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RESUMO 
 
O titânio é considerado um metal de elevado valor agregado, tanto no que se refere 
à produção de aços especiais, quanto na produção de TiO2. Neste contexto, 
processos aplicados no tratamento de minérios contendo ilmenita (FeTiO3) têm se 
tornado cada vez mais importantes. Para tanto, a cloração em temperaturas 
elevadas na presença de um agente redutor se apresenta como uma rota de 
processamento atraente, dada a possível formação de TiCl4 na forma gasosa, que 
pode ser posteriormente condensado de forma seletiva e em seguida reduzido a 
titânio metálico ou oxidado produzindo-se TiO2. Alternativamente, na ausência do 
referido agente, o processo se torna seletivo, favorecendo a formação de cloretos de 
ferro. O objetivo do presente trabalho abrange o estudo da cloração direta de um 
concentrado de ilmenita, visando à extração seletiva do ferro na forma de cloretos 
voláteis, para isto variou-se a vazão de Cl2 (0.16 - 0.64 L/min), e temperatura 
reacional (873 - 1273 K). A viabilidade do processo foi estimada mediante 
modelagem termodinâmica prévia, e o comportamento cinético avaliado via medidas 
de variação da massa em função do tempo. Tanto o material inicial, quanto os 
produtos gerados foram devidamente caracterizados via FRX e MEV/EDS. Os 
resultados alcançados até o presente momento sugerem, em concordância com as 
previsões termodinâmicas, que o processo em estudo permite a formação seletiva 
de cloretos de ferro voláteis, consequentemente o teor de titânio na forma oxidada 
no produto sólido aumenta com respeito ao material inicial. Do ponto de vista 
cinético, perdas de massa acentuadas foram observadas a 1273 K, de fato, 
sugerindo a saída de quantidade significativa de material volátil. Adicionalmente, a 
elevação da vazão de cloro na faixa entre 0.16 e 0.32 L/min resultou em taxas 
reacionais progressivamente maiores, indicando nesta faixa uma notável influência 
de fatores difusionais sobre a cinética do processo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: ilmenita; cloração direta; titânio; reações gás-sólido. 
 
ABSTRACT 
 
The titanium is at a high value metal, both as regards the production of special 
steels, as in the production of TiO2. In this context, processes applied in the 
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treatment of ores containing ilmenite (FeTiO3) have become increasingly important. 
To this end, the chlorination at high temperatures in the presence of a reducing agent 
show up as an interesting route processing, given the possible formation of TiCl4 in 
gaseous form, which can be selectively condensed and then reduced to metallic or 
oxidized titanium, yielding TiO2. Alternatively, in the absence of the agent, the 
process becomes selective, favoring the formation of iron chlorides. The aim of this 
work is to study the direct chlorination of ilmenite concentrate, aiming to selective 
extraction of iron in the form of volatile chlorides, varying the flow rate of Cl2 (0.16 – 
0.64 L /min), and the reaction temperature (873 - 1273 K). Feasibility process was 
investigated by prior thermodynamic modeling, and the kinetic behavior assessed via 
mass variation measures as a function of time. Both the starting material, as the 
products generated were characterized via FRX and MEV/EDS. The results achieved 
to date suggest, in agreement with the thermodynamic predictions that the process 
under study allows the selective formation of iron chlorides and the titanium content 
in the solid product higher than initially ore. From the kinetic view, marked weight loss 
was observed at 1273 K, in fact, suggesting a significant amount of volatile material 
outlet. Additionally, the increase in flow rate of chlorine in the range between 0.16 
and 0.32 L/min resulted in progressively higher reaction rates, indicating for this 
range a remarkable influence of diffusion factors on the kinetics of the process. 
 
