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SINOPSE

Foram estudados processos de tratamento dos

concentrados de pirocloro uranífero de Araxá /(MG), visando

extração dos elementos urânio, torio e terras raras, além de

recuperação do pentõxido de niõbio.

Tendo-se em vista que o urânio encontra-se associado

a rede do pirocloro, sua extração exige abertura química da

rede cristalina.

O processo desenvolvido consta, basicamente, de uma

abertura do mineral por digestão sulfúrica (H2
SO4: concentrado),

solubilização do urânio, tõrio e terras raras através de

lixiviação aquosa, seguindo-se a extração do niobio como

niobatos de sodio ou potássio. K recuperação do urânio, tório e

terras raras pode ser efetuada por processos clássicos, tais

como, precipitações seletivas ou extrações com solventes.

Os estudos foram efetuados apenas cm escala de

laboratório, o que não permitiu estabelecimento de condições

definitivas para o processo, nem definição de sua

exequibilidade técnica e econômica.



INTRODUÇÃO

A antiga Divisão de Materias Primas do Instituto de

Pesquisas Radioativas realizou, no periodo 1965/1969, extenso

trabalho de prospecçao geológica na chaminé alcalina de Araxá,

comprovando a existencia de uranio associado a pirocloro, a

terras raras (monazita) e sob forma de autunita, constituindo

uma reserva de mais de 6.000 toneladas de U3O0/ conforme

mostrado no quadro 1 (ref. 1).



Quadro 1 : Reservas geológicas de ( I X no Barreiro - ARAXA
o o

T I P O DE
M I N E R A L I Z A Ç Ã O

U R Â N I O
A S S O C I A D O AO

P I R 0 C 1 0 R 0

U R Â N I O
A S S O C I A D O A

T E R R A S RARAS

U R Â N I O
SOB F O R M A DE

A U T U N I T A

T O T A L

M I N É R I O

R E S E R V A M E D I D A (TON.1

11.955.206

698.139

171.600

12.B24.945

T E O R M E D I O

l u 3 o 8

0,0462

0,0639

0,1153

0,0481

R E S E R V A M E D I D A DE

U 3 0 8 I T O H . I

5.527

4 4 6

198

6.171

| M



A presença de teores de urânio, variando de 150 a 200
ppm de ü^Og, no extenso deposito de fosfato do Barreiro,
atualmente explorado pela ARAFERTIL, constitui um outro tipo de
associação, do qual o uranio poderá vir a ser recuperado como
sub-produto¿ Os estudos nessa área forara desenvolvidos pela
própria C.iJ.E.U., através de seu Departamento de Exploração
Mineral.

Ka região estudada pelo Instituto de Pesquisas
Radioativas, a maior parte do uranio encontra-se associada ao
pirocloro, motivo pelo qual foram efetuados estudos visando a
recuperação econômica do urânio contido. ,

A formula química do pirocloro comum é:

Na Ca lft>2°6 (OII'P)

O pirocloro de Araxá, entretanto, é uma espécie
mineral definida, conhecida pelo nome de PAtlDAÍTA, na qual o
sódio e o cálcio acham-se ausentes, tendo sido parcialmente
substituídos pelo bãrio. De acordo cora estudos de Jaffe e
Selchovj (Mineralogía do Deposito de lliõbio de Araxã) , a formula
química da pandalta, deduzida da análise, indica que sua rede
cristalina ê defeituosa, com somente 27% das posições
disponíveis para o cation Ba efetivamente ocupadas. A
neutralidade elétrica ê restabelecida pola substituição do
oxigênio (O ~) por hidroxilas (Olf) . Assim, a fórmula
simplificada verdadeira da pandalta ê: i

Ba
n

(Oil)

Em vista de diversas substituições em ambas as
posições a fórmula real é:

(Ba,Mn,Cc,La,Dy,Tn,Ca,Sr,Pb,U) 0 55 (lib,Ti,Fe,Ta) 2 Q 3 (0,011) 6 (OU)

Estudos preliminares indicaram que uma parte do
urânio existente no minério do niobio (20 a 40%) não se acha



diretamente associada aos grãos do pirocloro, podendo mesmo

ser solubilizada. em soluções sulfúricas diluidas. Esta fração

deve ser proveniente de intemperismo sobre o pirocloro ou

constituinte de outros minerais contendo pequenos teores do

urânio. A parte restante do urânio (60 a 80%) encontra-se

ligada á rede cristalina do pirocloro, de modo que, os

concentrados de minérios, obtidos através de métodos

clássicos (basicamente flutuação), chegam a conter mais de 1%

de U-jOg, embora, em média, este valor deva ser de 0,5% cm
U3°8* Tenä°""se e m vista que os processos de concentração*

física do minério não permitem recuperações superiores a

70 - 75% do pirocloro contido, conclui-se que apenas cerca de

50% do urânio existente no depósito de pirocloro uranífero

pode vir a ser recuperado nos concentrados (ref. 1) .

