filtros de polimento. A salmoura tratada então segue para as células diafragma.
O processo com células diafragma não produz diretamente a solução de
soda cáustica na concentração para venda e sim uma solução alcalina denominada
usualmente de “licor de células”, cujo teor de hidróxido de sódio está entre 10 e 12%.
Entretanto, este apresenta em sua composição mais sal do que propriamente
hidróxido de sódio, cerca de 17% cloreto de sódio. Por este motivo, uma unidade é
necessária para remover o sal da solução alcalina e elevar a concentração de
hidróxido de sódio até 50% em massa.
O sal cristalizado a partir do licor de células supre o circuito de preparação
da salmoura que alimenta as células mercúrio. Pelo fato deste sal já haver sido
tratado previamente no sistema de salmoura das células diafragma, o teor de
impurezas é muito pequeno.
Diferente do sistema de preparação da salmoura para as células diafragma, o
circuito de salmoura para as células mercúrio é fechado. O fluxo de salmoura que
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deixa a eletrólise mercúrio é dividido e uma parte retorna diretamente às células. O
restante segue para uma coluna com recheio, chamada Declorador, cuja função é
remover o cloro dissolvido na salmoura para evitar a emissão deste para atmosfera
nos demais equipamentos, que são abertos.
Após o Declorador, a maior parte do fluxo segue para os saturadores da
planta com células mercúrio e uma fração menor é direcionada para o sistema de
tratamento. O tratamento realizado na salmoura do circuito mercúrio tem como
objetivo principal remover o ferro proveniente da própria célula mercúrio ou
eventualmente de outros equipamentos envolvidos no processo, tendo em vista que o
sal evaporado contém teores baixos de cálcio e magnésio.
A salmoura diluída entra no saturador pela parte inferior e ao ascender pelo
leito de sal, torna-se saturada em cloreto de sódio. Antes de retornar às células
mercúrio, essa corrente recebe a salmoura diluída e clorada que foi reciclada. A
Figura 4 apresenta um fluxograma simplificado do que foi descrito até o momento.
Nela pode-se verificar a interface entre os dois sistemas de salmoura que ocorre na
unidade de evaporação.

Sal

salmoura

NaOH
Na2CO3

Cl2

Células
Diafragma

Água
Saturadores
Diafragma

NaOH
Na 2CO3

Salmoura
diluída

Reator

50% NaOH

Cl2

H2

Salmoura
saturada

Células
Mercúrio

Cl2
Filtros

Sal

Clarificadores

Declorador

12% NaOH
17% NaCl

Eletrólise

Filtros

Reator

Evaporação

H2

50% NaOH

Eletrólise

Saturadores
Mercúrio

Figura 4: Processo de fabricação de cloro e soda cáustica

Apesar do cálcio e o magnésio se apresentarem em pequenas concentrações
no sistema de salmoura mercúrio, há uma outra espécie química que praticamente
compete com o cloreto de sódio que é o sulfato de sódio. Ambas unidades de
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tratamento de salmoura visam a remoção de cálcio, magnésio e ferro, porém não de
sulfato. Isto se torna evidente no sistema de salmoura mercúrio porque a tendência
natural do teor de sulfato de sódio é acumular no circuito fechado. O recurso
utilizado para controlá-lo é realizar a purga de um determinado volume de salmoura
e colocar o equivalente em água, de maneira a reduzir a concentração por diluição.
Na faixa na qual o sulfato de sódio é mantido, o incremento da concentração
em algumas gramas por litro reduz a solubilidade do cloreto de sódio. Isto interfere
na concentração da salmoura que alimenta as células mercúrio e, conseqüentemente,
no seu desempenho energético.

1.2 Cristalização nos Saturadores Mercúrio

Saturador é o nome dado ao tanque responsável por dissolver os cristais de
sal e produzir a salmoura saturada que alimenta os processos de eletrólise. O
saturador serve também como uma estocagem de sal capaz de suprir o processo por
um tempo limitado, caso ocorra algum problema no sistema de tratamento de sal.
Nos dois sistemas de preparação de salmoura existentes na empresa em
estudo, utilizam-se saturadores de longo tempo de contato. O Sistema de Salmoura
Diafragma é abastecido com sal marinho e o Sistema Mercúrio com o sal purificado,
proveniente da evaporação do licor de células.
Nos saturadores do Sistema Mercúrio, verifica-se a ocorrência de
cristalização de sal nas paredes do tanque ao longo dos anos em que este permaneceu
em operação. Esta cristalização gera uma grande camada a partir da parede, com
mais de um metro de espessura. Além de reduzir o volume útil do tanque, também
aumenta a probabilidade de arraste de cristais de sal para a eletrólise mercúrio.
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A presença de cristais no interior da célula eletrolítica mercúrio ocasiona
curtos-circuitos que danificam seriamente os ânodos, exigindo a sua substituição.
Como a alimentação de salmoura para as células é em paralelo, isto não ficaria
restrito a uma célula ou outra, mas boa parte do circuito.
O objetivo deste trabalho é compreender o que propicia tal cristalização no
interior dos saturadores e com base nesta avaliação identificar melhorias no processo
ou projeto do tanque que possam minimizar a sua ocorrência. Para atingir esse
objetivo, avaliou-se o material incrustado, as flutuações nas correntes de processo
envolvidas, a fluidodinâmica no Saturador e a influência da temperatura. Para
auxiliar nesta análise, utilizou-se o modelo de Pitzer que permite descrever as
situações de equilíbrio em soluções contendo eletrólitos fortes, bem como sistemas
onde as soluções podem se encontrar subsaturadas ou supersaturadas.
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2 Revisão Bibliográfica
2.1 Introdução
Neste capítulo apresenta-se inicialmente a fundamentação teórica do modelo
de equilíbrio de soluções eletrolíticas e as hipóteses que levaram ao modelo de
Pitzer. Em seguida apresentam-se os conceitos básicos de cristalização a partir de
soluções incluindo o envelhecimento de cristais e o efeito de impurezas sobre a
cristalização. A produção de salmoura para células eletrolíticas é abordada na
seqüência e, por fim, apresenta-se um caso similar que ocorre em uma planta na
Polônia.

2.2 Fundamentação Teórica do Equilíbrio Químico
É importante uma revisão de alguns conceitos termodinâmicos antes de
apresentar diretamente o modelo utilizado, que foi elaborado por Pitzer, com o
intuito de facilitar a compreensão. Isto considera entender a influência e razão do
desvio de soluções reais com relação às ideais, considerado pelo mesmo.

2.2.1 Potencial Químico
Uma das quantidades mais importantes na termodinâmica de sistemas
multicomponentes é o potencial que indica a tendência de uma substância de se
transferir de uma fase para outra ou de participar de uma reação química. Em termos
qualitativos, chama-se isto de “tendência de escape”, enquanto o potencial
quantitativo é chamado de “potencial químico”. [PITZER, 1995].
O potencial químico é definido como a variação da energia livre de Gibbs
com relação ao número de moles de um componente do sistema, a temperatura e
pressão constantes:
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⎛ ∂G ⎞

⎟⎟
µi = ⎜⎜
⎝ ∂ni ⎠T , P , n

(1)
j ≠i

2.2.2 Fugacidade
Uma outra forma de expressar a “tendência de escape” é a fugacidade, a
qual foi definida por Lewis em 1901. Para o mesmo sistema bifásico mencionado
acima, contendo apenas um componente, pode-se descrever a fugacidade segundo a
equação (2):

ln f b =

µb

µ ⎤
⎡
+ lim ⎢ln Pa − a ⎥
RT Pa→0 ⎣
RT ⎦

(2)

Uma maneira de entender a equação acima é utilizar um gás ideal como
exemplo, onde a pressão de vapor representa quantitativamente bem a “tendência de
escape”. No entanto, o mesmo não acontece para gases reais. Para estes, no lugar da
pressão de vapor, utiliza-se a fugacidade para expressar esta tendência e considerar o
desvio da idealidade. Desta forma, a fugacidade e a pressão de vapor serão iguais
para gases ideais. Embora tenha se tratado apenas gases, o mesmo princípio se aplica
para líquidos e sólidos.
Como o segundo termo da equação (2) é uma constante, para uma mesma
temperatura pode-se escrever:

d ln f =

dµ
RT

(3)

Define-se um estado padrão (298,15 K e 1 bar) para possibilitar a tabulação
das propriedades termodinâmicas. Podendo-se reescrever a equação (3), onde µº é o
potencial químico no estado padrão.
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ln f =

µ − µº

(4)

RT

2.2.3 Equilíbrio
No equilíbrio, a variação da energia livre de Gibbs é igual a zero. Duas
situações de equilíbrio podem ocorrer em soluções aquosas de eletrólitos, equilíbrio
de fase e equilíbrio de reação ou iônico. No caso de equilíbrio de fases, o potencial
químico da espécie i na fase a deve ser igual ao potencial da mesma espécie na fase
b.

µ i , a = µi , b

(5)

No caso de um sistema bifásico de uma mesma substância pura, isto pode
ser escrito como sendo a igualdade das energias livres de Gibbs.

Ga = Gb

(6)

Para o equilíbrio químico ou iônico em uma mesma fase, a soma dos
potenciais químicos de cada espécie deve ser igual a zero.

∑ν µ
i

i

=0

onde νi é o coeficiente estequiométrico da espécie i.

(7)
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2.2.4 Sistema Multicomponente
Apesar de o foco haver sido apenas sistemas com um único componente, a
situação em estudo envolve várias espécies químicas. Portanto, serão apresentadas
algumas relações para o sistema multicomponente.
A composição de uma solução pode ser expressa de diferentes formas,
resultando que um mesmo sistema pode ser representado de diversas maneiras. No
entanto, dependendo da forma escolhida, pode haver benefícios na parte
experimental ou mesmo no desenvolvimento teórico.
A fração molar é uma escala amplamente utilizada e expressa a razão de
moles de cada soluto com relação ao número total de moles.

x1 =

n1
∑ ni

(8)

Existem outras formas de expressar a proporção entre as substâncias de um
sistema, por exemplo, a fração mássica que reflete a razão entre a massa do soluto e a
massa total. Considerar apenas a quantidade do soluto dispersa no solvente pode ser
útil para soluções com eletrólitos. Neste caso, aplicam-se medidas como
concentração (gramas de soluto por litros de solução) ou molaridade (moles de soluto
por litros de solução).
Para o modelo de Pitzer, emprega-se a molalidade (moles de soluto por kg
de solvente), tornando as equações do seu modelo mais simples do que se fossem
escritas em fração molar.
Gibbs escreveu a equação (9) para um sistema multicomponente, a qual
permite determinar a “tendência de escape” de cada espécie química presente no
sistema.
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⎛ ∂µ ⎞
⎛ ∂µ ⎞
x1 ⎜⎜ 1 ⎟⎟ + x2 ⎜⎜ 2 ⎟⎟ + ... = 0
⎝ ∂x1 ⎠ P ,T
⎝ ∂x1 ⎠

(9)

Para um sistema binário.

⎛ x ⎞
dµ1 = −⎜⎜ 2 ⎟⎟dµ 2
⎝ 1 − x2 ⎠

( 10 )

Reescrevendo a equação de Gibbs em função da fugacidade para o sistema
binário, obtém-se a equação (11).

⎛ ∂ ln f1 ⎞
⎛ ∂ ln f 2 ⎞
⎟⎟ = x2 ⎜⎜
⎟⎟
x1 ⎜⎜
⎝ ∂x1 ⎠ P ,T
⎝ ∂x2 ⎠ P ,T

( 11 )

2.2.5 Soluções ideais x soluções reais
O gás ideal é um modelo que compreende moléculas imaginárias de volume
zero que não interagem entre si. Portanto, cada espécie química em uma mistura de
gases ideais tem as suas próprias propriedades, não influenciadas pela presença das
outras espécies [SMITH; VAN NESS, 1987]. Na prática, na maioria dos casos existe,
em maior ou menor grau, uma interação entre os gases que compõem a mistura, o
que faz seu comportamento diferir do ideal.
Estes princípios não se aplicam somente a gases, mas também para soluções
no que diz respeito ao desvio da idealidade. A equação (12) é uma função que
expressa a não idealidade de um sistema e é chamada de Função de Excesso de
Energia de Gibbs, dada pela diferença entre a energia do sistema verdadeiro e o
sistema ideal, a uma determinada temperatura, pressão e composição.
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G E (T , P, xi ) = G (T , P, xi ) − G id (T , P, xi )

( 12 )

2.2.6 Atividade e Coeficiente de Atividade
A atividade é definida com sendo a razão entre a fugacidade do componente
i com relação à fugacidade do mesmo componente puro no mesmo estado, líquido ou
sólido.

ai =

fi
fio

( 13 )

Somente na idealidade a atividade equivale à fração molar da espécie
química, nas demais situações a razão entre a atividade real e a fração molar do
componente define o chamado coeficiente de atividade, expresso pela equação (15).

aiid = xi

γi =

ai
xi

( 14 )

( 15 )

A Lei de Raoult descreve o equilíbrio entre um gás e uma solução ideal, no
qual a composição da espécie i na fase gasosa é igual ao produto da fração da mesma
espécie na fase líquida pela sua pressão de vapor.

yi P = xi Pi sat

( 16 )

A Lei de Raoult modificada apresenta um parâmetro de correção γ. Este
parâmetro é o coeficiente de atividade e visa justamente corrigir o comportamento
não ideal.
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yi P = xi γ i Pi sat

( 17 )

Inserindo o conceito de atividade na expressão de potencial químico, obtémse:

µ i − µ io = RT ln(ai )

( 18 )

2.2.7 Coeficiente de Atividade de Eletrólitos Fortes Simétricos e NãoSimétricos
A característica do eletrólito quanto ao número de cátions e ânions
originados na dissociação conduz a maneiras distintas de calcular o coeficiente
médio de atividade. Se o eletrólito for simétrico, cargas iônicas iguais, a obtenção do
coeficiente é mais direta.
Considerando-se que um eletrólito MX simétrico em solução encontra-se
totalmente dissociado na forma M+ e X-, o potencial químico de transferência de MX
é:

µ MX = µ M + µ X = µ Mo + µ Xo + RT (ln a M + ln a X )

( 19 )

Pode-se definir o coeficiente de atividade do sal MX como sendo o produto
das atividades dos seus íons.

a MX = a M a X

( 20 )

Em base molal, a definição do coeficiente de atividade é sua atividade
dividida pela molalidade da respectiva espécie.
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γi =

ai
mi

( 21 )

Utilizando as equações (20) e (21) obtém-se que, para o sal MX, a sua
atividade corresponde a:

a MX = γ M γ X mM m X

( 22 )

Devido à dificuldade de se medir o coeficiente de atividade dos íons,
trabalha-se com o coeficiente médio. No caso de um sal simétrico, o coeficiente
médio pode ser obtido raiz do produto dos coeficientes.

