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RESUMO 

O panorama atual da metalurgia do titânlo é 
apresentado com ênfase no grande nümero de aplicações deste 
metal. São discutidos· aspectos relativos i. aplicabilidade e 
opções oferecidas pela cloração como etapa intermediária na 
produção de óxido de titânio e/ou titânio metálico . Uma análise 
das principais pesquisas relacionadas com o uso da cloração no 
tratamento dos diversos materiais portadores de titânio, indica 
que este método se apresenta como uma alternativa viável no 
processamento das matérias-primas brasileiras. 

ABSTRACT 

An outlook of titanium metallurgy and the many 
possible applications of this ｾ･ｴ｡ｬ＠ are presented. The 
applicability and alternatives offered by chlorination as an 
intermediate step for the production of titanium dioxide and/or 
titanium metal are discussed. An analysis of the literatu re 
related t o the use of chlorine metallurey to titan ium 
containing materiais, shows that this mcthod is an atractiva 
route for processing brazilian raw materials. 
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1. I nt.roduolo 

O empreao dos m6todos de cloraclo como etapa de 

extraçlo ou separaçlo de metais é um assunto que vem sendo 

•studado hi alauns anos. Isto se deve a certas propriedades 

dos cloretos metilicos, substancias de baixo ponto de fuslo, 

ｾｬｴ｡＠ volatilidade a temperaturas nlo muito elevadas e que se 

formaa com relativa facilidade a partir dos óxidos metálicos. 

Entretanto, foi somente a partir do final da década 

ｾ･＠ 40 6 que as técnicas de cloraolo sofreram um grande impulso 

com a introduçlo do processo Kroll. Atualmente estas técnicas 

desempenham um papel preponderante na metalurgia do tit8nio, 

nlo apenas na obtençlo do metal, mas também na produção de 

pigmentos de titAnio, através do conhecido processo cloreto. 

O Brasil possui um único fabricante de pigmento de 

tit&nio Tibrás, que utiliza o processo sulfato. As 

necessidades do pais quanto a tetracloreto de titânio e, 

especialmente, a tit8nio metálico sio supridas totalmente por 

ｩｭｰｯｲｴ｡ｾ･ｳＮ＠

Em meio a esta situaçllo, a perspectiva de 

viabilh:açllo técnica e econômica das imensas jazidas de 

anatásio no Brasil, bem como de tecnologia para extraçlo de 

tit&nio e seus compostos, slo fundamentais para a efetivaçlo de 

futuras indústrias de tit&nio no pais. 

Tais fatos motivaram a realização deste trabalho, 

atual da indústria de onde inicialmente é abordado o perfil 

tit&nio e a aplicabilidade da cloracio neste contexto. 

revislo bibliográfica dos Posteriormente é apresentada unta 
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principais trabalhos .onde a cloração é empregada no tratamento 

de materiais portadores de titânio, dando-se ｡ｾｳｩｭ＠ visão ampla 

do ｰｯｾｩ｣ｩｯｮ｡ｭ･ｮｴｯ＠ e opções oferecidas pelo emprego da cloração 

na metalurgia extrativa do titânio. 

2. Perfil da Metalurgia Extrativa do Titânio 

O titânio é o nono elemento em abundftncia na crosta 

terrestre . Praticamente todas as rochas cristalinas apresentam 

o titânio como um dos constituintes e ele é encontrado em todas 

as argilas, nos carvões, nas águas minerais e no marlll. 

As ｭ｡ｴ￩ｲｩ｡ｳＭｰｲｩｭ｡ｾ＠ mais relevantes como fonte de 

titânio são: rutilo natural, rutilo sintético (produto obtido a 

partir da ilmenita), escória titanifera (produto também obtido 

a partir da ilmenita) e o anatásio. 

Do ponto de vista prático, o titânio é utilizado, 

principalmente, como óxido (Ti02), como cloreto (TiCl4), na 

forma elementar como titânio metálico e em suas ligas. 

Historicamente, a maior aplicação do titânio tem sido 

sob a forma de óxido, na fabricação de tintas, vernizes e lacas 

entre 'outros produtos(Zl. 

