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RESUMO 

A produção de magnésio eletrolltico ｾ｣｡ｲｯ＠ insurn básico o cloreto 
de magnésio anidro. Este sal, durante a desidratação, tan grande . 
tendência a se hidrolisar (lerando M(lO e MgOOCl que são iJTpurezas i -
nadmissiveis no pr=esso eletrolitico. Diversos autores tãn propos
to a desidratação do cloreto de magnésio, ｍｧｃｬＲＮＶｈｾＬ＠ na presença de 
cloreto de amônio, NH4Cl, caro forma de evitar a hidri5lise. Através 
das técnicas de análise tenro-grav:i.métrica e teiTI'O-<liferencial,TG-m'A. 
foi feita uma avaliação deste método. Diversos parâmetros do pr=es 
so foram estudac.os: preparação dos sais, velocidade de aquecimento-; 
tanperatura, pat.anares na curva de aquecimento. Foram determinadas 
as tanperaturas de decanposição dos diversos hidratos. Os resulta -
doS OOtidoS Confirmam a inibiçãO daS reaçõeS de hidróliSe dO MgCl 1 

mas an grau insuficiente para tornar o pr=esso atrativo do pcnto de 
vista técnico e econânico. 

ABSTRACT 

TI-e proouction of clectrolytic rnagnesium uses as basic raw naterial 
the anhydrous rnagnesiun chloride. During dehydration, this salt has 
a great tendency to hydrolyse, ori(linating MgO and M<;(ltCl. Severa! 
authors have proposed a dehydration of rnagnesiun chloride, MgC12• 
ＶｈｾＬ＠ in presence of arnroniun chloride, NH4Cl, as a way to :iropali 
the hydrolisis. The authors nade the assessment of this methOO 
through technigues of therrro-gravilretric and themo-differential 
analysis, TG-ffi'A. Severa! parameters of the pr=ess were studied: 
preparation of salts, rate of heating, temperature, levelling in 
the heating curve. Deccrrp:lsition tanperature of severa! hydrates 
were determi.nated. The results ootained confirrn the inhiliition of 
hydrolysis reactions of MgCl, but the oegree in which this cx:curs 
is insufficient to nake this pr=ess atractive under the technical 
and eCcnani.cal point of view. 
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INTROOUCJI.O 

No presente momento, pelo menos três grupos industri -

aia estudam a implantação no Brasil de uma usina de produção de mag

nésio eletrol!tico. A matéria-prima fundamental para tal usina é o 

｣ｬｯｾ･ｴｯ＠ de magnésio anidro, puro ou misturado com outros cloretos,s2 

bretudo o cloreto de potássio. No Brasil esta matéria-prima poderia 

ser obtida a partir das águas mães (rejeito de salinas) no Rio Gran

de do Nor:e ou a partir dos depósitos de carnalita (MgC1 2 X1.6H2o) e

xistentes em Sergipe. 

A preparação da matéria-prima envolve urna etapa de de

sidratação na qual reside um dos maiores problemas de todo o proces

so. O cloreto de magnésio tem grande tendência a se hidrolisar, rea 

gindo com sua própria água de hidratação,segundo as reações: 

MgC1 2 + H2o 

MgOHCl 

.. MgOHCl + HCl 

MgO + HCl 

(1) 

(2) 

A reação (1) ocorre a partir de temperaturas da ordem de 180°C quan

do apenas 4 moléculas de água foram perdidas. A reação (2) ocorre a 

temperaturas da ordem de 500°C [1). 

Industrialmente existem diversas opções para a obten -

ção de MgC1 2 anidro: cloração do Óxido, desidratação em a tmosfera de 

BCI, desidratação seguida de cloração, etc. No entanto, a etapa ain 

da comporta muito desenvolvimento técnico e cientifico. 

Diversos processos alternativos têm sido propostos en

tre os quais destacamos a desidratação na presença de cloreto de a

mõnio,NH4Cl,objeto de diversas patentes [2,3,4,5) e trabalhos cient! 

ficos [7,8]. 
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A COPPE, em conjunto com o Instituto de Ouirnica da 

UFRJ, está estudando, além deste processo, a desidratação atravésdo 

etileno glicol, a desidratação em atmosfera de cloro e em atmosfe

ra de HCl. 

FUNDAMENTOS DO PROCESSO 

O cloreto de magnésio, à temperatura ambiente, crist! 

liza com 6 moléculas de água recebendo, como mineral, o nome de 

bischofita, MgC1 2 .6H2o. 