KEYWORDS: ilmenite; chlorination; titanium; gas-solid reactions.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O aumento das aplicações do titânio, tanto na forma metálica, quanto na forma de 
óxido, tem gerado um aumento significativo do interesse no estudo de rotas de 
processamento de matérias-primas alternativas, tendo em vista uma maior 
viabilidade econômico-ambiental [Wensheng et.al. 2011]. Rutilo, Ilmenita de alto teor 
e anatasio são matérias-primas clássicas exploradas nesta indústria, e para seu 
processamento são usadas rotas sulfato e cloreto [Moodley, 2011; Moodley, et.al., 
2012], sendo esta ultima menos agressiva com o ambiente. 
 
Os processos de cloração na metalurgia extrativa visam à obtenção de um cloreto 
metálico que pode ser de natureza volátil ou não. Uma ampla variedade de trabalhos 
sobre o processo de cloração de minérios de titânio é reportada na literatura, 
estudando a sensibilidade do processo derivada das variações dos parâmetros 
operacionais [Matsuoka, e Okabe, 2005]. A ação direta do cloro sobre a ilmenita 
exibe um comportamento aparentemente seletivo, favorecendo a formação de 
cloretos de ferro, em tanto que a maior parte do titânio fica no produto sólido na 
forma de óxido. 
 
O objetivo deste trabalho é o estudo da cloração direta de uma ilmenita pretendendo 
a possível obtenção de rutilo sintético. Sendo assim, é estudada a influencia dos 
seguintes parâmetros: vazão de cloro gás, temperatura, e tempo no sistema, a 
amostra natural ou matéria prima é seja rica em Ti e Fe, com impurezas de outras 
espécies como Si, Mg e Ca principalmente. 
 

Neste trabalho por razões de cálculos para as predições termodinâmicas, a Ilmenita 
é considerada como uma ilmenita estequiométrica de composição teórica FeOTiO2, 
pelo que serão analisados os comportamentos sugeridos pela termodinâmica para 
os óxidos FeO e TiO2 separadamente, com o auxilio do software HSC Chemistry 
Process Calculation versão 6.0. As reações de cloração esperadas no processo de 
cloração dos óxidos puros são as indicadas nas equações 1 e 2, no entanto a 
equação 3 representa a cloração direta de uma Ilmenita estequiométrica: 
 

𝐹𝑒𝑂(𝑠) + 3
2⁄ 𝐶𝑙2(𝑔) = 𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑔) + 1

2⁄ 𝑂2(𝑔)                                        (1) 

 
𝑇𝑖𝑂2(𝑠) + 2𝐶𝑙2(𝑔) = 𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑔) + 𝑂2(𝑔)                                                  (2) 

 
𝐹𝑒𝑇𝑖𝑂3(𝑠) + 3𝐶𝑙2(𝑔) = 𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑔) + 𝑇𝑖𝑂2 (𝑠)  + 𝑂2(𝑔)                           (3) 

 
Observa-se na Figura 1, o comportamento da cloração para os óxidos separados, 
onde é possível notar que na medida em que a temperatura aumenta, existe maior 
probabilidade - porém discreta - da formação de cloretos de ferro no sistema, devido 
ao caráter negativo e decrescente da energia livre de Gibbs, fato que é reforçado 
quando se repara na tendência das constantes de equilíbrio que presentam um 
acréscimo em sua grandeza para a faixa de temperaturas estudada. 
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Figura 1. a. Energia livre de Gibbs para o sistema de cloração direta dos óxidos FeO e TiO2, 

 b. Constante de equilíbrio para o sistema de óxidos estudado. 

 
O diagrama de predominância da Figura 2 apresenta o sistema combinado Fe-Cl-O 
e Ti-Cl-O a 1273 K, sendo possível apreciar as zonas estáveis para os compostos 
desejados neste estudo, junto aos valores das pressões parciais de cloro Cl2(g) e 
oxigênio O2(g) que favorecem a formação de cloretos voláteis de ferro visando à 
obtenção de um produto sólido enriquecido em teor de dióxido de titânio na fase 
rutilo. 
 
