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RESUMO

Este trabalho pesquisa o aproveitamento econômico do resíduo

(forfogesso de Itataia-CE) do processamento do concentrado

fosfático contendo urânio e as implicações de seu emprego ou

armazenamento na segurança ambiental.

O fosfogesso utilizado é proveniente de Itataia, CE. Após uma

análise de sua composição química, determinou-se as atividades

a total s 410 pCi/g e $ total = 800 pCi/g. A espectrometria

gama resultou em cerca de 380 pCi/g para Ra-226, colocando - o

como o mais contaminado dentre os fosfogessos pesquisados.

Visando uma possível descontaminação, os procedimentos desen

volvidos constaram de classificação granulométrica, tratamento

térmico, lixiviação, troca iônica e extração do rádio com 8-hi

droxiquinoleína, ainda con algumas associações desses proces

sós. Diante dos resultados obtidos são estabelecidas algumas

restrições quanto ã estocagem do fosfogesso, pois as partícu

Ias mais finas concentram os radiocontaminantes e, quando car

readas, podem acarretar um aumento da radiação ambiental e/ou

dano radiobiológico.

Apresentam-se ainda sugestões para aplicação do fosfogesso,re£

peitando-se os limites perr.issíveis.
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ABSTRACT

This paper presents the results from the research work undertaken

to evaluate the economic recovery of the Itataia, Ceará phospho

gypsum waste, obtained during the treatment of uranium bearing

phosphatic ore. It also discusses the implications involved in

the waste storage taking into account different aspects of

environmental safety.

Chemical analyses and a and 3 activities are determined for

this material, resulting in a total s 410 pCi/g and B to

tal s 800 pCi/g. Gana spectrometry results indicated that the

Itataia material is the most contaminated phosphogypsum stu

died.

A series of procedures are used in order to minimize the conta

mination. There are : granulometric classification, thermal

treatment, leaching, ionic exchange and radio extraction with

the use of 8-hydroxyquinoline.

The results obtained generate a series of restrictions in rela

tion to phosphogypsum storage, because the finest particles

concentrate ths radiocontaninants may cause an increase in en

vironmental radiation and/or radiobioiogical destruction.

Some suggestions arc also presented for the possible phospho

gypsum applications.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Dentro do programa de energia - fontes alternativas -. do Bra

sil está o urânio. Este é encontrado associado à maioria das

rochas fosfáticas, variando sua quantidade desde teores despre

ziveis até valores acima de 200 partes por milhão (200 ppn)./l/.

Att 1970 havia uma grande disponibilidade de urânio no mercado

mundial a um preço extremamente baixo, porque a demanda era in

signifi -:ante. No Brasil não havia ainda uma definição muito

clara quanto ao caminho a seguir em termos de energia nuclear

e sua utilização no panorama energético brasileiro. A partir

de 1970, passou-se a investir mais fortemente na prospecção de

urânio. No inicio de 1975, as reservas nacionais conhecidas de

urânio eram 11.040 toneladas de U-O», ampliando em 1982 a

266.300 toneladas/2/. Este número não significa apenas um poten

ciai, mas uma reserva economicamente aproveitável.

Dados da literatura/3/ e de estudos da Nuclebrás - LABDES / BH

mostram que o conteúdo de urânio nas rochas fosfáticas brasile_i

ras varia de 0,003 a 0,07 % /4/, sendo que na maioria dos depó

sitos de rochas fosfáticas de tcdo o mundo o teor de urânio é

de 0,01 a 0,02 %. /5/.

A distribuição das reservas de urânio no território nacional,se

gundo a HUCLEBRÂS, é apresentada na Tabela 1-1.

Do total de 301.490 toneladas, cerca de 50% encontra-se na jazi



TABELA i-l Reservas Geológicas de Urânio em Toneladas Métricas de U^O* - Nuclebrás

Nuclebrás

1. Planalto de Daços do CaJdcui/MG

2. Figueira/PR

3. Quadrilátero Pcrrlfero/MG

4. I tataia /CE

5. Lagoa Rcnl/nA

6. Espinharas/PB

7. Outros

Total

equivalent na nomenclatura da AIEA :

Nuclam

Medidas e
Indicadas

(*)

20.000

7.000

5.000

83.000

18.000

5.000

2.500

140.500

Classe de

1981

Inferidas Total

6.800

1.000

10.000

54.500

45.000

5.000

• 3.500

125.8C0

26.800

8.000

15.000

137.500

63.000

10.000

6.000

266.300

(*) Razoavelmente asseguradas (**)

Reserva

Medidas e

(*)

20.000

7.000

5.000

91.200

61.840

5.000

190.040

Adicionais

1986

Inferidas
(**)

6.800

1.000

10.000

51.300

31.350

5.000

6.000

111.450

estimadas

•

Total

26.800

8.000

15.000

142.500

93.190

10.000

6.000

301.490
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da de Itataia, que é D maior do Brasil/2/, localizada no muni

cipio de Santa Quitéria, na região central do Ceará, a cerca

de 200 km de Fortaleza.

O urânio não é recuperado diretamente da rocha. Obtido um mi

nério concentrado, executa-se uma abertura química a fim de

liberar o elemento urânio.

Obtem-se então uma lixivia, ou seja, um líquido no qual o urâ

nio está dissolvido. A parte sólida constitui-se basicamente

de sulfato de cálcio - gesso. A lixivia passa por um processo

de purificação, separando o urânio dos demais elementos, apro

veitáveis ou não. Faz-se em seguida a precipitação,obtendo-se

o concentrado de urânio-yellow cake. Em 1940 - 1950 teve iní

cio o interesse no valor comercial do urânio contido no ácido

fosfórico. Em 1950 desenvolveu-se a tecnologia para a extra

ção do urânio ao lado da pesquisa de compostos organo-fosfora

dos necessários ao processo básico de extração por solvente.

Em 1973, a crise de energia estimulou a elevação dos preços de

urânio (U$40/45 por libra), possibilitando recuperá-lo econo

micamente como subproduto da indústria de ácido fosfórico via

úmida, também justificado pela grande quantidade de rocha

processada/6/. Há ainda produção de cerca de l,lt de resíduo

por tonelada de rocha consumida. Tal proporção exigiu uma pe£

quisa de uma possível recuperação econômica de valores dispo

níveis nesse gesso e uma análise do seu impacto radiológico

no meio ambiente/7/.

Os estudos de beneficíamento físico realizados com o minério

fósforo uranifero de Itataia pelo Departamento de Tecnologia
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Mineral do CDTN - Nuclebrãs, foram desenvolvidos em escala de

laboratório e piloto. Estes foram iniciados em 1977 com amos

trás de reconhecimento, ou seja, dè superfície e de testemu

nhos de sondagem. De 1977 a 1980 os estudos foram executados

apenas em escala de laboratório.

Posteriormente foram realizadas amostragens de galeria, conti

nuando-se as pesquisas de laboratório e iniciando-se outras

já em escala piloto. Introduziu-se a flotação reversa, ou se

ja, a flotação dos carbonatos e a depressão da apatitã/8/.

Continua o âesenvolvimento dos estudos no CDTN, prevendo-se a

implantação de uma planta piloto em Itataia, Ceará.
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CAPÍTULO II

OBJETIVO

O trabalho de dissertação proposto tem como objetivo desenvol

ver técnicas para identificação e determinação de valores

existentes no fosfogesso, que ê o resíduo sólido do tratamen

to químico de concentrado fosfático, visando a recuperação do

rádio, bem como o controle de segurança ambiental.

A primeira parte do trabalho constará de uma análise detalha

da da composição química do resíduo. Em função dos resulta

dos obtidos, serão pesquisados processos de recuperação/ sepa

ração (cap. V).

Este trabalho foi proposto pela Divisão de Processos/ Departa

mente de Tecnologia Mineral.PD - Nuclebrãs, como parte do de

senvolvimento de estudos do minério fósforo-uranífero de Ita

tala, CE.
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CAPITULO III

O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

O ciclo do combustível nuclear consiste no conjunto das opera

cões industriais necessárias para a transformação do minério

de urânio em combustível a ser usado em reatores, incluindo os

processos para recuperação e reutilização do combustível irra

diado.

1. ETAPAS

As etapas desse ciclo englobam a prospecção do urânio, sele

ção das áreas, pesquisa, mineração e concentração do mine

rio de urânio, conversão a UF,, enriquecimento, fabricação

do elemento combustível, reprocessamento do combustível ir

radiado, tratamento dos rejeitos e armazenamento final, eu

ja seqüência é apresentada na Figura III-l.

Os minérios de urânio explorados comercialmente apresentam,

nas jazidas, teores médios de 0,10% de U3Og. 0 urânio ocor

re associado às rochas fosfáticas, A sua extração emprega

técnicas convencionais de mineração nas atividades de esca

vação, remoção e estocagem. A seguir o minério é beneficia^

do em usina próxima â mineração, através de uma série de ope

rações físicas e químicas, resultando um concentrado de ura



USINA OE ENRIQUECIMENTO

FABRICA DE ELEMENTOS
COMBUSTÍVEIS

CENTRAL NUCLEAR.,***

1/

USINA Of CONVERSÃO
A

MINERAÇÃO E
CONCENTRAÇÃO
DE MINÉRIO

ARMAZENAMENTO FINAL
DOS REJEITOS

IRKAOIAOOS

TRATAMENTOS DE
REJEITOS

• R|PROCESSAMENT
^ POSxCOMBUSTIVEIS

Fig.: Iff - I O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

FONTE: / ) /



11/198

nio na forma de diuranato, conhecido por " yellow-cake ".

Este trabalho encontra-se inserido na etapa de mineração e

concentração do minério de urânio.

2. MIMERAÇÃD E BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO DE URÂNIO

As principais etapas na mineração e beneficiamento do mine

rio de urânio são:

- Britagem e moagem : o minério de urânio é levado â uma

granulometria adequada, o que facilita o seu posterior

tratamento químico;

- Lixiviação : ácida ou alcalina, em função do tipo de mi

nério a ser tratado. Nesta etapa o minério de urânio é

dissolvido, formando uma polpa a ser posteriormente puri

ficada;

- Separação de sólidos : é feita uma purificação inicial

pela lavagem e filtração da solução;

- Concentração e purificação : a solução filtrada é proces

sada através de um sistema de extração por solvente ou

por resinas de troca iônica, havendo a separação do ura

nio de outros componentes presentes;
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- Precipitação : a. solução contendo urânio é tratada coro

uma solução alcalina, formando um precipitado.Os precipi

tantes geralmente usados são NH4OH, NaOH e MgO depen

dendo do minério tratado, resultando respectivamente o

diuranato de asõnio, sódio ou magnêsio;

- Secagem e acondicionamento i esta última etapa consiste

no aquecimento do precipitado em ura forno, sendo produ

zido então o concentrado de urânio ou "yellow-cake".

As diversas etapas de mineração e beneficiamento do mine

rio de urânio produzem rejeitos radioativos, que podem apre

sentar um risco potencial para o público, face aos danos

causados pela radiação, devido ã liberação de radionuclí

deos pertencentes às séries de decaimento do U-238 e U-235,

no meio ambiente/l/.

Os radionuclídeos ca série do U-235 apresentam-se em quan

tidades inferiores a 5% do total produzido e são, rotinei^

ramente, desconsiderados devido ã sua insignificante con

tribuição no impacto radiológico total/2/. A série de de

caimento do U-238 encontra-se na Tabela III-l.

A liberação contínua de pequenas quantidades de radionuclí

deos faz crescer a preocupação de se preservar o meio am

biente.

