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OBJETIVO

Apresentar uma descrição bârica dan a ti vid.ider. têcriicus
envolvidas nos estudos de processos físicos e químicos
para o beneficiamento do minério de I tataia, Ceará, em
atual desenvolvimento pela Divisão de Processos / Depar
tamento de Tecnologia Mineral. ~

- ooZ. 8A .

RESUMO E CONCLUSÕES

No atendimento as necessidades do Projeto Itataia, vem
sendo desenvolvidos ensaios de laboratório e em unida
des-piloto contínuas, envolvendo desde processamentos"
de concentração física dos minerais de interesse até tra
tamentos químicos para solubilização, concentração, pú
rificação e precipitação de urânio na forma de TUA.

Os subsídios obtidos nesse trabalho constituem»as bases
para a engenharia conceituai do processo, e fornecem os
dados necessários aos projetos de uma unidade semi - in
dustrial a ser implantada, a curto prazos junto ã jazï
da de Itataia. ' ~

Através das informações apresentadas nasta N.T.,propõe-
se fornecer elementos para uma avaliação por outros ór
gãos do C.D.T.N. quanto as possibilidades de uma parti"
cipação e de uma cooperação técnica nas diversas fases
e necessidades do Projeto, e permitir o estabelecimento
de linhas de ação e de áreas de responsabilidade para as
eventuais atividades de apoio.
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1. INTRODUÇÃO

No atendimento a demanda de concentrados de urânio para o Pro

grama Nuclear Brasileiro, o aproveitamento da reserva de Itataia,

no Ceará, torna-se da maior importância, tendo em vista as dime£>

soes da jazida (a maior jazida de urânio identificada até o momen

to no País), e o valor econômico do mineral preferencialmente as_

sociado ao urânio (colofanito / apatita).

Nos cronogramas de atividades estabelecidos pela SUPERINTEI^

DENCIA DE ENGENHARIA MINERAL (SPEM) com base nos atuais programas

de implantação dos complexos mínero-industriais de produção de con

centrados de urânio, os trabalhos relativos ao Projeto Itataia f£

ram significativamente intensificados a partir de 81, face a um

objetivo inicial e imediato de implantar, em 82/ 83, uma unidade

piloto semi-industrial junto â jazida.

Nos atuais níveis de responsabilidade de execução, cabe ao De_

partamento de Tecnologia Mineral / CDTN conduzir estudos de carac

terização mineralógica, análises e uma série de ensaios físicos e

químicos de processamento do minério que permitam o estabelecimen

to da melhor o^ção de processo, ou seja, da definição de fluxogra

mas integrados de tratamento e das condições operacionais otimiza_

das. Tais subsídios constituem as bases para a engenharia conce^

tual do processo, elementos para avaliações técnico-econômicas do

empreendimento e fornecerão os dados necessários ao dimensionamen

to e projeto da usina semi-industrial. Nesta unidade, propõe-se a

confirmação e a otimização final dos parâmetros de processo int£

grando todas as suas fases de maneira contínua, levantando dados

finais de engenharia para o "scale-up" ao nível da usina industry

ai.

Embora os ensaios conduzidos atualmente pela Divisão de Pro-

cessos representem uma escala muito reduzida em relação as unida-

des industrial e se/ni - industrial, sao executadas aqui todas as

etapas físicas e químicas do processo, requerendo um grau de medi.

da e controle de parâmetros análogo ao das unidades maiores.
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Em adição, é exigida das unidades piloto da DIPRS uma gran »

flexibilidade operacional que permita estudar e avaliar divers JF

alternativas de processamento, na busca das melhores condições -k-

recuperação de urânio e fósforo.

A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar uma ce.

crição das operações básicas envolvidas no beneficiamento do mi..?

rio de Itataia, dentro de sua atual concepção, fluxogramas das u; •

dades-piloto e uma indicação dos parâmetros medidos e controlao^i

em cada fase. Através dessas informações, propõe-se fornecer elê

mentos para uma avaliação por parte de outros órgãos do C.D.T.'f

quanto a possibilidades de uma participação e de uma cooperação

técnica nas diversas etapas e necessidades do Projeto, traduzidas

principalmente pelo desenvolvimento e implantação de métodos, eqvî

pamentos e sistemas de medida e controle de parâmetros de proces-

so, além do apoio analítico básico.

Vale ressaltar que os métodos, equipamentos e sistemas que v<2

nham a ser desenvolvidos e aplicados nas unidades-piloto do Depar

tamento de Tecnologia Mineral poderão ser igualmente utilizados

nas usinas semi - industrial e industrial de Itataia.



2. CONSIDERAÇÕES SOBPE O MINÉRIO DE ITATAIA

2.1 Sumário da geologia da area

tia área da jazida de Itataia, o mapeamento geológico realiza

do por geólogos do Escritório Regional de Fortaleza (EFOR / SUPPM)

revelou a ocorrência de dois grupos básicos de litologias: um car

bonático (mármores e calcossilicatadas) e outro gnãissico.

Os mármores têm uma granulação de média a grosseira e, quando

laminados, apresentam níveis de grafita e/ou flogopita. Ãs vezes

são bastante impuros, contendo ainda sillimanita e diopsídio.

As rochas denominadas "calcossilicatadas" são constituídas

principalmente por quartzo, diopsídio, tremolita, biotita, escap£

lita e feldspatos, e ocorrem geralmente intercaladas nos mármores

e possuem uma coloração esverdeada.

Os gnaisses são compostos de micreclina, plagioclásio, bioti^

ta, quartzo, sillimanita e granada. Como minerais acessórios ocor

rem titanita, zireão e apatita.