 
2. MÉTODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 
Os ensaios de cloração direta foram realizados em um forno vertical que suporta um 
reator de quartzo acoplado à linha de gases de cloro e nitrogênio. A entrada dos 
gases no reator foi monitorada por rotâmetros calibrados. Os produtos da reação e o 
excesso de cloro na saída do forno foram neutralizados com uma solução 
concentrada de KOH. O sistema de controle de temperatura do forno foi equipado 
com termopares tipo K. As amostras foram posicionadas sempre dentro da zona 
isotérmica do reator. 

 

Figura 2. Diagramas de predominância Ti-Cl-O e Fe-Cl-O a 1273 K. 
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Os produtos sólidos de cada ensaio foram lavados, filtrados e calcinados para a 
eliminação de possíveis cloretos não voláteis formados durante o processo da 
cloração, a formação deste tipo de cloretos é atribuída à presença de impurezas 
como Cálcio e Magnésio dentro da amostra da ilmenita, e que reagiram com o fluxo 
de cloro gás. A linha de gases foi sempre purgada com nitrogênio no inicio de fim de 
cada experimento, evitando assim o desgaste excessivo da tubulação do sistema 
por resíduos de cloro. 
 
O estudo do efeito da cloração direta sobre a ilmenita foi determinado em duas 
etapas sucessivas: incialmente foi avaliada a influência da vazão de cloro gasoso 
sobre a taxa inicial da reação, e logo após foi realizado o estudo cinético da reação 
de cloração em diferentes condições operacionais de temperatura e tempo. Para o 
estudo dos efeitos difusionais da camada limite foram avaliadas vazões de cloro 
desde 0.16 L⁄min até 0.64 L⁄min. No estudo cinético o efeito dos fatores tempo e 
temperatura foi determinado para faixas de 0 a 60 minutos e 973 a 1273 K 
respectivamente. Uma vez identificadas as melhores condições para o processo de 
cloração, se realizaram experimentos de até 180 minutos para conferir a 
reprodutibilidade dos resultados. 
 
Para a avaliação da quantificação do ferro liberado na forma de cloretos voláteis as 
amostras foram analisadas via fluorescência de raios X (FRX), ao mesmo tempo as 
mudanças morfológicas atribuídas ao processo de cloração foram observadas via 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), e a estimativa qualitativa da mudança 
composicional como resultado do processo de cloração foi realizada com o uso da 
analise de energia dispersiva de raios X (EDS), acoplado ao equipamento do MEV. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A amostra clorada neste estudo é uma areia de praia preta da América do Sul, com 
alto conteúdo de ilmenita, com tamanho de grão entre 150 µm e 250 µm, e uma 
densidade de 4.83 g ⁄cm3. Na tabela 1, apresentam-se os resultados da analise 
química da amostra como recebida via FRX, onde é possível observar que é uma 
amostra rica em Fe e Ti. Supõe-se que todo o ferro contido na amostra está na 
forma de FeO, e o titânio na forma de TiO2. 
 

Tabela 1. Analise química da Ilmenita como recebida. 

Amostra 
FeO 
(%) 

TiO2 

(%) 
SiO2 

(%) 
MgO 
(%) 

CaO 
(%) 

ZrO2 

(%) 
Na2O 
(%) 

MnO 
(%) 

K2O 
(%) 

Concentrado 
De Ilmenita 57.906 33.015 5.752 1.709 0.738 0.295 0.293 0.232 0.060 

 
Para o estudo da determinação da influência da vazão na taxa inicial de reação 
associada à percentagem perda de peso total %PPT se escolheram as condições 
operacionais que permitam a análise dos efeitos difusionais na reação da cloração e 
assim se identificar os valores de vazão que minimizam as decorrências associadas 
à camada limite. Foram testadas vazões de cloro que vão desde 0.16 até 0.64 L⁄min, 
durante um tempo fixo a temperatura de 1273 K. A reprodutibilidade dos resultados 
foi confirmada por tripla repetição de cada teste. A Figura 3 mostra o comportamento 
do sistema em termos de perda de peso total (%PPT) como função da vazão de 
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cloro gasoso Cl2(g), sugerindo que a taxa de reação é controlada pela difusão para 
valores de até 0.32 L⁄min. 
 