Os trajetos dos radionuclídeos liberados são muito varia

dos e, por vezes, complexos. Os radionuclídeos presentes

em efluentes gasosos sofrem diluição na atmosfera,depender

do, entre outros fatores, das condições metereológicas c
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geográficas da região. Alguns depositam-se ro solo podendo

ser absorvidos por plantas, enquanto outros, como os gases
»

nobres, permanecem na atmosfera. !

Os radionuclideos liberados era efluentes líquidos são, nor

malmente, diluídos em grandes volumes e dispersados pelo '•

fluxo d'água do corpo receptor. Entretanto, a atividade bio !

lógica dos organismos aquáticos, os sedimentos e as partícu

Ias em suspensão na água poderão se comportar como acumula

dores de radionuclídeos/3/.

Nas etapas de mineração do urânio são produzidos rejeitos

radioativos líquidos, sólidos e gasosos. Os rejeitos líçui

dos consistem de radionuclideos dissolvidos nas águas da mi

na. Estas são geralmente drenadas para posterior utilização •

no processo de beneficiamento do minério.

Os rejeitos sólidos sao norxnalnente usados como material de

reposição na mina. j

Os danos radiolõgicos resultantes de uma mineração de ura
t

nio se devem, principalmente, aos radionuclideos presentes

na atmosfera da mina, na forma de particulados e aqueles li

xiviados pela água. Estes são basicamente o Rn-222 e filhos

de meia-vida curta (Po-218, Pb-214, Bi-214 e Po-214) e erais

sores de meia-vida longa. 0 Rn-222 é um gás inerte e, una

vez inalado, pode circular livremente no pulmão, com uma re

tenção mínima no sistema respiratório. Já os filhos do raso

nio depositam-se,preferencialmente, no trato respirató

rio/4/. j
t
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No beneficiamento-do minério de urânio, os rejeitos só li

dos e líquidos da usina são estocados numa bacia de reten

çãor sendo os líquidos posteriormente tratados para libera

cão no meio ambiente, em concentrações abaixo dos liaites

estabelecidos pela legislação vigente . Quanto aos rejeitos

sólidos, estes permanecem confinados na bacia de retenção.

Como citado na mineração do urânio, também na parte de be

neficiamento o Rn-222 é o que apresenta maior risco poten

ciai para danos biológicos.

A Tabela III-2 apresenta os radionuclídeos críticos a se

rem analisados nas atividades de mineração e beneficiamen-

to do minério de urânio.

Na Figura III-2 encontra-se o diagrama das etapas do pro

cessamento do minério para obtenção do concentrado de ura

nio, enquanto a Fig. III-3 apresenta os caminhos de exposjL

ção do homem à radiação. Na Fig. III-4 destaca-se a trami

taçâo interna dos contaminantes radioativos inalados ou in

geridos pelo corpo humano/1/.
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TABELA II1-2 Radionuclideos Críticos a serem Analisados

em Atividades de Mineração e Bersficiamento

de Minério de Urânio

Radionuc1ideo

U-238

Th-230

Ra-226

Pb-210

Po-210

Rn-222

Exposição por

Inalação

X

X

X

X

-

X

Ingestão

X

X

X

X

X

—

Fonte: / ! /
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CAPÍTULO IV

O FOSFOGESSO

O fosfogesso resulta do ataque de rocha fosfática com ácido mi

neral forte, na produção de ácido fosfõrico.

Constitui o material sólido, subproduto, separado do ácido

fosfórico por filtração.

A seguir serão detalhadas as etapas do processamento até a sua

obtenção.

1. ROCPAS FOSFÃTICAS CONTENDO URÂNIO

As rochas fosfãticas, que muitas vezes apresentam urânio asso

ciado, existem principalmente na forma de francolita mineral ,

uma fluorapatita carbonatada, de fórmula Ca F_ (P04)6 • xCaGO.,,

e em menores quantidades como cloroapatita - 3 CaJFO.J-.CaCl» -

e hidroxiapatita - 3Ca3 (PO4)2 . Ca (0H)2.

A rocha fosfática é um minério complexo : o principal mineral

constituinte, fluorapatita, contém cálcio, flúor, carbonato e

outros elementos ou grupos ligados â rede cristalina.Quando a

rocha é tratada com ácido mineral forte, a rede da apatita é

destruída e o fosfato constituinte é solubilizado como ácido

fosfórico/1/. Executani'n-se uma filtração, o ácido é separado

do material retido no filtro, o qual é denominado "fosfogesso".

1.1. ABERTURA DA ROCHA COM ÁCIDO SULFURICO

A reação com o ácido sulfúrico pode ser subdividida em

três etapas simplificadas:
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(1) - O fosfato de cálcio constituinte ê convertido em ácido

fosfórico e sulfato de cálcio.

) 2 + 3 H2SO4 •*- 2 H3PO4 • 3 CaSO4

(2) - O fluoreto de cálcio da fluorapatita reage com o áci

do sulfúrico, produzindo fluoreto de hidrogênio e sul

fato de cálcio.

CaP2 + H2SO4 - 2 HF + 4

(3) - O carbonato de cálcio é convertido era dióxido de carbo

no e sulfato de cálcio.

CaCO3 + H 2 SO 4 •*• C 0 2 + CaSO 4

A reação global é a seguinte:

C a 1 0 F 2 t P O 4 ) 6 * C a C 0 3 + 1 1 H 2 S O 4 * 6 H 3 r o
4
 + n CaSO4 + 2HF+

Em presença de um grande excesso de ácido fosfór ico conside

ra-se que e s t a reação ocorra em duas e tapas:

A) - Decomposição da rocha pelo ácido fosfór ico .

10 Ca (HJPOJJJ + 10 I^SOj + 20 HjO - 10 CaSO4 . 2 1^0 + 20

Ca1QP2 ÍPO4)6 + 14 H3PO4 - 10 Ca (H2PO4)2 + 2 HF

(fosfato monocálcico)

B) - Reação do fosfato monocálcio com o ácido sulfürico. j
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Deve-se observar que é altamente desejável obter a reação

com o ataque inicial da rocha pelo ácido fosfórico e poste

rior reação do fosfato monocãlcicb com o ácido sulfúrico.

Quando é feito o ataque direto do íUSO. sobre a rocha, o

gesso insolúvel formado recobre a partícula da apatita,impe

dindo que o ataque continue.

Há ocorrência de algumas reações secundárias:

- O ácido fluorídrico produzido pode reagir com a silica

para formar tetrafluoreto de silício, que então é hidroli

sado a ácido fluorsilicico.

4 HF + SiO2 - SiF4

3 SiF. + 2 H-0 _, 2 HoSiF. + SiO,
4 i •* í 4 l

Estas reações são importantes, pois evitam que o ácido

fluoridrico formado seja liberado durante a reação e atei

que os equipamentos por corrosão.

- Cxidos de ferro e alumínio reagem com o ácido fosfórico,

formando o fosfato correspondente.

Fe2O3 • 2 H3PO4 - 2 FePO4 • 3 HjO

Estes fosfatos se presentes no produto ácido final, vão

diminuir o P20& solúvel em água no fertilizante e conse

quentemente a sua utilização.
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Carbonatos : além do consumo de ácido sulfúrico, o gás

carbônico pode causar problemas de espuma no reator/2/.

2. PROCESSOS DE OBTENÇÃO DO ÁCIDO FOSFÕRICO

O ácido fosfórico é produzido a partir das rochas fosfá

ticas por dois processos principais:

2.1. PROCESSO VIA-OMIDA : envolve a reação da rocha fosfá

tica com um ácido (quase sempre o sulfúrico).

2.2. PROCESSO DE FORNC ELÉTRICO : neste,a rocha fosfática,

carvão e silica são tratados num forno elétrico para

liberar fósforo na forma de vapor, o qual é então con

densado, seguindo-se a oxidação e hidratação para ob

ter-se o ácido fosfõrico. São formados dois sub-produ

tos : um silicato de cálcio e uma mistura ferro-fósfo

ro, a qual pode ser empregada na manufatura de aço/3/.

O principal processo vía-úmida envolve a digestão da ro

cha fosfática com ácido sulfúrico e a separação do ácido

fosfórico resultante dos produtos sólidos da reação atra

vés de uma filtração. 0 produto chamado "filtrado ácido"

é de concentração relativamente baixa, com cerca de 30% em

P2°5' E s t e ácido é concentrado de 40 a 54% em P2°5» Quan

do o processo utilizado é o do forno elétrico, a rocha

I
•>
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fosfãtica ê reduzida com carvão, acrescentando-se silica.

0 fósforo volatilizado é queimado com o ar e o oxido rea

ge com água para produzir-se o ácido fosfórico. A concen

tração usual é de 54% em P2°5*
 A m a i o r i a d a s impurezas da

rocha permanece com o silicato de cálcio.

A maior parte do ácido fosfórico produzido no mundo, por

via úmida, é feito pelo processo diidrato. A etapa de di

gestão é executada a baixas temperaturas ( 70-85 9C) e

concentração ( 28 a 32% em P2°5
 n a f a s e liquida ) para a

obtenção do sulfato de cálcio na forma diidratada.

Há o processo hemiidrato que oferece a vantagem sobre o

diidrato por produzir ácido fosfórico numa concentração

de 38 - 42% em P?^5* Suas maiores dificuldades são devi

das â hidratação do hemiidrato no filtro e à corrosão cau

sada por temperaturas mais elevadas ( 93 - 135 9C ).

Um outro processo é o do hemiidrato-diidrato, que emrol

ve a precipitação do sulfato de cálcio como hemiidrato,. se

guida de recristalizaçao a diidrato.

Neste caso ocorre problema no controle do tamanho dos

agregados de cristais.

Existe um outro processo, o da anidrita, onde executa-se

uma digestão sob pressão e ã temperatura elevada, acima

do ponto de ebulição, obtendo-se ácido contendo de 40 a

50% em P2°5'
 O s m a i o r e s problemas surgiram na filtração e

na possibilidade de corrosão.



26/198

Outros ácidos são usados no ataque da rocha fosfática como

o clorídrico e o nítricô, sendo o mais usual o ácido sulfú

rico/l/.

3. APLICAÇÕES DO ÁCIDO FOSFÕRICO

O ácido fosfõrico é usado principalmente na composição de

fertilizantes, mas tambéa em outras áreas da tecnologia

química.

Na produção de fertilizantes, atua como um intermediário

entre o minério fosfatado e a naicria dos produtos finais

como o fosfato de amõnio, superfosfato triplo, mistura fer

tilizante liquida e alguns tipos de fosfato nítricô.

Quando a sua obtenção é feita via-ümida, é empregado prin

cipalmente em fertilizantes, onde as impurezas, em certo

nível, são até benéficas.

Na área química, o ácido fosfórico é um intermediário ira

portante na produção de detergentes,no tratamento de águas,

em agentes removedores e suplemento da alimentação animal.

Para uso industrial e outros requerendo alta pureza, é ne

cessário que o ácido seja obtido pelo processo do forno

elétrico/l/.
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4. O SUBPRODUTO "FOSFOGSSSO'

4.1. ORIGEM

Atualmente, entre as várias rotinas industriais cita

das para a recuperação de valores de fosfato de ro

chás fosfáticas, a mais usada é o processo via - úmida

para a produção de ácido fosfórico.

Após o ataque da rocha com ácido sulfúrico, o ácido

fosfórico é separado do subproduto sólido, sulfato de

cálcio, por filtração. 0 material sólido, que consti

tui o bolo retido no filtro, é denominado "fosfogesso".

Em seguida â filtração, uma lavagem com água remove os

traços de P2°5
 s°lúvel.

