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CLORAÇÃO EM PROTÓTIPO DO ÓXIDO DE ZIRCóNIO GRAU NUCLEAR 

E.A. Zucheratol, E .G. Câmara2 

o presente trabalho descreve o desenvolvimento e a operação de 
um protótipo de cloração do óxido de zircónio, destinado a 
obtenção de seu tetracloreto a ser empregado na produção 
de zircónio metálico. Utilizou-se a cloração em leito fixo com 
alimentação contínua de sólidos compactados em forma de pelotas 
as quais reagiam diretamente com o gás cloro. Este trabalho 
permitiu consolidar a tecnologia de cloração contínua e m 
escala protótipo, em condições próximas às industriai s , 
gerando informações adequadas ao projeto de equipamentos de 
maior porte. Sob a faixa de temperatura de 800°C a 9oooc, 
proporção adequada de clorojagente redutorjóxido de zircónio e 
características das pelotas desenvolvidas, foi possível a 
obtenção de tetracloreto de zircónio com rendimentos 
superiores a 80% e com níveis de produção de soo gjh. 

CHLORINATION OF ZIRCONIUM DIOXIDE NUCLEAR GRADE IN PROTOTYPE 

This work describes the development and operation of a 
zirconium dioxide chlorination prototype, in order to obtain 
the respective tetrachloride to be used in the me tallic 
zirconium production. 
The process was carried out in a static bed under continuous 
feed of pellet ized solids which reacted with chlorine gas.This 
work rendered favourable continuous chlorination tecnology 
close to industrial conditions giving information for the 
project of the higher scale plant. The production of zirconium 
tetrachloride with yields over 80% and capacity of SOO gjh was 
possible acording to the following parameters: temperature 
range of 8oooc - 900°C, adequate chlorinejzirconium dioxide 1 
reducing agent ratio and pellets characteristics. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de cloração é uma etapa importante na produção 

comercial de zircónio metálico. O metal zircónio, ou 

simplesmente zircónio, ocorre em vários minerais naturais, 

principalmente: badeleita (Zr02 ), caldasito (Zro2 .zrsio4 ) e 

zirconita (Zrsio4 ) a qual é encontrada abundantemente, sendo a 

fonte mais rica em zircônio, contendo teoricamente 67,2% Zr02 e 

32,8% Si02 (1). 

O zircónio encontra uma vasta aplicação em situações 

que exigem alta resistência mecânica e à corrosão, na produção 

de tubos zircalloy, lâmpadas especiais, como elemento de liga 

em aços especiais e, na área nuclear, como encamisantes de 

elementos combustíveis, sendo responsável por cerca de 90% de 

seu consumo (2). 

Na natureza o zircónio sempre ocorre associado a algum 

teor de háfnio (aproximadamente 2%). Devido à semelhança na 

maioria de suas propriedades físico químicas, a separação 

desses dois elementos não é simples (3). No entanto, na área 

nuclear suas aplicações são opostas devido a propriedades 

antagónicas. o zircónio possui uma baixa seção de choque de 

absorção de neutrons, podendo ser usado como material 

estrutural para reatares nucleares e o háfnio, pode ser usado 

como material de controle de reatares nucleares. Portanto, para 

fins nucleares, devem ser separados. Um dos métodos usados para 

a separação é a extração por solvente no qual obtem-se óxido de 

zircónio e háfnio grau nuclear. Para aplicações nucleares é 

especificado um teor máximo de 100 ppm de háfnio no zircónio e 

de 1% de zircónio no háfnio. 

O zircónio grau nuclear é obtido pela reduçao do 

tetracloreto com magnésio metalico. O tetracloreto é obtido 

pela cloração do óxido nuclearmente puro. 
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No trabalho foram realizadas várias campanhas de cloração 

do Zro2 em leito fixo, visando obter informaç6es iniciais sobre 

o processo geral e o efeito de alguns parâmetros. Foi utilizado 

um sistema clorador em escala piloto possuindo um tubo 

reacional com 5 cm de diâmetro interno e condensadores com 50cm 

de diâmetro interno. Utilizou-se óxido de zircónio grau 

cerâmico, misturado a uma fonte de carbono sólido, agindo como 

agente redutor nas reaç6es de cloração, sendo aglomerados na 

forma de pelotas. Foram ensaiadas temperaturas na faixa de 

70ooc a goooc; coque de petróleo, grafite e negro de fumo em 

proporções diversas como redutores; pelotas com diâmetros entre 

3 mm a 12 mm; e vaz6es de cloro de 3 a 6,3 gjmin. 