A mineralização fósforo-uranífera está sob a forma de apatita

ou de colofana, preferencialmente associada ã seqüência carboná-

tica, embora possa ocorrer em menor intensidade nas outras lito_

logias. A apatita ocorre em cristais milimétricos idiomórficos ,

preenchendo cavidades diversas como poros, fraturas etc. A colofa

na geralmente não revela forma cristalina definida, podendo preen

cher grandes cavidades de dissolução nos mármores, tomando assim

um aspecto maciço. Trabalhos recentes de caracterização minera-

lógica e de investigações com micro-sonda eletrônica permitiram i_

dentificar em algumas amostras a presença de minerais de urânio

(coffinita e uraninita).

Em termos estruturais, a área caracteriza-se Dor um sistema

complexo de dobramentos associados a um conjunto de blocos falha

dos, com predominância de movimentos verticais e sub-verticais.

Pelo modo de ocorrência da mineralização, é provável que fenôm£

nos tectônícos tenham sido um dos principais fatores condicionan-

tes .



2.2 Ferervas geológicas

Em 19 78 foi realizada a primeira estimativa das reservas geo

lógicas de urânio da jazida de Itataia. No ano seguinte, com a

intensificação dos trabalhos de pesquisa, principalmente com ur.

número maior de furos de sonda, os valores e a confiabilidade evo

luiram sensivelmente. Entre 19 79 e 1980, a tonelagem total cal

culada anteriormente permaneceu a mesma, havendo apenas mudanças

nas classes de reservas consideradas.

A estimativa oficial mais recente foi fornecida pela Assesso

ria de Avaliação de Recursos Minerais / SUPPM, em janeiro de 1980,

com os seguintes valores:

R E S E R V A S

Medida

Indicada

Infer ida

T O T A L

TONELADAS
DE U 3 O 8

3 8 . 0 6 5 , 5

4 5 . 1 1 7 , 2

3 9 . 3 3 9 , 8

1 2 2 . 5 2 2 , 5

TONELADAS
DE P 2 O 5

4 . 4 5 2 . 1 3 5

4 . 5 9 1 . 6 7 6

3 . 4 0 1 . 6 9 2

1 2 . 4 4 5 . 5 0 3

2.3 Características da amostra em atual estudo { 2 }

Os estudos em atual desenvolvimento utilizam-se de amostra r-£

tirada eir. galeria de pesquisa, a partir de um lote de cerca de 100

toneladac.

No quadro que se segue são apresentadas as características lî

tológicas básicas que compõem a amostra, suas respectivas particí^

pações percentuais e as faixas de teores de urânio e fósforo rela

tivas.
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LITOLOGIA

Brecha (1)

Colofanito

Calcossilicatada
Colofanito

Calcossilicatada

PARTICIPAÇÃO
(%)

7 ,4

3 7 , 0

33,3

2 2 , 3

TEOR EM
U3°8
(ppm)

> 1.850

700 a 1.8S0

100 a 700

< 100

TEOR EM
P . O .

i 5
(%)

20 a 30

7 a 28

1 a 15

< 1

(1) Constituída de fragmentos de minerais diversos, inclusive

cossilicaticos, em matriz de colofana / apatita;
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3. PROCESSOS DE BENEP1CIAHENT0

3.1 Considerações gerais

Os processos põra o beneficiamento do minério de Itataia, com

extração e recuperação dos valores de urânio e fósforo (sob a fo£

ma de ácido fosfórico), envolvem necessariamente as seguintes eta

pas (ver Anexo I):

. Britagem (primária e secundária) e homogeneização;

. Concentração física dos minerais fosfãticos;

. Abertura química do concentrado fosfático - Filtração e clarif_i

cação do licor fosfórico produzido;

. Concentração química e purificação do urânio por extração com

solventes - Precipitação, filtração e secagem do urânio.

A partir de dados levantados em laboratório e em testes des

contínuos, a Divisão de Processos montou e vem operando unidades

piloto em sucessivas campanhas contínuas para cada etapa, onde são

simuladas as condições de um processo contínuo industrial. No mo

mento, tais unidades operam nas seguintes taxas:

. Usina de concentração física:

- Alimentação de minério: 120 a 150 kg/hora

- Regime de operação: 2V horas/dia

- Períodos usuais das campanhas: 3 a 6 dias

. Unidade de abertura química, filtração e clarificação

- Al i Kícntação de concentrado íosfático: b a 10 kg/hora

- Regime de operação: 24 horas/dia

- Períodos usuais das campanhas: 5 a 8 dias

. Unidade de extração por solventes e precipitação de urânio

- Alimentação de licor fosfórico: 6 a 8 litros/hora

- Regime de operação: 12 ou 24 horas/dia

- Períodos usuais das campanhas: 5 dias (sem interrupção) ou

30 / 90 dias (com interrupções)

Pelas próprias características do processo, não se faz neces»

sãria, nesta fase, a compatibilizaçao de vazões da usina de con

centração física com as unidades de tratamento químico.
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3.2 Preparação do minério - Britagem e homogeneização

0 material recebido no DETM, proveniente de desmonte por ex

piosivos e por marteletes pneumáticos, apresenta-se originalmen

te COR uma faixa granulométrica muito ampla, com blocos de até" 12

ou 1S polegadas.

Através de operações sucessivas de marretagem, classificação

em peneiras e britagem (primária e secundária) em britador de man

díbulas, o minério é" reduzido a uma granulometria menor do que

1/2" ou 3/8", e homogeneizado por distribuição (manual) em pilhas,

com um mínimo de 3 retomadas em "cortes" transversais.

0 minério homogeneizado é ensacado e estocado para sua post£

rior alimentação na usina de beneficiamento físico.