γ ± = γ +γ −

( 23 )

Na situação em que o eletrólito não é simétrico, pondera-se o coeficiente de
atividade pelo número de íons dissociados (ν) e pela carga (z). Por exemplo, para um
íon não-simétrico que se dissocie em νM cátions e νX ânions, respectivamente de
cargas zM e zX, respeitando a neutralidade elétrica, tem-se:

ν M z M +ν X z X = 0

( 24 )

O potencial químico desse eletrólito e sua atividade são expressos pelas
equações 25 e 26:

µ = µ o + RT (ν M ln a M +ν X ln a X )

a = aνMM aνXX

( 25 )

( 26 )
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O coeficiente médio do sal é obtido de acordo com a equação (27).

γ ± = (γ νMM γ νXX ) ν
1

( 27 )

2.2.8 Pressão Osmótica e Coeficiente Osmótico
O termo osmose significa transporte de um solvente através de uma
membrana. Em outras palavras, apenas o solvente permeia através da membrana da
solução de menor concentração para a de maior concentração. [HORVATH, 1985]
Há sistemas nos quais a medida da pressão de vapor não funciona bem para
se obter as fugacidades. Por exemplo, em soluções diluídas de solutos não voláteis
essa medição é muito difícil. Uma alternativa à pressão de vapor é realizar medidas
isobáricas do líquido em estudo, colocando-o em equilíbrio com um solvente puro de
propriedades conhecidas e mantendo-o separado por uma membrana. Mede-se a
diferença de pressão após as duas soluções entrarem em equilíbrio, que é a pressão
osmótica.
A relação estabelecida por van’t Hoff assume uma solução aquosa ideal.
Análogo ao que é feito com a atividade, a pressão osmótica também precisa ser
corrigida para a situação não-ideal. Isso é realizado utilizando o coeficiente
osmótico, definido na equação (28):

⎛
⎜ Ω
φ = −⎜
⎜ ∑ mi
⎝ i

⎞
⎟
⎟ ln a s
⎟
⎠

( 28 )

onde Ω é o número de moles em um kg de solvente, para água o valor de Ω é igual a
55,51 mol/kg, e mi é a molalidade da espécie i.
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Para o solvente, este coeficiente (φ) geralmente é muito próximo da unidade,
enquanto que para o soluto difere em alguns pontos percentuais.

2.2.9 Lei Limite
A lei limite descreve o comportamento não ideal em soluções muito diluídas
devido a forças eletrostáticas. Inicialmente identificada por Lewis e Randall foi,
entretanto estabelecida por Debye e Hückel. Esta lei possui forma distinta para tratar
eletrólitos simétricos e não-simétricos.
Para eletrólitos não simétricos, o coeficiente médio de atividade é
representado pela equação (29):

ln γ ± = −3 z + z − Aφ I

1

2

( 29 )

onde I é a Força Iônica que pondera a molalidade pelo quadrado da carga iônica e Aφ
é o parâmetro de Debye-Hückel:

I=

1
mi zi2
∑
2 i

1 ⎛ 2πN A d w ⎞
Aφ = ⎜
⎟
3 ⎝ 1000 ⎠

1

2

⎛ e2
⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝ 4πε 0εκT ⎠

( 30 )

3

2

( 31 )

Na equação (31), NA representa o número de Avogadro, dw a densidade do
solvente em g/cm3, κ a constante de Boltzmann, ε a constante dielétrica, ε0 a
permissividade elétrica no vácuo e T a temperatura absoluta em K.
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Na situação com eletrólitos simétricos, há uma simplificação para o cálculo
do coeficiente médio.
ln γ ± = −3 z 2 Aφ I

1

2

( 32 )

2.2.10 Modelo de Pitzer

História
O modelo de Pitzer surgiu a partir de um aperfeiçoamento de uma série de
trabalhos relacionados ao estudo da interação de eletrólitos. Esta trajetória é descrita
resumidamente a seguir.
Em soluções aquosas de eletrólitos, a atração elétrica age entre os íons
devido à interação eletrostática. Conseqüentemente, a solução se desvia fortemente
do comportamento ideal [HORVATH, 1985].
Em 1877, Arrhenius apresentou uma teoria da dissociação eletrolítica que
previa a dissociação parcial de um soluto em íons com cargas positivas e negativas e
que o movimento caótico desses íons, presentes na solução, não era afetado pela sua
distribuição e movimento.
Para soluções diluídas de eletrólitos fracos, a desconsideração dessa
interação entre os íons na solução não gera desvios significativos. No entanto, em
soluções concentradas, os resultados experimentais se afastam do esperado por esta
teoria devido às forças eletrostáticas existentes entre os íons [ZEMAITIS, 1986].
Baseado em argumentos empíricos e teóricos, Bronsted escreveu equações
para os coeficientes de atividade e osmótico de eletrólitos tipo 1-1 (um íon carregado
com carga +1 e outro com carga -1). Nestas equações havia um parâmetro geral para
a carga dos íons e do solvente e um outro específico para cada solvente.
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Bronsted também postulou que a interação iônica era específica para íons de
sinais contrários e que a interação entre íons de mesmo sinal dependeria puramente
das cargas elétricas [PITZER, 1995].
Peter Debye e Erich Hückel propuseram um modelo para esta interação
iônica em 1923. Deste trabalho surgiu a constante de Debye-Hückel, utilizada em
muitos métodos para calcular o coeficiente de atividade e a Lei Limite de DebyeHückel que reduz a uma simples expressão para a obtenção do coeficiente de
atividade médio molal [ZEMAITIS, 1986]. Esta lei limita a extrapolação para
concentração zero, diluição infinita, em soluções de eletrólitos [PITZER, 1995].
As hipóteses e simplificações feitas neste modelo restringem a sua aplicação
apenas para soluções muito diluídas. Isto foi compensado com um termo adicional a
Lei Limite. Embora a faixa de validade da força iônica para trabalho tenha sido
estendida, notou-se que o modelo se adequava melhor para eletrólitos do tipo 1-1
[ZEMAITIS, 1986].
Um dos parâmetros utilizado no modelo de Debye-Hückel considera a
menor distância entre os íons e que todos possuem o mesmo raio. Melhorias foram
feitas com relação a esta aproximação por Guggenheim [PITZER, 1995].
Guggenheim escreveu uma versão desta equação com um coeficiente de
interação baseado em fração molar, a partir dos princípios estabelecidos por Bronsted
e Debye-Hückel. A base de dados para este coeficiente também foi ampliada na
escala de força iônica e a aplicação para eletrólitos do tipo 1-1, 1-2 e 2-1 mostrou-se
razoável.
Uma das premissas utilizadas por Guggenheim é que as forças de curto
alcance devem ser consideradas apenas entre íons de cargas opostas, uma vez que
íons de cargas iguais se distanciariam tanto, minimizando esta interação e
prevalecendo apenas a sua interação elétrica. [PITZER, 1995]
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O desenvolvimento e aperfeiçoamento das equações que fornecessem as
propriedades termodinâmicas continuaram com o trabalho realizado por Pitzer. A
partir do método de Debye-Hückel, foram adicionados termos que consideravam a
dependência da força iônica com relação aos efeitos das forças de curto alcance em
interações binárias. Enquanto o modelo de Debye-Hückel levava em conta a menor
distância de aproximação, Pitzer incluiu o efeito cinético do núcleo sólido através da
equação que utilizava a pressão osmótica.

Equações de Interação Iônica
A estrutura geral dessa equação parte da expressão do excesso da energia
livre de Gibbs:

G Em
1
1
= ww f( I ) +
λij ( I )ni n j + 2 ∑ µ ijk ni n j nk
∑
RT
ww i , j
ww i , j ,k

( 33 )

onde, n representa o número de moles de cada espécie e ww a massa da solvente e f(I)
é uma função da força iônica.
Para incluir o efeito das interações de curto alcance entre duas espécies
utiliza-se o parâmetro λ, enquanto µ considera o resultado da interação tripla.
Adicionando-se esses termos e dividindo a equação por ww para converter para a
base molal, chega-se a equação 34:

G Em
⎛
⎞
= f ( I ) + 2∑∑ mc ma [ Bca + ⎜ ∑ mc z c ⎟Cca ] +
ww RT
c
a
⎝ c
⎠

+ ∑∑ mc mc ' [2Φ cc ' + ∑ maψ cc 'a ] + ∑∑ ma ma ' [2Φ aa ' + ∑ mcψ aa 'c ]
c

<c '

a

a

a'

( 34 )

c

Nesta equação, adotou-se o subscrito c ou c’ para os cátions e a e a’ para os
ânions. Outros parâmetros definidos que foram incorporados à equação geral são:
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Bca = λca +

νc
ν
λcc + a λaa
2ν a
2ν c

Φ cc ' = λcc ' −

( 35 )

zc'
z
λcc − c λc 'c '
2 zc
2 zc'

µ
3⎛ µ
Cca = ⎜⎜ cca + caa
2 ⎝ zc
za

ψ cc 'a = 6µ cc 'a −

( 36 )

⎞
⎟⎟
⎠

( 37 )

3z c '
3z
µ cca − c µ c 'c 'a
zc
zc'

( 38 )

Pitzer incluiu na função f(I) a lei limite de Debye-Hückel no formato
adotado por Guggenheim. A equação 39 considera a mistura de vários eletrólitos.

1
4 IAφ
G Em
⎞
⎛
ln(1 + bI 2 ) + ∑∑ mc ma [ Bca + ⎜ ∑ mc z c ⎟Cca ] +
=
ww RT
b
c
a
⎠
⎝ c

+ ∑∑ mc mc ' [2Φ cc ' + ∑ maψ cc 'a ] + ∑∑ ma ma ' [2Φ aa ' + ∑ mcψ caa ' ] +
<c '

c

a

a

<a '

( 39 )

c

+ 2∑∑ mn mc λnc + 2∑∑ mn ma λna + 2∑∑ mn mn ' λnn ' + ∑ mn2 λnn + ...
n

c

n

a

n

<n '

n

Nas interações binárias (λ), há um termo que prevê o comportamento
interativo entre um íon e uma espécie neutra. Da diferenciação da equação geral,
obtém-se expressões para o coeficiente osmótico e o de atividade do cátion e ânion.

Coeficiente Osmótico
Equação Geral:

(φ − 1) = −⎛⎜ ∑ mi ⎞⎟
⎝ i
⎠

−1

(

⎛ ∂ G Em / RT
⎜⎜
∂ww
⎝

) ⎞⎟

⎟
⎠ T , P ,ni

( 40 )

23

(φ − 1) = 2
∑ mi
i

⎛ − A I 32
φ
⎜
φ
+ ∑∑ mc ma Bca
+ ZC ca +
1
⎜⎜
2
c
a
1
bI
+
⎝

(

)

⎞
⎞
⎛
⎛
+ ∑∑ mc mc ' ⎜ Φ φcc ' + ∑ maψ cc 'a ⎟ + ∑∑ ma ma ' ⎜ Φ φcc ' + ∑ maψ cc 'a ⎟ +
c <c '
a
a
⎠
⎠ a <a '
⎝
⎝
1
+ ∑∑ mn mc λnc + ∑∑ mn ma λna + ∑∑ mn mn ' λnn ' + ∑ mn2 λnm ...
2 n
n
c
n
a
n <n '

( 41 )

Coeficiente de Atividade
Equação Geral:

(

⎛ ∂ G Em / RT
ln γ M = ⎜⎜
∂nM
⎝

) ⎞⎟

(

⎛ ∂ G Em / RT
ln γ X = ⎜⎜
∂n X
⎝

⎟
⎠T , P ,ww ,ni ≠ M

) ⎞⎟

⎟
⎠T , P ,ww ,ni ≠ X

( 42 )

Os subscritos M e X representam respectivamente o cátion e o ânion de um
sal MX. Embora possa ser escrita uma equação para o cátion e outra para o ânion,
usualmente trabalha-se com o coeficiente de atividade médio, conforme equação
(43).

ln γ MX = z M z X F +
+

νX
ν

⎛

∑ m ⎜⎜ 2 B
c

cX

νM
ν

⎛

∑ m ⎜⎜ 2 B
a

a

+ ZC cX + 2

⎝

Ma

+ ZC Ma + 2

⎞
νX
Φ Xa ⎟⎟ +
νM
⎠

⎞
νM
Φ Mc ⎟⎟ +
νX
⎠

⎝
+ ∑∑ mc maν −1 (2ν M z M Cca +ν Mψ Mca +ν Xψ caX ) +
c

c

+ ∑∑ mc mc '
c

+

2

ν

( 43 )

a

<c '

∑ m (ν
n

M

νX
ν
ψ cc ' X + ∑∑ ma ma ' M ψ Maa ' +
ν
ν
a <a '
λnM +ν X λnX )

n

O parâmetro F na equação do coeficiente de atividade inclui o termo de
Debye-Hückel, cuja representação matemática é:
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(

)

⎤
⎡
2
I
F = − Aφ ⎢
+ ln 1 + b I ⎥ + ∑∑ mc ma B'ca
⎦ c a
⎣1 + b I b
+ ∑∑ mc mc ' Φ 'cc ' + ∑∑ ma ma ' Φ 'aa '
c<

c'

a<

( 44 )

a'

A seguir estão alguns parâmetros de interação das equações de Pitzer. Há
uma distinção que depende do tipo de eletrólito. Para eletrólitos 1-1 e 2-1, valem as
equações (45) à (48):

φ
( 0)
(1) −α .
BMX
= β MX
+ β MX
e

I

( 45 )

(0)
(1)
BMX = β MX
+ β MX
g (α I )

( 46 )

'
(1)
BMX
= β MX
g ' (α I ) / I

( 47 )

βφMX é um parâmetro que depende especificamente do soluto, enquanto α é
admitido constante e igual a 2,0 kg1/2/mol1/2.
Para eletrólitos do tipo 2-2, as equações para BφMX são estendidas e recebem
dois valores de α. Para α1 adota-se 1,4 e para α2 12.

(0)
(1) −α1 .
φ
BMX
= β MX
+ β MX
e

I

( 2 ) −α 2 .
+ β MX
e

I

( 48 )

(0)
(1)
( 2)
BMX = β MX
+ β MX
g (α1 I ) + β MX
g (α 2 I )

( 49 )

'
(1)
( 2)
BMX
= β MX
g ' (α1 I ) / I + β MX
g ' (α 2 I ) / I

( 50 )

A função g(x) está definida a seguir, onde x também é função da força
iônica.
x =α I

( 51 )

[

]

g ( x) = 2 1 − (1 + x)e − x / x 2

( 52 )

25

⎡ ⎛
1 ⎞ ⎤
g ' ( x) = −2⎢1 − ⎜1 + x + x 2 ⎟e − x ⎥ / x 2
2 ⎠ ⎦
⎣ ⎝

( 53 )

Outra constante numérica para o soluto MX é CMX.

(

φ
C MX = C MX
/ 2 zM z X

)

( 54 )

O fator Z que multiplica CMX é obtido pela ponderação do módulo da carga
pela molalidade.