O objetivo básico do presente trabalho consistiu no

desenvolvimento de processos químicos para o tratamento de

concentrados de pirocloro uranífero de Araxâ, que permitissem

a extração e recuperação do urânio, tôrio, terras raras e

niobio*.

A maior parte deste trabalho foi levada a efeito

com ura concentrado de pirocloro uranífero produzido pela

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (C.B.M.M.), a

partir de minério extraído da área estudada pelo I.P.R..

A análise química deste concentrado, obtida em sua maior

parte por técnicas de Raios-X, é dada a seguir:



BaO
FG2°3

(TR)
PbO
T h 02
U3°8
S i 02

P.F

54 ,7.0
llf20
3,10
3,20
5,60
0,75
2,40
0,21

11,00
0,20
7,78

Granulometria: 100% abaixo de 150 meshes
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ABERTURA QUÍMICA DO COIICEUTRADO DE PIROCLQRO

O pirocloro apresenta uma estrutura cristalina de
grande estabilidade. Sua abertura, por processos químicos, foi
tentada ao longo das seguintes linhas de ataque:

1) Acido sulfúrico;

1.1) Era solução a frio.
1.2) Era solução a quente.

1.3) Concentrado. ,

2) Bissulfatos de potássio e de sõdio;

3} Hidróxidos de potássio e de sõdio;

4) Acido oxálico;

5) Acido tartárico;

6) Agua-regia;

7) Cloretos de sodio e de potássio;

8) Sulfatos de aluminio e ferro;

9) Acido clorídrico (era autoclave);

10) Tetra-cloreto de carbono (em autoclave);

11) Acido fluorldrico;

12) Fluorita e fluoreto de sódio;

13) Carvão e carbonato de calcio.



Entre as linhas estudadas, a abertura pelo ácido

sulfúrico concentrado mostrou-se como a mais eficiente o

econômica, quanto as extrações subsequentes de urânio, torio

e niõbio, tendo sido otimizada sob os aspectos: proporção

ácido sulfúrico/ninerio, temperaturas e tempos de ataques.

Uma abertura completa ¿a rede cristalina pode ser obtida

conduzindo-se o ataque nas seguintes condições:

- Relação (em peso) de 1,2 partes de ãcido sulfúrico para 1

parte de concentrado de pirocloro;

- Agitação de aquecimento da massa a 110 - 115°C, durante

cerca de duas horas, seguindo-se aquecimento estático a

15O°C por mais duas horas.

O ataque sulfúrico dá origem a formação dos

seguintes principais compostos (ref. 2 e 3):

a) Oxi-sulfatos de niôbio: Ub204S04,llb203(S04)2 e

b) Oxi-sulfato de titânio: TiOSO

c) Sulfato de bãrio: BaSO,

d) Sulfato de chumbo: PbSO,

e) Sulfato de uranila:

f) Sulfato de torio

g) Sulfato de T.R.:

uo2so4

Th(SO4)2

h) Sulfato férrico:

i) Sulfato do alumínio:
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A ratonada da massa proveniente doste ataque, em

volume conveniente de água (e sob agitação), permite

solubilização praticamente completa dos sulfatou de uranila,

torio, terras raras, ferro e alumínio.

Ha figura lr é apresentado um fluxograma esquemático

do ataque de abertura, conforme descrito.
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V
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1 Hora

FILTRO

( Sujfatos solúveis N
lll.Tli.TR.Fe,AU J

Sulfàtos
¡nsojiiveis

(Nb.Ti)Ba.Pb]

Fig .1 - A t a q u e de a b e r t u r a



RECUPERAÇÃO DO URÄIIIO, TÕRIO E TERRAS RARAS

A separação dos constitviintes da solução obtida na

primeira etapa podo ser efetuada por processos clássicos, tais

como, extrações por solventes, resinas (trocas iónicas) ou

precipitações seletivas.