O P2°5 insolúvel permanece no centro dos cristais do

gesso, como rocha fosfática não atacada, e o CaHPO. é

substituído no vértice do cristal.

As proporções de cálcio e fosfato na rocha fosfática

variam de acordo com a fonte. Geralmente a razão CaO/

P2°c varia de 1,35 a 1,65. Mediante estes dados, o ren

dimento de gesso por tonelada de P2°5 P
roc«ssado está

entre 4 e 5 toneladas, sendo que ainda pode aumentar

devido â umidade e impurezas. Assim, em termos de ren

dimento, o fosfogesso é considerado o principal produ

to numa usina de ácido fosfóríco/4/.
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DO POSFOGESSO

O fos foges so formado nas reações de obtenção do ácido

fosfôrico constitui-se quase que exclusivamente de sul

fato de cálcio diidratado e silicatos insolúveis. Mas

dependendo da temperatura da reação e da concentração

do ácido, pode apresentar três estágios de hidratação:

anidro, hemiidratado e diidratado.

Na formação dos cristais de sulfato ocorrem simultânea

mente dois fenômenos: o da nucleação e o de crescimen

to. De acordo com a velocidade relativa desses fenôme

nos, acontece a deposição de um grande número de peque

nos cristais (predomínio da nucleação) ou um menor nú

mero de cristais maiores.

Para evitar a nucleação excessiva é importante que ha

ja rápida dispersão do ácido sulfürico, fornecendo uma

massa fluída perfeitamente homogênea.

Os cristais de origem ígnea, de um modo geral,produzem

cristais de gesso tipo agulha que normalmente exigem

maiores áreas filtrantes e conduzem a "tortas" mais

úmidas que outros tipos de cristais. Em função dessas

características, algumas usinas da Africa do Sul usam

adicionar modificadores de hábito dos cristais,que pro

vocam a transformação dessas agulhas para a forma rôm

bica.
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Sendo o fos foges so um subproduto da produção do ácido

fosfõrico, é empregado na indústria de fertilizantes.

Apresenta, era geral, cor acinzentada. Ê uma fonte de

matéria-prima para produtos à base de gesso, especiajL

mente em áreas onde os depósitos de gesso natural são

distantes das indústrias que o utilizam/5/.

Mo processamento das rochas fosfáticas contendo urânio,

o equilíbrio radioativo ê acentuaâamente rompido.Conse

qüentemente os vários radionuclídeos da série de decai,

mento do urânio natural estarão também presentes e se

rão distribuídos com as transformações físicas e quínú

cas realizadas na mineração e tratamento das rochas fos

fáticas. O urânio acompanha o ácido fosfõrico enquanto

o Ra-226 aparece no fosfogesso e nos sedimentos poste

riores.

0 Ra-226 com meia-vida da ordem de 1600 anos é bio

logicamente significativo por si próprio e por ser o

precursor imediato do Rn-222 e seus produtos de

decaimento de meia-vida curta, que apresentam risco po

tencial com relação à sua inalação.

Ao ser feita a separação do produto ácido do resíduo

insolúvel (o gesso),as concentrações de radionuclídeos

e a razão Ra/U indicam que há um rompimento substan

ciai do equilíbrio radioativo neste ponto, onde o rádio

segue o cálcio preferencialmente no fosfogesso. A con

centração média do Ra-226 no gesso é comparável à con

centração na rocha fosfática enquanto a concentração

de urânio apresenta-se praticamente desprezível.
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É interessante ressaltar que a maior concentração de

Ra-226 foi encontrada em tanques de sedimentos, uma or ;

dem de grandeza maior que aquela detectada em rochas ou %

gesso. Os sedimentos nos tanques de filtração consistem

de gêsso e outras impurezas que foram precipitadas do J

ácido após filtração. ;

Apesar dos valores do Handbook de Química indicarem que

o CaSO. é pouco mais solúvel que o RaSCK, o rádio segue

preferencialmente o cálcio no ácido filtrado. Possivel

mente assume a forma de um complexo e então, eventual,

mente precipita com o aumento ou intensificação das con

centrações.

Por exemplo, numa usina de ácido fosforico do norte da

Flórida, as concentrações de Ra-226 foram:

Ra-226, PCi/g

Ácido Posfórico 40% 0,2

Gesso 13,5

Tanque de Sedimentação 22,5

0 fosfogesso está incluído no grupo dos rejeitos de baî

xo nível de radioatividade, na classe de até 100 nCi /6/

de transurânicos por grama do material.

0 fosfogesso contaminado com rádio pode representar um

dano radiológico se este material for usado em produtos

normalmente de gesso natural. O teor de rádio, dependen

do da fonte de rocha fosfática, pode variar de 10 a 50

ou mais picocuries (pCi) por grama. No Canadá a varia
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ção ê de 25 a 40 pCi/g. Alguns acreditam que 20 a 25

pCi/g no gesso não constituem nenhum potencial maléfico,

sendo que outros afirmam que 10 pCi/g já é excessi

vo.

Em termos de armazenamento dos resíduos radioativos ,

o rádio apresenta-se como o radioisótopo mais prejudi_

ciai envolvido na extração do urânio.

De todos os produtos de decaimento do urânio, o rádio

é o que tem a menor concentração máxima perraissível na

água/7/.

A Tabela IV-1 mostra as relações existentes entre a

concentração de U-238 na crosta terrestre e a concen

tração de Ra-226 resultante, em nCi/g. Este cálculo é

baseado no equilíbrio entre U-238 e Ra-226.

TABELA IV-1 Distribuição das Concentrações de Rádio nas

Diversas Fontes de Urânio Natural

Concentração U-238

mg/kg

10 (solo)

130

30.000 (minério 3%)

100.000 (pitchblenda %)

Concentração Ra-226 em Equilíbrio

nCi/g

0,003

0,04

10

30

PCi/g

3

40

10.000

30.000

Fonte/8/
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O limite de 10 nCi/g foi estabelecido em 1974 pela ABC

(Atomic Energy Comission) para a deposição de. rejeitos

transurânicos. A revisão de estudos recentes indica jna

ver um consenso comercial emergente que amplia este va

lor para 100 nCi/g ou mais, segundo Smith/8/.

Em água potável a concentração máxima permitida para

Ra-226 é de 30 pCi/í. /9/.

A tecnologia aplicada aos rejeitos de baixo nível de

radioatividade inclui:

- desenvolvimento e aperfeiçoamento do manuseio, trata

mento, armazenamento e técnicas de monitoração e su

pervisão para rejeitos de baixo nível;

- critérios finais para armazenamento em lugares pouco

profundos na superfície da terra;

- desenvolvimento de métodos para a redução dos volu

mes de rejeitos produzidos e

- desenvolvimento de alternativas para depósitos super

ficiais no solo.

Ainda que as composições dos resíduos variem em função

do minério processado, os radionuclídeos da série de

decaimento do U-238 estão sempre incluídos. A parte

principal desta série encontra-se na Fig. IV-1- Supondo

haver equilíbrio s?eular no minério e usando as ativJL
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U = URÂNIO

Th = TOR 10

Pa =PROTACTI'NIO
Ro = RÁDIO

Po = POLÔNIO
Pb = CHUMBO
Bi - BISMUTO
OC = PARTÍCULA ALFA

= PARTÍCULA BETA
V - RAIOS GAMA

Fig.ET - 1 - R A M O PRINCIPAL DA SERIE DE DECAIMENTO

DO U - 2 3 S

F o n t e :
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dades para 6 filhos emissores 3 e 6 emissores a que

permanecem após a extração do urânio, calcula-se que

para cada tonelada métrica de urânio produzido como

Ü3°8' 4' 0 2 c u r i e s d e filhos emissores a e B encon

tram-se nos rejeitos. Da produção de U3Og em 1979 re

sultaram aproximadamente 58.000 curies nos resíduos

de processamento de urânio durante esse ano nos Esta

dos Unidos. Deve-se notar que uca parte do Rn-222, um

gás emissor a, escapa desses rejeitos. A estimativa

de 58.000 curies é alta para os resíduos sólidos. En

tretanto, o número permanece como uma boa estimativa

para a atividade total aplicada aos rejeitos de ura

nio ao longo de 1979 /10/.

4.3. PROCESSAMENTO DO FOSFOGESSO

Como tratado anteriormente, do processo de obtenção

do ácido fosfórico resulta uma grande quantidade de

rejeitos, basicamente o fosfogesso. Este contém baixa

concentração de radionuclideos naturais como urânio ,

tório e suas séries, que podem constituir tuna parte

potencial de radiação de baixo nível/11/.

Assim, em várias partes do mundo, esforços têm sido

feitos para descontaminar a enorme produção de fosfo

gesso, visando o seu aproveitamento econômico e ainda

a proteção ambiental/12/.
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Os danos radiológicps de rejeitos contendo radionuclideos

emissores a apresentam dois componentes : dano radiobiolô

gico, associado aos elementos radioativos que penetram no cor

po humano por ingestão ou inalação, observando a dose recebi

da pelos órgãos críticos; dano radio lógico, que se refere aos

processos de aumento dos depósitos de rejeitos no solo,variai

dos caminhos de transporte no meio ambiente, e a transmissão

ao homem através da cadeia alimentar/13/.

Todos esses fatores têm levado ao aumento das restrições no

armazenamento dos rejeitos/14/, que precisam então sofrer um

tratamento adequado, para prevenir a contaminação do bioci

cio durante a sua estocagem, transporte e deposição final/15/.

Vários processos têm sido pesquisados e executados em função

da purificação desses rejeitos, removendo os radionuclideos

ou deixando-os em uma concentração não prejudicial.

Dependendo do processo a que for submetido, o material resul

tante se destinará à uma aplicação imediata ou ao armazena

raento como rejeito. A seguir, serão abordados alguns desses

processamentos, com seus princípios gerais, que abragem vá

rios tipos de rejeitos além dos contaminados com emissores a.

4.3.1. Calcinação

É executada pelo aquecimento do fosfogesso em estágios, con

temperaturas e tempos pré-deteminados; deste modo; tanto a

anidrita (CaSOJ quanto as impurezas são obtidas nas formas

adequadas. A calcinação do fosfogesso é efetuada num forno

rotativo especialmente modificado no seu interior, de modo

a dividi-lo em zonas de temperatura separadas. Num processo

contínuo, o material é alimentado em zonas de temperaturas
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crescentes sucessivast ã medida que passa através do forno

diretamente no caminho da chama, de modo que o aquecimento é

rapidamente alcançado. As temperaturas são monitoradas . por

termopares e são determinadas especificamente para cada fos>

fogesso. A temperatura máxima atingida no forno é menor que

10009C. O produto sai na forma de grânulos brutos, que são

reduzidos a um pó fino. Devido à reidratação da anidrita es

te é um processo bem lento. O produto final da calcinação es

tá pronto para ser usado na indústria de construções/16/.

4.3.2. Incineração

A incineração e o acondicionamento dos rejeitos de baixa ra

dioatividade são feitos antes do armazenamento. Os objetivos

desse processamento são reduzir o volume e promover a estabi

lização dos rejeitos para deposição final. O aquecimento eli

mina os radioisõtopos ou diminui a sua concentração a ura ní

vel não prejudicial/17/.

A composição de cada lote. de rejeitos impõe certos requisi_

tos ao sistema de incineração, sendo necessárias algumas con

siderações sobre:

- natureza e atividade específica do material;

- controle de acidez;

- volume líquido, redução de massa e gás residual;

- separação - extração de gás residu. 1 (arraste de cinzas) e

radioisõtopos gasosos tóxicos;

- sistema de controle e instrumentação;

- manutenção e possibilidade de controle remoto.
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A incineração reduz a massa e o volume dos rejeitos,transfor

mando-os em outro material, de forma mais homogênea, química

mente inerte, que pode ser manuseado, o que inicialmente não

seria possível.

