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RESUMO

O minério fosfatado da região de Itatãia no Ceará apresen

ta um alto teor de urânio, cerca de 1225ppra, guando comparado aos

fosfatos situados na região costeira entre Pernambuco e Rio Grande

áo Norte, os quais possuem 100-200 ppm de urânio. A reserva de Ita-

táia é estimada em 122.000 ton. de U~Og, o que corresponde - quase

três vezes a reserva fosfática situada no litoral do Nordeste, estî

ir.ida em 44.000 ton. de U^Og.

Com o objetivo de se desenvolver um processo de -extração

de urânio a partir do fosfato de Itatãia, iniciou-se estudos de l£

xiviação desse minério com ácido clorídrico.

O presente trabalho consiste na solubilização do minério

com soluções de ácido clorídrico nas seguintes concentrações: 0,1;

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0N. Durante a lixi-

via cão, foram mantidos fixos o tempo de agitação (30min) e a rela -

ção masca/volume (lOg minério/400 rol solução HC1). Verificou-se que

a partir de 0,5M HC1 era atingido a solubilização máxima de urânio,

cerca de 99,9%. Quanto ao fósforo, nesta mesma concentração de HC1,

vi



>bteve-se 99% de solubilização. Em termos de consumo de ácido clori

irico, isto isgnifica 0,73kg HC1/ kg minério. Este consumo é supe -

ior ao obtido na lixiviação da fosforita de Pernambuco, o qual foi

ia ordem de 0,44 kg HCl/kg fosforita. Entretanto, neste caso, a so-

ubilização máxima foi de apenas 88%.

vii



CAPITULO I

INTRODUÇÃO

O principais minérios de urânio são a uranimita e a pech. .—

blenida. O urânio ocorre sob a forma de silicatos, fosfatos, vanada

tos, assim como sob a forma de combinação com as terras raras (nio-

botantalatos e niobotitanatos de urânio).

Dos fosfatos internacionalmente explorados, os que apresen

tam os mais altos teores estão localizados na faixa sedimentar cos

teira nordestina, que se estende desde Olinda, Pernambuco, até o

Rio Grande do Norte. Embora o urânio presente nos fosfatos seja de

baixa concentração, ele passa a representar um grande potencial

quando ss consiôera a produção de fertilizantes. Isto nos 'permit*

atribuir o custo da mineração e do processamento do minério ã produ

ção do fertilizante como um produto primário, reduzindo considera -

ve latente o custo da produção do urânio como sub-produto. Tendo em

vista que as reservas mundiais do minério convencional de urânio ,

6 "*
cerca de 1,65 x 10 ton. de U^Og, estariam esgotados no ano 2000, o



interesse pelas reservas alternativas passou a ocupar ua lugar ' de

destaque. As reservas alternativas mundiais de urânio estão estima-

das em 6,34 x 10 ton. de U^Og. Este potencial não ê ainda pratica-

mente utilizado.
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CAPÍTULO II

OBJETIVOS

Este trabalho tem o objetivo especifico de fornecer dados

experimentais sobre o comportanento da solubilizaçáo do minério de

Itatátia com a variação da concentração do ácido clorídrico.

A escolha do tema, "Lixiviação clorídrica do minério de

Itatáia", deve-se ao fato de que no Departamento de Energia Nuclear

da ÜFPE foi desenvolvido ura processo de extração de urânio pela via

clorídrica em escala piloto a partir da fosforita de Pernambuco.

Desta forma, o que se visa na realidade é uma adaptação desse pro -

cesso ao minério de Itatáia.

O minério de Itatáia apresenta um teor de urânio relativa

mente alto se comparado com outros minérios fosfatados de várias

partes do mundo, como mostra a taoela 1.
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Tabela I - Teores de urânio em alguns rr.inêrias fosfatados.

Depósito de Teor médio de

fosfato Ü3°8 ^

IdahO (USA) 0,03

Flórida (USA) 0,01

Israel 0,017

Fosforita (Br) 0,03

Itatátia (Br) 0,12

0 alto teor de urânio confere ao minério de Itatâia a

viabilidade de sua exploração como matéria prima na extração deste

metal, o que não ocorre com os demais fosfatos.



CAPÍTULO III

PROCESSO DE LIXIVIAÇAO

No processo de lixiviação, a escolha do ácido é um fator

muito importante, bem como, a sua concentração. O custo & a dis-

ponibilidade de ácido no mercado são aspectos determinantes nesta

escolha. No caso de Pernambuco, existe significativa capacidade ins

talada para produção de ácido clorídrico, além de experiência no

processamento de minério por via clorídrica para produção de fert_i

zantes. Por esta razão o ácido clorídrico (HC1) foi escolhido para

lixiviação do minério de Itatáia.