3.3 Concentração física

A partir do princípio de que o urânio existente no minério de

Itataia encontra-se, em sua maior parte, associado aos minerais

fosfaticos (colofanito / apatita) , sua concentração torna-se po£

sível através de processamentos físicos que separem preferencial-

mente os fosfatos. Processos desta natureza são conhecidos e uti

lizados em diversas usinas no mundo inteiro. No entanto, dadas as

diferentes características geológicas das jazidas e, em consequên

cia, as significativas variações de litologias e composições min£

ralógicas e químicas, faz-se necessário, via-de-regra, o estabeJ£

cimento de métodos, fluxogramas e condições operacionais próprias

para cada minério, embora os processos unitários possam ser seme

lhantes.

Com base em ensaios anteriores, foi estabelecido um fluxogra

ma básico de beneficiamento, apresentado na figura 1, constituído

pelas seguintes operações:

Um silo de cerca de 0,5 m <? alimentado manualmente com o nú

nério britado a - 1/2", com a condição exigida de manutenção de ní

vel para garantia de vazão constante em sua descarga;

0 silo alimenta um transportador de correia (de velocidade r£

p,ulável) que leva o minério ao moinho;
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A moagem, necessária para promover a liberação das partículas

de colofanito e levar o material á granulometria adequada para o

processo de flotação, é realizada em moinho de barras, com de£

carga por transbordamento, operando com polpas a 60%- 70% de só

lidos; o moinho trabalha em circuito fechado com um classifica

dor espiral (tipo Akins), que promove um "corte" granulométrico a

M8 ou 65 mesh (respectivamente 0,295 e 0,208 mm), com retorno

das frações maiores do que *• 8 ou 65 mesh ao moinho (dependendo de

condições operacionais impostas ao classificador); admite-se, ne£

ta classificação, i»iua carga circulante de 300% em relação ã ali_

mentação; a operação de moagem é conduzida de forma a produzir a

menor quantidade possível de partículas "finas" (de granulometria

menor de que 7 a 8 microns);

0 produto da moagem ("overflow" do classificador espiral) é

submetido a uma nova operação de classificação, com utilização de

hidrociclones, visando a eliminação das partículas finas (lamas),

que além de não apresentarem seletividade no processo de flotação,

aumentariam significativamente o consumo de reagentes;

A descarga inferior do ciclone ("underflow"), constituída pr£

ferencialmente de partículas entre 0,01 e 0,20 mm em polpas a 4 5%

60% de sólidos, é submetida a um "condicionamento" com reagentes

específicos para a depressão da ganga (collamil cáustico), dis-

persante de polpa (silicato de sódio) e ajuste de pH (soda cáus-

tica) ;

A polpa "condicionada" é alimentada num conjunto de células

de flotação, onde são também adicionadas quantidades adequadas do

"coletor" (basicamente óleos com concentrações determinadas de ã

cidos graxos); nessas condições, as partículas dos minerais fosfj!

ticos são preferencialmente recobertas por camadas do coletor (de

características hidrofóbicas), aderindo-se a bolhas de ar introdia

zidas nas células, e sendo arrastadas pela espuma;

A operação de flotação é usualmente efetuada em três estágios

distintos: flotação de desbaste ("rougher"), flotação de limpeza

("cleaner") e flotação de esgotamento ("scavenger"); os fluxos
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das frações flotadas e não-flotadas nos estágios da flotação po

dem ser visualizados na figura 01, onde é indicada uma operação a

dicional de classificação * r espiral entre a fração não-flotada

do "rougher" e alimentação do estágio "scavenger"; esta alternati

va pode ser aplicada em determinadas condições, visando a elimina

ção de frações de "lamas" formadas durante os estágios anteriores

de condicionamento e flotação;

A fração flotada no último estágio das células "cleaner" cons_

titui o "produto" final deste processo, sendo submetido a filtra-

ção e secagem; as frações de lamas (descartadas no ciclone ou

no segundo class if icador espiral) e o material não-f lotado no úl

timo estágio das células "scavenger" constituem os rejeitos do pro

cesso.

Dentro da concepção de processo acima descrita, e a partir de

amostra característica da mineralização mármore / colofanito, a usî

na piloto da DIPRS poderá levar aos seguintes resultados, expres-

sos em balanços de massas e teores de P9O5 e ^3^8:

ALIMENTAÇÃO

1.000 kg

11% P 2O 5

0,085% U,0fl

LAMAS CONCENTRADO REJEITO

150 kg 270 kg 580 kg

11% P?05 30% P2O5 2% P2C

0,087% U,0B 0,215% U-0o 0,024%U,

Numa operação da usina, pré - estabelecidas as condições

cas do teste, os parâmetros que caracterizam tais condições nece£

sitam ser medidos e controlados visando avaliar, em primeiro lu

gar, a estabilidade e uniformidade de funcionamento da planta, e

posteriormente permitir determinar a influência desses parâmetros
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no rendimento do processo, traduzido pelos valores de recuperação

de fósforo e urânio e teores desses elementos no concentrado.