A principal linha pesquisada nesta fase do trabalho

consistiu em processos de precipitação seletiva dos principais

componentes (Ref. 3 e 4).

lia Figura 2 são apresentadas as condições e a

seqüência do principal processo estudado, que permite a

separação e recuperação do urânio, tório e terras raras,

respectivamente nas formas de uranato de sõdio, hidróxido dê

tõrio e sulfato duplo de sõdio e terras raras.

O uranato obtido por este processo contem 60 - 65%

de urânio, representando uma eficiência de recuperação da

ordem de 90%.
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Fig.2 - PROCESSO DE SEPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE URANIO. TORIO E TERRAS RARAS
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EXTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO HIÕDIO

Em vista do alto teor de niobio no material
estudado, a recuperação deste elemento ^em forma comercial)
pode ser considerada como responsável por toda a economia do
processo. Portanto, foi dada atenção especial ao tratamento do
resíduo insolúvel proveniente da digestão sulfúrica inicial,
visando a produção de pentõxido de niobio (tlbgO,.) do pureza
comercial.

O resíduo do ataque ácido é constituido,
basicamente, de oxi-sulfatos de niobio, sulfato de bario,
sulfato de chumbo, oxi-sulfato de titânio e silica. Os
oxi-sulfatos do niobio são, até certo ponto, instáveis,
decompondo-se gradativanente em água, produzindo ãcido
sulfúrico e pentõxido de niobio hidratado. Por sucessivas
lavagens do resíduo (lixiviações aquosas, a quente) ê possível
converter-se os oxi-sulfatos de niobio em pentõxido de niõbio
hidratado (altamente reativo), com perda de todo o SO. sob
forma de ãcido sulfúrico.

Visando a separação do niõbio contido no resíduo da
digestão sulfúrica inicial, foi estudada a sua solubilização
seletiva e quantitativa, através dos seguintes processos
(Ref. 2, 3 e 5):

a) Extração por peróxido de hidrogênio;

b) Extração por aminas alifáticas;

c) Extração por carbonatos;

d) Extração por hidróxido de potássio;

e) Extração por hidróxido de sódio.

Os melhores resultados (sob aspectos técnicos e
econômicos) foram obtidos por lixiviações alcalinas
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(hidróxidos de sódio e de potássio) que con&uzon a formação de

conpostos solúveis em ãgua, os chamados niobatos de sodio e de

potássio (Ref. 5) , Após separação das impurezas insolúveis por

filtração, os niobatos de sodio ou potássio podem ser

quebrados, reprecipitando-sc o niõbio sob forma de pentóxido

(Ub-O-) ou sob forma de outro niobato insolüvel, como o de

cálcio ou bãrio.

Foram desenvolvidas e otimizadas quatro linhas de

processos que conduzem a obtenção do pentóxido de niõbio de

diferentes graus de pureza, com rendimentos da ordem de 95% em

recuperação de nióbio. A principal impureza que acompanha o

niõbio e o titânio, cujo teor no produto final pode variar de

0,2 a 4% (em TiO~). Por sua voz, o teor de Hbo0r permanece

entre 9G a 99,8%.

lías figuras 3, 4, 5 e 6 acham-se esquematizados os

•processos de recuperação do niõbio, a partir do resíduo

insolúvel proveniente do ataque sulfúrico.
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COIISIDERAÇQES ECONÓMICAS

Os processos descritos foram estudados e

desenvolvidos„apenas on escala de laboratorio, o que não

pernite o levantamento de todos os dados para uma estimativa

econômica. Entretanto, uma idéia aproximada de custo dos

processos pode ser obtida, com as seguintes considerações

(Ref. 6 e 7) :

1 9 - 0 custo do processo de concentração física efetuado pela

Cia. Brasileira de Metalurgia e Mineração (C.B.M.M.) ê

estimado em US$ 0,40 por libra de concentrado de

pirocloro obtido. Admitindo-se uma recuperação de 95% do

niobio contido neste concentrado, o custo de concentração

física representa cerca de 76 centavos de dólar por libra

de itt̂ O,. obtido no processo;

29 - Tomando~se como linha básica a do processo de recuperação

de niobio que usa extração pelo hidróxido de sódio e

precipitação pelo hidróxido de calcio, o custo dos

reagentes empregados (II2S04,Na0II,Ca(0H) 2 e HC1) , em base

nos consumos determinados em laboratório, representa

CR$. 1,75 por quilo de concentrado de pirocloro tratado.