Fundamentos 

É possível obter zrcl 4 reagindo-se Zro 2 com cloro, sob 

algumas condições e utilizando-se um agente redutor para 

promover as reaç6es. Usualmente o carbono sólido é usado como 

agente redutor, podendo-se ainda empregar outros redutores, 

como o CO(g)• onde as seguintes reaç6es são possíveis: 

1/2 Zr02 + C + Cl 2 ---> 1/2 ZrCl 4 + CO .......... l1] 

1/2 zro2 + 1/2 c + c1 2 ---> 1/2 zrcl 4 + 1/2 co 2 .... [2] 

1/2 zro2 + co + c1 2 ---> 1/2 zrcl 4 + co2 ........ [3 l 

A Figura 1 a seguir mostra a variação de energia livre em 

função da temperatura. Quando se utiliza carbono sólido como 

agente redutor tem-se que, acima de 7oooc a reação [ 1 l, com 

formação de c o como produto, é termodinamiéamente mais 

favorável e abaixo desta temperatura predomina a reação [ 2] , 

com a formação de co2 . Contudo, sabe-se que as duas reações são 

concorrentes, podendo haver a formação tanto de CO como de co2 



:H 
~-----------------------------i o 

70 

soo 1000 1500 

TEMPERATURA ° C 

(1) '/zZr 0
2 

• C • C1i -- '/zZrC14 CO 

<2> '/2 Zr o
2

• 1/2C • C1i ·-'/zZrC14'/z co
2 

(3) '/zZr Oz • CO • C1 - - -'/zZrCl~ CO 
2 2 

<11> '/zZr 0
2 

• C1 z* CO -- -'/zZrC14• . C~ 

<12> C • '/20
2 

- -- CO 

<13> co ·'!2o2 
--- co

2 

FIGURA 1 - RELACÃO ENTRE AS ENERGIAS LIVRES PADRÕES DAS 

AEAÇÕES ( 1-3 ) , ( 11-13 ) E TEMPERATURA . 

54 5 



546 

em proporções que variam com a temperatura, sendo representado 

por uma única equação global. Esta figura mostra também que é 

possível clorar o zro2 utilizando-se CO (monóxido de carbono) 

como agente redutor, tendo-se condições mais favoráveis 

termodinamicamente em temperaturas abaixo de 700°c, onde a 

reação [J] será predominante. 

Existem diversos estudos estabelecendo algum modelamento 

matemático para a cinética das reações e proposições para os 

mecanismos de formação de ZrCl 4 através das reações entre gás 

cloro, zro2 e carbono (1), (3), (5), (6), (7) e (8). 

Um estudo de mecanismo feito por Lutsman e Kerze ( 4) , 

propõe que as reações de cloração do ~ro2 com carvão, 

aglomerados em forma de pelotas, seguem o modelo de reação 

quimicamente controlada. Neste caso, o grau de conta to 

(aproximação íntima) entre as partículas de zro2 e carbono é o 

fator mais importante, influenciando na velocidade das reações. 

Esta aproximação íntima entre as partículas torna-se maior 

quando se aumenta a quantidade de carvão adicionado e não é 

alterado com a formação de uma camada de cinzas na superfície 

das pelotas (para pelotas com diâmetros menores que O, 8 cm) , 

porém vai depender da porosidade da pelota. 

EXPERIMENTAL 

Equipamentos 

Foi utilizado um sistema de cloração esquematizado pela 

Figura 2. 

Este protótipo do sistema clorador consistia basicamente 

dos seguintes equipamentos: 

- um forno elétrico vertical, dotado de um tubo reacional de 

quartzo com 50 mm de diâmetro e um suporte de grafite perfurado 

para sustentar a carga de pelotas no leito e permitir a entrada 

dos gases. 
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FIGURA 3 - RENDIMENTO DA CLORAÇAO EM FUNÇÃO DE TEMPO. 
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- Sistema de alimentação das pelotas cons tituído de um silo 

com capacidade para 5 Kg de carga e uma válvula rotativa que 

permitia uma alimentação contínua ou periódica das pelotas. 

- Dois condensadores metálicos para a coleta do ZrC1 4 sólido, 

com encamisamento Rara resfriamento. Di âmetros de 500mm e 

altura de 300 mm. 