 

 
Figura 3. Influência da vazão de cloro gás na taxa inicial da reação associada à perda de peso 

total, a 1273 K. 

 
Percebe-se que logo após uma vazão de 0.32 L⁄min, não se observa influência 
significativa da vazão sobre a taxa inicial da reação, fato atribuído ao abatimento da 
camada limite, portanto, quanto maior vazão, menor o gradiente de concentração do 
gás reagente Cl2(g) entre a corrente gasosa e a superfície da amostra. [Moura, 1986]. 
 

Uma vez definida a vazão de trabalho como 0.32 L⁄min, foi avaliada a influência da 
temperatura sobre a taxa da reação de cloração direta do concentrado da ilmenita. 
Depois de cloradas, amostras foram lavadas, filtradas e calcinadas para a 
eliminação de possíveis cloretos não voláteis no produto sólido, estabelecendo 
assim a percentagem de concentrado de ilmenita reagido.  
 
A perda de peso total da ilmenita traz consigo mudanças significativas na morfologia, 
estrutura cristalina e composição química das amostras. A percentagem de perda de 
peso é atribuída principalmente à formação e saída de cloretos voláteis de ferro, o 
que consequentemente faz com que o teor de TiO2 no produto sólido aumente. 
Estes resultados confirmam as previsões termodinâmicas apresentadas nas Figuras 
1 e 2, onde já era esperada uma cloração seletiva do ferro, com respeito ao titânio, 
para determinadas condições operacionais. 
 
Observou-se uma relação direta entre o aumento da temperatura da reação e a 
perda de peso total %PPT (amostra após cloração). Na tabela 2, se resume a %PPT 
do produto sólido para cada temperatura estudada, num tempo de processo de 60 
minutos. 
 

Tabela 2. %PPT no produto sólido, tempo de reação 60 minutos. 

Temperatura 1273 K 1173 K 1073 K 973 K 873 K 

%PPT 42.501 24.083 5.252 3.767 0 

 
Posteriormente, se realizaram testes de até 180 minutos e 1273 K, onde se obteve 
perda de peso total de 71.336%. Na figura 4 se estabelecem a correlação entre a 
percentagem de perda de peso total (%PPT) e a percentagem de que reagiu %FeOr 
para formar cloretos voláteis, o que faz com que o produto sólido fique enriquecido 
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em teor de TiO2. Os dados percentuais obtidos via FRX, concordaram com os 
determinados nas análises de espectroscopia de energia dispersiva. 
 

 
Figura 4. Correlação entre a percentagem de perda de peso total e a percentagem de FeO que 

reagiu formando cloretos voláteis. 

 
A remoção do ferro conseguiu ser confirmada via FRX, e MEV-EDS. Na tabela 3, se 
apresentam os resultados da composição química percentual, via FRX, para as 
amostras cloradas a 1273 K e 120 minutos, onde fica em evidencia o aumento do 
teor de TiO2 no produto sólido da cloração de até 70.597%. 
 

Tabela 3. Analise química do produto sólido da cloração a 1273 K e 120 minutos de reação. 

(%)FeO (%)TiO2 (%)SiO2 (%)MgO (%)CaO (%)ZrO2 (%)Na2O (%)MnO (%)K2O 

21.611 70.597 6.024 0.017 0.077 0.269 0.115 0.609 0.031 

 
Com base nos dados da Figura 4 é possível convergir ao ajuste cinético segundo o 
modelo de difusão de produtos através da camada limite para partículas esféricas 
[Levenspiel, 1972] dada pela equação 4: 
 

𝑓(𝑥) = 𝑘𝑡 = 1 − 3(1 − 𝑥𝑡)
2

3⁄ + 2 (1 − 𝑥𝑡)                                     (4) 
 
Onde xt é a conversão para um tempo t, e k é a constante cinética da reação. A 
Figura 5 revela que só a partir de temperaturas acima de 1173 K são observadas 
conversões significativas, fato associado ao aumento da força motriz do sistema por 
acima destas temperaturas, o que fez com que a reação de cloração de ferro, 
deslocasse no sentido dos produtos.  
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Figura 5. Ajuste de dados cinéticos de acordo 
com o modelo de difusão através da camada 

limite. 