Admitindo-se uma recuperação de 95% do niobio, o custo

de reagentes, por libra ê de -3b2O,- produzido serã, pois:

1,75

0,55 x 0,95 x 2,2
=1,52 Cr$/lb

39 -

o que equivale a 23 centavos de dólar por libra de

tlbgOg produzido (considerado 6,64 Cr$/US$ junho-1974) ;

Admitindo-se, simplificadamente, que uma instalação para

o tratamento de 12.000 toneladas/ano (40 ton/dia) de

concentrado do pirocloro custe US$ 1.000.000,00, a ser

amortizado cm três anos, ter-so-ã:
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Custo de Capital = 3 centavos de dõlar/lb de

49 - Adnitindo-se um custo de administração, manutenção,

energia etc, de CR$ 150.000,00/nes, aos níveis de

produção supostos no Item anterior, haverá uma incidência

de cerca de 2 centavos de dolar por libra de Ub2O5

produzido.

Huma apreciação global do processo, devem ser

deduzidas do custo de produção, as seguintes parcelas:

a) Custo de um piocesso de limpeza do

concentrado de pirocloro, atualmente

empregado» visando a remoção de

impurezas, notadamente enxofre e

fósforo, estimado em:

b) Valores estimados para o URÄUIO E TÕRIO,

recuperados como sub-produtos,

deduzidos os custos de sua produção:

c) Custo do urânio devolvido a C.N.E.H.,

por compra- no mercado internacional,

para suprir sua exportação no

concentrado pirocloro:

8 ct/lb

5 ct/lb

4 ct/lb

TOTAL: 17 ct/lb Nb2O5

.,:.. Jj
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Ho balanço geral de custos, tem-se, portanto:

1) Custos diretos do processo:

a) Concentração física:

b) Reagentes:

c) Capitais

76 centavos dólar/libra

23 centavos dõlar/libra

3 centavos dólar/libra

d) Manutenção, energia, etc: 2 centavos^ dõlar/libra

TOTAL:

2) Deduções:

104 centavos dõlar/libra llboor

17 centavos dõlar/libra

Custo real: 87 centavos dõlar/libra

O preço estabelecido no mercado para os concentrados

de pirocloro varia entre 90 a 98 centavos de dólar por libra de

Kb2Oj- contido, não computando, entretanto, o maior valor

comercial que um produto de elevada pureza (90% em llb-O,-)

deveria alcançar.

Esta análise, embora superficial, permite prever que

a aplicação do processo químico de tratamento do concentrado de

pirocloro, conforme descrito no presente trabalho, poderá

conduzir a separação o recuperação do urânio, tório, terras

raras e niõbio, economicamente.
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CONCLUSÕES " "

O presente trabalho permitiu o estabelecimento de

processos químicos para o tratamento de concentrados de

pirocloro do Araxã (MG), que conduzem a recuperação de mais de

95% do niôbio contido, fornecendo um produto de boa pureza

técnica, além de permitir a recuperação, como sub-produtos,

dê outros elementos associados ao pirocloro, notadamente

uranio e tório.

Dentre os quatro processos desenvolvidos, o que

apresenta maiores possibilidades técnicas e econômicas de uso

industrial e o que emprega hidróxido de sõdio (solução) para

a extração do niobio do resíduo proveniente de um primeiro

ataque sulfúrico, seguindo-se a precipitação do niobio como

niobato de cálcio, posteriormente tratado por solução

clorídrica. Tal processo mostra-se operacionalmente simples e

leva a um produto final contendo 97 - 98% de HbgOc e cerca de

2% de TiO2«

Os estudos foram efetuados apenas em escala de

laboratório, o que não permite o estabelecimento de condições

definitivas para o processo, nem definição de sua

exequibilidade técnica e econômica. Entretanto, uma analise

superficial e simplificada deste processo permite prever que

sua aplicação poderá ser econômica. O levantamento de todos os

dados para uma perfeita avaliação econômica somente poderá ser

obtido em instalação piloto.
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