O aquecimento deste cristal resulta na perda sucessi-

va de suas moléculas de água de hidratação. São as seguintes as 

temperaturas de equilibrio das reações de desidratação [1]: 

MgC1 2 .6H20 + MgC1 2 .4H2o T•117°C 

MgC1 2 .4H20 + MgC1 2 .2H20 T•182°C 

MgC1 2 .2H2o + MgC12 .H20 T:240°C 

No entanto, já a partir de temperaturas de cerca de 180°C a hidrÕl! 

se, reação (1), torna-se importante e, sobre condições de ｡ｱｵ･｣ｩｭ･ｾ＠

to lento, todo o cloreto de magnésio é transformado em oxicloreto , 

MgOHCl. 

Na carnalita de amónio, como é chamado o composto 

MgC1 2 .NH4Cl.6H 2o, as moléculas de água de hidratação estariam mais 

fracamente ligadas e, assim, seriam liberadas a temperaturas infer! 

ores, antes de se atingir o ponto em que a hidrólise se inicia. ｄ･ｾ＠

ta forma, nos processos que são propostos para aplicação industrial 

[6,7], numa primeira etapa, seria eliminada a água de ｨｩ､ｲ｡ｴ｡￣ｯＬｯｾ＠

tendo-se o Mgcl 2 .NH 4Cl. Numa segunda etapa, com nova elevação da 
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temperatura, o cloreto de amônio é sublimado, resultando o MgC1 2• 

Para a economia do processo é fundamental uma completa recuperação 

do NH4Cl, bem como o controle da corrosão. 

Existe ainda outra teoria [8] explicando a ação do 

NH4Cl. O cloreto de amónio, com o aquecimento, decompor-se-la ｰ｡ｾ＠

cialmente em NH 3 e HCl, elevando assim a pressão parcial de ｈｃｬ｟ｪｾ＠

to ao material em desidratação, o que desloca a reação (1) para a 

esquerda, inibindo, desta forma, a degradação do Mgcl2 . 

Para que este processo possa vir a ser empregado in

dustrialmente, dois pontos essenciais têm que ser estudados: 

1 - determinar se a hidrólise é efetivamente evitada, e se ela o -

corre, em que grau. 

2 - projetar-se equipamentos capazes de possibilitar um grau de 

ｲ･｣ｵｰ･ｲ｡￣ｾ＠ do NH4Cl o maior possivel para que possa ser reci

clado. 

Este trabalho teve por objetivo estudar o grau de ｲｾ＠

dução da hidrólise, causado pelo cloreto de amónio, na desidrata -

ção da bischofita. 

MATERIAIS E MtTODOS 

Os ensaios de desidratação em escala de bancada fo -

ram realizados em reator de vidro especialmente construido e que 

consiste essencialmente de um cilindro com cerca de 50 mm de diâme 

tro interno, tendo uma pedra porosa na sua parte inferior com a 

função de suportar o sal e permitir a passagem do gás que é injet! 

do por baixo. Este reator foi incorporado ao sistema mostrado es

quematicamente na Figura 1. 

l 
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Através deste reator circula ar seco em H2so4 concen

trado. A parte superior do reator é aquecida com fita ｴ￩ｲｾｩ｣｡＠ para 

evitar a condensação da água liberada e o seu retorno, por goteja -

mente, ao interior do reator. Na saída, por simples resfriamento 

ao ar, a água condensa. os gases, antes de descartados, são borbu

lhados em solução alcalina para absorção de eventual HCl despreend! 

do. 

Para as análises termogravimétricas e termo-diferenci 

ais fo1 utilizado um aparelho RIGAKU modelo 807601. Este ･ｱｵｩｰ｡ｭ･ｾ＠

to pode trabalhar em atmosfera controlada. Nos nossos experimentos 

foi feita circulação de nitrogénio comercial purificado, para elim! 

nação de oxigénio, por passagem em leito de cobre aquecido a 400°C, 

e, para eliminação de umidade, por borbulhamento em H2so4 concentra 

do. A montagem é mostrada na Figura 2. 

Reagentes Empregados 

Para preparação de misturas MgC1 2-NH 4Cl-H 2o foram ut! 

lizados dois processos. O primeiro consistiu na simples mistura de 

quantidades previamente pesadas de MgC1.6H 2o e de NH 4Cl. No segun

do processo foram utilizadas soluções sólidas (carnalita de amônio) 

de MgC1 2 .6H20 e NH 4Cl,segundo método proposto por Goodenough · e 

Gaska [3) e que consiste basicamente numa cristalização por ｲ･ｳｦｲｩｾ＠

mente de salmouras contendo ｍｧｃｾ･＠ NH 4Cl em proporções adequadas. 

A matéria-prima empregada foi os reagentes MgC12.6H 2o 

e NH 4Cl, de grau analítico, fornecido pela Riedel. 
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Métodos Anallticos 

O teor de magnésio em sólidos ou soluções foi determ! 

nado por titulação com EDTA e o teor de cloreto por titulação com 

cloreto de prata, métodos clássicos. 