Z = ∑ mi z i

( 55 )

i

O parâmetro Φ considera interações de íons de mesmo sinal, ou seja, cátioncátion e ânion-ânion. Os valores de θij são definidos para cada par de cátions ou
ânions, enquanto que os termos Eθij e Eθij’ são obtidos através de equações definidas
por Pitzer. [PITZER, 1975]

Φ φij = θ ij + E θ ij ( I ) + I Eθ ij' ( I )

( 56 )

Φ ij = θ ij + E θ ij (I )

( 57 )

Φ ij' = E θ ij' ( I )

( 58 )

2.2.11 Produto Iônico e Kps
Quando um sal se dissolve por completo em um solvente, os íons
dissociados estão presentes na fase do solvente na mesma proporção que eles eram
encontrados na fase sólida, mantendo a estequiometria. O produto iônico é
simplesmente uma medida dos íons presentes no solvente.
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Tomando como exemplo o cloreto de sódio, seu produto iônico seria escrito
conforme a equação (59):

[

Produto Iônico = Na +

] [Cl ]
−

( 59 )

[ ] – concentração molar
Quando o sistema está em equilíbrio entre o líquido e o sólido, o produto
iônico é denominado de produto de solubilidade (Kps).
A título de exemplo a Tabela 1 apresenta a curva de equilíbrio do sistema
binário NaCl – água [KAUFMANN, 1960] e o seu correspondente produto de
solubilidade em função da temperatura
Tabela 1: Solubilidade de NaCl em água e produto de solubilidade [KAUFMANN,

1960]

Temperatura [oC]

Solubilidade [% mássica]

Kps

10

26,34

35,03

20

26,35

37,09

25

26,43

38,27

30

26,48

39,02

40

26,71

40,83

50

26,89

41,50

60

27,09

41,61

70

27,3

41,17

80

27,53

40,32

90

27,8

39,24

100

28,12

38,04
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2.3 Cristalização em Solução

2.3.1 Conceitos básicos
A cristalização em solução pode ser definida como uma mudança de fase,
no qual um produto cristalino é obtido a partir de uma solução supersaturada. Pode
ser vista como um processo de duas etapas: nascimento de novos cristais (nucleação)
e crescimento desses cristais até tamanhos maiores [BISCANS, 2004].
As interações entre as espécies químicas podem originar condições que
propiciam a cristalização. No entanto, alguns conceitos fundamentais sobre
cristalização também devem ser compreendidos.
Para que ocorra a cristalização, deve-se atingir de alguma forma a condição
de supersaturação. A supersaturação da solução, relacionada a um de seus
componentes, i, pode ser definida como a diferença entre a concentração real do
soluto considerado e a concentração de equilíbrio em condições idênticas. [NÝVLT;
HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001]
Quando a solução está supersaturada e não há a formação da fase sólida,
esta se encontra na chamada zona metaestável. Na Figura 5 pode-se observar esta
região que fica compreendida entre as duas curvas.
Considere-se a situação de uma solução subsaturada, abaixo da linha de
solubilidade, sendo submetida a um resfriamento com a zona metaestável
representada na Figura 5. Após ultrapassar a linha de solubilidade, não há a formação
de cristais até o momento que o limite da metaestabilidade seja atingido. Quando isto
acontece, uma massa de soluto é cristalizada, devolvendo a solução para a condição
de saturação.
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Linha de solubilidade

Concentração

Limite da zona metaestável

Temperatura

Figura 5: Zona metaestável

Há vários métodos para proporcionar a supersaturação em uma solução. Isto
pode ser feito por resfriamento, evaporação, alteração do meio adicionando-se outras
substâncias ou por uma reação química.
Na Figura 6 está a representação da alteração de uma solução que se
encontrava subsaturada, abaixo da curva de solubilidade, para a condição de

Concentração

supersaturação de maneiras distintas.

1

2
3
Temperatura

Figura 6: Supersaturação por resfriamento (1), resfriamento adiabático (2) e
evaporação isotérmica (3). [NÝVLT; HOSTOMSKÝ; GIULIETTI, 2001]
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Uma vez que se atinge a condição necessária para que a cristalização ocorra,
outros parâmetros influenciam o surgimento do cristal (nucleação), seu tamanho e
quantidade.

2.3.2 Nucleação
Há uma classificação da nucleação de acordo com o meio em que ela ocorre.
Quando a solução não apresenta inicialmente nenhum cristal e é pura, denomina-se o
mecanismo de nucleação primária homogênea. Se esta mesma solução contivesse
outros sólidos, seria uma nucleação primária heterogênea. A nucleação secundária
sucede na presença de outros cristais já existentes na solução inicial.
Nem todo núcleo formado origina um cristal, podendo ser novamente
dissolvido na solução. Isto porque a partícula deve atingir um tamanho mínimo para
que a energia livre de Gibbs seja menor do que quando a mesma está dissolvida. Isto
define o raio crítico da partícula (rc), a partir do qual se atinge a condição de menor

Energia Livre de Gibbs

energia, Figura 7.

∆Gsuperfície

∆G=∆Gsuperfície+∆Gvolume
3

rc
8

13

∆Gvolume

∆G

18

Tamanho da Partícula

Figura 7: Relação entre o tamanho das partículas e a energia livre de Gibbs
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Ao contrário da nucleação primária que requer relativamente elevadas
supersaturações, a nucleação secundária já ocorre em valores de baixa a moderada
supersaturação [VAN ROSMALEN, 2003]. Em operações a supersaturações
inferiores, ações mecânicas causadas por agitadores ou bombas podem gerar um
grande efeito na cinética de nucleação, comparado com o caso operado a elevadas
supersaturações [KUBOTA, 1993].

2.3.3 Crescimento do cristal
Uma solução supersaturada não propicia condições apenas para o
surgimento de novos cristais, mas também para o seu crescimento. A velocidade com
que este crescimento ocorre e os mecanismos envolvidos definem a forma do cristal,
a pureza e a estrutura da superfície.
O processo de crescimento pode ser dividido em duas etapas difusão
volumétrica através da camada limite de transferência de calor e incorporação das
unidades de crescimento à estrutura cristalina [AL-JIBBOURI; ULRICH, 2002].
Desta forma, a taxa de crescimento (RG) pode ser dividida em:
RG = k d (Cb − Ci )

( 60 )

(

( 61 )

RG = k r Ci − C *

)

r

onde, kd é a constante de dissolução, kr a constante de integração do crescimento, r
a ordem da taxa de crescimento e Cb, Ci e C* são as concentrações no seio da
solução, na interface e de saturação, respectivamente.
Para compostos muito solúveis, tal como o cloreto de sódio, a etapa de
integração na superfície não é limitante para a taxa de crescimento, sendo esta
determinada pela difusão através da camada na interface. A força motriz para este
mecanismo é a diferença entre Cb e C* [VAN ROSMALEN et al., 2003].
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Quando o crescimento é controlado pela etapa de integração da unidade de
crescimento ao cristal, a superfície cristalina influencia o mecanismo. Se esta for
rugosa ou plana, o mecanismo é distinto.
No caso de superfícies planas há dois mecanismos. Um deles prevê a
nucleação sobre a superfície do cristal e a partir deste núcleo o crescimento
bidimensional, lateralmente ao longo do cristal como se fosse uma ilha. O outro
mecanismo é conhecido como crescimento em espiral em função da geometria que
origina. Ocorre quando há defeitos em linha na estrutura do cristal. Os degraus são os
lugares preferidos pelas unidades de crescimento para se integrarem devido à
condição de estabilidade energética. Quando uma camada está completa, o
deslocamento ainda permanece, sendo que o degrau ao encontrar o defeito realiza
uma curva gerando o crescimento em espiral. Na Figura 8 pode-se observar um
exemplo deste fenômeno.

Figura 8: Crescimento em espiral observado na superfície do cristal de NaCl, imagem
de microscópio de força atômica (AFM) [RADENOVIC, 2003].

Em superfícies rugosas que não apresentam sítios de crescimento na
superfície, a taxa de crescimento é definida pela diferença de unidades que se
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dissolvem na superfície ou se agregam à mesma. A adição destas unidades é normal
à superfície do cristal.
Se o crescimento é dominado pela etapa de difusão volumétrica, a espessura
da camada de interface é a limitante. A força motriz nesta situação é a diferença entre
as concentrações no seio do fluido e a de saturação.

2.3.4 Envelhecimento por Recristalização (Ostwald Ripening)
O processo de envelhecimento por recristalização, denominado “Ostwald
Ripening”, descreve a mudança na distribuição do tamanho das partículas formadas
durante o contato com a solução-mãe. Há um aumento dos números de cristais
maiores como resultado de um crescimento desses em um sistema isotérmico à custa
dos cristais menores que se dissolvem e por último desaparecem [NÝVLT, 1985].
Quanto maior a partícula, menor é a concentração de equilíbrio
correspondente. Por exemplo, em um sistema onde houver a presença de partículas
de dois tamanhos, a condição de equilíbrio para a partícula maior corresponde a uma
solução não saturada para a partícula menor, que se dissolveria e contribuiria para o
crescimento da partícula maior [NÝVLT, 1985]. Com a redução do tamanho do
cristal, decresce a supersaturação experimentada pelo mesmo [BISCANS, 2004].
Segundo PRONK et al. [2005] mesmo em situações onde não há o choque
mecânico entre cristais também pode ocorrer o fenômeno de envelhecimento. Eles
verificaram o aumento do tamanho dos cristais de gelo armazenados em um tanque
de estocagem, no qual se podia desprezar a perda térmica. Foram realizados
experimentos que forneceram evidências de que o crescimento ocorria devido ao
envelhecimento por recristalização e não por aglomeração (quando se verifica a
ocorrência de agrupamentos de cristais, mantidos unidos por forças físicas ou pontes
cristalinas). O envelhecimento por recristalização desempenha um papel importante
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em sistemas com partículas de tamanho da ordem de um a dezenas de mícrons
[NÝVLT, 1985].

2.3.5 Influência de Impurezas
A taxa de crescimento de um cristal reduz-se dramaticamente na presença
de certas impurezas e aditivos. Impurezas selecionadas são amplamente utilizadas na
indústria para alterar a forma dos cristais e aprimorar a qualidade dos produtos
cristalinos [AL-JIBBOURI; ULRICH, 2001].
Aditivos podem influenciar muito o crescimento do cristal e a taxa de
dissolução. Evidências experimentais já apresentadas demonstram que aditivos
podem inibir o crescimento do cristal. No entanto, a inibição poderia ser superada
pelo aumento na supersaturação e o crescimento aconteceria como se o aditivo não
estivesse presente [ULRICH, 1995].
Embora em diversos processos a alteração da forma do cristal seja
intencional para melhorar o resultado, em outros pode haver sido originado de uma
mudança no processo indesejada, por exemplo, uma contaminação ou um efeito
mecânico provocado por determinado equipamento. O estudo da forma do cristal é
um ponto de partida que pode auxiliar a identificar a razão da diferença.
A forma usual observada em cristais do cloreto de sódio é o cubo simples
sem modificações nas faces. No entanto, certas substâncias presentes na solução a
partir da qual o sal se cristaliza podem causar modificações distintas na forma dos
cristais. A presença de impurezas em soluções de cloreto de sódio pode resultar em
geometrias mistas como a combinação do cubo com o octaedro ou do cubo com o
octaedro e o dodecaedro, ver Figura 9. A ocorrência do cloreto de sódio na forma de
octaedro foi relatada na presença solução contendo uréia ou naquela concentrada em
soda [KAUFMANN, 1971].
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Figura 9: Cloreto de sódio. À esquerda, cubo e octaedro. À direita, cubo, dodecaedro e
octaedro [KAUFMANN, 1971].

Um dos mecanismos que envolvem estas alterações no caso de impurezas
está relacionado à estabilidade elétrica da superfície do cristal na presença de certas
espécies químicas que favorecem ou não o seu crescimento, tornando a forma do
cristal distinta do que seria em um ambiente puro. Uma outra possibilidade é a
substância bloquear a superfície do cristal, impedindo o crescimento daquela face.
De acordo com [ZHANG et al., 1996], a taxa de crescimento do cloreto de sódio
comparado à solução de cloreto de sódio puro permanece em zero até uma certa
supersaturação, então o cristal começa a crescer, tendendo às taxas de crescimento do
cristal puro. Uma das impurezas que tipicamente ocasiona isso é o sulfato de sódio.
Em sistemas contendo diferentes sais em elevadas concentrações, deve-se
considerar a mudança da força motriz pelos outros íons. O segundo sal dissolvido
altera a força motriz da cristalização, modificando o produto da solubilidade e, além
disso, pode mudar severamente o coeficiente de atividade dentro da solução
[OFFERMANN et al., 1995].

2.4 Produção de Salmoura
O início da preparação da salmoura para alimentar as células eletrolíticas em
uma planta de cloro e soda pode variar de acordo com a origem do sal. A seguir estão
listadas as alternativas mais comuns encontradas:
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1.

Poços de Salmoura (Rock Salt): são depósitos de sal

localizados abaixo da superfície. A sua extração é feita por dissolução
subterrânea, injetando-se água e bombeando-se salmoura obtida;
2.

Salgema (Rock Salt): também é encontrado abaixo da

superfície, porém, a remoção do sal é realizada utilizando técnicas de
mineração;
3.

Sal Marinho(Solar Salt): é o sal obtido a partir da

evaporação solar da água do mar;
4.

Sal Purificado: é proveniente de outras unidades que

geram o sal com subproduto, por exemplo, a unidade de evaporação das
células diafragma [LIEDERBACH, 1998].
No Brasil, dois terços do sal empregado nas plantas de cloro-soda é de
Salgema e o restante Sal marinho [Anuário Estatístico 2002].
Com exceção dos poços de salmoura, de onde se obtém diretamente a
solução de cloreto de sódio, as demais necessitam de um equipamento para
preparação da salmoura.
O processo eletrolítico para obtenção de cloro e soda requer a preparação de
uma solução de salmoura para alimentar o processo. No entanto, várias aplicações
que utilizam sal também optam pela dissolução dos cristais. Isto se deve a algumas
propriedades do cloreto de sódio que permitem equipamentos puramente mecânicos
para a dissolução.
Dentre as propriedades que favorecem o manuseio do cloreto de sódio em
solução, podem-se citar um gradiente quase horizontal da solubilidade em função da
temperatura, natureza não tóxica, não inflamável e proximidade às propriedades de
manuseio da água. [KAUFMANN, 1971]
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2.4.1 Saturadores de Salmoura
A necessidade de se produzir salmoura não surgiu apenas para atender a
indústria química de grande porte, mas também servia a pequenas aplicações
cotidianas relacionadas a alimentos, por exemplo. Desta forma, várias tentativas e
estudos foram feitos visando melhorar de alguma forma a geração da salmoura e o
projeto desses equipamentos atendia diferentes demandas. Um ponto em comum
entre esses é que o produto obtido era salmoura saturada. Um dos benefícios de se
utilizar a solução saturada é o fato de ser possível gerar facilmente soluções menos
concentradas diluindo-se a original, tarefa mais precisa do que executada a partir de
cristais de sal [KAUFMANN, 1971].
No caso da indústria de cloro-soda, para cada célula eletrolítica há uma
tolerância distinta com relação às impurezas presentes na salmoura. A Tabela 2 lista
alguns limites estabelecidos para cada tecnologia.

