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A cinética da cloraçao do pentõxido de
nióbio em presença de CO foi estudada no
intervalo de temperatura 500-800<>c. Foi
analisada a influência das seguintes_
variáveis sobre a velocidade de reação:
fluxo gasoso, geometria • volume das
amostras de Nb-O,, temperatura de reação
e composição da mistura cloradora.

Paralelamente foram realizados experimentos
com dois outros materiais: o composto
CaO.Nb,O 5 (sintetizado em laboratório) e
concentrados de pirocloro. Ê feita uma
análise das analogias e diferenças de
comportamento dos 3 materiais face ao
método de cloraçao empregado.

Dentro das condições experimentais
estudadas, a reação de cloraçao possui o
seguinte balanço estequiométrico:

Este trabalho foi realizado na Êcole
Polytechnique da Universidade de Montreal,
Canadá.

1. Introdução

de doi. outros materiais foram igualmente realizados.
Primeiramente estudou-se a cloração do conposto
CaNbjOt, conposto este de grande isportãncia na
conposição do mineral pirocloro. BR segundo lugar,
foi estudada a ação das misturas Cl, - CO sobre
dois tipos de pirocloro, um orginário de Catalão-OO,
o outro de St-Honoré, Canadá. Finalmente é feita uma
breve análise das analogias e diferenças de
cosportamento dos três materiais face ao método de
cloração utilizado.

As técnicas de cloração constituem-se numa etapa
importante na preparação de certos metais refratários.
Do ponto de vista industrial, elas deaenpenham um
papel de grande importância na produção do titânio e
do zircõnio através do conhecido processo Kroll. 0
uso da cloração na extração do nióbio, tântalo e
tungstênio, a partir de seus concentrados, foi abjeto
de inúmeras pesquisas aplicadas (1-3), multo entoara
não pareça ter havido nenhuma aplicação industrial de
vulto até o nwnento.
Os óxidos e concentrados dos metais refratários são
normalmente dorados em presença de um redutor
— carbono, CO ou SQ, — ou por substâncias do tipo
CClj ou 0 X 1 , . Cano os concentrados contém várias
•species que reagem simultaneamente, o mecanismo
global da reação é, as vezes, difícil de se visualizar.
Dtsta forma, o estudo da reação do oxido puro — o
principal constituinte do minfriu ou concentrado —
• uma etapa inportante para a compreensão dos
fenômenos mais coiplexos das clorações industriais.
Inúmeras pesquisas abordaram os aspectos clnétlcos
da cloraçao dos óxidos de titânio e zircõnio. No caso
do oxido de nióbio, a literatura sobre o assunto é
relativamente lnccnpleta, em especial nos casos em
9 * se emprega um redutor gasoso.
0 presente trabalho é dedicado ao estudo da reação
•ntre o pentóxido de niôblo • misturas gasosas
drt* - C O . Além da análise da estaqulometrla da
"ção, são examinados o» «feitos das seguintes
^•rláveis sobra a velocidade de reação i fluxo
9B*DSD, peso das amostras, «aposição da mistura
c
r * * * > r a • tenperatura de cloraçã). Biperimentos
« « d a n d o a cinética da cloração em presença de CO

2. Métodos experimentais
2.1. Materiais empregados
O oxido de nióbio utilizado é de pureza técnica
— material granulado cem um mínimo de 99,5% de
Hb,0$ — tendo sido fornecido pela Conpanhia Fansteel
Metals. Com este material calcinado a 1300°C, durante
' 24 horas, foram preparadas pelotas e briquetes
cilíndricos para os ensaios de cloração. A análise por
difração de raios-X do produto calcinado revelou
unicamente a presença da fase a - Nb,O», de acordo
com os dados de Both (4).
O oaipostc CaNbaO* foi obtido por recristalizaçao a
partir do estado liquido, como sugerido por Rowland e
seus colaboradores (5). A Figura 1 mostra o diagrama
de fases do sistema CaO - Nb2O>, segundo Jongejan (6).
Observa-se que o conposto CaO.NbjOi possui um
ponto de fusão cengruente a 1550QC.
Inicialmente, carbonato de cálcio e oxido de nióbio
são misturados em proporções estequiométricas e
calcinados « 1000°C. 0 produto calcinado é introduzido
nun cadinho de platina para a etapa de fusão, a qual