O tetracloreto de titânio, de menor impacto comercial 

como produto final, tem importante aplicação na indústria 

petroquimica como catalizador em ｲ･｡･ｾ＠ de polimerização, 

processo básico para a fabricação de plásticos como 

polipropileno e polietileno de larga aplicação comercial. 

O titânio metálico, por suas propriedades (baixa 

densidade, boa resist&ncia mecânica e excelente resistancia A 

corros&o), possui um vasto campo de aplicaç&o. Na indústria 
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aeroespacial, as liaas de titanio têm tido uma utilização 

crescente, devido á sua leveza associada á boa resistência 

meclnica. Já na forma de tit4n1o comercialmente puro, tem sido 

utilizado principalmente na indústria quimica devido á sua 

·excepcional resistência A corroeão< 1 • a l . 

Das matérias-primas a base de titanio, 

aproximadamente ＹＵｾ＠ destinam-se á fabricação de dióxido de 

titlnio - pis-nto branco< 11 . 

A Fiaura I apresenta, de maneira esquemática, um 

fluxoarama ilustrativo das possibilidades de industrialização 

das matérias-primas de titanio. Dois processos são 

industrialmente utilizados para a fabricação de pigmento de 

TiOa: O proceeso sulfato e o proceeso cloreto<1-3l. 

No processo sulfato a ilmenita ou a e:scória 

titanifera é atacada com ácido sulfúrico. A porção de sulfato 

de ferro formada é cristalizada e removida e o hidróxido de 

titAnio é precipitado por hidrólise, filtrado e calcinado. 

No processo cloreto, o rutilo é convertido a 

tetracloreto de titlnio (TiC14) por cloração em temperaturas 

entre 850 e 1000"C , na presença de um aaente redutor . As 

ｰｬ｡ｮｴ￡Ｚｾ＠ que utilizam o proces:so cloreto geralmente usam 

reatores de leito fluidizado, embora o sietema de leito fixo 

possa também constituir-se como alternativa. 

O rutilo é o material preferido para a produção de 

tetracloreto de titânio, porém a ilmenita de alto teor e a 

escória titanifera podem ser utilizadas. Os ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡､ｯＺｾ＠ de 

anatásio a serem produzidos comercialmente no Brasil poderio 

ser destinados igualmente ao processo cloreto . O tetracloreto 

de titânio, entlo preparado, pode ser usado ou na · fabricação de 
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pigmento ou de titânio metálico . 

N.a fabricação de pigmento, o tetracloreto de ti t&nio 

ｾ＠ oxidado com ar ou oxigênio em t o rno de lOOO"C e o dióxido de 

titânio formado é então calcinado tmtre 500 e soo•c, para 

remover o cloro ｲ･ｾｩ､ｵ｡ｬ＠ ou qualquer ácido cloridrico que ｰｯｾｾ｡＠

ter ｾｩ､ｯ＠ formado . 

O titânio ･ｾｰｯｮｪ｡＠ é produzido pela redução do 

tetracloreto de titânio com magnésio Ｈｰｲｯ｣･ｾｳｯ＠ Kroll) ou com 

sódio ' (processo Hunter), 

acima de lOOO"C. A esponja 

etapas de refino para 

comercialmente puro . 

sob atmosfera inerte a temperaturas 

de titânio produzida ｰ｡ｳｾ｡＠ por 

a obtenção de titânio metálico 

Observando a Figura I, cabe ainda mencionar que 

esforços tem sido canalizados no beneficiamento quimico de 

matérias-primas, visando o aproveitamento destas no processo 

cloreto(4-6). Destaca-se, como poderá ser visto a seguir, que 

alguns trabalhos apresentam a própria cloração, como método 

alternativo para este tratamento quimico. 

Embora o ｣ｵｾｴｯ＠ de preparação de matéria-prima para o 

processo ｾｵｬｦ｡ｴｯ＠ seja menor do que aquele para o ｰｲｯ｣･ｾｳｯ＠

cloreto, é reportado<ll que os custos envolvendo construção e 

operaç&o de plantas, para o processo cloreto, s&o sensivelmente 

menores, mesmo ｾ｡｢･ｮ､ｯＭｳ･＠ que uma planta industrial que utiliza 

･ｾｴ･＠ processo requer equipamentos com propriedades especificas. 

Sabe-se, também, que o processo sulfato ｡ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡＠ a desvantagem 

de produzir uma grande quantidade de efluentes altamente 

poluentes. 