- Uma coluna para lavagem dos gases r e siduai s e um tanque com 

solução alcalina para neutralização do cloro livre e dos 

cloretos não condensados. 

Matérias ~ primas 

Foram utilizadas neste trabalho as seguintes matérias

primas: 

óxido de zircónio grau cerâmico 

- Coque de petróleo 

- Grafite 

- Negro-de-fumo 

- Melaço 

- Gás cloro 

- Gás argônio 

A Tabela I apresenta o resultado d a aná lise química do 

óxido de zircónio grau cerâmico obtido pela técnica de 

Fluorescência de Raios-x. A Tabela II mostra as análises 

químicas e algumas características do coque de petróleo, 

grafite, negro-de-fumo e melaço. 

O gás cloro foi obtido comercialmente, especificado como 

seco. O gás argônio foi também obtido comercialmente com a 

seguinte especificação: 20 ppm de o2 , 80 ppm de N2 e 20ppm de 

H2o . 
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Tabela I - Análise química do óxido de zircónio 

Elementos Teor (% em peso) 

Zr 69,7 

Hf 4' 3 

Fe < 0,05 

C r < 0.05 

Mn < 0.05 

Ti 1,01 

Si 0,37 

Al < 0,0 5 

Tabela II - Análises químicas dos agentes redutores e aglo

merante usado. 

Elemento ou 

Substância,% 

carbono fixo 

Enxofre 

Cinzas 

Voláteis 

Umidade 

Coque de 

petróleo 

98,0 

1,0 

1,0 

1,2 

0,5 

Grafite 

99,6 

0,2 

0,2 

N. de 

fumo 

99,8 

o' 1 

o' 1 

Melaço 

5,0 

61,0 

Hidrocarbonetos 2~,0 

Mat. Orgânico 9,0 

A Tabela III apresenta a identificação e as variáveis de 

composição das pelotas investigadas nos ensaios de cloração. A 

Tabela IV a seguir mostra algumas características físicas das 

pelotas desenvolvidas. 
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Tabela III - Composição das pelotas (% em peso) 

Identifi- zro2 Quantidade Redutor Diâm. das 

cação de redutor usado pel., (mm) 

I 84,2 15,8 N. de 3 a 7 

fumo 

II 78,9 21,1 N. de 3 a 7 

fumo 

III 84,2 15,8 Coque 3 a 7 

IV 78,9 21,1 Coque 3 a 7 

v 78,9 21,1 N. de 9 a 12 

fumo 

VI 84.2 15,8 N. de 2 a 4 

fumo 

VII 84,2 15,8 N. de 9 a 12 

fumo 

VIII 84,2 15,8 Grafite 9 a 12 

IX 78,9 21,1 Grafite 9 a 12 
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Ta bela IV - Características físicas das pelotas 

Ident. Dens. real Dens. Poro- Dens . Resist. a 

apar . sid. granel compressão 

(gjcm3) (gjcm3) ( %) (gjcm3) (Kgfjpel.) 

I 4 , 02 2,02 45,3 1' 2 5,8 2' 2 

II 4 , 21 2,53 39,9 1' 1 5 ,0 1' 9 

III 3,91 2,15 45,0 1 ,2 6 , 0 2' 5 

IV 4,10 2,34 42,9 1,3 5 , 0 2' 7 

v 3 , 61 2,03 43,8 1,2 7,6 3' 7 

VI 3 , 60 2 ,0 1 44,2 1' J 6,2 2,4 

VII 3' 9 1 2,00 48,8 1' J 6,9 3,0 

VIII 4,36 2,37 45,6 1' 4 1,0 0,5 

IX 4' 11 2 , 24 45,5 1' 2 0,9 0,5 

Procedimento operacional 

Com o le i to do forno vazio, iniciava-se seu aquecimento 

até que a temperatura de trabalho fosse atingida, ma ntendo-se 

um fluxo constante d e argônio para purga do sistema. Enquanto 

isso , as pelotas eram armazenadas no silo , com carga suficiente 

para uma operação diária . Iniciou-se o aquecimento do " pescoço" 

(peça de transição entre o forno e o condensador primário) até 

a temperatura de 35ooc. 