0 controle e a medida dos parâmetros são normalmente executa-

dos por amostragens, com coletas manuais periódicas, nos pontos

adequados do circuito. São sistematicamente determinados cs valo

res dos seguintes parâmetros:

. Vazão de sólidos - determinada com dois tipos de procedimentos,

de acordo com o grau de precisão e o tempo requerido para a res_

posta:

. Pesagem de um volume de polpa recolhido em tempo cronometrado;

. Pesagem do sólido (após filtragem e secagem) contido num volu

me determinado de polpa recolhido em tempo cronomeirado;

Faixa de variação do parâmetro: 10 a 150 kg/hora;

. Vazão de reagentes - são empregados quatro diferentes tipos de

reagente (collamil, silicato ^e sódio, hidróxido de sódioe tall

oil) em soluções diluidas, e alimentadas em diversos pontos do

circuito com dois principais tipos de equipamentos (bombas dos£

doras/pipetadores e alimentadores de caneco rotativo); são geral

mente utilizados de 15 a 18 alimentadores de reagente, cujas va

zões são reguladas ao início das operações em valores pré-fixa

dos, podendo ser periodicamente conferidos ou alterados;

Faixa de variação do parâmetro: 5 a 50 ml/minuto;

. Percentagem de sólidos nas polpas - determinada através de pro

cediinentos análogos aos utilizados na determinação de vazões de

sólido, mas sem a necessidade de se cronometrarem os tempos de

recolhimento de polpas; este controle I efetuado ao longo de to

do o circuito, incluindo-se as polpas no interior das células;

Faixa de variação do parâmetro: 2 a 70% de sólidos;

" medido diretamente em amostras retiradas manualmente nos

diversos pontos do circuito, principalmente do interior das cé

lular. de flotação;

Faixa de variação do parâmetro: 8 a 11;

Teor de elementos - determinado por análise química das amos-



trás colhidas nos principais pontos do circuito (após filtragem,

secagem, homogeneização e pulverização) ; por se tratarem de amos_

trás sólida , o método de fluorescência de Raios X mostra-se

adequado para a dosagem dos seguintes elementos, nas faixas de

teor indicadas:

. Fósforo :

. Urânio :

. Cálcio

. Ferro

. Alumínio

. Silício

. Magnésio

Granulometria

1%

0,01%

10 s,

0,5%

0,5%

5%

0,3%

a
a

a

a

a

a

a

- determinada

38%

o,
55%

4%

8%

30%

1,

de

2b% de

de

de

de

de

5% de

P2°5
•J3°8
CaO

Fe2°3
A12O3

SiO2

MgO

por técnicas de íeiramento (manu

ai e mecânico), ciclonagem (ciclosizer) e sedimentação (balança

de sedimentação e pipeta de Andreasen) que permitem análise gra_

nulométrica até cerca de 3 microns (diâmetro de partículas);

. Nível da polpa nas células de flotação - controlado por medida

de transbordo das células (princípio de vasos comunicantes);

A freqüência em que se efetuam as determinações de controle

varia em função do estágio da operação (ajustes, amostragens de

processo ou "produção"). Em geral, atingido o regime uniforme da

usina, as determinações de controle processam-se nas seguintes con

dições:

. Vazão de sólidos: a cada 60 minutos, com 5 a 8 determinações por

hora;

. Vazão de reagentes: após a regulagem inicial, é feita medida de

conferência em cada alimentador a cada 3 ou 4 horas;

. Percentagem de sólidos: a cada 30 ou 60 minutos, com 5 a 10 d£

terminações por hora;

. pH : a cada 30 ou 60 minutos, com 18 a 20 determinações por ho

ra ;

. Dosagem de elementos: a cada 60 minutos, com 5 anostras por ho

ra (representando 35 determinações de elementos);

. Granulometria: a cada 60 minutos, com 2 a 3 determinações por ho
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. Nível de polpa: verificações a cada 30 minutos.

3.M Abertura química do concentrado fosfático

A recuperação dos valores de urânio e de fósforo contidos nos

concentrados da flotação requer, num segundo estágio do proces^

so, a abertura química dos minerais fosfáticos por ácido sulfúrjl

co, com solubilizaçao da maior parte do urânio e do fósforo.

Na figura 0 2 é apresentado um fluxograma esquemático das ope_

rações envolvidas nessa fase, onde estão indicados seus estágios

básicos e os fluxos de reagentes e produtos.

0 material fosfático, pré-concentrado até um teor da ordem de

301 a 32% em Po^S» ® alimentado no "reator" juntamente com ácido

sulfúrico a 96%, numa relação de cerca de 3 toneladas de ácido

por tonelada de P,0,. contido na rocha, e com uma "solução" de áci

do fosfõrico proveniente do primeiro estágio da filtração do ge£

so. 0 ataque da rocha fosfática pelo ácido sulfúrico deve ocor

rer num meio onde exista ácido fosfórico livre, condição essenc_i

ai para a solubilizaçao eficiente da rocha — sem a presença do ácî

do fosfõrico no meio, a reação teria um rendimento deficiente, em

conseqüência da oclusão das partículas do mineral fosfático pelo

sulfato de cálcio formado, o que impediria o ataque subsequente

dessas partículas pelo ácido sulfúrico —.

Nas condições encontradas usualmente em instalações industry

ais, em que um determinado excesso de ácido fosfórico I mantido

no reator, considera-se que a reação de digestão da rocha fosfátjl

ca ocorre nos seguintes estágios:

. decomposição da rocha fosfática pelo ácido fosfórico, gerando

fosfato monocálcico;

. reação do fosfato monocálcico com o ácido sulfúrico.

Tais reações podem ser representadas pelas seguintes equações

simplificadas, nas quais a rocha fosfática e considerada consti

tuída unicamente de fosfato tricálcico:
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TOTAL Î OCOO | l» l ««

FILTRO
GESSO (G

eoMP
CoO

H,O e
OV'tJ
TOT«L

' %
1 21 77
3 108

! 13.99
: so oo
| 3.1 8•30 00

1 a /
> I I iC
144 61
'20.12

1 4 {4
79

AC PPQOmiOO UP
COM» j % I

P.O. '30 00 " 9 79
tffi' S I I ! 41 I 7 33
H,3 3 | 49 90 !30 29
Ou)'» i 12 69 ; 8 37

TOTAL iioooo :es <7
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. 3 Call,4(PO1))2 + 3H2SO4 + xH2O • *• 3CaSO^. xH20+ 6 HgPO^

Em função das condições operacionais adotadas para o sistema

de reação para o minério de Itataia, ou sejam, temperatura inf£

rior a 80°C e concentração do ácido fosfórico final de 28% em

P20,, o sulfato de cálcio obtido estará sob a forma di-hidratada.