A nivel industrial, ･ｾｴｩｭ｡Ｍｳ･＠ que 60% da capacidade 

instalada de produção de pigmento é proveniente do ｰｲｯ｣･ｾｾｯ＠
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sulfato, o restante produzido pelo processo cloreto(2). 

Entre as indústrias que utilizam o processo cloreto 

pode-se destacar a Du Pont com plantas nos Estados Unidos, 

México e com possibilidades futuras de instalação no Brasil, a 

S.C.H. presente nos Estados Unidos,· Inglaterra e Austrália, a 

ｾ｡ｴｩｯｮ｡ｬ＠ Lead e a Bayer com plantas consolidadas na Alemanha, a 

ｾＡｯｸｩ､･＠ com produção de pigmento na Inglaterra e finalmente a 

Ishihara com planta industrial em solo japonêslll 

S. Revisão Bibliográfica 

3.1. AspectQs ae.ais 

A açlo direta do cloro sobre o óxido de titânio 

somente atinge indices razoáveis de eficiência a temperaturas 

elevadas (T>2500"). Assim para que ocorra uma volatilização 

considerável em temperaturas inferiores, torna-se necessário a 

presença de um agente redutor. Entre os redutores normalmente 

utilizados, pode-se mencionar o carbono - seja na forma sólida 

ou gasosa (COou CC14 ou COCla). 

Através de principias e dados termodinâmicos obtêm-se 

informações que auxiliam na estimativa da ocorência de reações, 

bem corno da máxima conversão que pode ser alcançada. 

No caso da cloração do dióxido de tit&nio (TiOa), em 

presença de carbono, observa-se que o tetracloreto de titânio 

(TiC14) 6 o produto preferencialmente formado -ou seja é 

aquele que apresenta condições termodinarnicamente mais 

favoráveis de ocorrência. 
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Esta tem sido confirmada ｾｴｲ｡ｶ￩ｳ＠ de 

trabalhos ｰｾ￡ｴｩ｣ｯｳ＠ de diversos pesquisadores, bem como por 

indústrias que fazem uso do processo cloreto<l0,15,Z1,30). 

Aspectos aerais e considerações termodinâmicas sobre 

o uso da cloraç!!o na ｭ･ｴ｡ｬｵｲｾｩ｡＠ extrativa podem ser encontrados 

na literatura especializada< 7- i> . 

No caso particular da metalurgia extrativa do titânio 

e seus compostos, il!l pesquisas normalmemte abordam o 

comportamento de diferentes materiais, quando submetidos ao 

ataque com cloro, através de diferentes procedimentos 

experimentais e variadal5 forma15 de interpretação dos 

resultados. 

De maneira a apresentar os principail5 trabalhos 

divulgadol5 nesta área (cloração de materiail5 portadorel5 de 

titânio), esta 15eção foi dividida em itens, de acordo com a 

matéria-prima a 15er empregada . 

3.2 . Cloração do Dióxido de Titânio (Ti02) 

A cloração redutora de dióxido de titânio foi 

estudada por alguns autores(l0-13). 

No trabalho de I. Barin & W. Schuler<lO) 

abordados aspectos cinéticos da cloração do dióxido de titânio 

(Ti02) na presença du carbono sólido. Foram utilizadol5 

tabletes de dióxido de titânio e de grafita, em contato direto 

ou el5paçados (máx. ＱＰＰｾＩＮ＠ Foi observado que a taxa inicial da 

reaç!!o de cloração é maior para tabletel5 TiOa-C em contato, a 

qual deacrece com o aumento da separação entre 015 tabletel5. 015 

autores discutem também, o possivel mecanismo para a reaçAo de 
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cloraçlo do dióxido de tit8nio na ｰｲ･ｾ･ｮ｡＠ de carbono 86lido . 

Os autores também sugerem um modelo matemático que expressa a 

influência do carbono sólido na cloração do TiOz com gás cloro . 