Atingida e estabilizada a temperatura de tra balho, l igava

se o sistema de vácuo e a bomba centrífuga para recirculação da 

solução alcalina na torre de lavagem, iniciando-se efetivamente 

o processo de obtenção de tetracloreto de zircónio, através de 

uma alimentação periódica de pelotas e pela passagem de um 

fluxo constante de gás cloro pelo leito das pelotas, sem 

interromper o fluxo de a r gônio . 
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O produto das reações 

dos condensadores, sendo 

de cloração, 

que esse 

ZrC1 4 , 

produto 

era recolhido 

era pesado 

periodicamente para se verificar a evolução de sua formação com 

o tempo. 

Esgotada a carga de P.elotas no silo, esperava-se até que a 

massa de zrc1 4 formada se mantivesse constante com o tempo, 

interrompendo-se nesse momento o fluxo de gás cloro. O forno 

era então desligado, iniciando-se seu resfriamento até a 

temperatura ambiente. Neste momento interrompia-se a passagem 

do argônio, desligava-se o sistema de vácuo e a bomba 

centrífuga. O ZrC1 4 formado era recolhido, quantificado e 

caracterizado. 

A quantidade de Zro2 reagido (W) foi calculado através da 

medida da perda de peso, seguindo o balanceamento da equação [ l] 

correspondente 

experimentos. 

a reação predominante nas condições 

w Wp.Mzro2 I (Mzro2 + 2Mc) • •••.•••••.•••..••..•. ( 4) 

sendo: 

Wp = peso da pelota reagida (massa inicial menos a residual) 

Mzro2 = peso molecular do Zro2 
Me = peso molecular do carbono 

dos 

O excesso de carbono nas pelotas parcialmente reagidas foi 

queimado num forno tipo mufla e o resíduo (Zro2 não reagido) 

foi pesado para se obter a taxa de conversão do zircônio. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A entrada do material sólido (pelotas de Zro2 com carvão) 

no forno era dosada por uma válvula rotativa, a qual 

possibilitava uma alimentação de 7lg de pelotas por rotação. 

Tínhamos como objetivo, portanto, verificar qual o tempo 

necessário e suficiente para a cloração completa dessa massa 

introduzida, 

determinarmos 

sob as condições dos ensaios, para assim 

a periodicidade de alimentação desta quantidade 

de sólidos, podendo-se assim programar o tempo e a massa total 

de um determinado ensaio. Esse pe ríodo de alimentação foi 

obtido através de um ensaio j á a nteriormente realizado, onde 

levantou-se uma curva de conversão do zro2 em função do tempo, 

vide Figura 3, verificando-se que o tempo necessário para 

clorar 7lg de p e lotas é cerca d e 20 minutos, sendo este, 

portanto, o período utilizado para s e p r omover uma rotação no 

alimentador de sólidos. A conve r s ão do zro2 em Zrcl 4 era 

verificada através do rendime nto e m Zr ao longo do tempo, isto 

é, pela quantificação mássica de Zr contido no ZrCl 4 , produzido 

a partir da quantidade máss ica de Zr contido no Zro 2 , 

inicialmente conhecida. 

Foi verificado o efeito da vazão do gás cloro sobre a taxa 

de conversão do Zro 2 com carvão (negro de fumo), cloradas a 

850°C, conforme ilustra a Figura 4. Os resultados mostram que 

esse parâmetro tem uma grande influência na taxa de conversão, 

sendo um fato r mui to· importante. O me lho r resulta do de 

rendimento foi obtido com a vazão de 6, 3 gjmin maior vazão 

testada ), sob as condições do ensaio. Essa influência 

significativa da vazão de cloro pode também ser verificada 

comparando-se as figuras 6 e 7, tendo-se que os rendimentos nas 

conversões duplicam quando duplica a vazão de cloro. 

Utilizou-se nos ensaios três tipos de agentes redutores, a 

saber: grafite, negro-de-fumo e coque de petróleo. A Figura 5 
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mostra o confronto entre os re ndime ntos médios obtidos na 

cloração para os diferentes redutores utilizados, com tempo de 

ensaio de 5 horas. O uso do grafite propiciou maior rendimento. 

Porém seu uso foi descartado logo no início dos ensa i os pois 

formava grande quantidade de finos após a cloração, como 

material residual no forno. Este fato foi atribuído à baixa 

resistência · mecânica das pelotas compostas por grafite (vide 

Tabela IV). O coque e o negro-de-fumo apresentaram basicamente 

os mesmos rendimentos, sendo considerados satisfatórios. As 

Figuras 6 e 7 confirmam essa tendência. 

