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BKNEFICIAMENTO DE CONCENTRADO DE TITÂNIO (ANATASIO) POR
LIXIVIAÇAO OXIDANTE DK IMPUREZAS

Roberto B.E.Trindade <»>
Luis Alberto Teixeira (>>

RESUMO

Foi Investigada a etapa de llxivlaçfio clorídrica de
impurezas do concentrado de anatásio (TiOa). Os
ensaios foram conduzidos segundo plano fatorial
estatístico, sendo observado o efeito das variáveis
temperatura (50-90*C), potencial redox (adição ou não
de oxidante-HaOz) e concentração de HC1 (4-18,5%).
As conclusões foram baseadas na análise de Fe, Ca, P,
Al, Si, Th, Ce, La, U e Ti no concentrado final. Os
resultados encontrados recomendam as seguintes
condições ótimas de operação em quatro estágios em
contra-corrente: no 4C reator(descarga de concentrado
beneficiado): HC1 18,5V, T=75#C; com adição de H2O2 a
um potencial (eH) de 850 mv; nos demais : T=90*C; sem
adição de oxidante.

ABSTRACT

The HCI/H2O2 leaching of impurities from a Brazilian
anatase(T102) concentrate has been investigated by
factorial experimentations. The effects of the
following variables were investigated: temperature
(50-90*C), redox potential (with and without
oxidizing agent-H2O2) and HC1 concentration (4-
18,5*). The conclusions were based on the analyses
of Fe, Ca, P, Al, Si, Th, Ce, La, U and Ti in the
beneficiated concentrates. The final results
recommended the following optimum operational
conditions, in a four stage countercurrent leaching:
in the 4»-h reactor (discharge of beneficiated
concentrate): HC1 fed at 18.5%, T=76*C, and addition
of H2O2 at a potential (eH) of 850 mV; in the first
three reactors: T=90*C; with no oxidising agent.

(l)Engfi Motalurgista, H.Sc.- Depto. Ciência dos Materiais e
Metalurgia, PUC/RJ.
(2)EngQ Metalurgista,M.Sc.,PbD - Prof. Assistente Depto.
Ciência dos Materiais e Metalurgia, PUC/RJ; consultor Peróxidos
do Brasil Ltda.
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1 - INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico experimentado pelo

mundo moderno requer uma constante demanda por novos e

eficientes materiais. Para alguns setores específicos, como

por exemplo a indústria aeronáutica, espacial e química, é

necessário dispor de pecas e/ou equipamentos que possuam alta

resistência mecânica e à corrosão além de baixo peso

especifico.

Neste particular, o titânio é um dos metais que

melhor reúne estas caraoteristioas, nSo só em seu estado puro,

como também ligado a outros metais como, por exemplo, o

alumínio. Além disso, o composto dióxido de titânio (TIO2) é o

pigmento branco mais utilizado pelas indústrias de tintas,

vernizes, laças, papel, plásticos e tecidos, em razão de sua

cor, resistência a ataques químicos e raios ultra-violeta,

poder de cobertura e ausência de toxidez. Cerca de 90% do

titânio produzido no mundo é na forma de pigmento branco

(TiOa).

0 Brasil, que nunca foi grande produtor de titânio,

passou a ser, no final da década de 1960, o detentor da maior

reserva mundial de titânio com a descoberta na regiSo Central

de Araxá(MG) até CataiHo(GO), o sul do Pará, de cerca de um

bilhão de toneladas de anatásio, um mineral até entSo conhecido

apenas em termos acadêmicos, com um teor de aproximadamente 25%

de TiOa, associado a fosfatos, magnetita e terras raras. Isto

significa cerca de 250 milhdos do toneladas de Ti O?, contido,

pertencentes, em sua maior parte, A Companhia Vale do Rio Doce

(CVRD).

A TABELA 1 apresenta as reservas mundiais de minerais

de Ti em termos de TÍO2 contido *.