Figura 6. Relação de Arrenhius para a 
determinação da energia de ativação. 

 

 
A Figura 6 representa a relação da equação de Arrehenius com os dados obtidos a 
partir da figura 5. Conseguiu-se determinar que para a reação de cloração direta da 
ilmenita, na faixa de temperaturas estudada a energia de ativação é de 230.3 
KJ⁄mol, indicando um controle químico da reação, como acontece normalmente 
neste tipo de processos. [Fouga et.al., 2007] 
 
Na Figura 7 as análises do MEV evidenciam as mudanças na superfície das 
amostras como efeito do processo da cloração, o produto sólido exibe a formação de 
micropartículas de TiO2 principalmente, ao mesmo tempo se evidencia aumento da 
porosidade causada pela difusão de produtos através de sua própria superfície, o 
que coincide e reforça a escolha do modelo cinético para o ajuste dos dados. 
 

a. b. 

Figura 7. MEV da Ilmenita: a. Como recebida.  
 b. Após cloração de 1273 K e 120 minutos.  

  
 
4. CONCLUSÕES 
 

 A caracterização da amostra como recebida via FRX, revelou uma 
percentagem da ordem de 57.906% e 33.015% de FeO e TiO2 

respectivamente;  
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 Após vazões de Cl2(g) de 0.32L⁄min os efeitos da camada limite foram 
superados; 
 

 O processo de cloração direta da ilmenita pode ser considerado como uma 
rota apropriada para a eliminação de ferro na forma de cloretos, porém com 
um alto investimento energético, Ea=230.3 KJ; 

 

 A perda de massa do processo da cloração é altamente sensível aos 
aumentos de temperatura; 

 

 Temperaturas na faixa de 1273 K permitiram obter produtos sólidos com teor 
de TiO2 em torno de 70%; 

 

 A morfologia das amostras cloradas teve apreciáveis modificações 
evidenciando um significativo aumento da porosidade da superfície, e 
apresentando formação de partículas de TiO2 de tamanho micrométrico. 

 
 
5. AGRADECIMENTOS 
 

Os autores expressam sua gratidão à Professora Maria Isabel Pais da PUC-Rio, por 
sua ajuda com as análises de FRX, assim como também a CAPES pelo suporte 
financeiro para bolsistas. 
 
 
6. REFERÊNCIAS 

 

Fouga G, Pasquevich D, and Bohe´ A. The kinetics and mechanism of selective iron 
chlorination of an ilmenite ore. Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. 
Inst. Min. Mell. C) 2007, Vol 116 No 4. 
 
Levenspiel O, Chemical Reactions Engineering, 2nd ed., Wiley, New York, 1972. 

 
Matsuoka R, and Okabe T, Iron removal from titanium ore using selective chlorination 
and effective utilization of chloride wastes. EPD Congress Edited by M.E. 
Schlesinger TMS (The Minerals, Metals & Society); 2005. 

 
Moodley S, A study of the chlorination behaviour of various titania feedstocks. 
Master's thesis. University of the witwatersrand, Johannesburg; 2011. 

 
Moodley S, Hurman R, Cevat K, Kale A, Chlorination of titania feedstocks, 3rd 
International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing, 2012. 

 
Moura F, Estudo cinético da cloração redutora dos óxidos de nióbio, tântalo e titânio 
contidos em uma escória proveniente da metalurgia do estanho. Dissertação de 
Mestrado. Pontifícia universidade católica do Rio de Janeiro, 1986. 

 
Wensheng Z, Zhaowu Z, Chu Y. A literature review of titanium metallurgical 
processes. Hydrometallurgy 108, 177-188; 2011. 
 