Resulta em um aumento da segurança das operações de manuseio,

aconâicionamento, estocagem, etc/18/.

4.3.3. Sinterização

Ê um processo realizado a altas temperaturas (1100-1200 9C)

para alterar radicalmente a estrutura dos resíduos da minera

ção e benefieiamento do urânio. Esta estabilização térmica a

12009C reduz o potencial de emanação do radônio e a lixivia

bilidade da maioria dos contaminantes. Há uma transformação

incluindo um aumento do material amorfo, a conversão do ge£

so a anidrita e sua subsequente decomposição a CaO, o desapa

recimento de minerais argilosos e um certo decréscimo no teor

de quartzo. A sinterização é processada em fornos rotativos.

A imobilizaçâo dos contaminantes pela alteração das estrutu-

ras mineralógicas dos resíduos, através do tratamento a altas

temperaturas { s 12009C ) é chamada "estabilização térmica".

A determinação da eficácia da estabilização térmica como

um processo, requer a avaliação da mudança da estrutura mi

neralógica do resíduo, redução do potencial de emanação do

radõnio (definido pela atividade, em pCi/g de Ra-226 liberan

do Rn-222 para uma atmosfera porosa)e o decréscimo da

viabilidade dos contaminantes.
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Para o fosfogesso de Salt Lake City - Colorado, os mi

nerais predominantes encontrados por difração de raiosx '*

foram : .

a) Quartzo (SiO2) em um teor de 70-90% para resíduos

grossos e 20-60% para os mais finos;

b) Gesso (CaSO4 . 2H.O), principal constituinte do re

siduo por lixiviação com H-SO., no teor de 5-35%;

c) Partículas de silicatos (ilita e caolinita), com

10-30% nos finos;

d) Feldspato, maior constituinte dos finos (s 20 % ) ;

e) Outros minerais identificados : calcita, barita, cio

roapatita e o - hematita.

Após tratamento térmico de 500 - 12009C, em intervalos

de 1009C, as variações principais foram:

a) Quartzo não é afetado até 12009C, onde pouca redução

é notada; cristobalita, silicatos de cálcio e mate

rial amorfo podem ser formados;

b) Gesso desidrata ã baixa temperatura (1639C) a ani

drita, que é então aprecíavelmente reduzida a 10009C,

sendo que a 12009C a redução é de 75*. A anidrita
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decompõem-se a CaOou reage diretamente com silica

tos ou alumino-silicatos;

c) Partículas discretas de silicatos desaparecem a

9009C, caolinita não é mais encontrada a 5009C,as

partículas dos minerais podem ser transformadas

em feldspato ou, a altas temperaturas, em mate

rial amorfo (vitrificado);

d) De 1100 a 12009C há um aumento substancial da quan

tidade de material amorfo.

A redução do poder de emanação do Rn-222 foi detenai

nada para alguns resíduos aquecidos de 500 a 12009C,

em intervalos de 1009C. De acordo com a Fig. IV-2,há

uma redução substancial ( > 95%) à temperaturas de

1100 - 12009C, onde cresce a quantidade de material

amorfo e a área superficial é muito diminuída pela

fusão dos grãos minerais.

Resíduos com alto teor inicial de gesso (CaSO. . 2H.0)

apresentam, após a sinterização sob condições oxidan

tes, um apreciável conteúdo de anidrita (CaSO^). Sin

terizando, a lixiviabilidade em água dos constituin

tes diminui muito, como por exemplo a do cálcio, ir.acj

nésio, sulfatos e mesmo a silica.

- O produto sinterizado deve ser depositado numa área

adequada e coberto com uma camada de terra de 0,5m,
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FIG.: IX - 2 REDUÇÃO PERCENTUAL DO POTENCIAL DE EMANAÇÃO DO Rn-22

EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DE SINTERIZAÇAO
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para atenuar a emissão e ajudar na revegetação.

O tratamento dos resíduos para recuperação de me

tais poderá remover parte de urânio e tório re

siduais, mas não o rádio. Assim o risco radiology

co, a longo prazo, não será apreciavelmente redu

zido.

Em conclusão, a estabilização térmica é uma tecnolo

gia efetiva na ação corretiva. Apresenta custos altos,

sendo a fonte de energia primária o carvão ou resí̂

duos combustíveis. Deve ter rendimento melhor na redu

ção do dano a longo prazo, em função das especificai

ções do local/19/.

4.3.4. Classificação Granulométrica

De acordo com Boontje/20/, os contaminantes "carboná

ceos" ou radioativos se distribuem desigualmente no

subproduto CaSO^ . 2 HjO. O fosfogesso é obtido de

uma mistura de diferentes tamanhos de partículas ,

sendo que os contaminantesf tanto os radionuclídeos

quanto os traços de metais tóxicos, encontram-se con

centrados nas frações mais finas/21/.

Deste modo, 'jor um simples procedimento de classifica

ção granulorr.átrica, obtem-se uma d es contam! na ção do

fosfogesso, separando-se as partículas mais finas.

Foi desenvolvido um estudo usando amostras de fosfo

gesso da Flórida Central. A distribuição do tamanho das

partículas é apresentada na Tabela IV-2, ao lado rtaque
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la de um fos foges so "típico" produzido numa usina de

ácido fosfõrico usando rocha fosfática da Flórida Cen

trai. Estes dados estão representados graficamente na

Figura IV-3, mostrando a concordância com a amostra

"típica" dada pela literatura.

TABELA IV-2 Classificação Granulomêtrica de Amostras

Fosfogesso

de

Abertura

Peneira (mesh)

ttyier)

+ 48

- 4 8 + 6 5

- 65 + 100

- 100 + 150

- 150 + 200

- 200 + 325

- 325 + 400

Abertura

(microns)

300

212

150

106

75

44

38

Valores "Típicos'3

% em peso

11,8

29,1

12,9

27,6

Amostra lb

% em peso

0,8

15,2

57,6

Amostra 2 C

% em peso

0,9

2,5

10,9

21,7

13,5

21,6

a Fonte : Phosphoric Acid - A.V. Slack; Volume I

b Amostra 1: Obtida de uma pilha de rejeito

c Amostra 2: Obtida durante o processamento

Ponte/22/
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Fia: I V - 3 COMPARAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO GRANULOMETRICA DE AMOSTRAS DE FOSFOGESSO

COM O FOSFOGESSO "TÍPICO"
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Quando os contaminantes radioativos estão presentes,

faz-se uma monitoração de cada fração, acompanhando -

se assim a distribuição da radioatividade. As fra

ções mais finas são mais concentradas em contaminan

tes. Segundo a classificação granulométrica das amos

trás de fosfogesso, era média, 72% das partículas e£

tão entre 48/ + 325 mesh (Tyler) e 27% abaixo de 325

mesh. Observa-se que a contaminação ficará mais con

centrada em cerca de 1/3 do material, facilitando o

seu armazenamento ou processanento/22/.

4.3.5. Desidratação Térmica com Ãcido Sulfúrico

O fosfogesso pode ser desidratado parcialmente a fos

foeraiidrato em até uma hora, com pressões variando de

( 1 a 40 atm ) e temperaturas de 90 - 177 9C, com

H-SO., concentrado ou diluído de 5 - 25%.2 4

Obtem-se pequenas partículas do hemiidrato ( 5 a lOOp

em diâmetro) adequadas a um processo posterior de re

moção dos contaminantes radioativos.

A calcinaçâo deve ser suficientemente lenta pois é a

etapa determinante na conversão.

Em uma segunda etapa de purificação do fosfogesso, o

hemiidrato contendo os contaninantes radioativos é

misturado com água e partículas puras de gesso bruto

que atuarão como sementes de cristais, na faixa de 5"> a

909C.Uma parte substancial do hemiidrato é hidratada
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sobre os cristais semente para obter partículas de

gesso que sãò praticamente livres de radioatividade.

A faixa de temperatura preferida é de 80 - 909C, que

fornece ura rendimento de 75 - 90% na conversão do fos

foemiidrato a gesso, em cerca de 30 minutos.

Com múltiplos estágios de reidratação, a radio at i vida

de é concentrada nos cristais remanescentes do he

miidrato. Assim, a porção contaminada pode crescer a

cerca de 75 - 300 pCi de Ra-226 por grama de hemiidra

to.

£ imprescindível que os cristais de gesso purificado

cresçam até um tamanho maior que as partículas do he

miidrato, possibilitando a sua separação.

Passos sucessivos de hidratarão levam os cristais do

hemiidrato a se tornarem cada vez menores,agindo como

bons concentradores de rádio. Ao final, atingem tama

nho de partículas coloidais.

Das amostras analisadas, obtem-se o gesso purificado

com um teor de Ra-226 nenor que 5 pCi/g, que é consi

derado o limite máximo para manuseio ou estocagem com

segurança/23/.

4.3 6. Lixiviação

Um método de acondicionamento dos rejeitos da obten

ção do urânio envolva remoção de radionuclídeos ,

possibilitando o armazenamento de grande volume de

resíduo inativo e o manuseio adequado de uma pequena
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de rejeitos com radioatividade concentrada.

Através da lixiviação com ácido sulfúrico são removi

das apreciáveis porções de radionuclídeos de vida lon !

ga. Há também a possibilidade da recuperação de me

tais, o que diminui os custos do processo. ,
t
t

Um dos maiores problemas técnicos encontrados é a ex

tração de Ra-226 de uma matriz rica em sulfatos como

os rejeitos. Deve-se então empregar lixiviação em vá

rios estágios com ácido nítricô, clorídrico ou sulfú

rico em soluções concentradas, ou agentes quelantes.

A Tabela IV-3 apresenta as porcentagens . de extração

de radionuclídeos de resíduos finos com ácido sulfúrL

co concentrado e 10N, para amostras obtidas de fontes

variadas. 0 H»SO4 concentrado é um solvente efetivo

para os sulfatos insolúveis em água como BaSO,, RaSO.

e PbSO., sendo um extratante eficiente para radionu

clídeos de longa vida/24/.
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TABELA IV-3 Extração de Radionuclideos e outros Elementos

com HjSO. Concentrado e 10N

% Extraída por RjSC. cone.

Finos de Shiprock-New México

Salt Lake City - Utah

Finos de Durango - Colorado

% Extraída por H-SC^ ION

Finos de Shiprock

Salt Lake City

Finos de Durango

U

0

60

55

35

70

90

Th-230

85

90

80

55

65

60

Ra-226

80

75

70

0

0

0

Ba

70

30

70

0

0

0

Pb-210

20

55

50

20

0

0

Pb

40

30

55

30

60

15

Fonte/24/ .

A descontaminação dos resíduos da usina de urânio é necessária

principalmente para reduzir a emanação de radônio, o que é al̂

cançado com a remoção dos seus precursores (Th-230 e Ra-226),

por exemplo, utilizando-se o H2SO4 concentrado.

Ao contrário do urânio, que é mais solúvel no ácido sulfúrico

10N, Th-230, Ra-226 e Pb-210 se solubilizam melhor no ácido

concentrado.

A grande solubilidade do sulfato de cálcio no H2SO4 cone. é sur-

preendente. O comportamento do Ra-226 na lixiviação é similar
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ao do Ca e Ba.

Observou-se que há uma relação inversa entre a solubilidaàe

em água e a não aquosa: os sul fatos'menos solúveis na água

são os mais solúveis no ácido sulf úrico concentrado/25/ %.