TABELA 1 - Reservas mundiais de titânio (lOOOt de T1Ü2)

ILMEN1TA RüTILO ANATÁSIO

&&B8ttfc»ll> 3SS! M° 260000
pa
ca

;eanla(AustralIa)
Total 147300 15820 250000
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Pela observaçSo da TABELA 1 depreende-se a

importância do anatáslo dentro do contexto lntornnclonal , una

vez que ease mineral surge como uma das principais fontes de

Ti,representando cerca de 60X de toda a reserva mundial. Some-

se ainda a ocorrência de elementos do grupo das terras raras de

alto valor estratégico que podem vir a ser aproveitados

economicamente como produtos do processo de concentração do

anatásio.

• Dessa forma, foi desenvolvido pela CVRD *.»•«.* um

processo de beneficiamento que compreende etapas de

classificação, moagem, redução, separação magnética e

eletrostática e lixiviação de impurezas, a fim de elevar o teor

do concentrado para 85-90% de TiOa contido e torná-lo

compatível com as necessidades do mercado cosumidor mundial

(produtor de pigmento). A FIGURA 1 procura mostrar de maneira

esquemática estas cinco etapas do processo, bem como as fases

subsequentes para a obtenção de TJ.02 pifpnento e Ti metálico.

0 presente trabalho constituiu-se de uma investigação

sobre o desempenho da etapa de lixiviação de impurezas. Foram

estudados o efeito da variação dos parâmetros operacionais

temperatura, concentração de BC1 e potencial redox (adição de

um agente oxidante * peróxido de hidrogênio) sobre o grau de

dissolução do Fe, Ca, P, Al, Si, Th, Ce, Lá, U, Ti. A pesquisa

baseia-se no interesse de otimizar o processo, proporcionando,

se possível, condições operacionais menos severas em termos de

acidez e/ou temperatura. Uma concentração mais baixa de agente

lixiviante (no caso o HC1) pode ser interessante nSo só no

sentido de atenuação de condições corrosivas sobre equipamentos

como também em termos de redução de custos operacionais.

Analogamente, um decréscimo da temperatura terá efeito

semelhante no processo.

A adição de HzOz pretende, basicamente, atingir dois

objetivos : 1- formação de peroxo-complexos solúveis que possam

favorecer ainda mais a dissolução de Impurezas; 2- oxidação ( e
1 1

conseqüente solubilização ) de alguns elementos que possam ter

sido reduzidos na etapa de calcinação e redução como por

exemplo o ferro e o urânio os quais poderiam não ser lixiviados

eon tanta facilidade pela simples adição de HC1.
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Uma das vantagens do emprego de H2O2 como agente
oxidante reside no fato de que os produtos de sua decomposição
s8o apenas água e oxigênio. n3o causando , portanto , problemas
ambientais e tampouco adicionando ions que possam contaminar
a solução e prejudicar etapas subsequentes.

Em soluções ácidas o H2O2 reage da seguinte forma :
H2O2 + 2H2+ • 2 e- -» 2 H2O Eo s 1,76 V

o que o caracteriza como um poderoso agente oxidante. 0 H2O2
tem ainda a capacidade de formar complexos solúveis com vários
metais de transiçAo , actinideos e lantanideos. Dentre estes
podem ser destacados os peroxo compostos de urânio.

2 - ASPECTOS DA METALURGIA EXTKATIVA DO TITÂNIO E PRODUÇÃO DE
DIOXIDO

Atualmente, dois processos são industrialmente
empregados para a fabricação tanto de TiOa pigmento quanto de
Ti metálico : o processo "sulfato" e o processo "cloreto".
Embora o primeiro seja o tradicionalmente usado pela indústria
mundial de titânio por não exigir matéria prima de alta pureza
(pode utilizar a ilmenita ou a escória titanífera), possui dois
inconvenientes: 1-exige una etapa adicional de cloraçSo para
produzir o titânio metálico (já que todos os processos
economicamente viáveis para a produção deste metal empregam o
T1C14 como matória prima); 2-causa grando impacto ambiental,
pois gera , para cada tonelada produzida de TÍO2 , 3 a 4
toneladas de sulfato ferroso e cerca de 8 toneladas de ácido
sulfúrico residual carregado de impurezas como As, Cd e outros.

