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No nresente trabalho, são anresentados resultados de testes de 
lixiviacão do caldasito com ácido clorídrico, com a finalidade de 
se ｲ ･ ｴｩｾ｡ｲ＠ o ferro contido no minério. Tal nr=edimento bem como 
objetivo o aproveitamento do minério no processo de obtenção do 
metal, substituindo uma etana pirometalurgia por uma 
hidrometalurgica. 
O caldasito é um minério de ziroônio tipicamente brasileiro e e 
encontrado na reaião de Pocos de Caldas· (M3) , apresentando entre 
outras imPurezas o elemento ferro. 
Nas exoeriências realizadas, as variáveis manipuladas 
relação peso de minério/ volume de solução, concentração 
solução lixiviante, temperatura e temoo. 

foram 
da 

O minério tratado anresentava inicialmente teores entre 5 e 6% 
de Fe O , os quais se reduziram nara teores em torno de 0, 8% ; os 
ｲ･ｳｵｬｾ｡､ｯｳ＠ obtidos em escala de laboratório foram confirmados 
em escala oiloto com um consumo de, ar.roxill1adamente , 300 litros 
de HCl 30% •(P/P) vor tonelada de minério tratado. 
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LIXI' .. -' .1\C.Í\0 !X! CALDASI'ID 

Jor 1e f,duar do LE'\mrsch 
.Tur.mdi.r Pereira 
'['iir :io Pirrente l ｃ ｾ＼Ｑｲｯｳ＠

1 . INI'roDUÇÃO 

Desc 'e alqum tem=, o Centro Técnico Aeroespacial através da Divisão 
de ｾ｜ ｡ｴ･ｲｩ｡ｩｳ＠ do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento vem 
estt :dando o processo de abertura ror cloracão em leito f ixo para 
minÉrios de metais refratár ios e ntre os (JUais se inclui o 
ZIRCÚNIO, pr esente em elevadas percentaoens no CALDASI'Iü. O 
desenvolvimento da indústria de pigmentos cerâmioos e de 
refratários de alta qualidade na t ecnolcxüa nuclear, rec:ruereJn cada 
vez nuis ligas e comrostos de Zircônio Úl de alta pureza. Dentro 
dess-2 espírito, a Divisão de Materiais do IPD/CTA desenvolveu uma 
t ecnoloaia para produção de óxido de zircônio por processo de 
cloração do caldasito, e a cxmsecução dessa meta, que é considerada 
inicial, reveste-se de significativa importância porque esse óxido 
de grau cerâmico é a inda hoje totalmente importado,apesar da 
existência no Brasil de reservas minerais zirooniferas 
2conomicamente viáveis de exploração. O caldasito se co!1Stitui 
basicamente de uma mistura de badeleita e de zirconita 
i mpuri ficada oom diversas outras espécies mineralóoicas, tais como 
musoovita, corundum, macmetita, ｡ｵｾｴｺｯＬ＠ etc., alérÍ1 de aoresentar 
teores de urânio da ordem de 0,3% em t ermos de u3o8 . 
COmo todos os minérios conl'.ecidos de zircônio, o caldas i to possui 
tarrbém o háfnio, e lemento metálico de orooriedades físicas e 
'l1JÍITiicas bastante semelhantes âs do zircônio, porém indesej âve l na 
nrodução de "zircaloy" para aplicação em reatares nucleares. Em 
virtude da nres ença do f erro ser Problemática na separação de 
zircônio do háfnio, no caso do caldasito, são necessários dois 
Processamentos pirometalurqicos, isto é, duas clorações : a 
nrimeira visa a obtenção de um ZrO de (lTau cerâmico, impurificado 
anenas pelo Hfo2, e a segunda objefiva a produção do tetracloreto 
de zircónio oara posterior extração por solvente, processo usado 
na seoaração dos dois e lementos. 
Deste modo , a lixiviação do caldasito surge come uma possibilidade 
oara substituir a primeira cloração, trocando assim uma ooeração 
de pirometaluroia por uma outra de hidrometalurgia, com todas as 
vantagens inerentes aos custos de processo e investimentos além da 
simplicidade dos equipamentos. 
Os resultados obtidos, primeiramente em escala de laboratório, 
mostram-se bastante interessantes e recomendaram a continuaçao 
das exoeriências nara se cheqar até aos testes em escala piloto. 