FIGURA 1 - DIAGRAMA DE FASES DO SISTEMA
CaO - Nb 2 O 5 (JONGEJAN, 1969)
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urna corrente gaaosa de cloro e nonôxido de carbono,
diluída con argônio em alguns casos. As variações
de peso são registradas continuamente por meio de
uma termobalanca (CNW, modelo RH). Os cloretos
metálicos v o l á t e i s são coletados sob forma de p5
nun condensador mantido a temperatura ambiente. 0
dispositivo experimental é mostrado na Figura 2 e
sua descrição detalhada f o i f e i t a por Freitas e
Ajersch (7, 8 ) .

*

FIGURA 2 - DISPOSITIVO EXPERIMENTAL DE
TERMOGRAVIMETRIA
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Porccntogem em peso , %
realiza-se a 1650°C, an atmosfera oxidante. O
liquido é mantido nesta temperatura durante una hora,
sendo, em seguida, resfriado lentamente até a
temperatura ambiente. Após a fusão, o bloco
solidificado é pulverizado e o material obtido é
aglomerado sob a form de briquetes cilíndricos para
os testes de cloracão.
0 concentrado de pirocloro empregado é originário de
Catalão - GO e sua análise química encontra-se na
Tabela I. Para as experiências de cloracão foram
preparados briquetes cilíndricos deste material,
o uso de agentes aglonerantes.
TABEIA I

Composto

-

ANALISE QUÍMICA DO PIROCLORO
DE CATALÃO

t Peso

Composto

t Peso

NbiOs

51,3

ThO 2

1,1

BaO

13,3

UiO,

0,8

Fe»0$

7,5

Ta a 0s

0,2

NaiO

7,2

SrO

0,2

(TR)2Oi*

5,5

MgO

0,1

TiOj

4,5

SnOj

<0,l

MnO

2,6

AI2OJ

<0,l

SlOj

1,5

P

<0,01

PbO

1,0

P.A.F.

1,6

* TR » Terrac Raras.

2.2. Métodos e dispositivos experimentais
0 método utilizado consiste em medir a variação de
peso da amostra, a qual reage isotermicanente ccn

8
9
10
11
12
13

- Forno
- Amostra
- Termopar (Cr-Al)
- Milivoltimetro
- Unidade de mistura e secagem dos gases
- Fluxômetros
- Termobalanca (CAHN)
- Amplificador
- Registrador
- Aquecimento
- Condensador
- Sistema de lavagem de gases
- Saída dos gases

A análise dos produtos de reação — assim como a das
fases sólidas presentes na amostra — é f e i t a por
dif ração de raios-X e técnicas convenionais de
análise química. A superfície de reação é analisada
por ndcroscopia eletrônica de varredura (JEDL, modelo
T-300) e um analisador de imagens (QUWTIMEr 720,
Cambridge Instruments).
Sendo o s cloretos de nióbio substâncias extremamente
higroscópicas, sua manipulação deve s e r realizada em
atmosfera isenta de umidade. Levando cm conta essa
exigência, f o i igualmente ooTV*M<ta a montagem
experimental ilustrada na Figura 3 . Una vez obtida
um quantidade suficiente do produto sólido no
condensador ( 9 ) , e s t e é selado can a u x i l i o de un
mçarico nas extremidades A e B. O material
condensado pode então s e r manipuJ ido numa caixa de
luvas com atmosfera i n e r t e .
Para a identificação dos c l o r e t o s , foram empregados
dois métodos. No primeiro, determina-se a relação
Cl/Nb. do ccnçostQ, de acordo com o procedimento
sugerido por McCarley e Torp ( 9 ) . Lixivia-se o
condensado mina solução ligeiramente anoniacal e ,
após ebulição, o resíduo é f i l t r a d o , calcinado a
6000c • pesado como NbzO»f o c l o r o i dosado pelo
método c l á s s i c o ds Vblhard. 0 segundo método consist*
na análise por dlfracão de raios-X do cloreto
pulverizado, por meio da técnica Debye-Scherrer. -

1
2
3
4
5

-

Entrada dos gases
Reator
Forno
Juntas estnerilhadas
Amostra

6 - Barqueta do quartzo
7 - Termopar (Cr-Al)
8
9
10
11
12

-

Aquecimento
Condensador
Válvula de dupla salda
Salda dos gases
Ligação com a bomba de vácuo

3. Cloração do oxido de nióbio

obtido em excelente acordo cem o de Sands e seus
colaboradores (14).