Por outro lado , a eliminação de efluentes no processo
cloreto nfio constitui grande dificuldade , além de permitir a
produçSo tanto de TÍO2 pigmento quanto de Ti metálico. 0
inconveniente deste processo reside no fato de que a matéria
prima deve conter elevado teor de TIO2 (85-90% mínimo) a fim de
produzir um T1C14 99,98%, o qual é oxidado com ar ou oxigênio
(para obtenção de pigmento) ou levado a reagir com Na ou Mg
(para produzir o petal). Daí a necesrvidade do processo de
concentração do anatáslo (FIGURA 1) 2,9,4.

As condições mais favoráveis para que soja processada
uma lixiviaçSo podem ser visualizadas por meio de diagramas
eH/pH (diagramas de Pourbaix*), No quo diz rospoito ao
anatáslo, a observação do» diagramas de Pourbaix do cada uma
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dos elementos presentes revela que uma lixivlaçSo conduzida
numa faixa de pH entre 0-2 e um potencial acima do 550«V Já
seria termodlnamlcamente favorecida para dissolver a sal or
parte das impurezas, sem, no entanto, atacar o TiOz. Dessa
forma, podem ser definidas "janelas" de operaçSo, para os
vários elementos, como o cruzamento de intervalos de pB e
faixas de eH teraodinamicamente favoráveis às reaçOes de
interesse T.

As figuras 2, 3 e 4 mostram alguns diagramas eU/pH
com as respectivas"janelas" nas quais foram realizados, os
ensaios. Com exceçSo do Ti 6 imediata a conclusão de que os
demais elementos encontram-se nas regiões onde a forma aquosa 6
a termodinamicamente estável e portanto favorável ao processo.

3 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL
Os ensaios foram realizados em um reator

de vidro com 450 ml de capacidade.
A análise da amostra utilizada no presente trabalho

está na TABELA 2.
TABELA 2 - Análise da Amostra de Anatásio Utilizada neste

Trabalho

Tf,50 CaO^_
6,20 f»aaO»
4 40 CeOa
4|60 YsCh
2,00 outros

De acordo com um plano fatorial estatístico a dois
níveis os experimentos foram conduzidos de modo que pudessem
ser estimados os efeitos das já citadas variáveis (temperatura,
[HCL], potencial redox). A matriz de sinais do plano fatorial
está na TABELA 3. Os níveis estabelocidos das variáveis
encontram-se na TABELA 4. Os sinais + e - denotam os níveis nos
quais as variáveis se encontram, superior 0 inferior
respectivamente.

Três ensaios (E9, E10, Eli) no ponto médio das
variáveis completam o plano fatorial (70*C, 700mV, 11,8%) com o
objetivo de estimar o erro experimental e a medida de dispersão
dos valores das ooncontraçGes do elemento analisado em cada
ensaio.



828

0 Hz02 adicionado ao longo dos experimentos foi

fornecido pela Peróxidos do Brasil com uma concentração de 50%.

Foi utilizado , porém , após uma diluiç&o para 20% .

TABELA 3 - Matris de sinais do plano fatorlal

Mfi DO EXPERIMENTO CÓDIGO DE A B C ORDKM DE
• TRATAMENTO EXECUÇÃO

• - - 1Q
- • - So
• • - 30
- - • 7fi
• 40
- + • 60
• •»• • 6B

TABELA 4 - Variáveis e

VARIÁVEIS

ratura (*C)

] «)

níveis

3!
j

empregados

NÍVEIS

tó»
>0-900
18,5

no? ensaios

560(sem H2O2)
4,0

Quatro ensaios adicionais E12, E13, E14, £15

empregando HzSOs (ácido de Caro) como agente oxidante fizeram

parte também do escopo deste trabalho, embora não pertençam ao

plano fatorial. 0 interesse no efeito do H2SO5 está baseado

nos resultados positivos mencionados em trabalhos anteriores

com lixiviaçSo em meio sulfúrico *.

As condições experimentais destes ensaios foram as

da TABELA 5.

TABELA 5 - Condições experimentais dos ensaios empregando

ensaio tempo raturaÇC) eh(roV) [HC1)(%)

70 1000
90(lh)-70(2h) 980

50 1050
7<) 1000

Quatro alíquotas oram retiradas ao longo dos experimentos,

nos intervalos 30, 60, 120 e 240 minutos, as quais, juntamente

com o concentrado final, eram enviadas a análise química.