G. V. Seryakov e colaboradoresClll investigaram a 

natureza da etapa controladora do processo de cloração de 

dióxido de titânio na presença de agente redutor sólido. Os 

re8ultado8 obtidos levaram-os a concluir que a taxa de reação 

de cloração A baixa8 temperatura8 (T<SOO•CJ é determinada pela 

6rea de contato entre as partículas dos reagentes sólidos, 

sendo a etapa controladora a transferência de moléculas de um 

produto formado no carbono para a superfície do dióxido de 

titânio nos pontos de contato direto, possivelmente através de 

fase gasosa. 

Alguns autoresClZ,lS) dedi c aram-se exclusivamente à 

análi8e dos mecanismos de reaç!o propostos para a cloraçl'io do 

dióxido de titânio em presença de ca r bono . 

3.3. Cloração de Rutilo Natural 

Um estudo sobre a cloração redutora de rutilo 

australiano em presença de mon6x 1.do de carbono ( CO) e de 

diferentes materiais portadores de carbono (carvão vegetal, 

coque metalúrgico e grafita) foi apresentada por A. 

Bergholm114). Foi observado que a velocidade de gaseificação é 

maior na presença de carbono até a temperatura de 100o•c . Para 

ensaios realizados com tabletes espaçados, foi verificado que a 

velocidade de reação é maior quando o espaçamento entre as 

superficies é de até ＲＰＰｾｭＮ＠



597 

A.J.Morris e R.F.Jensen<IS) estudaram a cinética da 

reação de cloração de rutilo australiano em reator de leito 

fluidizado. Os agentes redutores utilizados foram monóxido de 

carbono (CO) e coque de petróleo. Os resultados mostraram que 

a temperatura apresenta um efeito marcante sobre a taxa de 

'reação em ambos os casos. Para o sistema coque-cloro observou

se que a taxa de reação aumenta com o aumento da razão 

coque/rutilo e sugere também a existência de uma relação 6tima 

entre coque e minério para um volume fixo de leito fluidizado. 

O efeito da pressão parcial dos gases reagentes e do diâmetro 

das particulas para os sistemas CO/Clz e coque/Clz puderam ser 

identificadas através de suas inclusões em equações empiricas 

obtidas para descrever o progresso da reação. 

3.4. Cloração de Ilmenita 

Alguns autores(l8-20) têm estudado o beneficiamento 

da ilmenita através do processo de cloração, visando a 

gaseificação do ferro e demais impurezas presentes. 

K.Swaminathan & C. H. Sridhar Rao(l8) estudaram o 

benefiÓiamento da ilmenita, utilizando como agente cloretante o 

tetracloreto de titânio (TiC14). Os experimentos foram 

realizados em reator de leito fluidizado. A análise dos 

resultados mostrou que quanto maior é o fluxo gasoso, a 

concentração de tetracloreto de tit8nio no fluxo gasoso e menor 

o tamanho de particula, maior é a conversão de ferro alcançada. 

O processo foi considerado como uma possivel rota alternativa 

para o beneficiamento da ilmenita. 
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E. Kimura e colaboradores(l7) estudaram a cloração 

de ilmenita australiana pré-oxidada a 1223 K. A reação 

FezTi05{pseudob.) + 3Clz = 2FeCl3(g) + TiOz(rut.) + 3/20z(g), 

foi identificada como a predominante. Análises cinéticas 

mostraram que a etapa controladora da reação é a reação quimica 

.para os estágios iniciais de reação. Para os estágios finais, 

a etapa controladora passa a ser a difusão do gás atravé5 da 

camada de produto. 

A. Fuwa e colaboradores(l8) estudaram a cinética da 

cloraçlo seletiva da ilmenita em reator de leito fluidizado. 

Foram utilizados diferentes tipos de agente redutor (coque de 

petróleo calcinado e não calcinado, coque de carvão mineral, 

carvão vegetal e grafita). Os resultados obtidos mostraram que 

quanto menor é o tamanho de particula dos reagentes, maior é a 

velocidade de volatilização do ferro contido. O coque de 

petróleo calcinado foi considerado ser o melhor agente redutor 

sob o ponto de vista da quantidade de impurezas e de 

reatividade. O estudo do efeito da temperatura identificou que 

a efetiva cloração do ferro contido na ilmenita não sofre 

alterações na faixa de 880 a sso•c, no caso da ilmenita sofrer 

um tratamento de pré-oxidação a 950°C. 