3.1. Estudo da estequiometria da reação

Conclui-se, portanto, que a cloração do pentóxido de
nióbio em presença de 00 pode ser representada pela
seguinte reação:

Análises por dif ração de raios-X em amostras de Nb2Os
parcialmente cloradas indicaram que não há formação
de cloretos sólidos durante a reação. As raias
obtidas são as mesmas do material inicial,a - NbjOs,
indicando que todos os produtos da reação de cloração
são voláteis nas condições experimentais empregadas.
Pesquisas anteriores (10, 11) denonstraram que na
cloração do oxido de nióbio em presença de carbono
sólido, no intervalo 450 - 1000QC, há formação
simultânea dos compostos NbOCl, e NbCU, quaisquer
que sejam as condições experimentais adotadas.
Entretanto, quando se utilizam misturas Cl, - 00, não
ha referências na literatura quanto aos produtos de
reação. Cabe mencionar, contudo, que no caso da
cloração de TiO, e ZrO,, os cloretos metálicos são os
mesmos, quer o agente redutor seja o carbono sólido
ou o gás CO (12, 13).
Os resultados do presente trabalho são apresentados
na Tabela II. o fato que a relação Cl/Nb é próxima
do valor estequiométrico 3, indica que obtém-se
essencialmente o composto JtOCl,. Observa-se também
que as variações de temperatura e composição da
mistura cloradora têm pouca influência no produto de
de reação, o composto ttoOCl, foi fca^ián identificado
por maio de dif ração de raios-X, estando o espectro

Nb2Oí * 3C1, • 300 = 2NbOCl, + 303,
(s)
(g)
(g)
(g)
(g)
TABELA I I - CLORAÇÃO DO OXIDO DE NIÕBIO:
ANALISE DO PRODUTO DE REAÇÃO
TEMPERATURA

(°C)
500
650
C50
800

PCI

*CO

(atm)

(atm)

0,33

0,33

0,50

0,33

0,50

f* CA

0,33

0,33

RELAÇÃO
Cl/Nb

3,1
3,0
3,2
3,2

3.2. Resultados cinéticos
Sendo_ Nb;Oí a única fase solida presente durante a
r e a r ã o , a quantidade percentual reagida F (ou
conversão percentual) é função direta da perda de
peso das anostras. A Figura 4 indica una série de
curvas ternogravimétricas típicas observadas durante
os t e s t e s de cloração. Estas curvas foram normalizadas
em relação a um peso inicial de 100%.
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FIGURA 4 - CURVAS TERM0GRAV1MÊTRICAS TlPICAS
DA CLORAÇÃO DO OXIDO DE NIOBIO

reação a 6üO°C e os resultados estão resumidos na
Tabela III. observa-se que entre 150 e 300 ml/min., Q
fluxo não tem qualquer inf luência sobre a quantidade
clorada por unidade de terço, Am/At. A Tabela III
mostra tanfcán os efeitos da geometria e peso inicial
das amostras. Oonsiderando estes resultados, é evident
que a velocidade de reação pode ser expressa pela
quantidade reagida por unidade de tenpo, por unidade
de massa inicial da amostra de Nb2Os, qualquer que
seja sua geometria. Essa velocidade, constante até
F * 0,6, pelo menos, depende da concentraçõ de Cl, e
00 na fase gasosa, da temperatura õe cloração e da
porosidade inicial da amostra de oxido de nióbio.
Matematicamente, pode-se escrever:
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Observa-»' que as pelotas exibon una perda de peso
linear atr 60% de conversão, pelo menos, o que
caracteri/f* u*1» velocidade de reação constante neste
intervalo. Os briquetes cilíndricos apresentam um
comportam" >to semelhante, muito embora a parte linear
do termogt -^na não se estenda até o mesto nível de
oonversão.
Foi invest igada a influência do fluxo gasoso de
misturas (.juíjnolares Cl, - CD sobre a velocidade de
TABELA 1 1 1

-

tT, Pi,

onde:

velocidade de reação (min )
massa da amostra no tempo t (g)
massa inicial da amostra (g)
temperatura t°C)
porosidade inicial da amostra.