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
1

4.1-Plano Fatorial
1

As figuras 5 a 0 mostram n % das principais impurozas
no concentrado final; os valores numéricos estfo reportados na
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TABELA 6. Os resultados sSo discutidos levando-se en conta os

efeitos das variáveis e o diagnóstico baseado na tabela de

sinais da análise fator!ai tiio.u. Os efeitos das variáveis e

suas interações no plano fatorlal foram considerados

estatisticamente significativos com grau de confiança > 95%. A

TABELAS 7 resume o diagnóstico da análise fatorial.

TABELA 6 - Análise dos concentrados finais (X)

El
E2
E3
E4
£5
E6
E7
E8
E9
E10
Eli
El 2
El 3
El 4
El 5

FeaOs

5.93

5.14

5,11

5.38

4,63

4,19

4,37

4,32

4,49

4,41

4,50

4,26

4,38

4,52

4,53

Ce
0.55

0,45

0,42

0,29

0,24

0,24

0,25

0,25

0,29

0,25

0.32

0,34

0.24

0,34

0,32

La
0,27

0,25

0.24

0,15

0.12

0,03

0,11

0,07

0,15

0,14

0,17

0,20

0,12

0,20

0,20

CaO
0,45

0,40

0,41

0.41

0,35

0,36

0,35

0,34

0,37

0,36

0,35

0,34

0,40

0,39

0,42

Pa Os
3,16

2,44

2,49

2,47

2,05

1,64

1.84

1,86

1,84

1,95

1,99

1,86

1,92

2,03

2,02

ü*
200

68

57

72
61
• —
55
54
72
70
59
71
75
65
36

TÍO2

80,75

83.84

82,75

83,14

65.11

'• 1 7

84,49

85,97

85,17

85.36

86,36

82,31

86,60

86,27

84,16

AlaO»
2,41

2,45

2,39

2.49

2,22

2,09

2.16

2.08

2.10

2,21

2,16

2,08

2,02

2,19

2,15

SiOa

1,41

1.53

1,52

1.41

1,67

1,76

1,57

1,55

1,59

1,81

1,64

1,55

1,40

1,64

1,37

Th*
370

144

144

116

106

65

116

110

138

133

145
129

112

132

136

* em ppn

TABELA 7-VARIÁVEIS COM EFEITO SIGNIFICATIVO (CONC.FINAIS)

(a)efeito alto

A [HC1] foi a variável que apresentou efeito mais
pronunciado» nas condições dos ensaios, No nivel mais alto
foram observados invariavelmente maior dissolução de todos os
•lamentos analisados. '

A temperatura teve efeito bem menos acentuado do que
o HC1, embora tenha revelado influência slgnifloatlva na
di•soluça© dos elementos Fe e Th.
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Após um período do duas horas u dissoluçfio üos
elementos Já praticamente atingiu o patamar de valor máximo »*.
A adiçlo de H2O2 (aumentando o potencial redox) apresentou
efeito positivo e estatisticamente significativo na dlssoluçflo
do 0 e do Fe (para o ferro este comportamento é observado para
uma signlficflncia de 90X, onde t*°X2=2,92). Este fato pode
estar relacionado com a oxidaç&o (pelo perõxido) do ferro, o
qual em seguida solubiliza o urânio na forma de U0»*+:

UOa • 2Fe»* = 00a** • 2Fe**
Para os ensaios realizados com HC1 no nivel superior

o efeito da adiçAo de H2O3 foi positivo na dissolução de
urânio tem ambas temperaturas) e de ferro (a 50*C)

Com relação ao efeito do oxidante (HzCte) os
resultados sugerem que a adiçAo de H2O2 na lixiviação efetuada
com HC1 no nivel inferior pode colaborar para uma maior
dissoluçfio de elementos, provavelmente graças a formação de
peroxo-complexos solúveis e/ou ás condições mais severas de
oxidaç&o (potencial redox mais elevado) fato, porém, não
confirmado para ensaios realizados com HC1 18,5% (com exceçSo
do urânio). Este fenômeno pode estar ligado ao significativo
aumento da capacidade de complexação do HC1 com sua
concentração, tornado-o suficiente para dissolver os elementos
sem a necessidade adicional de um outro agente complexante, o
que confirma a [HC1] como sendo a variável mais significativa.
Quanto ao 0, a formaçfto de peroxo-complexos pela adiç&o de H2O2
(objoto de estudo de vários trabalhos *>), aliado á sua
oxidaç&o ao estado 6+, pode ter contribuído para sua maior
solubilizaçfio, mesmo sob condições de acidez mais severas.

