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A nucleoeletricidade é a mais provável solução para as necessidades

mundiais de energia, devido ao esgotamento futuro de fontes comerciais não

renováveis e por não contribuir para o aquecimento global. O aumento do preço

do urânio no mercado internacional é indicativo do interesse pela energia

nuclear, o tório-232 é, depois do urânio, o elemento mais importante na indústria

nuclear, por sua fertilidade. Irradiado com nêutrons e por decaimento radioativo

pode sofrer transmutação no isótopo físsil urânio- 233 em reatores nucleares

tipo “breeder” [1]. A importância do trabalho se dá pela grande concentração de

urânio (7%) e tório (76,1%) no mineral.

Avaliar a lixiviação ácida agitada como método de abertura química da

torianita oriunda do Amapá/PA e otimizar as condições operacionais para obter

os maiores níveis de solubilizações.

Ensaios: descontinuo em escala de bancada;

Ácidos utilizados: sulfúrico, nítrico e clorídrico;

Equipamentos: agitador magnético dotado de aquecimento e vidraria de

laboratório;

Variáveis de processo: relação ácido/minério (RAM), tempo de lixiviação (tL),

temperatura de lixiviação (TL) e granulometria do minério (GM);

Analises químicas: Espectrometria de Plasma Indutivamente Acoplado –

ICP/OES. (amostras sólidas e líquidas).

Espécies Concentração (%)

ThO2 76,1 ± 0,2

PbO 9,6 ± 0,2

U3O8 7,0 ± 0,2

Parâmetros 

operacionais

Ácido Lixiviante

HNO3 H2SO4 HCl

RAM (t/t) 15 7,5 10

tL (h) 2 2 2

TL (°C) 100 100 100

GM (mm) 0,210 0,210 0,210

Resultado de solubilização nas condições otimizadas.

*O comportamento 

do chumbo nos 

ensaios com ácido 

sulfúrico foi de se 

manter 

praticamente 

insolúvel. 

TABELA 2. Condições operacionais otimizadas.

TABELA 1. Caracterização química de 

torianita utilizada nos estudos.
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Os resultados mostrados nesse estudo constataram que a concentração de

urânio em torianita é aproximadamente 20 vezes maior do que no minério

utilizado no Brasil, para a produção de concentrado de urânio.

Nas condições otimizadas alcançadas os percentuais de solubilização de

urânio e tório obtidos atingiram valores acima de 95% para os todos ácidos

utilizados. A quantidade de resíduos gerados no processo de lixiviação foi de

aproximadamente 23,5%.

Reserva razoavelmente assegurada de tório no Brasil: 1.486.000 t de ThO2

[2], a torianita do Amapá não está incluso na reserva, já que nenhuma pesquisa

mineral foi feita para avaliar a extensão das anomalias. Apesar de faltarem

informações concretas sobre a localização dos depósitos de torianita no Amapá

o mapa ilustra os possíveis locais de ocorrência, mineração e locais onde foram

feitas as apreensões pela polícia federal:

•23/08/2004 – 600 kg em Santana/AP;

•17/02/2006 – 273 kg em Porto Grande/AP [3].

[1] MCCOY, J.B. Thorium and thorium compounds. In: DUKES, P.E.; HENSON,

E.P.; HOLZER, L.; HUTTO, N.; KLINGSBERG, A. (Ed.) Kirk-Othmer

Encyclopedia of chemical technology. New York: John Wiley & Sons, 1969.

cap.20, p.248-259.

[2] AIEA-International Atomic Energy Agency. Thorium fuel utilization options and

trends. TECDOC 1319, 2002.

[3] WNA-World Nuclear Association. 2007. acesso em: http:www.world-

nuclear.org/inf. Pesquisa realizada em janeiro de 2008.

Comissão Nacional de Energia Nuclear – Laboratório de Poços de Caldas

FAPEMIG

200

130

30

55

Concentração de 

Th (ppm)

15