Foram verificadas apenas duas 

redutores, em relação à massa de 

quantidade estequiométrica e 21,1%, 

relação a quantidade estequiométrica . 

porcentagens de age ntes 

zro2 : 15,8 %, próxima a 

tendo-se um excesso em 

Comparando~se as Figuras 6 e 7 

o negro-de-fumo como para o coque, 

foram praticamente maiores para 

observamos que, tanto para 

os rendimentos das reações 

as maiores quantidades de 

redutor. Estes dados confirmam as predições teóricas de que o 

grau de contato entre as partículas sólidas é fundamental na 

eficiência das reações de cloração. E, um excesso de r edutor 

(até um limite adequado) aumenta esse grau de con tato, 

aumentando o rendimento na cloração do zro2 . 

A inf 1 uência da temperatura foi verificada procedendo-se 

ensaios de cloração a 750°C, ssooc e 950°C, durante 5 horas e 

fixando-se os demais parâmetros. Os resultados apresentados na 

Figura 9 mostram que quanto maior a temperatura de cloração, 

maior o rendimento do processo, como já era esperado. E, um 

incremento de temperatura, acima de ssooc, não promove um 

aumento significativo no rendimento, mostrando que 

temperatura é suficiente para obter-se bons resultados. 

esta 

Foi analisado também o efeito do diâmetro das pelotas 

sobre o rendimento final, variando-se três faixas de tamanhos, 
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sendo: 2 a 4, 3 a 7 e 9 a 12 mm. Como j á mostrado por alguns 

autores; para cargas iguais, a variação no diâmetro das pelotas 

não afetou os valores dos rendimentos obtidos, como podemos 

observar pela Figura 8. Este comportamento se deve, 

provavelmente, à alta poros idade das pelotas, independentemente 

do diâmetro, (vide Tabela IV) I com poros interligados, 

aumentando sobremaneira a área superficial para as reações, 

sendo este efeito mais efetivo que o diâmetro. Contudo, é 

preferível operar o clorador com pelotas menores, evitando-se 

assim a formação d e caminhos preferenciais dos gases, além de 

serem mais facilmente produzidas. 

A Tabela V a seguir mostra a análise química do ZrCl 4 

produzido num dos ensaios, obtida por fluorescência de Raios-x. 

Os resultados revelam que as várias impurezas, provenientes do 

zro 2 grau cerâmico, são cloradas e condensam junto com o 

produto principal, ZrCl 4 . 

Tabela V - Análise química do Tetracloreto de Zircónio. 

(temperatura do ensaio: 95ooc) 

Elemento 

Zr 

Hf 

Fe 

Si 

Al 

Ti 

Porcentagem 

em peso 

44,0 

214 

0,09 

0,07 

0,1 

0,25 

Concentração 

(g/ l) 

111,6 

6,1 

0,22 

0,19 

0,26 

0,12 
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CONCLUSÕES 

a- A vazão do gás cloro e x e rce uma grande influência no 

rendime nto das reações de cloração. Qua nto maior essa vazão 

maior ê o r e ndimento, havendo um valor limite dentro da 

otimização do processo, o qual não foi investigado por fugir do 

objetivo d e ste trabalho. 

b- o aumento da tempe ratura de cloração aumenta o rendimento 

das reações. A 850°C os r e ndimentos foram s atisfa toriamente al

tos, mostrando ser adequada ao processo, uma vez que um incre

mento de 100°C praticamente não alterou os valores dos rendi

mentos. 

c- O diâmetro das pelotas influencia muito pouco no rendime nto 

das reações. Contudo, devido as características dimensionais do 

reatar, ê preferível trabalha r com pelotas de peque nos diâme

tros, homogeinizando a difus ão gasosa ao longo do leito. 

d- como r edutor, tanto o coque como o negro-de-fumo mostraram 

um bom desempenho. Um excesso de redutor, em relação à quanti

dade estequiométrica, pare ce aumentar o rendimento do processo, 

porêm não foi feito um estudo maior para verificar melhor esse 

parâmetro. 

e- Finalmente, pode-se afirma r que as informações obtidas nos 

vários ensaios de cloração, associadas à experiência adquirida, 

são suficientes para se elaborar o projeto d e talhado da Unidade 

Piloto de Cloração, a ser instalada na COPESP, com capacidade 

para produção de 500 g/h de t e tracloreto d e zircónio. 
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