Para determinação do teor de hidrólise, ou seja, o 

grau de degradação do MgC12 a MgOHCl ou a MgO, foi utilizado o se 

quinte critério: 

H " 1 
t Cl 

2-'\Mq 

onde t representa a percentagem molar. Se não ocorre a hidróli -

se, H é igual a zero, sendo tanto maior, mais próximo de um quanto 

maior for o grau de hidrólise. 

Como método comparativo, o teor de hidrólise também 

foi determinado por dissolução de uma quantidade exatamente pesada 

de sal desidratado numa quantidade conhecida de HCl seguida de uma 

neutralização com NaOH 0,1 molar. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os primeiros ensaios utilizaram misturas de ｍｧｃＱ Ｒ ＮｾｈｩＧ＠

e NH4Cl nos quais este Último constituinte estava presente na pro -

porção de 10, 25 e 50% molar. Utilizou-se o equipamento de bancada, 

processando-se cerca de 70 gramas de sal em cada ensaio. O ciclo 

térmico consistiu em se elevar a temperatura do forno até ＲＰＰﾰｃＬｭ｡ｾ＠

ter esta temperatura por uma hora, elevar novamente a temperatura ｾ＠

té 400°C, estabilizar por uma hora e resfriar até a temperatura am

biente. Durante todo o ensaio foi circulado ar seco por borbulha -

manto em n2so4• Os graus de hidrólise obtidos foram, ｲ･ｳｰ･｣ｴｩｶ｡ｭ･ｾ＠
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te, 95, 82 e 74%, valores extremamente elevados. 

Uma segunda sequência de testes, utilizando misturas 

de MgC1 2 .6n2o e NH 4Cl na proporção de 50% molar e submetendo o sis 

tema a vácuo de 10 cm Hg atê o final do patamar de 200°c, resultou 

num grau de hidrólise de 64% (média de 3 ensaios), ainda extrema

mente elevado. 

A terceira sequência de testes, idêntica à segunda , 

exceto ｰ･ｬｾ＠ ｵｾｩｬｩｺ｡￣ｯ＠ de carnalita de amónio, Mgcl 2 .NH4Cl.6H2o 

como matéria-prima, resultou numa hidrólise de 61% (média de dois 

ensaios). 

Os valores elevados de grau de hidrólise obtidos fo

ram atribuidos à não completa eliminação da ãgua, na primeira eta

pa de aquecimento. Os cálculos estequiométricos revelam que 1 mol 

de M1Cl.6H 2o contém 108 g de água. Se 95% desta água forem elirni-

nados, ainda restam 5,4 g de água, o que é ainda suficiente 

provocar uma hidrólise de 30%. 

para 

As análises termo-gravimétricas (ATG) e ｴ･ｲｭｯＭ､ｩｦ･ｲ･ｾ＠

ciais (ATD) tiveram por objetivo determinar o mecanismo de desidra

tação. Foram realizadas 4 sequências de testes. 

Nakayasu e colaboradores [7] realizaram análises ter

mo-diferenciais em HgC1 2 .NH4Cl.6H2o, utilizando um calorimetro dife -

rencial de varredura. Os resultados estão resumidos na Figura 3a 

A atmosfera utilizada foi de nitrogénio. Infelizmente no referido 

trabalho não são mostradas as curvas termo-gravimétricas obtidas. 

O primeiro ensaio (N1) teve por objetivo inicial con

firmar estes resultados. A amostra de carnalita de amónio foi ｡ｱｵｾ＠

cida a 10°C/min até 450°C em atmosfera de nitrogénio isento de urni-
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dade e de oxigénio. No tocante à análise termo-diferencial, obser-

va-se uma concordância relativamente boa nos dois primeiros picos , 

que seriam referentes, respectivamente, à perda das primeiras 4 e 

das Últimas 2 moléculas de água de hidratação. O terceiro pico se

ria referente à sublimação do NH4Cl o que, nos nossos ensaios, ini

ciou-se a temperaturas inferiores em cerca de 25°C aos resultados da 

re:ferência mencionada. A Figura Jb resume os resultados deste en -

sajio. 

A análise das curvas termo-gravimétricas deste ensaio 

confirmou que o primeiro pico corresponde à perda de 4 moléculas de 

ãgua, que o segundo pico corresponde à perda de 2 moléculas de água 

e que o terceiro pico corresponde à sublimação do NH4Cl. No entan

to, com a continuação do aquecimento,observamos uma acentuada perda 

de peso a partir de 408°c. Esta perda de peso coincide com o ｡ｰ｡ｲｾ＠

cimento de discreta onda endotérmica na curva de ATO. Este fenõme-

no corresponderia à hidrólise do MgCl
2

que não foi totalmente supri

mida. 