0 teor de sólidos na massa reacional é de 35%, sendo que o

controle deste parâmetro é extremamente importante, uma vez que

ele relaciona-se ao adequado crescimento dos cristais de sulfato

de cálcio, fator básico para o desempenho eficiente da filtração.

A concentração de ions sulfato (S0~~) no reator constitui um

dos parâmetros críticos do processo, visto qut: valores superiores

ao nível determinado para cada tipo de rocha fosfática (função de

reatividade e cinética da reação) acarretam redução da eficiência

do ataque, através do aumento de quantidade de minerais oclusose,

consequentemenete, não digeridos pelo ãcido. Valores inferiores

àquele nível são igualmente prejudiciais co processo, na medida

em que concorrem para a precipitação do fosfato di-cãlcico di-hi^

dratado — CaHPO^ . 2 11,0 — em associação com o sulfato de cálcio

di-hidratado. Tal fenômeno decorre da similaridade da estrutura

cristalina desses compostos, podendo ocasionar perdas de P,0r na

fase solida.

0 tempo de residência médio dos sólidos no reator é de 6 ho_

ras, quando se atingem recuperações (traduzidas pela solubiliza-

ção) de 9 7% a 9 8% para o urânio e 96% a 9 7% para o P2
O5«

A polpa proveniente do reator de ácido fosfórico segue para

o estágio de filtração, onde efetua-se a separação gesso / ácido

fosfórico. Nas atuais condições operacionais da DIPRS, a filtra-

ção é feita de modo descontínuo, mas simulando uma operação contí

nua de filtração e lavagem em contra-corrente em 2 estágios, de

acordo com o seguinte esquema:
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IPOLPA ISOLUÇÃOFRACA
IÁGUA

PRODUTO
FINAL

29% P2O5

ACIOO DE
RETORNO

SOLUÇÃO
FRACA
3%P205

Entre cada operação, é normalmente feita uma repolpagem manu

ai da torta, a fim de se evitar problema de formação de rachadii

ras e trincas na torta.

A operação de filtração, dentro do esquema apresentado, é rea

lizada a cada 4 ou 5 litros de polpa produzidos, identificando-se

o "produto final" de acordo com o intervalo de tenpo em que foi

produzido. 0 ácido de retorno passa, também, por um período de es_

tocagem, sendo transferido gradativamente para o recipiente aco

piado ã bomba (tipo peristáltica) que o alimenta no reator.

As quantidades de água e de solução fraca (3% P̂ Oc.) adiciona

das nas lavagens sao determinadas de modo a formar soluções fosfó

ricas nas concentrações requeridas (3% e 15% P2°5» respectiva

mente).

0 gesso produzido constitui rejeito da operação.

0 ácido fosfõrico obtido nessa operação contém, geralmente, um

teor de sólidos em suspensão elevado para fins de sua utilização

direta no processo de extração por solventes. Além das partícu -

Ias sólidas não retidas pelo filtro, podem ocorrer no licor pós-

precipitação de sais (dessaturaçao) durante períodos de manuseio

e repouso. Nessas condições, faz-se necessária uma etapa de clari

ficação em decantador, comumente com adição de floculantes (cola

de ossos), na proporção de 20 gramas por metro cúbico de licor. A

operação pode reduzir a concentração de sólidos em suspensão a nj[

veis da ordem de 0,6 g/litro.
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A clarificação final do ácido fosfórico é efetuada em filtro

(tipo coluna) de carvão ativado que, além de reduzir a concentra-

ção de sólidos em suspensão de 0,6 gramas por litro para 5 mili

gramas por litro, remove o ãcido húmico porventura exitente no li

cor (que seria extremamente prejudicial na etapa de extração por

solventes).

Ü controle do processo de abertura química e filtração é efe

tuado durante uma operação contínua por medidas dos seguintes pa

rimetros principais:

. Vazão de rocha - o concentrado fosfâtico seco e, preferencial -

mente, numa granulometria compreendida entre 65 e 400 mesh, é

alimentado através de sistema de raspador rotativo, acoplado a

um silo cônico; a vazão é calibrada com precisão de 0,5 g/min,

ao início da operação, e conferida, ocasionalmente (a cada 3 ou

4 horas); a uniformidade desta vazão é essencial ao funcionamen

to da planta;

. Vazão de reagentes (ácido sulfúrico e ácido de reton.o) - a ali_

mentação é feita por bombas dosadoras, tipo peristálticas, com

precisão de 0,5 ml/min, cujas vazões são medidas a cada 60 minu

tos por leitura em tubos graduados dos volumes descarregados em

unidades de tempo (cronometragem); tais medidas são necessaria-

mente executadas sem interrupção da alimentação;

. Concentração de sulfato (S0~~) - é determinada por amostragem

a cada 30 minutos, coletando-se cerca de 100 nil de polpa na saí

da da bomba de circulação de polpa; a medida é efetuada no li.

cor separado por filtração (em buchner) por método espectrofoto

métrico ou por titulação com cloreto de bário, utilizando-se o

sal de rodizonato como indicador, até início de coloração rósea;

. Concentração de ácido sulfurico livre - é determinada a cada

30 minutos, no mesmo licor usado para determinação de sulfato;

neste caso, a medida é feita por método de dupla titularão com

hidróxido de sódio, utilizando-se o verde de bromocresol e a fe_

nolftaleína como indicadores;