Vale dizer ainda que, embora a temperatura no nível
superior tenha contribuído para uma maior dissoluçfio dos ele-
mentos analisados, uma pequena diminuição do seu valor máximo
(90*C) pode implicar desempenho ainda mais eficiente do H2O2,
pelo aumento da sua estabilidade química.

Nestas condiç&es, para uma lixiviaçfio em quatro
estágios em contra corrente (ver esquema abaixo) empregada em
escala industrial, a adiçlo de H2O2 ao último reator (R4) pode
contribuir para uma maior dissoluçfio nfio só de U, como também
de Fe e os demaia elementos para os quais o efeito foi
indicado significativo, na análise das soluções 12.
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- Esquema de lixlviação em contra-corrente

t. i i—Cl i i—C2 i i—C3—• p — H

i—\ p —] p —j r " Ir
M 11 « 11 » i

HC1 18.5%
*'0'

h
HCl e s - t i t if l conçen-

*>"*> s^
cli3)-J «•c~Ilclt2>íõ'«c l -« a » W 8 "

4.2 - Ensaios con Ha SO*
O emprego do HsSOs como agente oxldante teve caráter

de Investigação apenas ilustrativo, posto que nSo foi
desenvolvido um plano fatorial nem um procedimento sistemático
destes ensaios.

Os melhores resultados (i.e., maior dissolução de
elementos) foram observados em £13, onde estavam estabelecidas
as condições experimentais mais enérgicas(temp.= 70*C,
[HC1]=18,5%, eH=980 mv). Um ponto interessante neste ensaio
foi que dois níveis de temperatura foram empregados: 90*C
durante os primeiros 60 minutos e 70*C até o final. Esta
diminuiç&o foi necessária, pois a 90 *C não se conseguiu
estabilizar o potencial, exigindo quase uma permanente adição
de HaSOs. A 70*C, no entanto, aquela variável permaneceu
praticamente estável, nSo sendo necessária qualquer adição
subsequente de oxidante.

5 - CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS ^
0 estudo da lixiviação de Impurezas do concentrado de

anatásio de Tapira (MG) permitiu identificar que:
1) A variável mais significativa dentro das condições

ensaiadas foi a concentração de HCl ('4 a 18X). Valores
elevados conferiram uma maior solubilização de todos os
elementos analisados.

2) A temperatura (50 a 90#C) exerceu influência
positiva nos resultados, embora seu efeito seja menos
pronunciado que o da concentração de HCl.

3) Na composição do concentrado final, a adição de
H*02 revelou-se positiva e estatisticamente significativa para
9 urânio o ferro. Para os demais elementos não foi detetado
efeito significativo.
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4) On periodo de duas horas revelou-se suficiente
para atingir a solubilizaçfto de todos os elementos analisados,
nas condições experimentais estabelecidas.

5) Em uma lixiviação em contra corrente, a adição de
Ba Os ao ultimo reator (i.e., o que recobe o concentrado
previamente lixiviado) pode contribuir para uma maior
dissolução e permitir um decréscimo da temperatura, da ordem de
10* a 15*C. Nesta situação, as condições operacionais ótimas
de lixiviação seriam portanto:
no 4fi reator: HC1 16,5% ; T=75*C ; com adição de H2Q2 a um
potenc44L («O de 650 mV.

nos demais : HC1 18,5% decrescendo continuamente; T=90*C ; sem

adição de oxldante.
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FIGURA 1 - Esquena de processo do concentração do anatasio e
obtenç&o de TiOa pigmento e Ti metálico (0 = diftm.de
partió.) * • »• «
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FIG.2-Diagrama ell/pH do
ferro
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FIG.4-Diagrama eH/pH do
urânio
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