2 CARACTERÍSTICAS DO CALDASI'ID 

O caldasito de Poços de Caldas é um minério que aoresenta uma 
composição mineralóoica bastante complexa, tendo en1 vista a grande 
variedade de espécies químicas oresentes nesta mistura de badeleita 
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e zirc:onita . 
Ri.barnar (2) em seus estudos de ｃｩｴｬ ｾ ｾｴ･ｲｩｺ｡Ｌﾷｩｯ＠ MineralÓ<ü ca do 
cal dasi to enc-ontrou os ｣ｯ ｮ ｳｴｩｴｵ ｩ ｮｴ ･ｾ＠ nostrados na Tabela I abaixo : 

Tabela_l_ - Composiqão Mineral Õqica do Czü das i to 

--
CQ\1PONENTE FORMUlA QU1:MICA 

I 
: Zircão Zr Si 04 

Badeleí ta Zr02 
-··-·- ·-

1 Gel Zircão Zrsi04 HP 

Maanetita Fep4 

Corundum a e i3 a-Al2o3 e i3- Al2o
3 

Quartzo a a- Si02 

Fluorita CaF2 

Gibsita l /2Alp3 3Hp 

Musc:ovita KA1 2Si3Alo10 (0H) 2 

Rutilo Ti02 

Vernadi ta Mn(OH) 4 ou Mn0 (0H) 2 ｾ＠Cromita i FeO (Cr ,Al )03 I 

Colunibi tas Fe (Ta, Nb) TiO e Fe3 (Nb ,Ta)Ti02 

Entre os constitui ntes caracter izados , somente o zircão, a 
badeleíta e a magnetita estão presentes em concentrações 
apr eciáveis . As demai s espéci es encontradas são minerai s de 
agregação da rocha ou microi ncrustações e seus teor es sao 
inferiores a 5%. 
Minerais distint os contendo os elementos urânio , ítrio , háfnio e 
outros cont i.tuintes da análise química quantitativa não são 
encontrados . Cer tamente estes e lementos são substituintes 
isoll'Órfic:os, pri ncipalrrente nas estruturas do zi rcão e da 
badel ei ta . 
uma análise química quantitativa aproximada do caldasito é 
rros t rada na Tabela II abaixo : 
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Tabela II - Composição Aproximada do Caldadito 

CCMPONENTE CONCENI'RAÇÃO (%) 

Zr02 67100 
ＭＭ Ｍｾ＠

Si02 20100 
i 

Fe2o
3 5150 

Al203 4100 

Ti02 1120 

Mn02 01RO 

Hf02 0160 

up8 0130 

Th02 0115 

YP3 0109 

Nbp5 0104 

CaO 0103 

crp3 0102 

Tap5 0102 

Kp 0101 

Ainda sequndo Ribamar (2) 1 a 200 mesh 1 zircão e badeleíta sao 
liberados da maioria das i.mrurezas 1 eiYJUanto que abaixo de 270 rresh 
a liberação é total. 

3 . TRABALHO DESENVOLVIDO 

O trabalho foi desenvol vido em duas escalas : uma de laboratório 
e outra pil oto . 
O minério utilizado em todas as experiências foi uma amostra de 
cal dasito proveniente da região de Poços de Caldas (M:;) 1 cedida 
pela CNEN - Comissão Nacional de Eneraia Nuclear 1 e que se encontra 
Pstocaclo . ITDido e honoqeneizado 1 m.JITB granulometria menor do que 
100 rr.esh . 
Sua analise química revelou 65 172% de Zr021 5192% de Fe

2
o31 18 162% 

Si02 e 0 1 37% de umidade . _ 
Das nove tone l adas atual rrent e estocadas na Divisao de Materiais 
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do crA/IPD , foraEl torradas, aproxiiMdamer;J ' 650 kq de caldasito, 
os quais foram JTDi.dos até que pe.· ·) menos '''J% do material se 
apresentasse mais fino do que 200 ｾ Ｑ･ｳｨＮ＠ Esta aoostra apresentou 
a anáJ · se qranulomét.rica JTDStrada na Tabela III abaixo : 