Os resultados indicant ser o H-SO. efetivo na extração de

radionucliâeos de longa vida. Mas o maior problema técnico

é executar uma separação sólido/liquido com um liquido tão

viscoso quanto o H-SO, cone. Até que este obstáculo seja su

perado, um projeto usando essa tecnologia não deve ser in

plantado/24/.

Efluentes de usinas de urânio têm sido tratados com cloreto

de bário para a remoção de Ra-226. Forma-se então o precipi^

tado (Ba, Ra)SO. finamente dividido, que deposita-se em Ia

gos ou piscinas de retenção. Tem sido examinado o uso de

filtros de areia para a remoção do precipitado bãrio-rádio,

que fornece efluentes contendo menos que 4 pCi/í, de Ra-226

dissolvido e abaixo de 25 pCi/í. de Ra-226 total/26/.

Em testes de laboratório, o precipitado é filtrado, secado,

pesado e submetido a estágios de lixiviação, normalnente em

água deionizada. Em cada estágio, há agitação por im perío

do determinado e, a seguir, nova filtração. O filtrado é

analisado e o papel de filtro levado à secagem e pesagem.

Houve dificuldades em obter-se um balanço de massa satisfa

tório: a recuperação de rádio era muito baixa.Extrações con

EDTA nos vasilhames utilizados revelaram que quantidades si£

nificativas de Ra-226 estavam aderidas nas superfícies , tan



to na precipitação quanto na lixiviação.

A porcentagem do rádio inicial que adere às superficies é

função das concentrações de bário e do pH do meio. Depôsi

ção máxima ( = 20% ) ocorre na concentração mais baixa de

bãrio e maior pH.

Apesar das quantidades de rádio que aderem ã superfície

serem relativamente significantes para o nível em solu

ção, o rádio contido no sulfato de bário-rádio precipita

do é considerado quiaicamente estável. Apenas uma pequena

fração desse rádio é removida na lixiviação COEI água deio

nizada.

Resultados de testes de lixiviação sugerem que durante a

precipitação o radio é incorporado ao (Ba, Ra)SO.,além de

ser adsorvido na sua própria superfície/27/.

Quando os rejeitos são continuamente lavados coza água deio

nizada, dissolve-se uma maior quantidade de rádio do que

na lixiviação ácida. Desta forma o rádio apresenta danos

i'. longo prazo se um método de atenuação eficiente não for

aplicado aos rejeitos. Este problema pode crescer com o

tempo se houver umidade passando através dos resíduos en

capsulados/9/.
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4.3.7. Processo Vibratório

Efetivo na descontaminação de materiais contaminados com ;

elementos radioativos. Esse processo usa uma ação mecâni

ca de fricção sob pressão, combinada com uma limpeza quími i

ca, ou por solventes, para remover a contaminação na super i

fície das partículas. i

Estudos de lixiviação foram desenvolvidos empregando solu j

ções básicas e ácidas para determinar qual delas seria usa

da no processo vibratório. Rejeitos contaminados,provenien ;

tes de precipitação de soluções básicas, foram relativamen
~" Í

i

te inalterados pelos lixiviantes neutros ou básicos diluí

dos, mas as soluções ácidas concentradas de HC1 e HNO3 - HF
i

foram efetivas na remoção de 70 a 80% da contaminação ra •

dioativa.

A ação mecânica aliada a lixiviação resultou numa remoção

adicional dos contaminantes de 10 a 20%, usando, quando mui

to, 60% da solução lixiviante/29/.

4.3.8. Digestão Ácida |

O tratamento de rejeitos por digestão ácida é similar ao ;

processo de incineração, onde há redução do seu volume e ,
j

peso, restando partículas sólidas denominadas "resíduo".Es '
i

te é composto de vários materiais sólidos dispersos,conten j

do a radioatividade resultante dos rejeitos. I

j

0

O material é processado muna unidade de digestão ácida,sen

do convertido a dióxido de carbono e vapor d'água. 0 subpro
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auto é uma pequena fração de resíduo sólido, onde estão os

contaminantes radioativos não-volãteis. Este resíduo final

pode ter três destinos:

- armazenamento direto, como rejeito sólido;

- imobilização em cimento, betume ou vidro borosilicato e

estocagem como rejeito de baixa dispersão;

- transferência para uma unidade de processamento para re

cuperação de radionuclídeos ou elementos químicos valio

sos/30/.

4.3.9. ültrafiltraçao - Osmose Reversa

Os processos de ültrafiltraçao e osmose reversa podem ser

usados para tratar os rejeitos, removendo partículas e/ ou

sais dissolvidos e radioatividade. o reaproveitamento da água

é feito pela reciclagem dos fluxos usados no processo,após

a purificação com os módulos de ultrafiltraçaoou osmose re

versa.

Testes de ültrafiltraçao para remover rádio dissolvido e

em suspensão foram executados para amostras de Ontario - Ca

nada. O material processado apresentou um fator de redução

de volume (volume xnicial/volume final obtido) de aproxima

damente 8.

Os níveis radioativos da "alimentação"e concentrado final

mostraram-se muito baixos para medida com detetores.Assim,

a concentração de rádio foi determinada por análises quí
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micas em todos os fluxos do processo. Da alimentação con

tendo 7% de sólidos para a ultrafiltraçao, essencialmente

100% foram removidos, pois o rádio estava nos sólidos em

suspensão. O material inicial continha cerca de 100 pCi / l

(3,7 Bq/a) de rádio.

As membranas possuem propriedades de osmose reversa. É pos

sivel remover o rádio quase completamente com a ultrafiltra

ção. O rádio solúvel é parcialmente removido, pois a membra

na ultrafiltrante apresenta certa retenção de sólidos dis

solvidos.

0 experimento é uma nova tentativa para o tratamento de re

jeitos, resultando um efluente de mesma qualidade do obti

do por precipitação química. Os testes devem continuar para

incluir a combinação da ultrafiltraçao e osmose reversa nun»

mesmo sistema.

O pré-tratamento por ultrafiltraçao permite que um processo

de osmose opere com máxima eficiência, já que são elimina

das as partículas que podem causar obstrução/31/.

4.3.10. Redução com Carvão Vegetal

Foi desenvolvida uma pesquisa pelo CETEM-Centro de Tecnolo

gia Mineral, R.J. - em função da redução da gipsita com

carvão vegetal, visando a obtenção de cloreto de cálcio co

mo subproduto e de barrilha e enxofre elementar como co-pro

dutos.

Esse processo poderá vir a ser aplicado ao fosfogesso. En

volve a redução do sulfato de cálcio seguida da lixiviação
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aguosa, com injeção de íUS, do sulfato de cálcio produzido.

A lixivia contendo hidrossulfeto de cálcio é então submeti

da ã troca-iônica, resultando o hidrossulfeto de sódio. Ao

regenerar-se a resina com cloreto de sódio, obtem-se o cio

reto de cálcio, que é o subproduto do processo.

O hidrossulfeto de sódio ê então carbonatado, aproveitan

do-se o CO. contido nos gases efluentes da etapa de redu

ção. Nesta operação produz-se bicarbonato de sódio e libe

ra-se o H~S. O bicarbonato é então calcinado, enquanto o

gás tem parte reciclada para a lixivia ção e parte oxidada

a enxofre elementar por processos convencionais/32/.

4.4. ARMAZENAMENTO

Como tratado anteriormente, os resíduos são subnetidos a pro

cessamentos que podem conduzi-los a uma aplicação posterior

ou simplesmente ao armazenamento adequado, quando passam a

ser denominados "rejeito".

Um dos maiores problemas na produção de ácido fosfórico é

a grande quantidade de rejeitos resultante, pois cerca de

2/3 do peso da rocha fosfática e 98% do ãcido sulfúrico são

convertidos em subprodutos pouco ou nada utilizáveis. A

maior parte desses rejeitos constitui-se do sulfato de cal̂

cio diidratado - CaSO, .2H.0 - ou simplesmente fosfogesso.

Sua quantidade é de aproximadamente 5 t/t P-O./l/.

Após a filtração o fosfogesso é lavado com água, sendo en

tão descarregado como uma lana contendo 18 a 35% de unidade
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livre. Jatos de água conduzem o material para um depósito, ou

é bombeado, ou flui por ação da gravidade para uma área de es

tocagem. Na. maioria das usinas de ácido fosfõrico por vvia-umi

da ou de beneficiamento de minério de urânio a lama de gesso

ê levada à uma área delimitada,como um dique, onde há decanta

ção do gesso e a água sobrenadante é coletada para novo uso

(Pig. IV-4). A água que circula com o gesso contêm quantida

des apreciáveis de fluoretos e P2°5'
 s e n d o saturada com rela

ção ao sulfato de cálcio. Os diques devem ser projetados e

criteriosamente construídos de modo a evitar que os lençóis

freáticos sejam contaminados por constituintes residuais noci

vos, tais como fluoretos e impregnação de ácido fosfórico

livre, que acompanham o fosfogesso/32/.

Para cada tonelada de rochafosfática consumida na produção do

ácido fosfõrico por via úmida são produzidas, aproximadamente,

l,5t de fosfogesso. Como nos países industrializados consome-

se, em cada um, de 1 a 2 milhões de toneladas dessa rocha por

ano nesse tipo de processo, a quantidade de gesso produzida é

extremamente alta.Portanto, é necessário estocar ou providen

ciar um destino final para todo esse material de rejeito, con

siderando-se os riscos ã saúde humana e a possível degradação

do ambiente,

O impacto de um contaminante lixiviável sobre um corpo d1 água

e, consequentemente, sobre a saúde, dependerá de vários fato

res tais como:

- a infiltração da água nos rejeitos através de chuvas, águas

superficiais ou sbterrâneas;

- a permeabilidade das várias regiões dos rejeitos, permi
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tindo que a água alcance a interface rejeitos/subsolo ;

- processos de precipitação química, adsorção e troca - !

iônica qué tendem a limitar a migração dos contaminan .

tes no subsolo e nas formações geológicas entre os re

jeitos e a massa d*água; i

- permeabilidade dessas formações geológicas;

- a dispersão do contaminante lixiviado na massa d'água ;

- a distância que o contaminante precisa migrar para a_l '

cançar a água; j

- a possibilidade de reações químicas entre a água do so

Io e o líquido infiltrado nos resíduos, causando a pre •

cipitação das espécies contaminantes;

- a diluição que ocorrerá na massa d'água, entre o ponto

em que o contaminante entra e o ponto onde a água ê re

tirada para uso;

- o uso da água para fins domésticos, irrigação ou depós_i

tos; !

- a quantidade do contaminante ingerida e sua toxidez pa

ra o organismo.
I
i

0 radônio pode ser bastante danoso â saúde e a meta é atin

gir uma redução substancial do seu fluxo : (1) através da

cobertura dos rejeitos ou enchimento dos poros com um mate
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rial, no qual haja baixo coeficiente de difusão, (2) pela

redução da área superficial, ou (3) alterando-se a estru

tura mineralôgica.

A lixiviabilidade dos contaminantes pode ser reduzida con

vertendo-se os minerais solúveis em substâncias refratã

rias, compactando-se os rejeitos com material suficiente

mente impermeável para evitar o fluxo de água ou aplican

do-se agentes que causem precipitação, absorção ou troca-

iõnica dos contaminantes ã medida em que forem liberados

das partículas/21/.