Y. Yin(l9l estudou a produção de rutilo sintético a 

partir da cloração seletiva de ilmenita. As variáveis 

escolhidas para esta investigação foram temperatura, tempo e 

tamanho de particula. Os efeitos destas variáveis foram 

analisadas através de microscopia, difração de R - X e análise 

quimica, visando identificar aspectos mineralógicos associados 

i transformação desejada (ilmenita ｾｲｵｴｩｬｯ＠ sintético). 
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G. v. Seryakov(20l ･ｾｴｵ､ｯｵ＠ a influência da 

temperatura, da ｭ｡ｾｾ￠＠ do briquete, da vazão e da ｰｲ･ｾｾｬｯ＠

parcial dé cloro na cinética de cloraçlo de um concentrado 

contendo 56% de TiOz, ｯ｢ｾ･ｲｶ｡ｮ､ｯ＠ que o aumento ､･ｾｴ｡ｳ＠

·variáveis, dentro ､ｯｾ＠ ｮｩｶ･ｩｾ＠ estudados, é responsável pelo 

·aumento da taxa inicial da reaçlo. 

3.5. Cloraçlo de Escórias Titaniferas 

K. Borowiec e colaboradores(2ll estudaram a 

ｰｯｾｳｩ｢ｩｬｩ､｡､･＠ da converslo de escória titanifera, contendo 

cerca de 75% de Ti02 a rutilo sintético oom 92- 94% de TiOz, 

satisfazendo os requisitos ｮ･｣･ｳｳ￡ｲｩｯｾ＠ para cloraçlo em leito 

fluidizado. O tratamento dado A escória consistiu de um 

conjunto de ･ｴ｡ｰ｡ｾ＠ piro-hidrometalúrgicas. Após ･ｳｴ｡ｾ＠ ･ｴ｡ｰ｡ｾＮ＠

foram realizados ｴ･ｳｴ･ｾ＠ de cloração com o rutilo ｾｩｮｴ￩ｴｩ｣ｯ＠

obtido e com rutilo natural. Os ensaios foràm realizados em 

reator de leito fixo, utilizando-se ｡ｭｯｾｴｲ｡ｳ＠ (briquetes) com 

cerca de 77% de rutilo e 33% de grafita. Os ｡ｵｴｯｲ･ｾ＠ observaram 

que ｾ＠ velocidade de ｧ｡ｾ･ｩｦｩ｣｡ｬｯ＠ do TiOz contido no rutilo 

ｾｩｮｴ￩ｴｩ｣ｯ＠ é maior do que a do rutilo natural. Esta ｯ｢ｾ･ｲｶ｡ｬｯ＠

ｬ･ｶｯｵＭｯｾ＠ a concluir que, tendo o rutilo sintético uma estrutura 

porosa, devido aos ｴｲ｡ｴ｡ｭ･ｮｴｯｾ＠ preliminares A cloraçlo, esta 

proporciona uma maior superficie de reaçlo. 

H. H. Bar e colaboradores(22l ･ｾｴｵ､｡ｲ｡ｭ＠ os ･ｦ･ｩｴｯｾ＠

de algumas ｶ｡ｲｩ￡ｶ･ｬｾ＠ (temperatura, percentagem de agente 

redutor e tamanho de particula), ｾｯ｢ｲ･＠ a eficiência de 

gaseificação do dióxido de tit&nio contido em escórias 

ｴｩｴ｡ｮＡｦ･ｲ｡ｾ＠ obtidas pela fuslo redutora da ilmenita. 
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Verificou-se que o carbono requerido pelo processo de cloraç!o 

foi de cerca de 35 gramas para cada 100 gramas de escória , e 

que o processo de cloraç!o não foi eficiente para as amostras 

com tamanho de particula acima de 65 malhas . Já o aumento de 

temperatura aumenta a eficiência de gaseificação. 

H. Guéguin<2Sl apresenta alternativas para a 

cloraçlo de escórias titaniferas com teores de ferro, cálcio e 

ｾ｡ｳｮ￩ｳｩｯ＠ considerados elevados para tratamento em leito 

fluidizado, onde a presença destes elementos causa uma 

,"colagem" do lei to devido A formação de cloretos de alto ponto 

de ebulição. Entre as alternativas, o autor discute a 

possibilidade de confeccionar pequenos grânulos de misturas de 

escória e coque ( ''Scoke·· ) . Estes apresentam a capacidade de 

absorver cloretos fundidos em sua estrutura porosa, de maneira 

que, A medida que a reaç!o progride, desintregram-se, 

resultando em poeiras que são arrastadas do sistema junto com o 

tetracloreto de tit&nio (TiCl4), para posterior separação com 

ciclones. 