Tabela III - Análise Granulométrica 

--r-----
MESH 

% REI' IRADA % ACUMUlADA 
(TYLER) 

+ 100 0,07 0,07 

- 100 + 150 0,75 ' 0,82 

- 150 + 200 1,22 2,04 

- 200 + 250 65,21 67,25 

- 250 + 270 27,75 95,00 

- 270 + 325 2,92 97,92 

- 325 + 400 1,85 99,77 

- 400 0,23 -

3.1 - Escala de Laboratório 

3.1.1 - Aparelhaaem e reaaentes 

Os testes de lixiviação foram realizados num reator de vidro de 
250 ml de caoacidade , aquecido por meio de uma manta elétrica. 
A temperatura foi controlada com auxilio de um "VARIAC" acoplado 
à manta. Deste

0
JTDdo, obteve-se um controle com variações da 

ordem de + 1,0 C. 
As exoeriencias foram realizadas com aaitação mecânica 
e iauiü a 350 rpm. O rea tor p:Jssuia du.3s ･ｾｴｲ｡､｡ｳＬ＠ sendo 
um terrrôrretro de rrercúri o e outra para um condensador de 
O ácido clorídrico usado foi un reagente orá-análise 36% 
densidade ｩｾｊ｡ｬ＠ a 1,119. 

3 .:!..2 - Procedimento exoerirnental 

constante 
uma para 
refluxo. 
(p/p) e 

Tcdas as séries de exreriências foram conduzidas a partir de 
100 ml de soluç?ío, introduzi::".os da sequinte forma : a quantidade 
necessária de áqua, par-'1 cada teste , e ra inic ialmente posta no 
reatar juntamente OJm a r''spectiva massa de minério d 'lT.do-sP 
inicio à aqitacão mecánica. 
A parUr de então, tinha início o aquecimento até atingir uma 
temperatura próxima da desejada, ocasião emque era adicionado o 
volume de ácido necessári o e dado início à marcação do tempo da 
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lixiviação. 
Após cada experiência , a mistura era r etirada do reator e submetida 
a uma filtração para separação do resíduo sólido, o qual era lavado 
sucessivarrente até reação neutra nas áquas de lavaoem. O resíduo 
lixiviado era então seco em estufa e calcinado em mufla a l000°C por 
l hora. 

3 .1. 3 -· Pesul tados e Comentários 

Inicialmente foi efetuada uma série de experiências exploratórias 
(Tabela rvlcom o objetivo de ser verificada a eficiência do processo 
eM t ermos de extração de Fe2o3_variando-se apenas a concentração 
de ácido e o tempo de lixiv1.açao. Para isto, manteve-se constante 
a relação sólido/líquido e a temperatura, respectivarrente iquais 
a 20% e a 80°C. 

Tabela IV - série Exploratória 

RELAÇÃO (V;\1}! (h}! % 00 RES!DUO PERDA DE PESO (%} ACIOO/AGUA ! TEMPO 
! Zr02 Fe

2
o

3 

' 20/80 I 2 ' 69 ,74 1,79 8,45 

: 20/80 ! 4 70,10 1,25 9,26 

20/80 6 70,23 1,04 10,08 

30/70 I 2 70,10 1,02 8,90 
; 

I 30/70 6 71,19 0,95 10,12 

I 40/60 2 70,73 0,76 9,63 
I 

! 40/60 4 70,73 0,63 10,23 

I 40/60 6 72,32 0,61 10,35 

I 60/40 I 6 ' 73 ,01 I 0,54 11,10 
' 

