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0 processamento da areia oonazitica produz quatro
minérios, sendo a monazita o mais importante. A partir dela se
obtêm: misturas de terras raras, tôrio e urânio. O início da
exploração no Brasil deu-se em 1948 e tem-se mantido até nos-
sos dias. Nestes 40 anos processou-se 2.000 Ton./ano de con-
centrado de monazita (3 a 51 da areia monazltica), que corres-
ponde, no período, & extração de cerca de 50.000 ton. de mis-
turas, de terras raras, 200 ton. de oxido de urânio e 3.600 to-
neladas equivalentes de tório metálico. Este tôrio está arma-
zenado na forma de sulfato de tôrio, nitrato de tôrio ou de
oxido de tôrio (20% de uma mistura chamada torta II, obtida do
ataque químico à monazita) .

Tabela 1: - Reservas de tôrio processado a partir da areia mo-
nazltica de 1948 a 1987 nas formas de nitrato,
sulfato e oxido de tôrio na torta II, em toneladas
de composto e em toneladas equivalentes de Th •
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I A partir de dados de literatura sobre a exploração
da monaaita no Brasil, referentes is décadas de 50 e 60 ' e
das informações obtidas da Huclemon (subsidiária da Kuclebrás,
que expjlora a monazita) > fizemos um balanço de massa da
quantidade de tôrio processado. Nossas disponibilidades estão
na tabela 1.

Como mostra a tabela 1, a maior parte (701) do tóric
está estocado na forma de sulfato e nitrato. 0 sulfato de tó-
rio foi produzi^r de 1948 a fevereiro de 1975, pois, a partir
desta data o composto não foi mais processado, iniciando-se o
Armazenamento da torta II e interrompendo-se seu processamento
(que dá origem ao sulfato e este ao nitrato). Durante esses 40
anos cerca de 81 do nitrato.de tôrio preparado foi usado para
fins estritamente comerciais na confecção de camisas incan-
descentes de lampião •

A torta II produzida no período de 1975 a 1981 está
estocada em silos em Itu (3.500 ton.) e a produzida de 1982
até nossos dias está em barris de plástico em Poços de Caldas
(3.300 ton.) • As 3.500 ton. de torta II estocadas em Itu
ocupam 6 silos de volume médio igual a 500 m e as 3.300 ton.
em Poços de Caldas estão estocadas em barris ocupando cerca de
17.000 unidades. A massa total aproximada de sulfato e nitrato
de tôrio estocados é de 6.000 ton., o que necessita cerca de
10 silos de 500 m (1,5 vezes o depósito de Itu) ou cerca de
30.000 barris (2,5 vezes o depósito de Poços de Caldas). Des-
conhecemos o local de armazenamento destes compostos.
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