Tabela 2: Especificações da salmoura por processo [ELLIOTT, 1999]

Diafragma

Mercúrio

Membrana

5

5

0,05

Ba [ppm]

0,01

0,01

<0,01

Fe [ppm]

0,5

<0,02

<0,2

Ni [ppm]

0,1

0,1

<0,002

5

5

<30

Dureza total (Ca e Mg) [ppm]

Na2SO4 [g/L]

A escolha do saturador apropriado ao processo considera a quantidade e
procedência do sal, a pureza desejada da salmoura e os custos relacionados com a
operação.
Uma classificação destes equipamentos leva em consideração vários fatores,
como o fluxo da fase líquida diluída (ascendente ou descendente), a existência de
filtros e o tempo de contato do líquido com o cristal de sal.
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•

Saturadores de longo tempo de contato: são tanques grandes que

mantêm um leito de sal em seu interior, por onde passa água ou salmoura
diluída. A solução saturada deixa o vaso por transbordo.
•

Saturadores rápidos: utilizam-se do princípio de que a dissolução do

cloreto de sódio é mais rápida do que a do sulfato de cálcio. Um silo com sal
bruto é mantido acima do saturador para alimentá-lo continuamente por
gravidade. O saturador apresenta um volume que propicia um tempo de
contato de cerca de seis minutos, o que minimiza a solubilização de
impurezas. Dentro deste também há um leito de sal sobre uma tela. Esta tela
permite que o sólido que não foi dissolvido seja separado da salmoura e
purgado periodicamente.
Na Figuras 10 e 11 estão alguns exemplos de projetos de saturadores. O
desenvolvimento de diversas configurações que incluem sentido de fluxo distinto,
controles de alimentação de solvente ou da solução gerada, aparatos para facilitar a
remoção de sólidos acumulados no interior ou para incrementar a dissolução foi feito
ao longo dos anos. No exemplo da Figura 10 o fluxo da água é descendente e da
Figura 11, ascendente. O material que não é dissolvido se acumula no fundo e
regularmente exige que seja efetuada a retirada de operação para limpeza. O modelo
que aparece na Figura 10 conta com um dispositivo para realizar a remoção dos
sólidos pelo fundo. Para auxiliar o escoamento há um jato direcionado para a saída
de lama.
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Figura 10: Desenho de saturador
com fluxo descendente
[KAUFMANN, 1951].

Figura 11: Desenho de saturador
com fluxo ascendente
[HEATH, 1964].

Para a indústria de cloro-soda, onde é necessário gerar grandes volumes de
salmoura para abastecer a eletrólise, a dissolução do sal deve ser contínua. Em alguns
processos, por exemplo, como o de células membranas ou mercúrio, trabalha-se com
um circuito fechado, introduzindo-se salmoura diluída no saturador ao invés de água.
Na Figura 12 está um saturador desenvolvido especificamente para atender
a este segmento da indústria química, em particular plantas com o processo de
células mercúrio. Este modelo é construído em uma bacia de concreto. Os círculos na
parte inferior do desenho representam as tubulações por onde entra a salmoura
diluída. Após atravessar o leito de sal e atingir a saturação em cloreto de sódio, a
salmoura deixa o saturador pelas laterais. As linhas tracejadas representam telas que
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previnem o arraste de sal. Além disso, a própria massa de sal atua como um filtro
para reter os sólidos.

Figura 12: Desenho de saturador para indústria de cloro-soda [BENNINGER, 1983]

2.5 Polônia - Caso Similar
Pela diversidade de projetos de saturadores e origens distintas do sal é difícil
encontrar uma planta que apresente o mesmo tipo de incrustação com sal. No
entanto, há uma planta na Polônia de nome Anwill, construída em 1971, cujo
processo de fabricação de cloro-soda e o tratamento de salmoura são muito similares
ao da empresa em estudo. Esta não registrou uma cristalização nas mesmas
proporções e de maneira tão uniforme como a apresentada neste trabalho. No
entanto, os depósitos formados na parede demandaram mais de uma semana para
serem removidos. O fácil acesso ao interior do tanque também contribui para
executar a tarefa mais rápida. Ao contrário do que ocorre no equipamento aqui
estudado, que possui apenas uma passagem estreita pela parte inferior.
Nesta planta polonesa há apenas um saturador de vinte e um metros de
altura. A alimentação da suspensão de sal é feita pelo topo por uma tubulação
submersa na salmoura cerca de um metro. No interior deste, mantém-se um leito de
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sal de seis metros de altura, sendo que o transbordo de salmoura saturada fica nove
metros acima da pilha. O nível de salmoura neste saturador é mantido em 20 metros
para que a salmoura que deixa o saturador tenha pressão suficiente para passar pelos
filtros a jusante.
O saturador foi construído em aço carbono, revestido internamente com
epóxi e externamente com isolante térmico. A salmoura diluída entra no saturador
pela parte inferior através de um distribuidor de aço inox. Este é composto por um
duto central cujas ramificações secundárias apresentam bocais que dividem o fluxo.
A concentração da salmoura que alimenta este vaso é cerca de 280 g/L e a
que transborda é 330 g/L. A temperatura varia entre 80 e 90ºC. O pH das correntes
de entrada e saída da solução não é muito distinto e permanece acima de dez. O teor
médio de sulfato de sódio na salmoura que deixa o saturador é de 3 g/L.
A formação de depósitos de cristais de sal neste saturador foi associada à
falha de bocais, próximos à parede. Em alguns casos, a proteção de borracha
existente nesses bocais e que visa impedir o fluxo reverso de salmoura em paradas de
produção é danificada. Isto permite a obstrução nesses pontos.
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3 Materiais e Métodos
3.1 Introdução
Nesta seção estão indicados os equipamentos e métodos analíticos utilizados
para estudar os cristais de cloreto de sódio que entram no saturador, bem como para
obter informações a respeito da incrustação. Os resultados destas análises, cálculo de
perda térmica e mesmo do programa de fluidodinâmica computacional (CFX),
alimentam a planilha desenvolvida com o modelo de Pitzer que permite o estudo das
alterações no equilíbrio de fases do sistema em função de variações no processo.

3.2 Sistema de Salmoura Mercúrio
O saturador em estudo neste trabalho consiste de um tanque cilíndrico feito
de aço e revestido internamente com ebonite. Dentre os exemplos apresentados em
2.4.1, o que estaria conceitualmente mais próximo do estudado seria o modelo da
Figura 11. Nas duas situações, o fluxo de solução é ascendente e não há um
mecanismo para remover continuamente os sólidos acumulados.
O sistema de salmoura mercúrio possui quatro saturadores, os quais
trabalham em paralelo, e um tanque de estocagem de salmoura saturada. Apenas o
tanque de estocagem é dotado de isolamento.
O sal que alimenta os saturadores do sistema de salmoura mercúrio é
proveniente das centrífugas, localizadas na unidade que evapora a água do licor de
célula, Figura 13. Nestas centrífugas, se injeta água para recuperar a soda cáustica
presente no sal. Após esta lavagem, o sal segue para um tanque intermediário que
recebe salmoura saturada do tanque de estocagem, formando uma suspensão que irá
transportar o sal para o topo dos saturadores.
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Neste saturador mantém-se um leito de sal através do qual permeia a
salmoura diluída onde se enriquece em cloreto de sódio. A salmoura é injetada na
parte inferior do tanque e transborda pela parte superior. O leito dentro dos
saturadores tem altura mais do que suficiente para garantir que a salmoura atinja a
ponto de saturação em cloreto de sódio.

Centrífuga de Sal
Sal

Salmoura saturada

Suspensão de sal

Tanque de
Suspensão de Sal

Sal
Salmoura
diluída

Saturador

Tanque de
Estocagem

Figura 13: Fluxograma simplificado do sistema de saturação

Na parte inferior do saturador, próximo ao fundo, há um distribuidor, cujo
objetivo é propiciar um fluxo uniforme de salmoura dentro do tanque. Isto visa evitar
a formação de caminhos preferenciais que poderiam ocasionar zonas de alta
velocidade e, conseqüentemente, arrastar cristais de sal para a célula mercúrio. O
arraste é crítico, pois a presença de cristais na salmoura de alimentação das células
pode ocasionar curto circuito e, conseqüentemente, danos graves aos ânodos.
O distribuidor possui um tubo central de doze polegadas de diâmetro e
ramificações de quatro polegadas. Na extremidade do duto principal há três orifícios
de 3/8 de polegadas nas laterais e na face voltada para o fundo do tanque, enquanto
nas ramificações estes são de apenas ¼ de polegada. Não há orifícios na face
superior porque seriam facilmente obstruídos com o leito de sal que repousa sobre o
distribuidor. Na Figura 14 está uma ilustração do fluxo de salmoura no interior do
saturador.
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Salmoura
diluída

Figura 14: Vista superior do fundo do saturador, demonstrando o fluxo de salmoura no
distribuidor

O material de construção do distribuidor é poliéster reforçado com fibra de
vidro. Nas Figuras 15 e 16 pode-se observar o distribuidor colocado em um saturador
reformado em 2003.

Figura 15: Interior do saturador - distribuidor de salmoura
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O distribuidor fica apoiado em suportes, sendo que o duto principal
permanece a 0,3 m de distância do fundo do tanque. Na Figura 16 podem-se ver
alguns suportes nas tubulações secundárias.

Figura 16: Suportes do distribuidor de salmoura

A Figura 17 mostra umas das tubulações secundárias em detalhe, onde é
possível verificar o tamanho diminuto dos furos na lateral da tubulação comparado
ao diâmetro.

Figura 17: Detalhe dos pequenos furos na ramificação do distribuidor
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O saturador do sistema de salmoura mercúrio é retirado de operação
aproximadamente a cada dez anos para efetuar reparos em sua estrutura metálica e
substituição do revestimento. Desde a partida desta unidade de saturação, em 1980,
cada um dos quatros saturadores existentes já sofreram intervenções mais de uma
vez. Em todos esses eventos, notou-se que após a remoção do leito de sal
armazenado em seu interior uma espessa camada de sal permanecia agregada às
paredes.
A cristalização do sal nas paredes do saturador ocasiona problemas tanto
durante a sua operação quanto em sua manutenção. Em operação, o material
incrustado nas paredes reduz a capacidade efetiva de armazenagem de sal no tanque
e favorece o arraste de cristais para as células mercúrio devido à redução da área
transversal e, por conseguinte o aumento da velocidade do fluxo ascendente. Além
disso, ele retarda a ação de manutenção porque a retirada da incrustação é realizada
lentamente em função da limitação da unidade de tratamento que recebe o líquido
gerado para dissolver os cristais.
Os fatos acima poderiam ser desprezíveis para uma incrustação de alguns
centímetros. No entanto, isto não é o que ocorre neste saturadores. Na Figura 18
pode-se verificar as dimensões do tanque em questão, bem como o espaço ocupado
pelo sal cristalizado nas paredes após nove anos. O volume útil do tanque limpo é de
400 m3, após a retirada de operação havia sido reduzido para 235 m3. Isto representa
a perda de 166 m3, ou 41,4 % do volume original.

12,5 m
~1,5 m

6,4 m

Figura 18: Dimensões do saturador e vista superior da área ocupada pela incrustação
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3.3 Análise do Sal que Alimenta os Saturadores
A análise preliminar dos cristais de sal gerados na centrífuga e que
abastecem o saturador foi realizado em uma lupa Nikon, modelo SMZ 10 com
ampliação de quarenta vezes. Cristais de cloreto de sódio são encontrados na forma
cúbica. Observando o sal gerado a partir do sistema de salmoura das células
diafragma, pode-se verificar se forma dos cristais difere do esperado, indicando a
presença de uma espécie química que interfere com o seu crescimento.
A determinação da distribuição do tamanho dos cristais foi realizada em
aparelho Marca Beckman-Coulter, modelo LS 13320, de acordo com a norma ISO
13 320-1 de 1999: Particle Size Analysis- Laser diffraction methods Part 1. General
principles.

3.4 Análises da Incrustação
Algumas amostras de cristais retiradas da incrustação do saturador foram
analizadas por difratometria de raios-X para avaliar a sua cristalinidade e verificar a
presença de outras espécies além do cloreto de sódio. O aparelho utilizado foi o
RIGAKU, modelo Multiflex, utilizando-se radiação de Cu-Kα, na potência de 40kW
e 20mA. Os dados foram coletados na faixa de 2θ, fenda de divergência 0,5º, e fenda
de recepção de 0,3 mm.
Além disso, também foram caracterizadas quanto aos teores de cloreto,
clorato, cálcio, magnésio, ferro, mercúrio, sulfato e insolúveis. Os métodos utilizados
pela empresa têm como referência normas e literaturas específicas da indústria de
cloro-soda, como mostra a Tabela 3.
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Tabela 3: Métodos e equipamentos utilizados e literaturas de referências
Determinação
Cloretos
Cloratos

Método

Equipamento

Referências Utilizadas

Titulação com nitrato de

NBR-8258-ABNT, 1983 981-

mercúrio padronizado

ISO, 1973.

Dicromatometria

MB-2605 – ABNT, 1986.
Espectrofotômetro de

Cálcio e

Espectrofotometria de

Emissão Atômica ICP,

Magnésio

Absorção Atômica

fabricado pela ARL,

ISO 3698, 1976.

modelo 3410+

Ferro

Método fotométrico com
Tiocianato de Amônio

Espectrofotômetro

MB-2236 – ABNT, 1985

Visível, Marca Hach,

“Caustic Soda Handbook”,

Modelo DR4000

Diamond Shamrock,1977

espectrofotômento de
Mercúrio

Absorção Atômica sem

absorção atômica da

chama

marca Coleman,

MB-3158 – ABNT, 1989.

modelo MAS-50A
O íon sulfato é titulado
Sulfato

com solução de cloreto de

---

---

---

MB-603, 1990

bário em meio alcoólico.
Insolúveis

---

3.5 Perda Térmica
A temperatura é um dos fatores que podem propiciar a condição para a
ocorrência da incrustação. Para avaliar a relevância desse parâmetro deve-se antes
determinar o quanto ele varia. Por esta razão calculou-se a perda térmica no
saturador.
O cálculo foi realizado considerando-se o fluxo de calor através da parede
do tanque (qw), utilizando o coeficiente global de troca térmica, a área da superfície
do tanque que perde calor (Aw) e a diferença de temperatura entre o líquido (TL) e o
ar ambiente (TA). Como o fluxo de calor que atravessa da solução para o ambiente é
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o mesmo para cada seção transversal da parede, pode-se reescrevê-lo em função da
diferença de temperatura entre a salmoura e a superfície interna do saturador e o
respectivo coeficiente de troca térmica, ver equação (62).

⎛
⎞
q w = U w Aw ⎜⎜ TL − TA ⎟⎟ = hLW AW (TL − Tw )
⎝
⎠

( 62 )

O coeficiente global é dado pela soma dos coeficientes de troca térmica (h)
para cada trecho. No caso da parede do tanque, este coeficiente é calculado
considerando-se a espessura (e) e a condutividade do material. O subscrito AW indica
o trecho entre o ar ambiente e a parede e o subscrito LW entre o líquido e a parede.

e
e
e
1
1
1
=
+ M + r + c +
U hAW k M k r k c hLW

( 63 )

onde kM, kr, kc correspondem respectivamente à condutividade térmica da parede
metálica (170,0 W.m.ºC), do revestimento (0,173 W.m.ºC) [INCROPERA; DE WITT,
1992] e da camada de cristais incrustada no tanque (3,0E-02 W.m.ºC)

[KAUFMANN, 1971].