Da exoeriência 60/40, por t er apresentado melhor resultado, foi 
escolhida uma alíquota oara determinação da acidez na lixívia tendo 
sido constatado um baixo consumo de HCl - cerca de 20% em volume 
｣ｾ･＠ dá uma idéia do orande excesso de ácido utilizado. Por outro 
lado, este excesso parece ser necessário, rorquanto, a medida que 
ele diminui, a taxa de extração de Fe2o1 decresce consideravelmente, 
conforme uode ser observado na Tabela IV. 
Esta orande quantidade de ácido, equivalente a 3000 litros/ tonelada 
de minério, tornava o orocesso anti-económico e uma alternativa 
encontrada foi o reaproveitamento das soluções residuais seouintes, 
arós serem co!TlPletadas oom as quantidades de ácido clorídrioo 
efetivamente consumidos em cada lixiviação. 
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Assjm, ｶｩｾＺ｡ｮ＼＠ ' aurrento da relação ｳｬｾｩ､ｯＯｬ￭ｱｵｩ､ｯ＠ e tomarrlo--se por 
base os ,. ,ul t.".los anteriores, foi feita uma nova série de 
･Ｚ＾ＮＮｔｊｅＧｾﾷｩ￩ｮ｣ｩ｡ｳ＠ nas quais foram mantidas a =ncentração de ácido 60/40, 
e 8 tempo de 6 horas, alterando-se todavia a t.emperatura para 
90 C e ainda a prornrção sólido/líquido para 40%. A solução ácida 
residual de cada ｬｩｸｩｶｩ｡ｾｯ＠ foi reaproveitada na lixiviação 
seguinte, apÓs adição do peso de ácido =nsumido. 
Nesta série de experiências foram feitos quatro reciclas =m um 
consumo de ácido equivalente a aproximadarrente, 500 litros/tonelada 
de minério, =nforme mostrado na Tabela V. 

Tabela V - Série 60/40 

I 
LIXIVIAÇÃO I HCl CONSUMIOO I % NO RES:ÍDOO PERDA DE 

{%) (V /V) ! PESO (%) 
Zr02 Fe2o

3 

l 20,95 i 72,83 0,53 11,32 
2 20,75 72,37 0,56 11,54 
3 21,50 72,37 0,60 11,28 
4 21,78 71,80 0,61 11,03 
5 22,07 71,83 0,62 10,96 

Em vista dos resultados obtidos, acima mostrados, uma nova série de 
experiências foi feita, aumentando-se a relacão sólido/líquido para 
ioual a l, mantendo-se as demais condições idênticas às da série 
anterior. 
A tabela VI ilustra os novos resultados, bastante serrelhantes 
sinal aos mostrados na Tabela V,todavia, =mo =nsumo de 
sofrendo uma redução ｾ｡ｲ｡＠ o equivalente a 290 litros/tonelada 
minério aproxirradamente, e com apenas 2 reciclas. 

Tabela VI - Relação (sólido/líquido) = l 

por 
ácido 

de 

LIXIVIAÇÃO I HCl CONSUMIOO % 00 RES1:DUO PERDA DE 
i (%) (V /V) PESO (%) 

% Zr02 % Fep3 

l 21,90 71,30 0,53 

2 21,78 71,83 o, 72 

3 20,93 71,30 0,84 

Na série de exoerlencia mostrada na Tabela VI rnderia ser 
mais um reciclo, sendo =rreto, por extranolação, admitir-se 
teor de Fe2o3 no resíduo se aproximaria de 1,%. Todavia, foi 
para ser estudado o número máximo de reciclas aoenas em 
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piloto. 
Ein virtude das vanaveis r elacão sólido/líquido, temperatura e 
ooncentração de ácido, já se apresentarem com valores considerados 
elevados e, corro os resultados obtidos foram satisfatórios, foi 
prQ0ramada uma nova série de experiências com a finalidade de se 
ava:'.iar a velocidade de lixiviação. Assilll, esta nova série obedeceu 
às nesmas condições da série anterior, ou seja, uma relação (V /V) 
ácido/água ioual a 60/40, uma temperatura de 90°C e uma relação 
sóhdo/líquido ioual a l. Os terrpos foram de 2, 4 e 6 horas e os 
resultados obtidos são mostrados na tabela VII abaixo. 