Vários problemas são comuns ã armazenagem dos resíduos,in

cluindo métodos de contenção, estabilização para prevenir

a erosão causada pelo vento ou água, controle da geração

de ácido líquido e da lixiviação de constituintes quina

cos, etc/26/. Chuvas pesadas podem resultar na ruptura de

diques que retêm rejeitos, ou na erosão de minérios e pi

lhas de resíduos estocados; então a água contaminada cora

metais pesados, urânio e seus produtos de decaimento pode

rá penetrar nas correntes de rios locais/33,34/.

O material radioativo pode migrar por vários mecanismos

como a dispersão das partículas mais finas dos rejeitos

pelo vento, difusão do gás radõnio e seus produtos de de

caimento na atmosfera, remoção dos resíduos por pessoas

intrusas, erosão e transporte pelas águas superficiais ou

infiltração de águas subterrâneas.

As ações corretivas devem eliminar ou reduzir substancia^



mente os riscos da radiação que essa migração de contami

nantes pode causar â população residente na vizinhança/35/.

Em função da grande quantidade e características dos ' re

jeitos produzidos faz-se uma redução de volume, norma line n

te por processos térmicos, como estudados no item 4.3.,ou

uma concentração dos componentes indesejáveis em uma pe

quena fração, que é então separada, ou um processamento

para remoção dos radionuclídeos. A redução de volume,acon

dicionamento ou imobilização dos rejeitos visam a sua con

versão em formas que sejam:

— resistentes ã lixiviação, mesmo em contato com água flu

ente;

- mecânica, física, química e radio logicamente estáveis em

todos os estágios de manipulação, transporte e estoca

gem/36,37/.

A produção de formas estáveis deve obdecer os regulamen

tos locais para transporte, armazenamento provisório e

deposição final dos rejeitos/38/.

0 confinamento dos radionuclídeos, para obter-se o grau

desejado de isolamento para armazenagem intermediária ou

final, pode ser feito incorporando-se os rejeitos no betu

me, em materiais plásticos ou vidro borosilicato/39,40/.

Os resíduos de digestão ácida são imobilizados eficiente

mente no cimento Portland e r.o vidro borosilicato/30/.A Ta
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bela lV-4 apresenta as práticas usadas era alguns países

pa^a tratamento e imobilização dos rejeitos contaminados

com radionuclideos.

A imobilização em cimento é empregada para rejeitos de

nível baixo, enquanto o betume é aplicado para nível mé

dio. Outros materiais são utilizados para rejeitos de ni

vel alto, como vidro, polímeros, etc./41/.

TABELA IV-4 Práticas Usadas no Tratamento e Imobilização de

Rejeitos Contendo Radionuclideos

PAIS

Alemanha

Bélgica

Estados Unidos

França

índia

Itália

Japão

Rtiino Unido

União Soviética

TRATAMENTO

Desconta
minação

X

P

P

X

Incine
ração

X

X

X

X

p

p

p

X

X

Redução
de

Tamanho

X

P

X

p

p

p

X

IMOBILIZAÇÃO

Cirento

X
 

X
X

X
 

1 
X

I
I 

1

Betume

I
X

 
1 

X
I

X
I 

1 
X

Outros

I
I 

1 
1 

1 
X

 
1 

X
I

X = práticas em uso

P » práticas propostas

Fonte/41/
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Para a deposição final dos rejeitos, especialmente do

fosfogesso, as práticas mais usuais são:

4.4.1. Lançamento no Mar e Rios

Em várias partes do mundo existem regulamentos con

trários ao lançamento desse material em correntes

de águas; em pequenos rios interiores, a proibição ê

total. Os rios nos quais o gesso é descarregado dire

tamente devem ser de maior fluxo e volume d'água, com

capacidade de dissolver efetivamente o material. Uma

dissolução intermediária pode ser necessária, já que

as autoridades competentes proíbem a descarga de Ia

mas concentradas nos rios.

Para rápida dissolução e boa dispersão do fosfogesso

na água do mar, o processo de borabearr.ento requer que

a concentração de sólidos seja de até 10% para sua

utilização. Estudos constataram que a água do mar ê

um solvente melhor para o gesso do que a água doce,

pois a sua solubilidade em águas marinhas é de cerca

de 3,5 o/l comparada a 2,3 g/l na água fluvial. Isto

torna possível dissolver-se uma considerável parte do

fosfogesso mantendo-se uma solução clara.

Em localidades próximas ã costa, as usinas de ácido

fosfórico têm permissão de descarregar o gesso no

oceano. 0 teor de sólidos da água de rejeito encon

tra-se usualmente abaixo de 5%, o suficiente para rá
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pida dispersão e dissolução na água do mar. Essa prática

é bastante utilizada nos Estados Unidos e em partes da

Europa, onde as usinas estão geralmente situadas nas re

giões litorâneas, ou estuários» ou ainda, junto a rios, eu

jas localizações facilitam a eliminação do gesso/1/. Os

modelos matemáticos, que são baseados nas análises de

riscos e de segurança para esta forma de estocagem defi

nitiva, levam em conta a diluição da radioatividade na

água, a reconcentraçao pelos organismos marinhos e os me

canismos de transferência para o homem/39/.

4.4.2. Depósito em Formações Geológicas

Um armazenamento eficiente é feito em cavernas rochosas,

consideradas como a principal alternativa/42/.

Essas formações geológicas propiciam o isolamento de

grande quantidade de resíduos contendo radioisótopos de

vida longa.

Velhas minas que já foram exploradas e abandonadas ofere

cem um bom local e espaço para o lançamento do f os foges

so produzido/11/.

4.4.3. Armazenagem na Superfície

0 método mais usado na indústria de mineração para o ar



mazenamento de rejeitos é o depósito no vale mais prõxi^

mo, ou pântano ou qualquer área mais isolada/26/.

A estocagem a céu aberto só i possível para os resíduos

de baixa atividade, sendo o método de menor custo.

Os rejeitos podem ser enterrados a pequena pro fundida

de, observando-se a contaminação de águas próximas/ 39/.

A espessura da camada de terra deve ser suficiente para

reduzir a emanação de radônio aos limites estabelecidos.

Essa cobertura só será efetiva quando não for perturbada

por homens, animais ou processos erosivos/35/.

Durante a vida de operação de uma usina de urânio, os

rejeitos devem ser estocados sob uma camada de 2m de

água para prevenir escoamento e dispersão pelo vento. Ao

encerrar as atividades, o sistema de retenção deve ser

estabilizado através de revegetação/43/.

Para material sólido não inflamável de baixa radioativi

dade, o depósito na superfície é o ideal pelo seu baixo

custo e baixas doses individual e coletiva. Concentra

ções na faixa de 100 - 3000 nCi/kg não causarão proble

mas/42/.
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Para estocar o fosfogesso a céu aberto, dois métodos po

dem ser seguidos; o primeiro leva-o até à área de des

pejo através de correias transportadoras; em outros

locais emprega-se o bombeamento do gesso previamente

misturado com água.

Em várias localidades usa-se armazená-lo em pilhas ou

colocá-lo em piscinas de rejeito/l/.

4.1.5. Aplicações do Fosfogesso

Na obtenção do ácido fosfórico via-úmida, o fosfogesso é

produzido em maior quantidade que o ácido. Infelizmente,

só com um bom tratamento prévio o fosfogesso apresenta

possibilidade de uso como um substituto do gesso natu

ral. Contudo, esse tratamento aumenta o seu custo e, por

vezes, torna o seu emprego economicamente inviável.

A Tabela IV-5 compara as composições do gesso natural e

fosfogesso. Mas, em países que não possuem depósitos de

gesso natural, pode ser ir.snos dispendioso o tratamento

do fosfogesso do que a ir.cortação do prineiro. Assim, vã

rias tentativas têm sido feitas para se encontrar uso co

mercial para o subproduto.
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TABELA IV-5 Análise Típica de Gessos

CaSO4 . 1/2 H2O

CaSO4 . 2 H20

ca3(PO4,2

CaF

S i 02

Fe2°3

Outras Impurezas

Total de Impurezas

Gesso Natural

6,73

92,36

Nil

Nil

0,39

0,15

Nil

0,37

0,91

Fosfogesso

<Nil)nda

92,84

2,25

2,66

0,95

0,01

0,79

0,50

7,16

a - não detectado

Fonte: / ! /

A Tabela IV-6 apresenta as aplicações usuais do sulfato de cál_

cio natural, as quais são tambérr. opções viáveis para o uso do

fosfogesso/44/.
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TABELA IV-6 ' Aplicações do Sulfato de Cálcio Na

tural

Reboco e produtos correlatos (construções)

Aditivos do cimento

Sulfato de amõnio

Condicionadores de Solos

Processos Ácido Sulfúrico,

Outros (enchimento, agente

Cimento e

secante,etc)

45%

43%

6%

4%

2%

Fonte: / 4 4/

Existem casos do emprego do cesso impuro em várias partes

do mundo como condicionador ou agente estrutural de solos

ou trocador de ions. Sua função é combater a alcalinidade

e salinidade, sendo particularmente efetivo em terrenos

com alta concentração de sódio, onde houve invasão do ocea

no/16/.

Espécies catiônicas cor>o o sódio tendem a ser adsorvidas

no solo, formando una crosta de partículas coloidais de

argila que bloqueia poros do solo, reduzindo a sua per

meabilidade/45/. Con a adição do fosfogesso, os íons de

sódio são trocados pelo cálcio/46/ e o colóide é flocula

do.
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Na+

[ Micela | + CaSO4 ^ Ca • \ Micela | +

Na+

Os sais formados podem ser lavados por irrigação. A cros

ta é então desfeita, a alcalinidade reduzida e a permea

bilidade restaurada. 0 gesso pode ser aplicado diretamen

te no solo ou na água usada para irrigar, sendo deseja

vel um material de granulometria fina, que se dissolva ra

pidamente/16/.

Da obtenção de ácido fosfõrico de rochas fosfáticas con

tendo urânio, o fosfogesso poderá estar contaminado com

Ra-226, ocasionando problemas radiológicos, em função da

concentração de rádio no solo, que são:

- o aumento de rádio no solo,resultante do uso por longo '

tempo, e a conseqüente exposição ã radiação dos traba

lhadores na agricultura;

- incerteza quanto ã transferência de rádio para o homem

via estimativa pelas colheitas;

- transformação da área agrícola em área residencial/27/.

Em 1975,consumiu-se 1.482.000 t de gesso na agricultu

ra, nos Estados Unidos. Cerca de 25 % desse total foi de

fosfogesso/48/.
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A rocha fosfática da Flórida contêm de 10 a mais de 200

ppm de Uranio/49/.

Em um estudo prévio, constatou-se que solos fortenente tra

tados com fertilizantes fosfatados continham níveis eleí

vados de U-238, acima daqueles esperados pelas medidas

de Ra-226 /50/.

É que o Ra-226, da série de decaimento do urânio, apre

senta propriedades similares às do cálcio, com relativa

mobilidade no solo/46/.

Para uma estimativa, considerou-se as conseqüências de

um caso hipotético na Califórnia, envolvendo aplicação

de grandes quantidades de fosfogesso no solo. O esquema

consistiu de uma aplicação inicial de gesso de 10t/acre,

seguida de aplicações anuais de 5t/acre.Considerando um

fosfogesso com teor de rádio de 15 pCi/g, numa profundai

dade de até 15 cm, poderia manter-se esse procedimento

por 100 anos antes do aumento de rádio no solo alcançar

o limite de 5 pCi/g estabelecido pelo órgão federal com

petente. Um lavrador de 40h/semana num campo contendo

5 pCi/g de rádio, estaria exposto ã radiação terrestre de

aproximadamente 7 uR/h acima da radiação natural, o que

resultaria numa dose de radiação anual de cerca de 15mrem,

o que eqüivale a 3% do limite recomendado para um traba

lhador individual numa área não controlada. O teor de

5 pCi/g de rádio no solo geraria concentração de radônio

no ar excedendo os limites propostos para exposição residen-

cial. Entretanto, essa exposição é predita baseando-se

em 75% de ocupação contínua; assim, esses limites não de

vem ser aplicados a agricultores por causa da natureza



sazonal do seu trabalho.