O mesmo autor é r e sponsável por uma série de pedidos 

de patente abordando a cloracão de materiais portadores de 

ti t&nio< 24-211 • 

3.6. Cloraclo de Concentrados de Anatásio 

Poucos são os trabalhos encontrados na literatura 

･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｩｾ｡､｡＠ relativos à cloração de concentrados de anatásio. 

N. N. Almeida e J. G. Coelhot27) apresentam um 

estudo exploratório sobre a cloraçlo do concentrado de 

anatásio, , com 8C% de Ti02. Os re s ultados são apresentados na 
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forma de bal11nço de m11ssa, onde pode-se observar a eficiência 

da produção ｾ･＠ tetracloreto de titânio (TiClt). 

Hais recentemente S. L. Souza et al(2&,28), 

apresentar!lm um estudo rel!ltivo à cloraçio de diferentes 

materiais portadores de titAnio (concentrado de anat!sio, 

concentrado de rutilo australiano e escória titanifera de 

Richard's Bay), tendo em vista analisar o efeito de vari!veis 

relevantes ao ｰｲｯ｣･ｳｾｯ＠ sobre a velocidade de •aseificaçio do 

titAnio contido. Paralelamente, foi apresentado um estudo 

comparativo do comportamento destes materiais face ao método de 

cloraçio empregado. Sob o ponto de vista cinético, o 

concentrado de anat!sio apresentou condições favor!veis para um 

tratamento por cloraç&o. 

Um equacionamento matemático foi desenvolvido por 

de Souza< 2tl, para auxiliar a interpretação cinética dos 

resultados obtidos para a cloração de briquetes constituldos de 

concentrado de anatásio com ＸＸＬＴｾ＠ de Ti02 e coque verde de 

petróleo. 

Comentários Finais 

Os resultados divulaados na seçio anterior 

demonstraram que o método de cloraçio tem sido testado para uma 

grande variedade de materiais portadores de titAnio, inclusive 

podendo-se constituir como uma etapa de beneficiamento quimico 

(Fig.!), visando o aproveitamento destas matérias-primas no 

processo cloreto. 

Dentro deste contexto, nota-se um esforço no sentido 

de se viabilizar a utilizaçlo de materiais alternativos 
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portadores de titlnio tais como a ilmenita, 

titanifera e rutilo sintético. 

a escória 

Assim sendo, torna-se evidente a necessidade/ 

oportunidade de que trabalhos sobre cloração de concentrado de 

anat6sio sejam incentivados, de modo a vir consolidar sua 

?OSiçlo dentro do conjunto de materiais adequados para o 

processo cloreto. 

A abordagem realizada sobre o método de cloraçlo, no 

que se refere à metalurgia extrativa do titlnio, leva-nos a 

augerir que a ampliaçlo de sua utilizaçlo poderá ocorrer 

segundo duas direções: na sua otimização ou na tentativa de 

viabilizar a utilização de novos materiais para o processo. 

Ainda que cerca de 40% da produçlo de pigmento seja obtido pela 

rota cloreto, sabe-se que o material a ser clorado e aspectos 

tecnológicos do processo devem atender à determinadas 

condições/especificações. 

Paralelamente nota-se um esforço no sentido de se 

aprimorar o conhecimento fisico-quimico das reações envolvidas, 

como também no 

possa!Jl prever 

otimizaçlo 

desenvolvimento . de modelos 

o progresso da reaçlo e a 

matemáticos que 

sua consequente 

Finalmente cabe mencionar que recentes estudos 

indicam que a longo prazo o processo cloreto é o que apresenta 

maiores possibilidades de expanslo(l,%), devendo, até o final 

do século, ser respons6vel por uma parcela maior do mercado de 

TiDa , o que reforça a idéia de que trabalhos de pesquisa 

básica e aplicada sejam desenvolvidos com o anat6sio 

brasileiro. 
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