TabE:la VII - Velocidade de Lixiviação 

TEMPO (HORAS) % Fep3 I PERDA DE PESO (%) 

2 0,62 10,67 

4 0,59 10,86 

6 0,53 11,69 
: 

Nos resultados mostrados na Tabela VII, pode ser observado que a 
variação do teor de Fep3 no resíduo, em função do terrpo, é muito 
pequena em valor absolutõ para o intervalo entre 2 e 6 horas. Desse 
modo, para os testes em escala piloto o tempo de lixiviação 
escolhido foi o de 2 horas. 

3.2 - Escala piloto : testes preliminares 

Os testes realizados em escala piloto tiveram como principal 
objetivo a confirmação dos resultados obtidos na etaoa anterior. 
Desse modo, as condições de trabalho estabelecidas para esta etapa 
foram as seouintes 

Temperatura - 90°C 
Relação (V/V) ácido/água - 70/30 
Tempo : 2 horas 

A alter ação na RELAÇÃO (V/V) ACIDO/AGUA observada, deveu-se a 
menor concentração do ácido usada nest a etapa, ácido muriático 
30% (P/P) . . 
Assilll, mant eve-se a mesma concentração de HCl usada em escala de 
laboratório . 
Os t es t es de lixiviação foram conduzidos num tanque r eator, dotado 
de aqitação mecânica e com capacidade oara 380 litros. 
O aqueciment o foi f eito indiretamente através de injeção de vapor 
na camisa do reatar. Desta fornB foi possível obter um controle 
de ｴ ｅｾｮ ｰ ｐ ｲ｡ ｴｵｲ｡＠ com variações da ordem de + 3°C . 
Cada l i xiviação foi conduzida a oartir de-100 ka de minério e 
100 litros de solução . Após cada ･ｾＱ･ｲｩ￪ｮ｣ｩ｡ Ｌ＠ o resíduo sólido er a 
f iltrado em bandejàs de filtração à vácuo , sendo posteriormente 
lavado até reação neutra nas áouas de l avaaem, seco em estufa , 
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calcinado a 1000°C em forno elétrico , usando-se cadinho de carbeto 
de ｳｩｬ￭ｾｩｯＬ＠ c analisado ｾ＠ t ermos de Zrü2 e Fe 2o3. 
A soluçao obtiôa era entao novamente utilizada na lixi viação 
subseqÜente , arXSs se adicionar a quant idade de ácido consumido na 
lixiviação anterior. Foram feitos apenas dois reciclas, porquanto , 
o teor de Fe2o3 no resíduo da terceira lixiviação mostrou- se um 
pouco e levado . 
Desta forma t.rês lixiviações foram efe tuadas , confonne Tabela VIII 
abaixo , obtendo- se nos resí duos sólidos teor es de Fe2o

3 
dentro de 

uma faixa CJUe foi considerada como aceitável e um consumo de ácido 
em torno de 320 litros/tonelada de minério . 

Tabela VIII - Séri e piloto 

LIXIVIAÇÃO HCl CXlNSUMIOO % 00 RESIDUO PERDA DE 
(%) (V /V) PESO (%) 

% Zr02 % Fep3 

l 18 70,50 0,72 11,50 
2 17 70,60 0 , 81 10,90 
3 17 70,60 0, 92 10 ,30 

4 . CXlNCWSÕES 

O processo de lixiviação clorídri ca do cal dasito, rrostra-se 
bastante interessante e até mesmo r ecomendável para r edução do 
teor de ferro no minério não sendo talvez muito indicado , no caso 
de se desejar uma extração total de ferro. Neste caso acreditamos 
ser necessário trabalhar com o caldasito totalmente l iberado , isto 
é, numa granul ometria abai xo de 270 mesh. 
Deve ser l evado em conta que embora o orocesso não reduza o teor 
de ferro até os limites necessários para a obt enção de um 
t etracloreto de ziroônio que possa ser usado para a obtenção de 
ziroônio metálico , esse limite pode ser alcançado com uma 
purificação posterior mais fácil de ser efetuada, já que o teor de 
ferro foi bastante reduzido. 
Estas experiências mostraram também que os trabalhos devem ser 
continuados no sentido de um aprimoramento para uma melhor fixação 
dos limites das variáveis usadas. 
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