O a\imento do rádio estimado pelas colheitas num solo hipo

tético resultaria numa dose integrada à superfície do % os

so, por 50 anos, de l,4rem. Para indivíduos em áreas não

restritas, a dose anual para o osso ê de 2 rem. A conver

são do uso da terra para área residencial apresenta um po

tencial de preocupações. O solo com 5 pCi de rádio/g pode

gerar concentrações de filhos de radônio em construções ,

as quais podem exceder os limites estabelecidos para ocu

pação de moradias/47/.

Entretanto, a quantidade empregada para este fin é muito

pequena comparada com todo o fosfogesso disponível.

Outra aplicação do fosfogesso é no suprimento de indÚ£

trias de materiais de construção.

Um dos primeiros processos para utilização do fosfogesso

em matéria-prima para reboco foi desenvolvido por Gebrüder

GiuliniGmbH, de Ludwigshafen, Alemanha Ocidental.Este pro

duz sulfato de cálcio a - hemiidratado sendo o único pro

cesso via-úmida com usina comercial em operação contínua.

Consta essencialmente de três estágios: purificação do fos

fogesso, conversão a hemiídrato e posterior tratamento do

hemiidrato. Este hemiidrato pode ser usado em divisórias,

cimento para juntas, placas ou blocos de acabamento de in

teriores, e vários outros recobrimentos usados em constru

ção. O a- benúidrato , depois de seco, é também usado para

a indústria cerâmica, ataduras médicas e serviço dentário.

O processo ICI - Imperial Chemical Industries Ltda-do Rei



no Unido, usa a calcinação para produzir o material para

acabamento do B- hemüdrato , empregado na manufatura de

produtos prê-fabricados. Nesse processo o fosfogesso é

convertido a hemüdrato na faixa de 150 a 1609C em auto

claves, à pressão de 6 a 7 atm. Assim, 80% do fosfogesso

passa a hemüdrato em menos de três minutos/16/.

Muitos outros processos sâo utilizados para obtenção de

material para reboco ou acabamento, tendo o fosfogesso co

mo matéria-prima. Este material é classificado em quatro

grupos, de acordo com o British Standard 1191-1955/53/: re

boco Paris, reboco de gesso hemiidratnrio retardado, reboco

de gesso anidro e reboco Keene. O reboco Paris ( sulfato

de cálcio hemiidratado ) é o mais freqüentemente usado.

Devido à grande variedade de impurezas presentes, que afe

tam negativamente as propriedades do reboco, o fosfogesso

tem seu emprego limitado/44/.

Os cristais do gesso diidratado contêm fosfato ácido de

cálcio substituído no vértice, o que retarda o endureci

mento do reboco de parede.

O processo hemiidrato-diidrato produz um gesso com menos

impurezas que o diidrato, sendo que o primeiro pode ser

usado sem tratamento adicional - no caso a neutralização-

para acabamento de interiores/l/.

0 fosfogosso contém um pouco mais de radioatividade que

outros materiais de construção e o seu uso pode aumentar



as doses de radiação.para o público. A National Radiology

cal Protections Board - Inglaterra, estipula que a concen

tração de rádio em componentes acabados deve se limitar a

25 pCi/g e a produção e utilização deve ser monitorada pa

ra que a dose recebida pela população possa ser medida pe

riodicamente/45/.

O fosfogesso é usado como um aditivo no cimento para re

tardar o tempo de enrij ecimento, mantendo-o num estado em

que pode ser trabalhado durante um longo período; mas o

seu uso aumenta a rigidez do produto final. O gesso reage

com dois compostos no cimento que normalmente hidratariam

muito rapidamente - aluminato tricálcico e alumino -ferra

to tetracálcico - para formar compostos que se hidratam

vagarosamente, evitando a reação de "pega instantânea".

Este é o maior potencial de aplicação do fosfogesso depois

da manufatura de reboco. Entretanto, presentemente apenas

o Japão o usa extensivamente, estimando-se que 75% do ge£

so adicionado ao cimento provenha do fosfogesso. É neces»

sária uma purificação adequada para este fim, já que o

fosfato co-cristalizado e as impurezas de flúor afetam as

propriedades do cimento,retardando a pega e diminuindo a

dureza inicial. As partículas do gesso devem ter tamanhos

de 10 - 30 mm, que se apresenta como a granulorcetria óti

ma, após um processo de granulaçao /16/.

Outro emprego usual do fosfogesso é na fabricação de ei

mento. Além de outros componentes adicionados, o sulfato

de cálcio e o carvão têm o efeito de acelerar a taxa de
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dessulfurização no forno, ao promoverem outras reações,além

das principais, como: .

CaSO4 + SiO2 -* S0 2 + CaSiO3 + 1/2 0 2

Para a química do cimento Portland é importante a quanti

dade de sulfato que o constitui na determinação de suas

propriedades, e é de importância considerável assegurar que

a dessulfurização seja tão completa quanto possível. Isto

ê efetuado através de um controle rigoroso das condições

do forno.

Apesar do fosfogesso conter uma larga faixa de impurezas,

a maioria delas não têm um efeito danoso definido, ou se

apresentam em tão baixas concentrações quê não interferem

no processo de fabricação do cimento. As principais impu

rezas são: umidade, fosfatos e fluoretos residuais.

A concentração de fosfatos no fosfogesso deve ser mantida

a 0,5% de P2°s
 o u menos. O teor de flúor deve ser reduzi^

do à especificação máxima de 0,15% de F. O fosfogesso de

ve ser calcinado para eliminar a água de cristalização/54/.

Alguns trabalhos têm sido realizados usando-se a redução

bacteriológica do sulfato de cálcio. 0 obstáculo princi

pai ê a baixa taxa na qual se desenvolve este processo.Es

tas tentativas permanecem apenas no campo da curiosidade,

apresentando-se inviáveis numa escala própria para utili^

zaçüo econômica/4/.



O oxido de cálcio, que pode ser obtido da calcinaçaodo fos

fògesso, tem encontrado uso crescente na indústria de cons»

truções, agricultura, neutralização'e purificação de água

de rejeito. Havendo terras raras presentes, o oxido de cãl

cio tratado com cloreto de amônio saturado passa para a so

lução. As impurezas, incluindo as terras raras,concentram-

se no resíduo insolüvel. Então pode-se obter um concentra

do de terras raras, a partir do fosfogesso/53/.

A produção de sulfato de amônio pela reação de decomposi.

ção dupla entre o carbonato de amônio e o fosfogesso é

atualmente pouco usada, apenas em algumas localidades na

Europa. A produção desse fertilizante é bem antiga, mas

utilizando-se o gesso natural e não o subproduto. 0 método

preferido para obter-se o sulfato de amônio é pela neutra

lização direta com ácido sulfúrico.

Em países onde há escassez de enxofre, por exemplo, na In

dia, reage-se o gesso (CaSO4 . 2H-0) com amônio e C02 pa

ra produzir sulfato de amônio e carbonato de cálcio, um mé

todo conhecido como "processo Merseburg".

0 gesso natural ê a fonte preferida, mas, na sua falta ,uti

liza-se o fosfcgesso. 0 pequeno tamanho da partícula do

"gesso químico" ê uma vantagem sobre o natural, que preci

sa ser cominuído antes de ser usado.

Aplicando-se o fosfogesso no processo Merseburg, os maio

res problemas que surgem são na obtenção da taxa adequada

e reação completa, taxa de filtração do carbonato de cál.

cio apropriada e o crescimento dos cristais de sulfato de

amônio até um bom tamanho para separação e uso.
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t
Outra aplicação do fosfogesso é como matéria-prima para

ácido sulfúrico, pelo tratamento com silica à alta tempe

ratura. O co-produto, silicato de cálcio, é tuna possível

T matéria-prima para o cimento. Embora o método seja tec

nicamente viável, o alto teor de água no gesso, a corro

[ são provocada pelos fluoretos e os efeitos contrários do

_ teor de P0Oc na qualidade do cimento exigem maior cautela

I
*• no emprego dessa técnica. 0 investimento é também muito
f alto, comparado com uma usina padrão de ácido sulfúrico/1/.

[ 4.2. FOSFOGESSO DE ITATAIA-CEARÂ

A rocha fosfática de Itataia-CE, em sua maior parte,

| não sofreu alterações recentes. As famílias radioa

tivas nela presentes podem ser consideradas em equi

l líbrio, sendo a relação dos teores de Urânio e Tório

r de aproximadamente 10:1. O concentrado físico âes

sa rocha contém cerca de 30% de P2°5'
 5 0* d e C a 0» 7 %

de SiO-, 2% de Fe2O-, 2% de Aí̂ O-j e n t r e o s maiores

constituintes e, aproximadamente, 0,2% de U~Og(s 0,02%

de ThO2)-A composição do minério é dada na Tab.IV-7.

Esse concentrado é aberto por uma mistura de ácidos

| sulfúrico e fosfórico. Após o ataque, a fase aquosa

contém quase todo o ácido fosfórico, um pouco do ác_i

do sulfúrico, ferro, alumínio, um pouco de cálcio,

( urânio e tório. 0 rejeito sólido consiste de sulfa

to de cálcio diidratado, o fosfogesso, e silicatos
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TABELA IV-7 Composição do Minério de Itataia,CE

Composição

CaO

SÍO2

P2°5

M2°3

Fe2°3

dgO

Ü3°8

i Química

35,6

22,8

14,9

5,96

4,23

1,29

0,114

Composição Mineralõgica

Apatita

Calcita

Argila/

Sericita

Feldspato

Quartzo

Goethita

Mica

Grafita

Outros

36

21

18

8

4

4

4

1

4

Fonte : /59/
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[ insolúveis/54/.

[ Neste tratamento do concentrado fosfático o equilíbrio ra

dioativo é fortemente rompido.

O rádio ê encontrado no gesso, como esperado, por sua seme

lhança química com o cálcio. O sulfato de rádio é o maio

; =-- ••'"" insolúvel dos sulfatos conhecidos. Sua solubilidade em

água, a 259C, é de 2 x 10" g/100g.

r Devido ã sua pequena solubilidade o sulfato de rádio pode

manifestar, dentro de certas condições, propriedades coloi^

r dais/55/.

Como a presença de rádio no fosfocesso de ihataia vem crian

do problemas na sua manipulação, foi feita uma estimativa

teórica do rádio total pela Divisão de Química do CDTN -

' Nuclebrãs, chegando-se à conclusão de que somente é necej»

sária a determinação do Ra-226.

.-.:•,.... As conclusões apresentadas foram:/54/

1- Os radioisõtopos da família do urânio que podem trazer

problemas são o Ra-226 s o Pb - 210.

2- Como o tório (Th-2 32 : 1,39 x 1010a) ten meia vida txSs
9

vezes mais do que a do urãr.ío (U-238 : 4,49 x 10 a), e

está presente em teores dez vezes menores, sua participa

ção será desprezível (a família recomposta decairá com

5,7 anos).



3- Como todos os isótopos do radio terão comportamento idên

tico diante de qualquer tratamento químico e como o teor

de Ra-224 depende fortemente da historia da amostra, a

medida de rádio total não tem sentido. Quando muito,pode

riam ser experimentadas as medidas de Ra-226 e Ra-228,se

a análise deste último for possível.