• Concentração de PQ^S " e determinada a cada 30 minutos, no me^
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mo licor usado para as determinações de sulfato e de ácido sul

furico livre, sendo igualmente empregado o método de dupla titu

lação com hidróxido de sódio;

. Densidade dos licores ácidos - é determinada nos três licores

obtidos a cada operação de filtração (produto final, ácido de re

torno e solução fraca); a medida é feita por leitura direta em

densímetros;

• Temperatura no reator - na atual escala do processo (reator de

55 litros), a temperatura requerida para as reações é mantida

por aquecimento a gás, e controlada por um sistema automático

(termostato / termo-par) do tipo liga / desliga, que permite a ma

nutenção da temperatura a 75°C - 2CC; independente do sistema

de controle automático, a temperatura é verificada a cada 30 mi

nutos de operação (e registrada nas planilhas de acompanhamento

da corrida), através de um medidor digital acoplado a um termo-

par imerso no reator;

. Densidade e vazão de polpa - são determinados por amostragem ma

nual, a cada 2 horas de operação, com coleta de 250 ml de

pa em tempos cronometrados ; o volume da polpa e o peso dos

dos contidos (após separação por filtração, lavagem e secagem)

são medidos, respectivamente, com precisão de 1 mililitro e 0,1

gramas;

. Características do gesso produzido - a partir da amostragem efe_

tuada para as determinações de densidade e vazão de polpa (a ca

da 2 horas), são determinadas as seguintes características do

gesso:

- peso do material úmido e vazão (g/min);

- peso do material seco e vazão (g/min) ;

- percentagem de umidade;

- superfície específica - determinada por método de permeabili-

dade ã passagem de ar;

- porosidade - calculada a partir de dados de superfície especí

fica;

. Dosagem química da rocha, do gesso e do ãcido fosfórico - as aná
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lises químicas para a caracterização da rocha de alimentação e

dos "produtos" do processo envolvem a dosagem dos elementos quí

micos discriminados abaixo, indicadas as faixas de teor usuais

e as precisões requeridas nessas determinações:

Elemento
(%)

P2°5
U3°8
CaC

F e2°3
A12°3
MgO

SiO2

Ua2O

K20

SO-,

r"
C l "

Rocha de
alimentação

28,0 -

0,150 -

50,0 -

1,0 -

1.0 -

0,3 -

5,0 -

0,5 -

0,5 -

1,0 -

0,5 -

0,02 -

32,0

0,250

55,0

3,0

3,0

1,0

10,0

1,0

1,0

2 ,0

3,0

0,05

Gesso

0,5 -

0,005 -

30,0 -

0,2 -

0,2 -

0,05 -

3,0 -

0 ,2 -

0 ,2 -

35,0 -

0 , 1 -

—

2 , 0

0,015

40,0

1,0

1,0

0 , 5

8 ,0

0 , 8

0 , 8

50 ,0

0 , 5

-

Ácido
fosforico

25,0 -

0,130 -

1,0 -

1,0 -

1,0 -

0,02 -

0,02 -

0,03 -

0,03 -

1,0 -

0,5 -

- -

30,0

0,250

5 ,0

3,0

3,0

1,0

0,05

0,08

0,08

4 ,0

1,5

-

A caracterização química da rocha de alimentação é normalmente

efetuada antes da corrida, envolvendo, em casos de conferência,

1 amostra / dia. A caracterização química para controle do a

cido fosforico e do gesso é efetuada por dosagem de uma amos_

tra a cada 2 horas de operaçãoj tais análises requerem a utili

zação de diferentes técnicas, incluídos métodos de fluorescên -

cia de Raios X, absorção atômica, neutrons retardados e via ünú

da.

3.5 Concentração química, purificação e precipitação do urânio

A recuperação do urânio contido nas soluções fosfóricas cla-

rificadas, em concentrações da ordem de 1.800 / 2.100 ppm U.0fl ,

requer a aplicação de processos de extração líquido - líquido, com



ill Si

utilização de solventes orgânicos específicos, onde o urânio é

preferencial e seletivamente removido da fase aquosa. A solução

fosfórica resultante,praticamente isenta de urânio, segue, então,

para estágios de purificação e evaporação, constituindo basicamen

te a matéria-prima para a fabricação de fertilizantes.

Diversas alternativas para o processo de extração, incluindo-

se o uso de diferentes tipos de solventes, números de ciclos de

extração e condições operacionais, têm sido motivo de pesquisas

intensas na DIPRS, que permitiram estabelecer linhas de processos

a serem estudados em operações contínuas. Embora diversos tipos

de ensaios estejam programados, a descrição apresentada limitar-

se-á ao fluxograma e às operações envolvidas numa dessas linhas,

uma vez que os procedimentos e os parâmetros medidos e/ou contr£

lados são essencialmente análogos.

Na figura 0 3 é apresentado um fluxograma esquemãtico das op^

rações e dos fluxos de reagentes e produtos, incluídos desde o e£

tãgio de clarificação do licor fosfórico até a precipitação, fil

tração e calcinação do concentrado de urânio.

Após clarificação e eventual remoção de compostos orgânicos -

em coluna d* carvão ativado - o licor fosfórico é oxidado até um

potencial 'r.e.m.) superior a 1.000 mV, pela ação do ácido de ca

ro (H^SOr), em proporções de 3 ml de ácido a H0% por litro de solu

ção fosfórica; esta oxidação é necessária para levar todo o ura

nio ao estado de oxidação +6, forma requerida para complexação e

extração pelo solvente.