Oomo v independe do fluxo gasoso e da geometria das
amostras, elimina-se a difusão na camada limite
aomo etapa controladora do processo. Além disso,
observações sobre o aspecto morfológioo das amostras
de Nb2Oj durante a cloração, indicam que suas
dimensões mantêm-se inalteradas durante a parte linear
dos ternograms. Entretanto, as pelotas e briquetes
originalmente compactos e resistentes (Resistência â
compressão * 70 kg, para to * 30%), tornam-se
extremamente frágeis cem O progresso da reação. Isso
indica que os gases reagentes penetram uniformemente
no interior das amostras, consumindo o Nb2Oj mina
reação do "tipo combustão". Bn outras palavras, a
reação coorre em todo o volume da amostra, não se
limitando a una interface bem definida, o que é
característico de um processo controlado por reação
química. Este ponto foi evidenciado por Freitas (7)
através de um modelo matemático de cinética
heterogênea.
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INFLUÊNCIA DO FLUXO GASOSO, DA GEOMETRIA E DO PESO INICIAL DAS AMOSTRAS
DE N b 2 O s SOBRE A VELOCIDADE DE REAÇÃO A 6 5 0 ° C

FLUXO
COMPOS 1»; A0 DA
(ml.min'
)
FASE GASOSA

GEOMETRIA

PESO INICIAL

POROSIDADE

DAS AMOSTRAS

(g)

INICIAL

200

Esférica
Esférica

2,66
2,66

0,30
0,?0

31,6
28,9

11,9
10,9

300

Esférica

2,71

0,30

30,8

11,3

Esférica

2,66

0,30

3,79

Esférica

4,45

0,31
0,33

28,9
35,7

10,9

Esférica

Esférica

2,68
3,41
2,85

0,3C

150
501 Cl 2

50* CO

200

33,3% Clí
33,3% C<:
33,3% Ai

300

Cilíndrica
Cilíndrica

A influent *a àa temperatura sobre a velocidade de
reação de- idiotas (c o « 30%) de Nb;O$ com misturas
equiiiDlarr" de Cl, - CO - Ar foi estudada no
intervalo '-00 - 800°C. Os resultados, em coordenadas
de Arrheni'is, log v x 1/T, encontram-se na Figura 5.
Nota-se qiH a velocidade apresenta una anomalia por
volta de i-'''°C» fato que foi também observado por
fetov c ftii<:Bov (15) em seu trabalho sobre a cloração
de Nb;O» <"<p várias misturas gasosas. Esse fenômeno
é análogo "O da cloração dos oxido» de titânio e

Am/At
(mg.min" )

V

(10'.min"')

43,0

9,4
9,7

0,36

16,6

6,2

0,36

21,5
16,5

6,3
5,8

zircônio em presença de CO, oomo demonstrado par
outros autores (12, 13, 16). A analogia é ainda mais
evidente se for levado em conta que as anomalias
nas curvas de Arrhenius ocorrem na mesta faixa de
tatfjeratura e isto para os três óxidos em questão.
i

Foi examimdb o efeito das pressões parciais de Cl, c
CD sobre a velocidade de cloração a 650°C c o»
resultados são apresentados em coordenada» logarítmica
na Figura 6. Analisando-se os resultados das Figuras

na

rei,
e a energia de ativação
; <j ^r-j

FIGURA 6 - CLORAÇÃO DO OXIDO DE NIOBIO:
VELOCIDADE DE REAÇÃO EM FUNÇÃO
DAS PRESSÕES PARCIAIS DE Cl, E
CO

Velocidade de reopol),VilO.min" 1

viüír ê 60,7 kJ/mol.