Tabela 4: Parâmetros utilizados no cálculo da perda térmica no saturador [PERRY;
GREEN, 1999; INCROPERA; DE WITT, 1992]

Unidade

Salmoura

Ar

k

W/m.K

5,71E-01

2,62E-02

Cp

kJ/kg.K

3320

1,00625

ρ

Kg/m3

1173,3

1,225

1,24E-06

0,0036

7,48E-06

1,79E-05

4,35E-02

0,71

β
µ
Pr

kg/(m.s)
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Utilizaram-se os parâmetros apresentados na Tabela 4 para obter o número
de Grashof (Gr):

Gr = L3 ρ 2 gβ∆T / µ 2

( 64 )

Na equação (64), L representa o nível de líquido no tanque, ρ é a densidade
do fluido, g a aceleração da gravidade, β o coeficiente para expansão térmica
volumétrica, ∆T a diferença de temperatura entre os dois pontos (líquido/ parede
interna e parede externa/ar ambiente) e µ a viscosidade do fluido.
Com os valores dos números de Prandtl (Pr) e Grashof, calculou-se o
número de Nusselt (Nu), utilizando a equação 65 para coeficientes de película para
paredes verticais. Esta equação se aplica tanto para o lado interior com líquido, como
para o exterior com ar ambiente [KUMANA; KOTHARI, 1982]:

(

Nu = 0 ,138Gr 0 ,36 Pr 0 ,175 − 0,55

)

( 65 )

Uma vez conhecido o número de Nusselt, obtém-se o coeficiente de troca
térmica (hLW e hAW) através da equação (66), permitindo o cálculo do coeficiente
global através da equação (63) e o fluxo de calor com a equação (62).

h =

Nu k
L

( 66 )
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3.6 Fluidodinâmica Computacional
O programa de fluidodinâmica foi utilizado para verificar o comportamento
dos fluxos de salmoura ácida diluída pela parte inferior e da suspensão alcalina de sal
no topo foi o CFX-5, comercializado pela ANSYS Inc. Os programas de
fluidodinâmica baseiam-se nas equações de transferência de momento, calor e massa
e servem para modelar sistemas de uma única fase ou multifásico. O conjunto de
equações resolvidas pelo CFX-5 são as equações de Navier-Stokes, para regime
transiente, em suas formas de conservação.
O modelo do saturador foi criado no CFX-5, mas algumas simplificações
foram necessárias para tornar possível a sua utilização. Uma delas foi definir as
entradas de salmoura no saturador a partir dos pequenos furos do distribuidor do
saturador, ao invés de considerar diretamente a partir do duto principal. Outra
simplificação está relacionada ao leito de sal que foi desenhado como um cilindro
imediatamente acima do distribuidor, sem envolvê-lo. O leito de sal foi aproximado
no modelo do CFX por uma fonte de momento. Isso correspondeu a um leito fixo
poroso com perdas direcionais apenas no sentido do fluxo, vertical. Para estimar
parâmetros no programa que define essas perdas, utilizaram-se as dimensões do
Saturador e das partículas que compõe o leito, bem como a vazão de salmoura que
permeia o mesmo.

3.7 Modelo de Pitzer
As equações de interação de Pitzer serviram de base para muitos autores no
estudo de modelos de solubilidade. A principal diferença entre os trabalhos
realizados está na faixa de validade dos modelos desenvolvidos. Diversos sistemas
foram estudados e diferem tanto na composição, como em temperatura.
Na década de 80, a maioria dos parâmetros ajustados para as equações de
Pitzer só era válida para temperaturas de 298 K. Posteriormente surgiram trabalhos
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que previam comportamento da mistura a temperaturas elevadas [PABALAN;
PITZER, 1987] e baixas [KÖNIGSBERGER, 1999; MARION, 2001].
O sistema utilizado também foi se tornando mais complexo com o tempo.
Harvie e Weare apresentaram em 1980 um modelo de solubilidade para o sistema
Na-K-Ca-Mg-Cl-SO4-H2O a 25 ºC. [HARVIE; WEARE, 1980]. Atualmente,
encontram-se disponíveis parâmetros para ácidos, bases e carbonatos.
Para este trabalho, dois sistemas foram verificados com o modelo de Pitzer,
Na-H-Cl-SO4-H2O e Na-Cl-SO4-OH-H2O. Isto porque a salmoura diluída que entra
pela parte inferior do saturador encontra-se ácida, pH de 2,5, e a suspensão de sal
alimentada pela parte superior está alcalina, pH igual a 10,5.
Os parâmetros utilizados no modelo foram extraídos de dois artigos
[MØLLER, 1988; CHRISTOV; MØLLER, 2004], ver Anexo 1. Após a elaborar a
planilha em Microsoft Excel, estes artigos também serviram para verificar a
consistência dos resultados fornecidos por esta.
A planilha com o modelo de Pitzer foi elaborada no Microsoft Excel e as
equações utilizadas foram extraídas de [PITZER, 1995], [PLUMMER et al, 1988] e
[PITZER, 1973]. Os parâmetros necessários para essas equações e que são
compatíveis com a faixa de temperatura do sistema foram obtidos nos artigos de
[CHRISTOV; MØLLER, 2004] e [MØLLER, 1988].
Uma cópia de um cálculo realizado com a planilha encontra-se no Anexo 1,
que permite visualizar como foi montada. Os dados de entrada na planilha são:
pressão, temperatura e composição do sistema em base molal (moles de soluto/ kg de
solvente). O resultado da planilha é o produto iônico para cada substância. No
entanto, para extrair alguma informação destes números, é necessário conhecer o
produto iônico que representa a condição de equilíbrio. A comparação do produto
iônico obtido com o de equilíbrio permite determinar se para a condição de entrada o
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sistema está supersaturado, produto iônico maior que o de equilíbrio, ou subsaturado,
valor menor que a referência.

3.7.1 Verificação do Modelo Pitzer Elaborado em Planilha Eletrônica
Os dados de entrada na planilha são temperatura, pressão e composição.
Com esta informação, calculam-se os parâmetros para a temperatura determinada,
bem como o coeficiente de atividade, a atividade e produto iônico para cada espécie.
A primeira verificação da planilha foi realizada comparando o coeficiente
médio de atividade do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio calculado com
valores da literatura. De fato, esta comparação foi feita em [CHRISTOV; MØLLER,
2004]. Como a planilha utiliza os mesmos parâmetros, o seu funcionamento correto
pode ser verificado comparando a curva calculada com a planilha com as curvas
existentes no artigo. As Figuras 19 e 20 apresentam os resultados obtidos com a
planilha e como coincidiram com os valores obtidos por Christov e Møller. Nestes
gráficos os pontos representam os valores extraídos do artigo [CHRISTOV;
MØLLER, 2004] e as linhas os resultados calculados com a planilha. As
concentrações nos gráficos estão expressas em molalidade.

6
0 ºC
coeficiente médio

5

25 ºC
100 ºC

4

modelo

3
2
1
0
0

2

4

6

8

m (HCl)

Figura 19: Coeficiente médio de atividade do HCl calculado com a planilha
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1,4

coeficiente médio

1,2
1,0
0,8
0,6
0 ºC
0,4

25 ºC

0,2

100 ºC
modelo

0,0
0

1

2

3

4

5

6

m (NaOH)

Figura 20: Coeficiente médio de atividade do NaOH calculado com a planilha

Para testar a planilha em sistemas ternários, utilizaram-se como dados de
entrada os valores obtidos no modelo de Christov e Møller. O resultado da planilha é
um valor de produto iônico para cada par de molalidade do HCl e NaOH. Se o
cálculo está sendo feito corretamente, deve-se obter um valor constante para esses
pares porque correspondem aos produtos de solubilidade (KPS). A Tabela 5
demonstra que para o sistema NaCl-HCl-H2O, em duas temperaturas distintas (0 e
80 ºC), obteve-se valores praticamente constantes do produto iônico.

7,0
0ºC

6,0

80ºC

m (NaCl)

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0

2

4

6

8

10

m (HCl)

Figura 21: Solubilidade da halita (NaCl) em função da concentração de HCl
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Tabela 5: Valores do Produto Iônico (IP) calculados com a planilha, utilizando os
valores da Figura 21

T(ºC)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

mNaCl
6,18
5,05
3,95
2,98
2,09
1,41
0,86
0,55
0,27
0,14
6,55
5,55
4,59
3,68
2,86
2,18
1,55
1,09
0,73
0,45
0,27

mHCl
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

IPNaCl
33,2
33,4
33,1
33,4
32,4
32,9
31,9
34,7
30,3
27,9
41,2
41,1
41,1
40,6
40,5
41,6
40,4
41,3
40,8
38,5
35,4

A mesma verificação foi feita com êxito para os sistemas NaCl-NaOH-H2O
e Na2SO4-NaOH-H2O e NaCl-Na2SO4-H2O, cujos os resultados estão contidos nas
Tabelas 6 a 8.
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Figura 22: Solubilidade da halita (NaCl) em função da concentração de NaOH

Tabela 6: Valores do Produto Iônico (IP) calculados com a planilha, utilizando os
valores da Figura 22

T(ºC)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

mNaCl
6,13
5,60
5,08
4,55
4,06
3,56
3,09
2,66
2,22
1,87
1,52
7,95
7,60
7,23
6,83
6,48
6,07
5,71
5,36
4,96
4,64
4,26

mNaOH
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

IPNaCl
32,1
32,1
32,0
31,6
31,8
31,4
31,4
31,7
31,0
32,0
32,2
16,0
16,2
16,3
16,3
16,4
16,3
16,4
16,5
16,4
16,5
16,3
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Figura 23: Solubilidade do sulfato de sódio em função da concentração de NaOH

Tabela 7: Valores do Produto Iônico (IP) calculados com a planilha, utilizando os
valores da Figura 23

T(ºC)
100
100
100
100
100
100
100
100
100

mNa2SO4
3,00
2,33
1,89
1,53
1,23
0,95
0,73
0,56
0,46

mNaOH
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00

IPNa2SO4
0,20
0,13
0,11
0,10
0,10
0,10
0,11
0,12
0,14

m (Na2SO4)
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Figura 24: Solubilidade do sulfato de sódio no sistema Na2SO4-NaCl-H2O

Tabela 8: Valores do Produto Iônico (IP) calculados com a planilha, utilizando os
valores da Figura 24

T(ºC)
30
30
30
30
30
30
30
150
150
150
150
150
150
150

mNaCl
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

mNa2SO4 IPNa2SO4
2,22
0,35
1,92
0,34
1,64
0,34
1,40
0,35
1,15
0,35
0,98
0,37
0,38
0,80
2,26
0,032
1,69
0,023
1,26
0,020
0,96
0,020
0,77
0,020
0,64
0,019
0,56
0,018

A validade do modelo para cada sistema é limitada pelos experimentos
realizados para determinar os parâmetros das equações. Os gráficos utilizados para
validar a planilha com o modelo indicam esses limites com relação às concentrações.
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Para a temperatura, a menor faixa estudada para o conjunto de parâmetros utilizados
é de 25 a 85,7ºC, embora para alguns parâmetros seja válida de 0 a 300ºC. Para o
sistema em estudo, não há restrição com relação a nenhum desses aspectos porque a
condição do processo está compreendida nestas regiões.
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4 Resultados e Discussão
4.1 Introdução
Neste capítulo descreve-se inicialmente o sistema de salmoura de mercúrio.
A seguir são apresentados os resultados das caracterizações físico-químicas das
amostras e o efeito da temperatura no sistema. O modelo de Pitzer e o modelo de
fluidodinâmica computacional (CFX) foram utilizados para estudar as condições de
operação do Saturador em situações específicas, além do regime normal. Ao final são
discutidos os mecanismos da incrustação.

4.2 Cristalização nos Saturadores Mercúrio
Antes de examinar o material incrustado na parede do saturador, verificouse a forma dos cristais de sal que entram nesse, proveniente da centrífuga na unidade
de Evaporação. A alteração do formato dos cristais poderia fornecer uma indicação
se alguma impureza no Sistema de Tratamento de Salmoura estava favorecendo a
incrustação no interior do saturador.
As fotos na Figura 25 foram obtidas com uma lupa e representam os cristais
que abastecem o saturador. Observam-se vários cristais cúbicos, que é a forma
usualmente apresentada pelo cloreto de sódio, descartando a hipótese que a presença
de uma impureza interfere no hábito cristalino na cristalização do cloreto de sódio.
Os cristais possuem tamanho médio de 442,9 mícrons, conforme análise apresentada
no Anexo 2.
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(a)

(b)
Figura 25: Imagens em lupa do cloreto de sódio, aumento 40x. A escala completa
equivale a 1 mm.

4.2.1 Avaliação da Cristalização
O saturador não possui aberturas na parte superior que permita inspecionálo após a retirada do sal estocado. Desta forma, não há muitos registros sobre as
incrustações anteriores. No entanto, durante este trabalho, um dos saturadores foi
retirado de operação para realizar a manutenção e parte do tampo do tanque foi
removida com o intuito de verificar a real extensão da cristalização, que pode ser
vista na Figura 26.
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A primeira camada de cristais de sal que se pode ver está localizada um
pouco acima do transbordo do tanque e não faz parte da incrustação. Esta apresenta
características diferentes do restante e foi facilmente removida. Além disso, alguns
canais podem ser vistos nas Figuras 26 e 27 e que não foram registrados na
incrustação, a qual se inicia abaixo do transbordo do saturador e é bem compacta. Na
Figura 28, vê-se a saída de salmoura de dentro do tanque e a camada mencionada
acima desta.
Com a inspeção interna do vaso pela abertura superior, também foi possível
determinar algumas características, como a uniformidade da espessura da
cristalização ao longo da altura, ver Figura 29. Para checar a espessura e retirar mais
amostras da camada de cristais de sal, removeu-se uma outra parte do tampo
diametralmente oposto ao primeiro.