O segundo ensaio (N2), semelhante ao anterior, mas 

com velocidade de aquecimento de 2,5°C/min, mostrou que a velocida

de de aquecimento não parece ter influência sobre o resultado final 

em termos de hidrólise. 

Realizou-se, ainda, ensaios com patamares de tempera-

tura, com o objetivo de permitir que toda a água pudesse se despre

ender antes de se atingir temperaturas maiores: 

Ensaio N3: aquecimento a 1,25°C/min até 230°C (tempe

ratura inferior ao inicio da sublimação do NH4Cl), ･ｳｴ｡｢ｩｬｩｺ｡￣ｯ､ｾ＠

ta temperatura por 3 horas, seguido da continuidade do aquecimento. 

' 
.l 
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Foi observado que durante o patamar houve intensa perda de peso a

tribulda não apenas ã sublimação do NH 4Cl, mas também à hidrÓlise 

do MgCl. Na continuação do aquecimento, ao se atingir a ｴ･ｭｰ･ｲ｡ｴｾ＠

ra de 420°C, continuou-se a observar perda de peso e onda endotér

mica caracterlsticas da reação de hidrólise. 

Ensaio N4: aquecimento a 2,5°C/min até 175°C, estab! 

lização da temperatura por 6 horas mostrada pelo patamar, ocorren-

do durante este intervalo uma perda de peso. Tal perda pode ser ｾ＠

tribulda não apenas ao despreendimento de água mas também à hidró

lise e à sublimação do NH4Cl. P.etomado o reaquecimento, observou

se ainda a sublimação do NH4CL e a 408°c o pico endotérmico e ｡ｾ＠

da de peso devida à hidrólise. 

Os resultados das análises termo-gravimétricas estão 

sintetizadas na Tabela I. Observa-se nitidamente que nenhuma das 

etapas de desidratação se completa, restando, portanto, suficiente 

água para causar um elevado grau de hidrólise. 

ENSAIOS 

PmJS 
N1 N2 N3 N4 RElATI'.{)S 

MgC12.NH4Cl.6H20 100 100 100 100 100 

ｍｧｃＱ Ｒ Ｎｎｈ Ｔ ｃｬＮｾｏ＠ 72 73 76 75 73 

MgC12.NH4Cl 

MgC12 

ｾｈｃｬ＠

Tabela I: 

58 62 64 63 61 

37 45 43 39 39 

30 27 28 31 33 

Resultados dos ensaios termo-gravimétricos. 

Os pesos relativos mostrados referem-se àqueles ･ｸｩｳｴ･ｾ＠

tes ao final do pico endotérmico correspondente, exceto 

os da linha inferior que se referem ao final do ensaio. 
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CONCLUSOES 

A presença do cloreto de amónio durante o processo de 

desidratação do cloreto de magnésio hexahidratado, embora diminua a 

temperatura de liberação das moléculas de água não evita o proces

so de hidrólise. A provável razão deste fato é que a liberação das 

ｭｾｬ￩｣ｵｬ｡ｳ＠ de água não é total, mesmo que a temperatura seja ｭｾｮｴｩ､｡＠

､ｵｾ｡ｮｴ･＠ várias horas num ponto acima da decomposição dos hidratos • 

Desta forma, ao se prosseguir o aquecimento para provocar a sublima 

ção do NH4Cl a água remanescente reage com o MgC1 2• 

Face à restrição extrema existente para a utilização 

do MgC12 como matéria-prima para eletrólise (hidrólise inferior a 

1%), é pouco provável que este método possa vir a ter desenvolvimen 

to que o torne aplicável industrialmente. 
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f·igura 1 -

--•CAPELA 

Esquema simplificado da instalação de desidratação de gases empregada: 1 - frasco lava
dor com u2so4 concentrado1 2 - forno1 3 - câmara de desidratação1 4 - cabeçote da câma
ra, dotado de aquecimento externo1 5 - condensador1 6 - válvula de 3 vias1 7 - frasco 
lavador com solução de KOH, 

10 
01 ,. 
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Figura 2 - Instalação utilizada nas análises termogravimétricas e termodiferenciais: 1 - garrafa de 
nitrogênio; 2- forno; 3- câmara contendo limalha de cobre; 4- frasco lavador comH2so4 
concentrado; 5 - balança do ATG-TD; 6 - unidade de ATG-TD. 

U) 

"' Ul 
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Figura 3 - Resultados das análises termodiferenciais da carnalita 
de amônio, MgCl2.NH4Cl.6H2 0 ; a - Nakayasu e colabora
dores; b - este trabalho. 