- CLORAÇÃO DO OXIDO DE NIOBIO.-

1NFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A
VELOCIDADE DE REAÇÃO
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4. Qoração do niobato de cálcio

10

8
A cxeqplo do oxido de niõbio, foi realizada una série
de «çeriências preliminares can o intuito de se
estabelecer a estequionetria da reação de cloração do
ccnposto CaNb20(. Nestes experimentos, realizados oom
misturas equinolares de Cl, - 00 - Ar a 700Ac,
observou-se que a relação C l / * do produto gasoso de
reação é de cerca de "3, evidenciando a formação do
oonposto NbOCl, (g). Paralelamente, balanços de nossa
em amostras parcialmente cloradas de niobato de
cálcio, demonstraram que para cada mol de (t>2Os
volatizado, há formação de dois ácomns-grama de cloro
sob forma condensada, correspondendo <» composto
CaCl,(s). Por conseguinte, a reação global se escreve:
CaNb,O( • 4C1, • 400 « Cad, • 2IC0C1, * 4CD 2
(•)
(gt
(g) (s)
(g)
(g)
A Figura 7 ilustra as curvas clnéticas da reação de
briquetes de niobato de cálcio com misturas
equiiDlares de O., - 00 - Ar, para três temperaturas
diferentes. Estas curvas mostram os valores da
quantidade percentual reagida F, em função do tempo
de cloração. Se Am representa a perda de peso de uma
amostra de massa Inicial nu, o valor de F(t) é dado
por:

F(t)

5b

X

6 -

f

jr

cv
\_imii»

—

tU = 0,65
—

4 T s (55OTJ

= 30-32%
s 0,33 aim
2 1

i

0,4
CO t

0,6

0,8 1,0

otm

o que deve ser atribuído â formação de una camada de
CaCl, (s) em tomo dos grãos não clorados d CaNbiOs,
camada esta que dificulta o progresso da reação. De
acordo com o chamado modelo topoquimico (17),
denenstra-se (7) que a difusão através da camada de
CaCl] (s) é a etapa que controla a reação de cloração
do niobato de cálcio.

1,526

que os valores de F não são muito afetados por
variações de temperatura no intervalo estudado.

5. Cloração de concentrados de
pirocloro

Nota-se igualmente que as curvas da Figura 7 diferem
«quelas observadas na cloração do oxido de nióbio.
•ocaso de niobato de cálcio, a velocidade de reação
OBena progressivamente após cerca de 15 minutos,

0 pirocloro brasileiro é na realidade um bariopirocloro
também conhecido pela dominação de pandalta. No caso
particular do bariopirocloro de Catalão, sua análise

quimica (vide Tabela I) indica que ele ê constituído
de una mistura de niobatos de bario e sódio , diferente
portanto, dos pirocloros ditos norrvls— CaO.Nb/) }.(££> '
encontrados, por exemplo, no Canadá.

FIGURA 7 - CURVAS TERMOGRAVIMÊTRICAS DA
CLORAÇÃO DO NIOBATO DE CÁLCIO

Experiências preliminares mostraram que não há
praticamente . eação entre o pirocloro de Catalão e
misturas Cl, - CO até 57SPC. Essas experiências
nostraram tanbém <$je un pirocloro canadense
(St-Honoré, Quebec) não é atacado por estas means
misturas ate 750°C. Esta diferença de reatividade
entre os dois materiais pode ser, portanto,
atribuída ã ausência de flúor no concentrado
brasileiro.
A Figura 8 mostra as curvas de variação relativa de
peso (m/*j) de briquetes de pirocloro de Catalão,
quando submetidos a ação de misturas equimolares de
Cl, - 00 - Ar, a 650, 750 e 850%, respectivamente.
Observa-se que estas curvas são sensivelmente
diferentes daquelas apresentadas pelos cerpostos
Nb»Os e

«o

«o

to

As concentrações dos constituintes Nb,O», TiO,, Bao
acham-se indicadas na Tabela IV. Finalmente a
percentages volatilizada de Nb,Os ê representada
em finção do tempo d» clozaçãb e, ceno mostra a
Figura 9, essa percentagem não é muito influenciada
por variações de temperatura no intervalo considerado.