A solução orgânica extratante é constituída de:

. D2EHPA - ácido fosfórico di-2(etil-hexil) - 0,5 M;

. TOPO - oxido de tri-octil fosfina - 0,125 M;

. QUEROSENE;

A extração é efetuada em equipamento tipo misturador - decanta

der vertical, cem 11 estágios em contra-corrente; a alimentação i

nicial é feita através de bombas dosadoras / pipetadores, a taxas

de 66 n"./min de solução fosfórica e 33 ml/min de fase orgânica, e



Figura 03 - Esquema básico das operações de extração, purificação e precipitação
Cü
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as transferências posteriores processam-se por gravidade para a

fase orgânica (descendente) , e por sistema de "air lift" para a

fase aquosa (ascendente). Na figura OU é apresentada uma fotogra

fia da unidade.

Neste processo, a concentração do agente extrator, a composi_

ção da fase aquosa e a temperatura constituem as principais varî

áveis que afetam a eficiência (recuperação) da extração. Apesar

de a concentração do solvente — D~EHPA — influenciar significati

vãmente no processo, o aumento dessa concentração encontra uma

limitação de ordem econômica, devido ãs perdas do solvente por

arraste nas fases aquosas e por decomposição química, quando de

suas sucessivas recirculações. Os ensaios têm sido realizados a

uma temperatura de 45 C, em compatibilidade com a temperatura de

produção do licor fosfórico. Foram efetuados testes de otimização

desta temperatura, cujos resultados serão avaliados por estudos

de viabilidade econômica, envolvendo balanço energético. A pre
+ 3 +3 -2sença de ions Fe , Al , SO^ e F afeta significativamente a ex

tração do urânio em meio fosfõrico. Em adição, o aumento na con

centraçã} de fósforo (P_Or) reduz o coeficiente de extração do u

rânio, exigindo, em princípio, um maior número de estágios de con

tactação.

Nesta etapa do processo, são obtidas recuperações de cerca de

99,9% do urânio originalmente contido nos licores fosfóricos.

0 solvente orgânico extrai, juntamente com o urânio, uma sé

rie de impurezas presentes no ácido fosfõrico, predominantemente

o ferro. Com o propósito de remover essas impurezas da fase orgâ

nica "carregada", é efetuada uma "lavagem" do solvente com um ácí

do mineral, podendo ser empregado o próprio ácido fosíórico. Esta

etapa é conduzida, também, em sistema misturador - decantador, com

3 estágios de contactação em contra - corrente, numa relação de va

zões aquoso / orgânico de 6 a 8/1. Faz-se necessária, nesta eta

pa, a utilização de uma temperatura de 40° a 45°C na mistura, de

maneira a garantir melhor separação posterior das fases. 0 para

metro mais crítico dessa etapa é a concentração do ácido fosfóri^

co de "lavagem", uma vez que aumentos na sua concentração promo

vem melhorias na eficácia de remoção das impurezas, mas acarretam

maiores perdas de urânio por arraste na fase aquosa.



Figura OU - Unidade contínua de extração por solventes

U'



Seguindo-se a etapa de remoção de impurezas, a fase orgânica

"carregada" é submetida a uma nova "lavagem" para a eliminação

do ácido fosfõrico contido, visto que sua presença no estágio de

re-extração ocasionaria contaminação do produto final e provoca

ria problemas operacionais (formação excessiva de espuma no mis_

turador). A operação de lavagem é também efetuada por dupla con

tactação em misturador - decantador da fase orgânica com igual vo

lume de água deionizada, em contra - corrente. Como nas etapas an

teriores, é mantida ume. temperatura de 40° a 45°C na mistura.

A remoção do urânio da fase orgânica e sua precipitação final

sob forma de tricarbonato de uranila e amÔnio (TUA) é obtida pela

re-extração com soluções de carbonato de amônio em sistema mistu-

rador - decantador, em 2 estágios contra - corrente. Nesta etapa,

dois fatores mostram-se críticos para a eficiência do processo: a

temperatura (não pode ser inferior a 40° / 45 C) e a concentração

do carbonato de amônio (comprometida de um lado pelo rendimento

na extração do urânio, e, de outro lado, pelo desprendimento de

gás — CO- — ) ; na alimentação deste estágio ê mantida uma relação

de volumes orgânico / aquoso de 5/1. 0 tricarbonato de uranila e

amônio formado nesta fase cristaliza-se e precipita-se gradativa-

mente na fase aquosa final, sendo removido pela descarga cônica

das células. Este produto é separado por filtração (descontínua)

em laboratório e secado.

A fase orgânica proveniente do estágio de re-extração requer

um tratamento químico para sua "regeneração", que consicte básica

mente numa contactação com um ácido mineral (HgPO^ ou H^SOj^); es_

ta operação promove a remoção de radicais Nfi incorporados S es_

trutura molecular do solvente, condição necessária â sua reutili-

zação em novo ciclo de extração. Este processo de regeneração ut,i

liza-se de sistema de contactação em misturador - decantador num

único estágio, mantidas relações orgânico / aquoso (solução de ácî

do sulfúrico a 20%) de 5/1. Ainda nesta etapa, é mantida uma

temperatura de 40° a 45°C na mistura, para melhor ruptura e sepa

ração de fases.
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O controle do processo de extração, purificação, re-extração,

precipitação, filtração e secagem do urânio a partir dos licores

fcsfóricos envolve basicamente a medida dos seguintes parâmetros:

. Concentração de sólidos em suspensão - é medida no licor fosfõ

rico de alimentação (apôs passagem pela coluna de carvão) para

caracterização inicial; é utilizado método de filtração, permi.

tindo determinações até a faixa de 5 ppm;