A lixiviação deve ser realizada em condições tais que,

a solução resultante Ibontenha praticamente todo o urânio original-

mente presente no minério e seja livre (ou com baixos teores) de

impurezas que venham comprometer o processo de extração. Quem vai

determinar as características e o tipo de lixiviação são a nature-

za do minério, a mineração e a ocorrência desse minério na solução.
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O processo de lixiviaçio pode ser efetuado taiabém pela. via alcali

na. Em ambos casos, procura-se estudar além dos efeitos da concen -

tração do agente lixiviante, a granulometria, tempo de lixiviação,

temperatura e oxidante. E necessário, pois, fixar-se os valores õti

mos dos parâmetros acima para que o processo tenha viabilidade téc-

nica e econômica.

3.1 Classificação

A lixiviação pode ser classificada em:

Ácida: com ácido sulfúrico (HjSO^)

com ácido clorídrico (HC1)

Alcalina; Com carbonato de sódio (Na2COj

Com ticarbonato de sódio (NaHCOj)

3.1.1-Lixiviação ácida - D o s minérios de urânio, a uranijjita é facilnvsn

te dissolvida ã temperaturas baixas. Entretanto, múltiplos aóidos

de titânio, como branerita e daviãita requerem altas temperaturas,

altas concentrações do ácido e longo tempo de lixiviação. Como o

urânio se encontra na maioria dos minérios nas forma U e U , sen

do a última solúvel, então há necessidade de se proceder ã oxida-

ção para garantir que todo urânio se encontre na sua forma hexava -

lente. O agente oxidante geralmente é o ferro na forma de Fe2(SO4)3.

Entretanto pode ser usado, tarcbéra, o perclorato de sódio (KaClQ^) e

O dióxido de manganês (MnOj). 0 potencial de oxiredução situa-se na

faixa de 400 mV a 500 mV.

Por outro lado, o consumo do ácido deve-se a:
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19)Oxidação do ferro:

2Fe2+ - MnO2 + 4H
+ -> 2Fe3+ • Mn2+

29)Matéria orgânica

39)Dissolução do IK>3

2+
- , U03 + 2H

+ ^ ID2 + H2Ü

49) Temperatura- A cada aumento de 10 C,o consumo do ácido ê aumen-

tado por um fator de 1,5 a 2,0. A temperatura pra lixiviação áci

da normalmente não deve ultrapassar 40 a 50°C.

- Lixiviação Sulfúrica: A lixiviação de minérios fosfatados através

do ácido sulfúrico é uma técnica bastante conhecida e largamente a-

piiçada na indústria de fertilizante fosfatado.

Cerca de 80% dos processos de lixiviação existentes em to-

do mundo é por via sulfúrica. As criações envolvidas nesse tipo de

lixiviação são as seguintes:

uo2

oo2

uo2

* 2Fe*3 -

so4 + so*

(S04)2+SO,

—>

&•

„_ +2
uo2 i

s u«J2

> ü02

, 2Fe*2

(cn 1 *
4 2

(SO4Í3
4

Dependendo do pH, a concentração de uma ou outra dessas ej»

pécies irá predominar na solução. Para lixiviação de minério de bai-

xo teor de urânio, a lixiviação cora H2SO4 é mais eficiente a propor-

ção que a temperatura aumenta. Entretanto, em função da temperatura
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(.40°C) que se desenvolve na reação com o ácido sulfürico, o consu

mo deste ácido ê maior se comparado com o do HC1.

- Lixiviação clorídrica:- A diferença básica entre a lixiviação

com HC1 e a lixiviação com H2SO. é que na primeira não se âesen -

volve complexo amõnico de urânio.

U02 + 2HC1 + — 0 2 ? U 02 C 12 * H2°

Ao contrário da f^SOj, pode-se trabalhar com temperatura

mais baixa, consumindo-se menos ácido. Entretanto esse tipo de

ácido ê bem mais carrosivo que o H2SO4, alóm de ser mais caro ea

função do seu processo de fabricação.