Figura 26: Vista superior do saturador sem parte do tampo. A espessura da
incrustação é de aproximadamente 1,5 metros.
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Figura 27: Detalhe da camada de sal acima do transbordo com os canais

Figura 28: Detalhe da camada de sal acima do nível do transbordo

Na Figura 29 também é possível verificar alguns pontos brilhantes que
refletiram a luz da câmera. Esses pontos são cristais de tamanhos maiores que podem
ser vistos nas fotos tiradas de algumas amostras.
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Figura 29: Vista superior do interior do saturador

A incrustação não é facilmente removida. Vários métodos para removê-la
mecanicamente foram tentados sem sucesso. O único ponto de acesso ao tanque é
uma boca de visita que está localizada na parte inferior. Liberá-la para ter acesso ao
interior também não é uma tarefa simples, ver Figura 30.
A alternativa adotada é dissolver o sal com condensado, formando salmoura
que é bombeada para a unidade de tratamento de efluentes mercuriais. Esta é uma
ação demorada porque a unidade de tratamento não comporta grandes volumes de
salmoura, além do fato de que altas concentrações de cloreto de sódio interferem na
eficiência do tratamento de remoção de mercúrio, contribuindo para reduzir a
velocidade do escoamento do líquido gerado na limpeza do saturador e,
conseqüentemente, a remoção do sal cristalizado. Este procedimento de dissolução é
conduzido até que possa ser feita a remoção mecânica da incrustação.
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Figura 30: Boca de visita do saturador, parte inferior

Após inspecionar e coletar material da parte superior do saturador, o mesmo
foi feito na parte inferior. O aspecto da incrustação difere com relação à parte
superior em tamanho dos cristais, os quais são menores nessa região. A Figura 31
complementa a Figura 29 e permite confirmar a uniformidade da incrustação
observada.
A Figura 32 mostra uma foto tirada da parte inferior do saturador. Neste
momento já havia sido retirado o material que obstruía a boca de visita, permitindo
tirar a foto da figura 31. É interessante destacar na Figura 32 que o próprio
distribuidor de salmoura foi envolvido pela incrustação formada no tanque. O projeto
deste distribuidor não é similar ao apresentado anteriormente e foi uma das tentativas
realizadas na manutenção anterior desse saturador para minimizar a incrustação. Esse
projeto (Figura 32) apresenta um número muito maior de tubulações secundárias, o
que pode haver favorecido a sua obstrução devido à menor velocidade do fluido.
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Figura 31: Vista do interior do saturador a partir do fundo

Figura 32: Detalhe da incrustação envolvendo o distribuidor de salmoura
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4.2.2 Coleta de Amostras
Concluída a inspeção visual do saturador, recolheram-se amostras para
realizar a caracterização da incrustação. Determinar a composição da incrustação é
um dos passos importantes para entender a razão da ocorrência deste fenômeno.
Como o fator que desencadeia o início do processo de cristalização pode ser distinto
do restante, coletaram-se amostras junto à parede e outras um pouco mais distantes
para avaliar essas diferenças. O mesmo foi feito verticalmente. Retiraram-se
amostras no fundo e no topo do saturador.
Abaixo do nível do transbordo de salmoura saturada, o sal cristalizado
estava bem coeso, dificultando a coleta. A camada de sal que se encontrava apenas
depositada sobre a incrustação foi facilmente removida, juntamente com parte do sal
cristalizado, antes de serem retiradas as primeiras amostras. As Figuras 33 a 36
ilustram o esforço para realizar a coleta das amostras e o aparato necessário para
efetuar o trabalho.

Figura 33: Parte superior do saturador, lado oposto à alimentação de sal.
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Figura 34: Parte superior do saturador próximo à alimentação da suspensão de sal.

Figura 35: Parte superior do saturador, preparação para coleta de amostra próximo à
parede.
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(a)

(b)
Figura 36: Parte inferior do saturador, retirada de amostra próximo à boca de visita
(destacada em vermelho).

4.2.3 Amostras
A seguir são apresentadas fotos das amostras obtidas em cada região do
saturador. A heterogeneidade entre as amostras é clara, algumas vezes até para uma
mesma amostra. Este é o caso da Figura 37, onde se observam duas fases com
tamanhos de cristal e coloração diferentes. Para melhor avaliar as amostras, elas
foram separadas entre topo e fundo.
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Amostras coletadas na parte inferior:

Lado parede
7 cm

10 cm
(a)

(b)

Figura 37: Amostras retiradas na boca de visita, junto à parede.

Nas Figuras 37, 38 e 39, a maior diferença é realmente o tamanho do cristal,
o qual dá um indício do tempo de crescimento. As amostras na Figura 37 apresentam
uma camada de cristais grandes e bem definidos, que sugere uma velocidade de
crescimento lenta e outra camada opaca, característica de cristais finos empedrados.
Esta é a mesma característica da amostra da Figura 38, retirada a cerca de 20 cm da
parede.
Na Figura 39, retirada em região próxima à parede, é possível se observar
cristais grandes e bem formados, envoltos por cristais finos, indicando que no
sistema ocorre o envelhecimento.
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15 cm
Figura 38: Amostra retirada no centro da boca de visita, distante cerca de 20 cm da
parede (Figura 36)

15 cm

Figura 39: Amostra acima da boca de visita, próxima a parede.
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Amostras coletadas na parte superior, próximo a alimentação de suspensão
de sal:
Nas figuras 40 e 41, as partes mais escuras estavam encostadas na parede do
saturador. Pode-se notar a formação de cristais maiores, com crescimento orientado
em direção ao centro. Na Figura 42 observa-se outra amostra da mesma região com
as mesmas características, porém, bastante escurecida.

15 cm
Figura 40: Incrustação, lado escuro junto à parede.

10 cm

Figura 41: Amostras retiradas na mesma altura, porém com distâncias distintas da
parede.
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20 cm
Figura 42: Incrustação com coloração escura, retirada próximo a parede. À direita a
mesma amostra em detalhe.

Amostras coletadas na parte superior, oposta a alimentação de suspensão de sal:
Na Figura 43 apresenta-se a foto do material coletado na parte superior do
saturador, na abertura feita do lado diametralmente oposto à alimentação de sal. O
intuito foi de tentar identificar diferenças entre as amostras do topo em função da
distância da alimentação da suspensão de sal. No entanto, verificou-se visualmente
que a amostra é similar com as amostras do topo apresentadas anteriormente.
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20 cm

Figura 43: Amostra retirada próximo à parede

Comparando-se as amostras retiradas do topo do saturador com aquelas
obtidas na parte inferior, constata-se que a distribuição de tamanho dos cristais é
distinta; na parte superior prevalece a formação de cristais maiores, enquanto no
fundo alguns cristais maiores estão envoltos por uma grande quantidade de cristais
menores, conforme apresentado na Figura 39.

4.2.4 Análise do material incrustado

Difração de Raios-X
A análise das amostras da parte superior e inferior do saturador por difração
de raios-X revelaram que a parte cristalina das amostras é composta
substancialmente por cloreto de sódio. Os resultados da difração de raios-X estão na
Figura 44 e não se nota diferença entre os picos principais de cada amostra, que
caracterizam exclusivamente o cloreto de sódio. Desta forma, a concentração de
outras substâncias, se presentes é pequena com relação ao cloreto de sódio.
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Figura 44: Resultado da difração de raios-X

Alterando-se as escalas para observar em detalhe o gráfico e os picos
característicos de cada amostra obtido na difração de raios-X, nota-se que as curvas
apresentam alturas distintas. A altura do pico está relacionada à qualidade do cristal
presente na amostra e a sua largura do pico à meia altura indica o quão cristalino é o
material. Quanto maior a largura do pico a meia altura, menos cristalina é a amostra.
Para auxiliar na interpretação do gráfico da Figura 45, listou-se na Tabela 9
para cada amostra uma indicação de cristalinidade relativa. Esta última corresponde
ao inverso da divisão da largura a meia altura da amostra pelo maior valor observado
entre essas amostras, de modo que o maior coeficiente de cristalinidade relativa
indica a amostra mais cristalina.
A amostra de topo retirada no lado oposto à alimentação está dividida em A
e B devido à coloração. A amostra A era totalmente branca e a B apresentava um tom
avermelhado. Observa-se na Tabela 9 que a amostra mais amorfa, menos cristalina,
está na parte inferior do saturador, distante da parede. As amostras próximas à
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parede, independente da altura, e as amostras do topo do saturador possuem uma
cristalinidade maior e conseqüentemente, uma dissolução relativamente mais difícil.

19900
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Fundo/ centro
Fundo/ Parede

17900

15900
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31,8

32
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32,4

Ângulo de Varredura (2θ)

Figura 45: Detalhe dos picos obtidos na análise de difração de raios-X

Tabela 9: Cristalinidade relativa das amostras

Amostras
Superior/ parede
Superior/ oposto A
Superior/ oposto B
Fundo/ centro
Fundo/ parede

Cristalinidade
relativa
114%
116%
111%
100%
109%

Análises Químicas
Foram realizadas também análises químicas do material incrustado para
verificar a presença de algumas espécies contidas na solução que não haviam sido
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detectadas pela difração. A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos para cada
amostra.

Tabela 10: Análise química das amostras

Parâmetro
ClO3
Ca
Mg
Fe
Hg
Na2SO4
Insolúveis
Parâmetro
ClO3
Ca
Mg
Fe
Hg
Na2SO4
Insolúveis

Unidade
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%
Unidade
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
%

Inferior-parede
central superfície
0,02
0,03
9,4
11,3
4,3
5,9
8,3
76,9
0,1
0,5
0,002
0,1738

Inferiorcentro
<0,01
23,3
4,1
2,0
<0,1
0,003

Superior-parede
central superfície
0,01
0,01
28,2
37,8
4,8
6,6
89,9
8202,1
0,3
0,7
0,006
4,165

Oposto alim.-parede Oposto alim.centro
central superfície
0,01
0,03
0,02
31
41,4
4,4
5,4
7,4
4,4
63,7
1516
32,1
0,2
0,4
0,1
0,081
1,481
0,004

*O limite de detecção para a análise de Na2SO4 igual a 100 ppm.

A substância que está presente na salmoura em maior concentração depois
do cloreto de sódio é o sulfato de sódio, cujo teor médio é 40 g/L. Em nenhuma das
amostras sólidas foi detectada sua presença e as concentrações obtidas para outras
espécies também foram muito pequenas, confirmando o resultado da difração de que
a incrustação é composta basicamente de cloreto de sódio.
Algumas amostras que possuíam características bem distintas foram
divididas em duas partes: central e superfície, esta última representa a porção
localizada junto à parede. Esta divisão foi importante porque se nota claramente a
contaminação com ferro, o que pode ser um indício da falha do revestimento naquele
ponto ou ainda que parte do revestimento foi retirada junto com a amostra. Esta
hipótese é reforçada pelo elevado teor de insolúveis encontrados nessas amostras.
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4.3 Efeito Térmico
A ausência de isolamento térmico no saturador e a uniformidade da
incrustação ao longo da parede levam a suspeitar do efeito da temperatura sobre o
sistema. O ensaio descrito nesta seção teve por objetivo obter indícios da influência
da redução de temperatura na salmoura como um dos fatores responsáveis pela
incrustação.
Esse ensaio consistiu em coletar uma amostra de salmoura saturada na saída
do saturador, que opera a 80ºC, e permitir que esta resfriasse até a temperatura
ambiente. O intuito foi verificar se a composição do material que cristalizou apenas
pela redução da temperatura da solução apresenta a mesma composição da
incrustação no saturador. Composições distintas indicariam que algum outro fator
participa no mecanismo de formação da incrustação. A Tabela 11 lista os valores
obtidos para a salmoura original e a fase líquida após o resfriamento e a Tabela 12, o
resultado da fase sólida.

Tabela 11: Análise da salmoura e da fase líquida após o resfriamento
Parâmetro Unidade
g/L
ClO3
Ca
mg/L
Mg
mg/L
Fe
mg/L
Hg
mg/L
Na2SO4
g/L
Insolúveis
mg/L

Salmoura
0,36
2,8
0,1
0,2
8,8
44
-

Líquido
0,37
1,7
0,2
0,4
8,4
43
-

Tabela 12: Análise do sólido obtido com o resfriamento
Parâmetro Unidade
%
ClO3
ppm
Ca
ppm
Mg
Fe
ppm
ppm
Hg
ppm
Na2SO4
%
Insolúveis

Sólido
<0,01
17,2
4,3
0,4
2,5
0,026
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Notam-se pequenas variações nas concentrações dos compostos da solução
original comparada à fase líquida final. Verifica-se também a precipitação de parte
do cálcio e do mercúrio. Em termos de ordem de grandeza, o resultado analítico do
precipitado da salmoura resfriada é similar ao das amostras de incrustação
analisadas. Não se pode afirmar, no entanto, que a temperatura seja o único fator do
que foi observado no saturador, mas certamente propicia condições para a formação
da fase sólida.

4.3.1 Perda Térmica
Uma vez identificada em laboratório a sensibilidade do sistema à
temperatura, é necessário determinar se o equipamento industrial, que não é isolado
termicamente permite que a salmoura sofra variações de temperatura suficientes para
ocasionar a redução da solubilidade do cloreto de sódio. Na região onde a planta está
localizada, no sudeste do Brasil, a temperatura ambiente ao longo do ano algumas
vezes atinge valores abaixo de 15ºC.
A Figura 46 ilustra a parede do tanque em corte, formada da esquerda para a
direita por uma chapa de aço, pelo revestimento interno de ebonite e uma camada de
cristais de cloreto de sódio. Tw e Tws representam respectivamente a temperatura da
parede interna e externa do tanque. A espessura da chapa é 6,35 mm (¼ de polegada)
e do revestimento, 5 mm. Variou-se a espessura da camada de cristais incrustado na
parede do tanque de praticamente zero a um metro e meio.
Para o cálculo da perda térmica do saturador considerou-se a temperatura da
salmoura de 80ºC e para o ar ambiente igual a 16ºC, que corresponde a médias das
temperaturas mínimas dos meses de Junho a Outubro de 2003.
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revestimento
metal
incrustação
Tws

Tw

Ar

Salmoura

Figura 46: Parede do tanque, considerando a estrutura metálica, revestimento interno e
a incrustação.

O coeficiente global de troca térmica é alterado com o aumento da
incrustação que passa a atuar como se fosse um isolante térmico. O fluxo de calor do
saturador para o ambiente diminui e a temperatura na parede interna aumenta. Na
Tabela 13 estão listados os resultados destes cálculos, baseados nas equações
apresentadas no item 3.5. A primeira coluna se refere à espessura da incrustação,
sendo que o valor de 1,0E-09 representa a condição com a parede do tanque limpa.