. Vazão de reagentes - a alimentação de todas as fases é efetuada

por bombas dosadoras (peristãlticas e pipetadoras) , requerendo-

se uma precisão da ordem de 0,1 ml/min; as vazões são reguladas

ao início da operação e ocasionalmente conferidas por coleta em

provetas, com tempos cronometrados; de acordo com o processo e

o circuito estudados, podem ser utilizados de 8 a 18 alimentado

res; faixa de variação do parâmetro: 5 a 100 ml/min;

• Temperatura - o aquecimento de todas as unidades misturadores-

decantadores é feito por serpentinas de tubos de cobre, com cir
~ 2 - ~"

culaçao de vapor (pressão de 4 kg/cm ) gerado em caldeira a gas;

cada unidade misturador - decantador dispõe de sua válvula de ad

missão de vapor, manualmente controlada, de acordo com a tempe-

ratura medida individualmente por imersão de termo-par, acopl£

do a um medidor digital de 10 canais; a medida da temperatura é

efetuada em todas as unidades a cada 30 ou 60 minutos, e reguLa

da manualmente pelo acionamento da válvula de vapor, de maneira

a mant*»r a temperatura dentro da faixa de 40° a 45°C;

. Força eletro-motriz (Potencial) - a medida do potencial é ef£

tuada continuamente no tanque de ácido fosfórico clarificado (a

limentação) onde se proctssa a oxidação pelo ácido de caro (em

agitação mecânica); esta medida é também efetuada no refinado a

quoso da etapa de extração (solução fosfórica exaurida) por amos_

tragem a cada hora de operação; a faixa de variação deste para

tro é de 600 a 1.100 mV;

. Vazão de gases - no processo (alternativo) de se efetuar a re-

extração e precipitação do urânio por injeção de CO^ e NH, (ga

ses), as medidas de vazão são efetuadas por rotâmetros, e conti^

nuamente controladas;
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. Análises químicas - as análises requeridas nestes processos en

volvem:

- Concentração dos seguintes compostos orgânicos:

. Ácido fosfórico di - 2 (etil-hexil) ;

. Ácido octil piro fosfórico;

. Fosfato de tri-butila;

. Oxido de tri - octil fosfina;

Essas determinações são efetuadas por métodos especiais

via-ümida e por técnicas de cromatografia gasosa;

- Dosagens de compostos húmicos ;

- Dosagens de elementos em fases orgânicas e aquosas, nas

xas de concentração indicadas na tabela abaixo:

de

ELEMENTOS
(g/l)

P2°5
U3°8
Fe2°3
A12O3

CaO

F"

MgO

FASES
AQUOSAS

5,0

0,01

0,20

0,20

0,50

2,00

0,50

- 500,0

- 25,00

- 40,00

- 40,00

- 5,00

- 15,00

- 2,00

FASES
ORGÂNICAS

0,05

0,01

0,01

0,01

0,01

- 3,00

- 10,00

- 0,60

- 0,20

- 0,10

Para o controle operacional da unidade e avaliação do processo,

são efetuadas amostragens de todos os fluxos em todos os está

gios a cada 2 horas de operação, gerando 20 amostras de fases

orgânicas e 26 amostras de fases aquosas, requerendo dosagens

de urânio, fósforo, ferro, alumínio, cálcio e flúor em cada

amostra. As determinações de concentração dos compostos orgâni^

cos são efetuadas a cada reciclo do solvente orgânico, atualmen

te conduzido de forma descontínua, com a regeneração por batela

da. Propõe-se, nas próximas operações, efetuar a regeneração e

reciclagem do solvente também de maneira contínua, o que deverá

gerar 2 ou 3 determinações adicionais a cada 2 horas.



29/3?

H. COHCLUSCZS E SUGESTÕES

Com a evolução dos estudos de processos para o beneficiamento

do minério de Itataia, vem sendo gradativamente requerido um grau

de controle operacional das unidades contínuas mais sensível, apu

rado e, tanto quanto possível, automatizado, que permita a exe

cução de campanhas de média e longa duração, dentro de níveis ad£

quados de estabilidade e confiabilidade. Em adição, torna-se da

maior importância a implementação de sistemas de medida e de re_

gistro dos parâmetros operacionais, bem como de métodos para ava

liação e interpretação de resultados dos ensaios através de pro

gramas de computador, com eventual modelamento matemático dos pro

cessos (base para sua otimização em condições dinâmicas). Vale

ainda ressaltar a importância fundamental atribuída aos métodos a

nalíticos, com características de precisão e presteza, adequados

às diferentes etapas.

De acordo com o objetivo da presente Nota Técnica, propõe-se

que as informações apresentadas, embora com as simplificações e

limitações impostas pela natureza desse trabalho, possam servir de

base para avaliações técnicas por diversos órgãos do CDTN quanto

as possibilidades de sua eventual participação e cooperação ao Pro

jeto Itataia, em áreas específicas. Entende-se, no entanto, que

são indispensáveis para este fim contatos diretos e freqüentes en

tre os setores de apoio e os técnicos da Divisão de Processos / De

partamento de Tecnologia Mineral.
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A N E X O
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FLUXOGRAMA ESQUEMATICO DO PROCESSO DE

BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO DE ITATAIA

(M I N É R I O ^
BRUTO J

1.000 kg

BRITAGEM
HOMOGENEIZAÇÃO

'150 kg
CONCENTRAÇÃO

FÍSICA 577kg
REJEITO

273kg

cONCENTRADO^
FOSFATICO )
V

ABERTURA
QUÍMICA 582 kg

/ GESSO J

204 litros

( LICOR
FOSFO"RICO

EXTRAÇÃO
POR SOLVENTES

jT^ A C I D C l N
20»» 1 l FOSFO"RICO Iy

/RE-EXTRATO )
V^ AQUOSO J

PRECIPITAÇÃO

( T U A ) 1 , 0 2 kg