3.1.2-Iáxiviação alcalina - A lixiviação alcalina não é tão efetiva quai

to a lixiviação ácida e sua aplicação ê mais restrita. Os silicates

de urânio, tal como a conffinita, além dos óxidos múltiplos altamen

te refratarios, não podem ser tratados por esse método. Minerais

oxidados, como por exemplo, a carnotita, são facilemnte solúveis a

altas temperaturas (70 - 115°C). A temperatura de 85 - 95°c pode-

se atingir uma solubilização de urânio de até 95% para minerais do

tipo carnotita. Como agente lixiviante são utilizados: Na2CO3 e

KaHCO3. As reaçòes que ocorrem nesse tipo de lixiviação são as se

guintes:

ÜO3 • 3Na2CO3 + H2O ^ _ J Na4ü02 (CO3»3 • 2NaOH

ÜO2 + — 02 • Na^Oj • 2NaHC03 ^ ^ Na4ü02 (CO3)3* HjO
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O urânio pode ser obtido da lixivia, fazendo-se uma diluição, se-

guida de uma precipitação com NaOH.

4NaOH

2Na4UO2(CO3)3 + 6NaOH

A lixiviação com carbonato é praticada quando o con

sumo de ácido é excessivo, geralmente em minerais que - apresentam

teores maiores que 2,5 a 5,5% de carbonato.

Material orgânico, também pode ser dissolvido em lixivi

ação alcalina impurificando o urânio subseqüentemente obtido da

lixivia. Entretanto, este problema pode ser controlado, diminuin

do-se o tempo de lixiviação, pois o urânio é mais rapidamente so-

lubilizado que o material orgânico. Minerais com alto teor de sul.

fetos e sulfatos dificulta a aplicação do processo de lixivia-

ção alcalina. Quando as sul fetos são suficientemente cristalinos,

o método convencional de separação por f lotação pode ser utilizado.

Quando não são seprados, os sulfetos são oxidados a sulfatos e,

dal então, haverá uma consumo adicional de Na2CO3, além de ficar

sulfatos em solução,,o que irá interferir no processo de extração

de urânio. No caso de se ter no mineral, por exemplo, sulfato de

ferro, a reação típica é a seguinte:

2FeS2 • - ^ - 0 2 • 8Na2CO3 • 7H2O ^ ** 2Fe(OH)3
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A adição de hidróxido de ferro ou a pequena quantidade

de carbonato de ferro presente no mineral produzem um efeito de

aceleração na solubilização de urânio no mineral. Segundo a lite

ratura, a presença de ferro aumenta a taxa de solubilização de

urânio de 2 a 3% e faz com que o rendimento máximo de solubiliza-

ção seja alcançado mais rapidamente, o que diminue o tempo de li

xiviação.

3.2 Comparação entre lixiviação ácida e lixiviação alcalina

Lixiviação ácida

Vantagens : - £ mais efetiva

- Pode ser realizada a temperaturas mais baixas

- Ê adequada a uma grande variedade de minerais de

urânio.

Desvantagens: - Ê menos seletiva que a lixiviação alcalina.

- É mais agressiva, trazendo sérios problemas de cor

rosão ao material instalado.

I
Lixiviação alcalina

Vantagens :- £ mais seletiva que a ácida.

- Pode-se obter diucanato diretamente da lixiviação.

Desvantagens: - Ê menos efetiva que a ácida.

<- £ realizada a altas temperaturas, o que encarece o

processo.

- £ adequada a pequena variedade de minério de urânio.



CAPITULO IV

MATERIAL B MÉTODOS

Inicialmente, foi feita a determinação dos teores de unida-

de é matéria orgânica, bem como, uma abertura total do minério, atra

vês da digestão com os ácidos fluorídrico e nítricô, para se deter-

minar o seu teor de urânio. Era seguinda,realizou-se lixiviações do

minério com ácido clorídrico nas seguintes concentrações: 0.1, 0.2 ,

0.3, 0.4, 0.5, 1.0> 2.0, 3.0,. 4.0, 5.0, 6.O.N. A granulomarria usada

foi de 100 nesK. Durante a lixiviaçio, foram mantidos constantes o

tempo de agitação (30 min.) e a relação massa/volume (lOg ninério/400

ml solução de HCl).

Após o ataque ácido, as amostras foram filtradas e na solu

çSo determinou-se urânio e fósforo. O método de analise utilizado na

determinação de urânio foi o esoectofotometrico desenvolvido por FLO-

RENCE E FERRAR, Neste método, o urânio contido na lixivia e extraído

com o oxido tri-n-octil fosfina em ciclòhexano. Posteriormente, a fa



se orgânica i tratada com ume suluçao contendo os seguintes ccnple-

xantes: Titriplex IV, fluoreto de sódio, ácido sulfossalicílico e,

em seguinda, com una solução reagente de cor: 4 (2- piridylazo) re

sorcinol - PAR (1000 ppm). Finalmente, as medidas das absorvânci as são

feitas em um espectrofotometro de absorção molecular, a um compri-

mento de onda de 530 my. De posse das leituras, calcula-se as con-

centrações de urânio nas amostras.