100

Tempo , minute*

Figura 8 - Curvas termogravimétricas da cloração do p i r o c l o r o de Catalão
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Analisando esses resultados, é possível dividir
qualitativamente em 3 etapas o fenômeno da cloração
do pirocloro de Catalão. Na primeira etapa hi
formação dt cloretos sólidos de Na, Ba, Fb • Ft (II).
Isto sa traduz por um aumento do peso da amostra,
ainda qut já ocorra volatizacão de Nb • Ti. Na
segunda etapa, observa-se una importante perda d*

massa, perda causada pela formação dos cloretos
gasosos d* nióbio, titânio e ferro (III). Na última
fase, a atividade dos constituintes No,0» • TiO,
diminui consideravelmente, o qut implica cm pouca
vDlatilizaçio dessas espécies. Esses três estágios
•e sobrepõem parcialmant* • sua duração varia de
acordo com a temperatura empregada.

_-aACÃO DOS PRINCIPAIS
DURANTE A CLORAÇÃO
PWOCLORO DE CATALÃO

:V - J C S ^ ^ g í s

•

-

t = in)

nu

050

^___
ib2O5

—
% Peso
BaO
TiO 2

M«ltilot

Cl

O

4.0
3.8
3.6
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FIGURA 10 - QUANTIDADE PERCENTUAL
VOLATILIZADA EM FUNÇÃO DA
TEMPERATURA PARA OS MATERIAIS
6 E PIROCLORO

FIGURA 9 - CLORAÇÃO DO PIROCLORO DE CATALÃO:
QUANTIDADE PERCENTUAL
VOLATILIZADA DE Nb 3 O q EM FUNÇÃO
DO TEMPO DE CLOI
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No que concerne às fases condensadas, há uma diferença
fundamental: no caso do oxido de niõbio, o único
produto de reação é gasoso, o que se traduz por una
velocidade de reação constante até 60 - 70% de
aonversão. Já no caso dos dois outros materiais, há
formação de fases condensadas, acarretando um
decréscimo da velocidade de reação.
No caso do niobato de cálcio a reação é do tipo
topoquímico (17), sendo a difusão na camada de
CaCl, (s) 3 etapa que controla o processo. levando
em consideração as analogias das curvas que exprimem
as variações de F em função do tempo e da taiperatura
para o CaNbjOi e pirocloro, pode-se supor que a
cloração do pirocloro seja igualmente topoqulmica.
Esta reação seria também controlada pela d1fus.V> da
mistura cloradora através da canada de cloretos
sólidos.

7. Conclusões
R>i estudada a dLnética da cloração em presença de CO
dos materiais MbjOj, CaNbiO* e pirocloro.

no
Ttmpo , minute*

6. Comparação dos resultados
* Figura 10 rostra os valores da quantidade percentual
volatiliiada F, após 45 minutos de reação, em função
• «""jeratura, para os três materiais estudados, t
*vwent* çue os aumentos de temperatura têm um
influencia nuito m i s marcante no caso do oxido de
•"obio do que para o contesto CaNbjO* ou o pirocloro.
últimos, » l i i s , os valores de F são
os maios.
Analisando agora c s produtos d» reação, é importante
una distinção entre os que são voláteis e as
Oand
Bnsad>s. No que se refer» aos produtos
*» os três materiais estudados apresentam
**jrja que o produto de reação c o oxicloreto

•fcoa,.

No caso da reação do oxido de nióbio, demonstrou-se
que há formação exclusiva de NbOCli, o que constitui
uma diferença quanto ã cloração do mesmo material
em presença de carbono; onde se obtém simultaneamente
os compostos NbClj e NbOClj. A reação se caracteriza
por uma velocidade constante até 60 - 70%
de conversão e o fenômeno é controlado pela reação
química.
0 composto CaNb20t decompõe-se em NbOClj gasoso e
CaCl2 sólido quando atacado por misturas Cl2-CO-Ar.
Após 60 minutos de reação a 750°C, a quantidade
percentual reagida • de cerca de 35%, quantidade
que no caso do oxido de nióbio vale 70%,
aproximadamente.
Quanto S cloração de concentrados de pirocloro, foi
evidenciada una diferença importante: o pirocloro
denominado "normal" mostrou-se resistente â ação
das misturas Cla-O até 750°C, enquanto o
barioplrocloro reage com as mesmas misturas a
partir de 575°C. Os resultados obtidos no presente
trabalho sugerem que a formação de fases
condensadas durante a cloração em presença de CD
provoca un importante decréscimo na velocidade de
reação.
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