Tabela 13: Fluxo de calor, temperatura da superfície interna (Tw) e externa (Tws) do
tanque.

ecristal

qw

Tw

Tws

[m]

[J/s]

[ºC]

[ºC]

1,0E-09

128.650

73,0

58,2

0,001

97.006

74,3

50,3

0,01

32.105

77,5

31,2

0,1

4.473

79,4

19,6

1,0

476

79,9

16,7

1,5

319

79,9

16,5

A redução do fluxo de calor (qw) quando a camada de cristal atinge 0,1 m é
bastante significativa, permitindo que a temperatura na superfície fique muito
próxima à da salmoura. Ou seja, o resfriamento da superfície pode ser um dos
desencadeantes da formação da camada de incrustação no saturador, porém, após
esta camada de incrustação atingir cerca de 10 cm forma-se uma camada de
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isolamento térmico internamente ao saturador. Isto indica que há outros fatores além
da troca térmica contribuindo para o avanço da camada de sal. A Figura 47.
apresenta os perfis de temperatura obtidos.
Se o tanque fosse revestido externamente com um material isolante o efeito
da temperatura seria diminuído significativamente. Considerando um isolante típico
como mantas de fibra mineral de 38 mm de espessura (1½ polegadas), com
condutividade térmica de 0,045 J/s.m.K e realizando o mesmo cálculo, verifica-se
que a temperatura na superfície interna seria de 78,5 ºC. Nesta condição o fluxo de

Temperatura [ºC]

calor para o ambiente reduz-se a cerca de 25% do valor original.
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1,6

Espessura da camada de sal [m]

Figura 47: Perfis de temperatura das superfícies interna e externa do tanque.
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4.5 Condição Normal de Operação dos Saturadores
Os saturadores recebem uma vazão de 118.000 kg/h de salmoura diluída
(concentração mássica de 23% e pH 2,5), proveniente das células de mercúrio,
alimentada na região inferior e uma vazão no topo de 10.000 kg/h de salmoura
saturada, contendo cerca de 5.000 kg/h de cristais de cloreto de sódio (com teor de
0,23% em massa de sulfato de sódio). A figura 48 ilustra os fluxos do saturador e a
composição das correntes é apresentada na tabela 14.
Assim, considerando-se essa vazão de fundo de salmoura, o tempo
necessário para que a solução de fundo atinja o topo é inferior a quatro horas. O sal
alimentado no topo demanda cerca de 4,4 dias para atingir o fundo, isto sem
considerar o horário de ponta e admitindo que a partícula de sal no topo se
movimenta em direção ao fundo pela dissolução apenas dos cristais de sal na parte
inferior. A solução de fundo satura após percorrer os primeiros metros através do
leito de sal, antes de ser neutralizada no topo, gerando um primeiro ponto de
supersaturação. Além disso, a maior parte dos cristais alimentados no topo chega ao
fundo com tamanho sensivelmente reduzido.

Suspensão de sal
Salmoura
concentrada

3

2
Sal
Salmoura
diluída

1
Saturador

Figura 48: Identificação das correntes de processo no saturador

82

Tabela 14: Correntes do processo de um saturador de salmoura
1
FASE LÍQUIDA
NaCl
Na2SO4
NaOH
H2O
Fluxo Fase Líquida

2

3

massa %

kg/h

massa %

kg/h

massa %

kg/h

23,00%
3,26%

27.140
3.850

73,74%
100,00%

87.013
118.000

26,10%
3,14%
0,0011%
70,75%
99,99%

33.408
4.019
1,41
90.560
128.000

26,14%
3,16%
0,17%
70,53%
100,00%

1.307
158
9
3.527
5.000

99,77%
0,23%

4.989
12
5.000

FASE SÓLIDA
NaCl
Na2SO4
Fluxo Fase Sólida
FLUXO TOTAL

118.000

128.000

10.000

pH
Temperatura [ºC]
Densidade [g/L]

2,5
82
1170

10,5
80
1208

11,2
77
1208

Vazão [m3/h]

100,9

106,0

4,1

4.6 Modelo de Pitzer
Constatado que a temperatura não é o único fator que colabora para a
ocorrência da incrustação, utilizou-se o modelo de Pitzer para estudar as diversas
situações a que o saturador é exposto. Desta forma podem-se avaliar as variações de
composição e temperatura simultaneamente e o efeito resultante na condição de
equilíbrio do sistema.
Para avaliar a condição normal de operação, foram utilizados os valores da
tabela 14 no modelo de Pitzer que serviram de base para posterior comparação com
situações particulares e assim verificar quais as situações que contribuem para a
cristalização no saturador.
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As interações do saturador com outros equipamentos, processos e o próprio
ambiente ocasionam flutuações na condição do fluido no seu interior, como a
concentração de sulfato de sódio na salmoura e o pH.
A concentração de sulfato de sódio é um fator que apresenta uma faixa
relativamente ampla de variação em operação normal. O controle do sulfato é feito
pela purga de parte da salmoura e adição correspondente de água no sistema. Embora
nos anos de 2002 e 2003 tenham sido registrados teores entre 24 e 48 g/L, o que
efetivamente interfere no equilíbrio do saturador é a diferença no teor entre a
corrente que entra diluída na parte inferior e sai saturada na parte superior, pois a
corrente de sal que abastece o saturador carrega consigo o sulfato de sódio que é
introduzido no sistema. Sob esta ótica, neste mesmo período verificou-se em vinte
quatro horas uma variação de 2 g/L na concentração de sulfato.
O pH é um parâmetro que varia consideravelmente porque entra na parte
inferior com 2,5 e deixa o saturador em torno de 10,5 devido ao teor de hidróxido de
sódio na corrente de suspensão de sal. A salmoura alcalina que deixa o saturador é
acidificada antes de seguir para a eletrólise. Como a própria salmoura saturada forma
a suspensão de sal que abastece o saturador, no início de operação, podem ocorrer
flutuações do pH, permitindo que esse se eleve, ou no caso de uma correção da
adição acentuada de ácido, que o pH sofra uma queda acentuada. Seria improvável
que erros operacionais ocasionassem esse fato em todos os saturadores ao longo dos
anos, provocando variações bruscas de pH. No entanto, há um evento que também
introduz mudanças tanto no pH quanto no teor de sulfato na condição observada no
regime permanente, chamado de horário de ponta.

4.6.1 Horário de Ponta
A produção da unidade com células mercúrio é interrompida diariamente,
com exceção de finais de semana e feriados nacionais, em função do horário de
ponta, que se inicia às 17:30 e se estende até às 20:30. Nesse intervalo ocorre um
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aumento do consumo energético doméstico e a tarifa da energia é maior para inibir a
utilização industrial e equilibrar os consumos.
A eletrólise mercúrio não opera durante o horário de ponta. Essa é uma
decisão baseada em uma análise econômica que depende tanto do custo da energia
quanto do valor dos produtos no mercado. Por uma restrição da tecnologia
empregada, a eletrólise com célula diafragma permanece em operação continuamente
sem reduzir a carga durante o horário de ponta, o que implica no abastecimento dos
saturadores do sistema de salmoura mercúrio pela unidade de evaporação de soda
cáustica. O saturador recebe apenas a suspensão de sal que é bombeada com a
própria salmoura saturada gerada, sem admitir a solução diluída ácida pela parte
inferior. O sal gerado na centrífuga, como dito anteriormente, contém hidróxido de
sódio e sulfato de sódio, ocasionando a alteração no pH e na composição no interior
do saturador.
Uma estimativa desta nova condição está estimada na Tabela 15. Esta
considerou que o líquido acima do leito de sal no início do horário de ponta já estava
alcalino e a composição foi alterada com a entrada do sal durante este período.

Tabela 15: Composição após o horário de ponta

NaCl
Na2SO4
NaOH
H2 O

Início
26,0%
3,14%
0,001%
70,8%

Final
26,0%
3,15%
0,009%
70,8%

4.6.2 Resultados do Modelo
As situações descritas até este momento serviram como ponto de partida
para o estudo do sistema com o Modelo de Pitzer. Cada linha na Tabela 16 apresenta
os valores utilizados como dados de entrada no modelo e o respectivo produto iônico
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obtido para essas situações. A primeira linha está destacada porque serviu como
referência para avaliar as demais condições. Esta representa a composição da saída
do saturador em operação normal. O Produto Iônico da situação de referência é
36,56. Se para uma dada condição o valor é inferior, indica que a solução está
subsaturada. Quando o valor está acima, significa que a composição ultrapassou o
limite da saturação e ocorre a precipitação de cloreto de sódio. Neste caso, uma nova
concentração é calculada de forma a igualar-se com o produto iônico de referência.
Em seguida uma descrição sucinta das condições avaliadas na Tabela 16 que
levam em conta as possibilidades descritas do sistema sofrer perturbações:
•

Entrada do saturador: considera a composição na entrada do tanque
em operação normal. Certamente subsaturada, mas colocada aqui
para servir de parâmetro também.

•

Temperatura parede: considera a temperatura na parede calculada no
item de perda térmica, considerando a ausência de incrustação.

•

pH na saída igual a 12: algumas perturbações esporádicas no
processo causam flutuações no pH entre 8 e 12.

•

pH na saída igual a 8: idem ao anterior.

•

Término Horário de Ponta: utiliza a composição estimada no término
do período, associada ao efeito de perda térmica (Tabela 15).

•

Salmoura ácida e saturada: No meio do leito a salmoura encontra-se
saturada, porém ainda está ácida. O intuito é verificar o que acontece
quando o pH desta é alterado para alcalino.

Tabela 16: Produto iônico fornecido pelo modelo para cada situação
Condição
Saída do Saturador
Entrada do Saturador
Temperatura parede
pH na saida igual a 12
pH na saida igual a 8
Término Horário de ponta
Salmoura ácida e saturada

T(ºC)
80,0
80,0
73,0
80,0
80,0
73,0
80,0

%
NaCl
26,0%
22,9%
26,0%
26,0%
26,0%
26,0%
26,0%

%
Na2SO4
3,1%
3,4%
3,1%
3,1%
3,1%
3,2%
3,1%

%
HCl
0,0000%
0,0096%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0096%

%
NaOH
0,0011%
0,0000%
0,0011%
0,0334%
0,0000%
0,0090%
0,0000%

IPNaCl
36,56
22,61
38,52
36,72
36,56
38,68
36,64
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Apesar de pontual, esta análise preliminar permite verificar alguns fatos no
sistema em estudo. Para uma alteração do pH entre 8 e 12 da salmoura saturada, bem
como para o caso da salmoura ácida, não foi verificada uma condição que levasse à
supersaturação da salmoura e, conseqüentemente, à ocorrência da cristalização.
Para as demais situações observou-se que o produto iônico está acima da
condição de referência. Para estes casos foi calculada a nova concentração, listada na
Tabela 17. Comparando esses valores com a concentração da referência, 26%, notase o decréscimo da solubilidade mais relevante na situação de perda térmica e após o
horário de ponta, associado com a perda térmica.

Tabela 17: Nova concentração para cada condição.

NaCl
[% p/p]
Temperatura parede
pH na saida igual a 12
pH na saida igual a 8
Término Horário de ponta

25,68
25,97
26,00
25,65

Utilizando o modelo de Pitzer para aprofundar a análise em função dos
principais fatores, no lugar de apenas abordar casos particulares, construíram-se os
gráficos apresentados nas Figuras 49 a 51. Esses consideram a condição em regime
(80ºC, 26% de NaCl e 3,14% de Na2SO4) e varia-se um dos parâmetros, permitindo
observar a sua influência.
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26,4%

NaCl [% p/p]

26,2%
26,0%
25,8%
25,6%
25,4%
25,2%
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4,5%

Na 2SO4 [%]

Figura 49: Redução da solubilidade do NaCl com o aumento do Na2SO4
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Figura 50: Solubilidade do NaCl em função do pH

Observando-se as Figuras 49 e 50, verifica-se que a variação no sulfato de
sódio no interior do saturador afeta a solubilidade do cloreto de sódio, enquanto o pH
não gera um efeito representativo. A redução na solubilidade do cloreto de sódio com
relação ao sulfato é proporcional ao aumento da concentração deste último. No caso
do pH, apenas nos extremos a sua interação se torna significativa. Nestas regiões, as
concentrações de íons H+ e OH-, alteram a condição de equilíbrio, reduzindo a
solubilidade do cloreto de sódio. Para valores de pH ao redor da neutralidade da
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solução, a concentração de ambos os íons não tem influência suficiente nos cálculos
pelo modelo que resulte na alteração da solubilidade.
Em função da faixa de pH a que o saturador está exposto, constata-se que
dificilmente seria atingida uma condição de redução abrupta da solubilidade do
cloreto de sódio ocasionado pela alteração do pH.
Para o sulfato é um pouco diferente, a solubilidade do cloreto de sódio
demonstra ser sensível à variação do teor de sulfato, mesmo quando este varia apenas
alguns décimos de porcentagem mássica. Essa pequena variação no teor de sulfato é
exatamente o que acontece durante o horário de ponta, no topo do saturador e
também ao longo do tempo em todo o volume do equipamento, em função da purga
do sistema ser insuficiente e permitir o aumento do teor de sulfato na salmoura.
28,5%
Modelo

28,0%
NaCl [% p/p]

Kaufmann
27,5%
27,0%
26,5%
26,0%
25,5%
25,0%
60

65

70

75

80

85

90

Temperatura [ºC]

Figura 51: Comparação das solubilidades do NaCl calculada e o da literatura

A Figura 51 apresenta a solubilidade do cloreto de sódio em função da
temperatura calculada pelo modelo para a composição normal da salmoura. Como
pode ser verificado nessa figura o comportamento é similar ao encontrado na
literatura para soluções do sal puro em água. A inclinação obtida com o modelo para
o sistema em estudo é ligeiramente mais acentuada, refletindo uma sensibilidade um
pouco maior da solubilidade com relação à temperatura. Os valores absolutos
diferem por causa da presença do sulfato de sódio.
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4.7 Perfis de Velocidade e Concentração Obtidas por FluidoDinâmica Computacional
Utilizando-se fluido-dinâmica computacional, foi desenvolvido um modelo
para o saturador no programa CFX-5 para auxiliar a visualização do que ocorre no
interior da saturador sob o aspecto de perfil de velocidades e gradiente de pH.
Considerando as dimensões do vaso e as condições de contorno de acordo
com a Tabela 14, alimentou-se o modelo do CFX-5. A escala no lado esquerdo das
figuras indica a intensidade da velocidade ou a fração mássica, lembrando que se
utilizou a fração mássica para avaliar a mistura das correntes ácida e alcalina. Ou
seja, para uma região que apresente composição igual a um, representa que ali há
somente a corrente ácida, pH igual a 2,5.
Na Figura 52 está representado o distribuidor de salmoura, localizado no
fundo do tanque. Os maiores valores de velocidade se encontram próximos aos
pequenos furos das ramificações secundárias. A fração mássica nesta seção é igual à
unidade porque indica que há somente o fluido diluído e ácido.

90

(a)

(b)

Figura 52: Vista do modelo do distribuidor de salmoura, a) velocidade; b) fração
mássica

Na figura 52(a) observam-se regiões de velocidades muito baixas,
localizadas nas pontas das ramificações e próximo à base do duto principal do
distribuidor. O perfil de velocidade nesta região é complementado com a Figura 53, a
qual permite visualizar todo o saturador. A vista nesta figura permite visualizar na
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parte inferior, a entrada de salmoura pelo duto principal. O leito de sal distribui o
fluxo, proporcionando um perfil uniforme de velocidade.