Quanto ao fósforo, utilizou-se o método espectrofotonétri-

co, no qual o P2°5
 contido na amostra i determinado pela medida da

luz abosrvida a 420 mu por uma solução contendo o ácido • complexo

fosforico-molibdivanadico amarelo.

Nas determinações de urânio e fósforo foi utilizado um es-

pectrofotometro modelo SP-30 da PYE UNICAN.
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CAPITULO V

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O minério de Itatãia apresenta baixos teores de unidades e

matéria orgânica como mostra a tebela II. A baixa concentração de ma

teria orgânica significa um menor consumo de ácido clorídrico na rea

çSo deste ácido com materiais de natureza orgânica presentes no refe

rido minério.

Como pode-se observar na tabela III, o teor médio de urânio

no minério de Itatãia é de 1.225 + 26 ppm. Este teor de urânio é con

siderado alto para um minério fosfatado. As análises também revela

ran um elevado teor de fósforo, entre 32% e 33% de P_ 0_.

A tabela IV apresenta uma comparação dos teores de P, O. de

alguns fosfatos.

Nas tabelas V e VI se encontraram os valores da solubiliza-~

ção de urânio e fósforo no minério de Itatáia em funçio da concentra
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rão do HC1. De acordo com estas tabelas e a curva; representada. na

fugura I, o equilíbrio para urânio e fósforo é alcaçado a partir de

D#5N de HC1, obtendo-se as solubilizaçio de 99,9% e 99.3%, respecti-

vamente para urânio e fósforo.

A tabela 711 faz uraa comparação entre o consumo de HCl na

lixtviação do minério de Itatãia e aquele obtido no tratamento da

fosforita de Pernambuco, 0 maior consuno de ácido clorídrico com re-

lação ao minério de Ttatáia é compensado com uraa maior solubilizaçio

do urânio e fósforo.

Na figura II observa-se o comportamento da solubilizaçao do

urânio em função do pH. A solubi,lizaçSo máxima ê atingida, numa . es

treita faixa de pH de 0 ? 0,3,
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Tabela II - Teores de umidade e matéria orgânica no minério de Ita

táia.

Umidade Matéria Orgânica

0,32 1,06

TabelalII- Concentração de urânio no fosfato de Itatãiâ;

N9 amostras Média
. ygü/g minério

01 1224

02 1252 1.225 - 26

\ 03 . 1200
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Tabela IV - Teores de fósforo em alguns minérios fosfatados

Fosfato

Fosforita (Brasil)

Fosforita (Israel)

Itatáia (Brasil)

"•Fósforo

(%p2o5)

22,87

27,20

32,50

Tabela V ~ Solubilizaçao de urânio do minério de Itatáia.

Concentração

dè HC1 (N)

Urânio

em solução (pproU)

8,8

16,16

24,16

29,92

31,27

31,11

30,19

30,42

31,33

31,33

31,11

Solubilizaçao

(%>

28,12

51,63

77,19

95,59

99,90

99,39

98,37

97,19

100,0

100,0

99,39

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0



Tabela VI- Solubilização de fósforo do fosfato de Itatãia.

Concentração Fósforo Solubilização
de HC1 (N) em solução %

(ppnt

0,1 1875 22,57

0,2 3937 47,37

0,3 5719 68,80

0,4 7406 89,10

0,5 P250 99,31

1,0 8250 99,31

2,0 8312 100,0

3,0 8135 97,93

4,0 7885 94,92

5,0 8115 97,69

6,0 8312 100,0

Tabela VIL Consumo de ácido clorídrico na lixiviação do minério de

I^atátia e fosforita de Pernambuco.

Cone. HC1
.. Minério KgHCl/Kg minério % Solubilização Ü % Solubilização

0,4 Posforita 0,44 88,0 97,0

0,5 Itatáia 0,73 99,9 99,3
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CAPITULO VI

CONCLUSÃO

Os dados experimentais obtidos no decorrer deste trabalho

forneceram alguns esclarecimentos acerca das condições de lixiviação

deste minério, no tocante a concentração do ácido e a solubilização

do urânio e fósforo.

A saturação na solubilizaçao de urânio e fósforo é atingida

quando a concentração de Hcl é de 0,5N. Isto leva a conclusão quê

sSo necessários 0,73 kg de ácido clorídrico para cada 1 kg de minério

áe Itatâia.
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