Figura 53: Vista lateral de todo o saturador, perfil de velocidade
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Nota-se uma alteração na direção dos vetores de velocidade pouco antes do
fluxo ascendente atingir o topo do saturador. Isso corresponde ao término do leito de
sal, cuja altura média adotada foi de oito metros. Para efeito de cálculo, considerouse como sendo um leito fixo e poroso. No entanto, os cristais de sal que entram no
saturador estão em movimento e se deslocam no sentido oposto ao fluxo de
salmoura, ou seja, em direção ao fundo do saturador.
Verifica-se na Figura 53 que existe uma região no topo com velocidades
relativamente maiores do lado direito em função da alimentação da suspensão de sal
estar deslocada do centro do tampo no saturador. Há cinco orifícios no topo que
permitem o transbordo da salmoura saturada. Esses podem ser vistos no perímetro do
círculo na Figura 54, pontos vermelhos. O outro ponto vermelho afastado da borda
do vaso é exatamente a entrada da suspensão de sal.

a)

b)

Figura 54: Vista do topo do saturador. a) velocidade; b) fração mássica

A salmoura alcalina não forma uma mistura homogênea sobre o leito de sal
e preferencialmente deixa o saturador pelos orifícios mais próximos, conforme
mostra Figura 55 que apresenta o saturador em dois ângulos, vista frontal e lateral do
distribuidor.
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Figura 55: Perfis fração mássica, vista lateral de todo o saturador em dois ângulos,

4.8 Mecanismos Envolvidos na Formação da Incrustação
Embora o saturador seja um tanque de dissolução de cloreto de sódio, é
possível constatar a existência de condições em que o sistema pode ser considerado
localmente supersaturado, favorecendo a formação de incrustação no tanque. A
espessura aproximada da parede formada pela incrustação ao longo de nove anos é
de 1,5 m. Convertendo essa taxa para a unidade usual, obtém-se que o crescimento
da incrustação foi de 0,53 E-8 m/s. Este número corresponde a um valor médio,
tendo em vista que a taxa poderia ter um comportamento no início bem distinto do
final e é da mesma ordem de grandeza encontrada, por exemplo, em ZHANG et al
(1996) para soluções de cloreto de sódio em água a 22 oC, apresentada na Figura 56.
Segundo [ZHANG et al., 1996] e [ULRICH, 1995], a presença de outros
sais, como o sulfato de sódio, podem requerer do sistema uma supersaturação maior
para resultar na mesma taxa de crescimento do que uma solução pura. Ou seja,
mesmo que o gráfico estivesse na temperatura do sistema, a supersaturação requerida
poderia ser ainda maior do que a observada no gráfico devido à presença do sulfato
de sódio para resultar na mesma taxa de uma solução contendo apenas cloreto de
sódio.

Taxa de Crescimento [m/s x 1E-8]
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Figura 56: Taxa de crescimento de cristais de NaCl [ZHANG et al., 1996]

Dentre as razões encontradas para a cristalização no saturador a variação da
temperatura é a que afeta todo o tanque. No entanto, à medida que aumenta a camada
de sal na parede, forma-se um isolante térmico que reduz o seu efeito e, portanto, não
explica a formação da camada com 1,5m de espessura.
Existem outras condições que são encontradas em alguns locais e podem
justificar a diferença entre o material coletado no topo e no fundo do cristalizador.
Conforme apresentado em 4.3.3, as amostras de topo são constituídas de cristais
grandes cujo crescimento é orientado a partir da parede para o centro do saturador,
enquanto que no fundo as amostras caracterizam-se pela presença de inúmeros
cristais finos, que recobrem alguns cristais bem desenvolvidos. Também, próximo à
parede, as amostras coletadas no fundo do saturador possuem uma camada de cristais
grandes e bem definidos, que poderiam ser fruto de cristalização lenta, em função da
variação de temperatura. Verificou-se também que as amostras coletadas no topo são
mais cristalinas que as coletadas no fundo. A amostra de fundo próximo à parede
também é mais cristalina que a coletada na região central.
Como o tempo de residência da salmoura é sensivelmente maior que a do
sal, e a velocidade do fluido é muito pequena, na medida em que a salmoura ascende
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no leito dissolve os cristais reduzindo seu tamanho, porém não o dissolvendo todo,
criando condições para que cristais grandes presentes nesta região cresçam pelo
processo de envelhecimento (Ostwald ripening).
Como verificado pela fluido-dinâmica computacional, as velocidades do
fluido são menores na região próxima à parede. Isto significa que os cristais mais
afastados do distribuidor não são totalmente dissolvidos e sofrem uma redução do
tamanho.
A presença de cristais de tamanho distinto devido à dissolução parcial
propicia não só a recristalização durante o horário de ponta, como também a
aglomeração desses cristais. A aglomeração é uma hipótese reforçada pela diferença
de cristalinidade da amostra localizada no fundo do saturador, afastada da parede.
Seriam cristais que estavam próximos a sofrer a dissolução, mas se agregaram a
outros cristais com grau maior de cristalinidade.
A salmoura diluída que entra pelo Saturador parece necessitar de poucos
metros para atingir a saturação e de acordo com o projeto, seriam utilizados apenas
dois metros e meio para saturar a salmoura.
Uma tentativa de verificar isto foi realizada em laboratório, usando uma
coluna de vidro com um leito de sal de altura definida. Uma amostra da solução
diluída foi passada lentamente através do leito algumas vezes e em cada uma destas,
verificou-se a concentração. Pelo ensaio, em cerca de pouco mais de meio metro a
salmoura já estaria saturada. Por uma limitação dos equipamentos disponíveis para o
ensaio, trabalhou-se com uma velocidade de fluxo de salmoura um pouco inferior e
que pode haver contribuído para uma altura necessária para saturar a salmoura ser
menor.
Assim, embora não seja possível precisar a altura do leito em que a
salmoura satura, pode-se dizer que ela sobe até uma região onde ocorre alguma
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mistura, ou seja, próximo à superfície do leito de sal. Nesta região ocorre a variação
do pH da corrente ascendente.
O valor absoluto do pH pode não influenciar diretamente na solubilidade do
cloreto de sódio, porém, a neutralização o encontro da solução ácida e saturada com
o líquido alcalino no topo também proporciona por si só uma pequena supersaturação
em função da reação do ácido clorídrico e o hidróxido de sódio que resulta em
cloreto de sódio.
Na região mais agitada a supersaturação ocorre pela mistura com a corrente
líquida que acompanha a corrente de sal. Além disso, parte do sulfato de sódio
alimentado como sólido dissolve nessa região que se encontra também numa
temperatura ligeiramente menor que a do fundo. Estes fatores associados contribuem
para o decréscimo da solubilidade do cloreto de sódio na salmoura ascendente.
Além das considerações anteriores, deve-se realçar que, como a purga do
sistema é insuficiente para manter o teor de sulfato estável no sistema, ocorrem
longos períodos cíclicos em que o teor de sulfato aumenta lentamente, antes de sofrer
uma purga, favorecendo o envelhecimento dos cristais.
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5 Conclusões
A incrustação formada no saturador ao longo de nove anos foi analisada
quimicamente e utilizando difração de raios-X. A sua composição é praticamente
cloreto de sódio, rejeitando a possibilidade de que alguma impureza na salmoura
estivesse sendo incorporada, originando a incrustação.
Com o uso do modelo de equilíbrio de fases pode-se verificar que embora
varie bastante, o pH não é o responsável pela alteração da solubilidade do cloreto de
sódio. No entanto o encontro da solução ácida com a alcalina na região superior do
saturador gera uma supersaturação local como conseqüência da formação de cloreto
de sódio pela reação entre ácido e base.
É clara a sensibilidade do sistema estudado a dois fatores: temperatura e teor
de sulfato de sódio. Ambos provocam reduções relevantes na solubilidade do cloreto
de sódio, especialmente durante o horário de ponta, onde o efeito é combinado.
A baixa temperatura da parede domina o mecanismo de incrustação até que
esta atinja uma espessura de pouco mais de uma dezena de centímetros, onde passa a
desempenhar o papel de isolante térmico. Deste ponto em diante, a supersaturação
gerada pelos demais fatores contribuem para o crescimento dos cristais ou
aglomeração dos mesmos.
O sulfato de sódio impacta na solubilidade do cloreto de sódio no horário de
ponta e também em operação normal pelo seu acúmulo lento no sistema. Essas
variações ajudam os cristais existentes no saturador a crescerem.
Embora pareça homogênea, a incrustação parece ser distinta no topo e no
fundo do saturador; no fundo a presença de cristais finos favorece o crescimento dos
maiores por envelhecimento (Ostwald ripening) e também da aglomeração dos
cristais. No topo a incrustação é favorecida pela reação entre a corrente ácida e a
alcalina, e pelo aumento do teor de sulfato durante o período do horário de ponta.
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6 Recomendações e Propostas para Trabalhos Futuros
Com

base

nos

resultados

obtidos

podem-se

tecer

as

seguintes

recomendações para o estudo relativo à unidade industrial:
•

Isolação térmica do tanque: para atenuar a questão da incrustação, um

isolante térmico seria extremamente importante porque reduzindo o fluxo de
calor sensivelmente quando a diferença de temperatura entre a salmoura e o
ambiente for relevante, foca-se no fator principal. Se um outro parâmetro
ocasionar uma supersaturação que gere o crescimento de cristais e estes não
estiverem ancorados na parede, atingirão a região de dissolução ou se
acumularão na região inferior do saturador.
•

Aumentar a freqüência de purga: com o objetivo de controlar o teor de

sulfato. Como verificado, quanto maior o teor de sulfato menor a solubilidade
do cloreto de sódio. O aumento no teor de sulfato do sistema implica na
geração gradativa de supersaturações locais pelo decréscimo da solubilidade
do sal. Para estabilizá-la poderia se estudar uma freqüência de purga
compatível com o aumento do teor de sulfato com o tempo. Assim, a
operação poderia ser mais estável no que diz respeito ao teor de sulfato.
•

Aumentar a freqüência de limpeza do tanque. O crescimento dos cristais

no Saturador não é algo que ocorre em poucos dias e a dissolução de cristais
menores é relativamente mais rápida e fácil. Como existem quatro tanques na
unidade industrial, poderia ser avaliada a possibilidade de se efetuar uma
limpeza mais freqüente e mais rápida de modo a minimizar os efeitos da
incrustação e reduzir o tempo total que o equipamento é mantido fora de
operação.
•

Alterar o regime de operação do saturador. Para reduzir o impacto do

sulfato na condição fora do regime normal, requereria uma alteração da forma
que o saturador é mantido durante o horário de ponta, de maneira que se
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aproximasse da condição normal para evitar as flutuações observadas. Isto
pode não ser factível, pois a unidade de Evaporação utiliza os saturadores
como estocagem durante o período para evitar a parada da outra unidade.
Caso a avaliação econômica mostrar a inviabilidade de tal alteração do
processo, uma análise do momento e freqüência de limpezas efetuadas nos
saturadores também pode contribuir para reduzir o tempo de parada para
manutenção e a influência negativa na operação.
•

Avaliar a viabilidade de implantar um sistema de remoção de sulfato, ao

menos em parte da corrente, utilizando, por exemplo, um sistema de
nanofiltração. Além da viabilidade técnica, deve-se levar em conta
principalmente a economia do processo, uma vez que a matéria-prima, sal,
possui um valor agregado muito baixo.
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Anexo 1. Planilha com o Modelo de Pitzer
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Neste item colocou-se uma parte da planilha. Na forma como foi organizada
no Microsoft Excel, todas as células estão em uma mesma linha, que realiza o
cálculo do produto iônico para uma dada situação. Isto facilita tanto a elaboração das
fórmulas para outras situações, como a comparação dos resultados.
Em alguns casos, as cores nas células com títulos não visam apenas
destacar, mas vincular a uma fórmula localizada logo acima.

Parâmetros Dependentes da Temperatura
Fonte: Moller, 1988

P (T ) = a1 + a 2.T + a 3 / T + a 4. ln( T ) + a 5 /(T − 263) + a6.T 2 + a 7 /( 680 − T ) + a8 /(T − 227 )
a1
Aφ =

3,3690153E-01

a2

a3

a4

-6,3210043E-04 9,1425236E+00 -1,3514399E-02

a5

a6

a7

a8

2,2608949E-03

1,9211860E-06

4,5258646E+01

0,0000000E+00

β

(0)
NaCl

1,4378320E+01

5,6076741E-03 -4,2218524E+02 -2,5122668E+00 0,0000000E+00 -2,6171814E-06 4,4385451E+00 -1,7050234E+00

β

(1)
NaCl

-4,8306069E-01

1,4067748E-03

1,1931199E+02

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00 -4,2343330E+00

CφNaCl

-1,0058871E-01 -1,8052941E-05 8,6118554E+00

1,2488095E-02

0,0000000E+00

3,4117211E-08

6,8304100E-02

2,9392261E-01

β

(0)
Na2SO4

8,1692003E+01

3,0110496E-02 -2,3219373E+03 -1,4378021E+01 -6,6649611E-01 -1,0392366E-05 0,0000000E+00

0,0000000E+00

β

(1)
Na2SO4

1,0046302E+03

5,7745368E-01 -2,1843447E+04 -1,8911066E+02 -2,0355055E-01 -3,2394953E-04 1,4677224E+03

0,0000000E+00

CφNa2SO4

θCl,SO4
ψCl,SO4,Na

-8,0781689E+01 -3,5452113E-02 2,0243883E+03

1,4619773E+01 -9,1697474E-02

1,4394601E-05 -2,4227205E+00 0,0000000E+00

0,07

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

a4

a5

a7

Fonte: Christov; Moller, 2004
*Obs.: a cte a6 é igual a zero para os parâmetros acima
a1
β

(0)
NaOH

β

(1)
NaOH

CφNaOH

7,4845113E-01

a2

a3

-1,0478516E-03 0,0000000E+00

0,0000000E+00 -9,8888405E+01 0,0000000E+00

a8
0,0000000E+00

1,2022295E+00 -1,2958059E-03 0,0000000E+00

0,0000000E+00 -2,0611200E+02 0,0000000E+00

0,0000000E+00

-9,1131606E-02

1,1826675E-04

0,0000000E+00

0,0000000E+00

1,7300056E+01

0,0000000E+00

0,0000000E+00

6,2691122E-04

1,0011526E-01

4,8797914E+01

β

(0)
HCl

5,2098099E-02

-2,1774584E-06 0,0000000E+00

0,0000000E+00

β

(1)
HCl

2,1954962E+00 -7,7764438E-03

1,8469373E-05

0,0000000E+00

0,0000000E+00 -4,0650362E-01 -4,6135757E+02

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

a1

a2

a3

a5

a6

a7

a8

θNa,H

4,8136346E-02

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

ψNa,H,Cl

-1,4562334E-02 0,0000000E+00

0,0000000E+00

3,5930893E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

ψNa,H,SO4

4,7620388E-03

0,0000000E+00

0,0000000E+00

2,4790181E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

θCl,OH

1,1048570E-01

0,0000000E+00

0,0000000E+00 -4,9361346E+01 0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

ψNa,Cl,OH

1,2760198E+01

3,6650339E-03

0,0000000E+00 -3,5522703E+02 -2,2105122E+00 3,2308564E-03 -2,7198863E+01
7,7760835E-07

CφHCl

0,0000000E+00 -4,0543064E+00 0,0000000E+00

0,0000000E+00

θSO4,OH

2,3012168E-01

-1,2273304E-03

0,0000000E+00

0,0000000E+00

2,1021413E+01

ψNa,SO4,OH

1,0180414E-01

-7,2964087E-05 0,0000000E+00 -2,5310599E+01 0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

ψH,Cl,SO4

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00

0,0000000E+00
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Entrada de Dados
O modelo é alimentado com a pressão, temperatura e composição do sistema. Esta
última destacada em bege.
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Anexo 2 - Distribuição do tamanho dos cristais do sal que abastece o saturador
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