4- A atividade específica do Ra-226 no gesso seco foi calcu

lada cm 14 Bq/g, correspondendo a 380 pCi/g. A Tabela

IV-8 faz uma comparação dos teores de Ra-226 em várias

amostras, incluindo-se o fosfogesso de Itataia. A ativi_

dade específica do Po-210 será a mesma, enquanto a do

Ra-228 será 30 vezes menor.

Mediante estas informações, foi proposta vur.a pesquisa visan

do a descontaminação do fosfogesso produzido no beneficia

mento do minério de Itataia-CE (Fig. IV-5) e seu aproveita

mento econômico, bem como a proteção ambiental/56/.

Analisando-se que para cada tonelada de concentrado fosfáti

co resultam 1,3 toneladas de fosfogesso, tal quantidade de

material reforça a importância deste trabalho, em função da

necessidade de se descontaninar este subproduto e/ou recupe

rar economicamente valores nele disponíveis/12/.
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TABELA IV-8 Concentração de Ra-226 em Amostras' de

Diversas Fontes

Amostras

Rocha - Idaho

Rocha - Flórida

Pó da Usinaa

Bolo Retido no Filtroa

Fosfogesso - Idaho

Fosfogesso - Flórida

Fosfogesso - Flórida Norte

Fosfogesso-Flórida Central

Fosfogesso - Itataia -CET

Produtos

Solo - Alberta

0

0

1;

Bq/g

,8 -

1,5

1,5

3.700

,5 -

0,52

0,97

14

1

0

1

0,06 - 0,

0,03

,2

,6

,6

10

PCi/g

21,6

13,5

29,7

1,6

—

40,5

40,5

105

—

—

14

26

380

-

0,8

32,4

16,2

43,2

2,7

a Beneficiamento do Mirério de Urânio

b /54/

Limite para Ra-226 no solo : 5 pCi/g
Limite para Ra-226 em áreas abertas ("openlands") < 5 pCi/g

Fonte : /57/
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MINÉRIO DE ITATAIA

MOAGEM E DESLAMAGEM

I
FLOTAÇÃO

CONCENTRADO

URÂNIO-FOSFÁTICO

ABERTURA QUÍMICA

í LICOR A
l URÂNIO-FOSFÁTICO J

EXTRAÇÃO

COM SOLVENTE

RE - EXTRAÇÃO

E PRECIPITAÇÃO

( CONCENTRADO DE

URÂNIO « YELLOW-CAKE

LAMAS

REJEITOS

J

-J FOSFOGESSO

J7 .
- J ACIOO FOSFORICOORICO V

FIG: I V - 5 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE BENEFICIAMÇNTO DO MINÉRIO DE ITATAIA- CE

Fonte : /56/
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• CAPÍTULO V

PARTE EXPERIMENTAL

Concluindo o tratamento teórico do trabalho, foram seleciona {

dos alguns processos a serem aplicados ao fosfogesso de Ita '

tala, visando a separação/recuperação do rádio, tendo em vista

as conclusões do item 4.2. |
i

í
Para o desenvolvimento da pesquisa projetou-se ura diagrama glo j

bal de atividades (Fig. V-l) objetivando racionalizar o trabi» I

lho prático. j

As amostras de fosfogesso do minério de Itataia-CE, foram for '

necidas pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear ;

da Nuclebrás.

1. EQUIPAMENTOS j

Í

. Potenciõmetro - COLEMAN - Modelo 39; ;
j

. Estufa FABRE - Modelo 119; j

. Mufla LAVOISIER - Modelo 400B; j

. Chapa Elétrica - QUIMIS; í

. Centrífuga - FANEN - Modelo 208/N;

. Conjunto Rota-vapor IKA-WERK D-7813 I

. Balança Analítica - SARTORIUS;

. Termobalança - PERKIN-LEMER - Modelo TGS-1; I

. Equipamento de Difratometría e Fluorescência de Raios X

RIGAKU - Modelo GEIGERFLEX;

. Agitador Magnético;

. Peneiras Granulometricas - FOBRÂS;
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. Conjunto Contador*Honocanal - CRTEC, Modelo - 486, aco

piado a um Detector de Cintilação NaI (Tfc) 3" x 3"; \
i

. Filtro Millipore VMWPO - 4700;

. Detector Proporcional PC-1 - ALFA;

. Detector Proporcional PC-3 - BETA.

2. REAGENTES

. Ácido clorídrico - Merck;

. Ácido nitrico - Merck;

. Ácido sulfúrico - Merck;

. Clorofórmio - Merck;

, Cloreto de bário - Merck; '

. 8-Hidroxiquinoleina - Merck;

. Hidróxido de amõnio - Merck;

. Hidróxido de sódio - Carlo-Erba;

. Peróxido de hidrogênio - Merck;

. Carvão vegetal;

. Carvão ativo - B. Herzog;

. Tioacetamida - Merck; !

. Benzeno-Reagen;

. Ciclo-hexano - Merck;

. Ácido fluorídrico - Carlo-Erba;

. Resina catiônica Amberlite - IR 120 - Qeel

Todos os reagentes são de grau P.A.



3. ANALISES PRELIMINARES DO FOSFOGESSO

3.1. ESPECTROMETRIA DE RAIOS X E ANÁLISE POR VIA-ÜMIDA

A análise espectrométrica de raios X apresentou os

seguintes resultados (Fig. V-2 e V-3):

* Fluorescência

- Constituintes Maiores : Ca e S

- Constituintes Menores : P, Si e Fe

- Traços : Sr, Ti, K e AH

. Difração

- Gipsita : CaSO4 . 2 H20

Anidrita : CaSO4

Bassanita : 2 CaSO4 . 2

- Brushita : CaHPO4 . 2

A Tabela V-l define a composição do fosfogesso, re

sultante da análise por via-úmida.



n « NK o « • Q 2e°

F i g . V - 2 - ESPECTRO DE FLUORESCENCI A - RAI05 X
DO F0SF0GESS0.
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TABELA V-I - Análise por Via-Omida do Fos foges so

COMPONENTE

CaO

S i 02

Fe2°3

A£2°3

P2°5

MgO

S

u

% EM PESO

30,10

3,43

0,29

0,45

1,10

nd*

16,10

0,01

nc não detectado



Essa composição do fosfogesso de Itataia compara-se

à de outros fosfogessos (Tab. V-2), representantes

típicos das fontes mencionadas.

TABELA V-2 Composição de Diversos Fosfogessos

Fonte da Rocha

Flórida

Tennesse

Morocco

Morocco

Kola Peninsula

Itataia-CE

Componentes-% em peso

(base anidra)

S

16,9

20,6

22,4

17,1

18,0

16,1

CaO

40,2

39,4

40,9

30,2

30,9

30,1

SiO2

11,8

7,5

-

1,2

0,7

3,4

A*2°3

0,4

0,6

-

1,7

0,5

0,5

Fe2°3

-

0,4

-

0,7

0,3

0,3

P2°5

0,9

1,9

1,5

-

-

1,1

F

-

0,4

1,3

-

-

-

Fonte : /I/
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3.2. TERMOGRAVIMETRIA

A análise termogravimêtrica, com aquecimento até

5009C, está expressa na Figura V-4.

Este termograma confirma a forma diidratada do fos

fogesso (CaSO4 . 2H2O).

3 . 3 . DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE RADIOCONTAMINAÇÃO

Amostras do fosfogesso foram analisadas por conta

gem integral em um conjunto monocanal ORTEC -Modelo

486. Efetuou-se várias medidas em diferentes datas,

o que resultou numa boa estimativa do nível de ra

diocontaminação do fosfogesso (Tab. V-3).

- Condições em que foram executadas as medidas:

. Modo : Integral;

. Tempo : 4.000 r.egundos;

. Janela: 0,5 V;

. Alta voltagem : 1600V;

. Ganho fino : 16,0V;

. Ganho grosso : 5,5V;

. Linha base : 1,0V.

As medidas executadas no trabalho são dadas m pCi/g

(picocurie por grama) e sua equivalência em Bq / g
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(Bequerel por grama), sendo esta última a unidade inter

nacional mais recente; cuja correspondência ér

1 Bq 1 dps 27,027 pCi

TABELA V-3 -Nível de Radiocontaminação Global do Fosfo

gesso de Itataia - CE

Data
Mês / Ano

03/83

04/83

05/83

06/83

07/83

08/83

09/83

10/83

11/83

05/84

06/84

11/85

01/86

Raâiocontaminaçao

pCi/g

3150

5040

5051

5123

5172

5157

4928

4854

4485

3837

3561

3060

3492

Bq/g

117

186

137

190

191

191

182

180

166

142

132

113

129

MÉDIA [ 4378 4400 pCi/g " 163 Bq/g ]
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A análise a e 3 totais foi realizada no CDTN-Nuclebrás ,

sendo a atividade a igual a 416 pCi/g (15,4 Bq/g) e a ati

vidade 0igual a 813 pCi/g (30,1 Bq/g).

4. OPERAÇÕES UNITÁRIAS

4.1. COMINUIÇAO

As amostras de fosfogesso foram fornecidas pelo

DETM-Departaraento de Tecnologia Mineral, do CDTN, Nu

clebrás.

Na sua preparação inclui-se uma etapa de cominuição,

sendo as partículas produzidas na faixa média de ta

manhos de até 1,0 nun. As amostras são levadas ã estu

fa na forma de uma lama. São retiradas após um certo

tempo e se apresentam sob a forma de um pó seco, de

cor rosa claro.

4.2. CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÊTRICA

Amostras de fosfogesso foram submetidas â uma classjl

ficação granulometrica. As peneiras escolhidas foran

de 20, 60, 100, 120, 200 e 325 mesh Tyler, pois de

acordo com Boontje/2/ os contaminantes encontram - se

mais concentrados nas partículas mais finas.
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As Tabelas V-4 e V-5 apresentam as sete frações obtjL

das do peneiramento de duas amostras de lOOg de fos

foges so. Tomou-se lg de cada fração para contagem no

conjunto monocanal.

A primeira série de frações analisada pela Nuclebrás,

forneceu as atividades alfa e beta totais de cada fai

xa granulométrica, relacionadas na Tabela V-6.Para e£

te procedimento foram colocadas 100 mg de amostra em

uma plaqueta de pequena área, obtendo-se uma película

homogênea com densidade superficial média de 5,2mg/

cm2.

A Figura V-5 apresenta a distribuição granulométrica

de um "fosfogesso t íp ico" . Locando-se neste gráfico

os dados obtidos para as duas sér ies de frações do

fosfogesso de I t a t a i a , nota-se a similaridade de com

portamentos.

TABELA V-4 Classificação Granulométrica do íosfogesso - Amostra 1

fração

1

2

3

4

5

6

7

Mesh-Tyler

+ 20

+ 60

+ 100

+ 120

+ 200

+ 325

- 325

Faixa (mn)

> 0,84

0,25 - 0,84

0,149 - 0,250

0,125 - 0,149

0,074 - 0,125

0,044 - 0,074

< 0,044

Massa(g)

2,4

2,0

17,0

1070

35,0

21,0

12,0

pCi/g

7242

9207

4224

3672

3801

460í>

11043

Bq/g

268

341

156

136

141

170

409

Total = 99,4g
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TABELA V-5 Classificação Gramlanêtrica do Fosfogesso - Mostra 2

FraçSo

1

2

3

4

5

6

7

Mesh-Tyler

•I- 2 0

+ 60

+ 100

+ 120

+ 200

• 325

- 325

Faixa (mn)

> 0,84

0,25 - 0,84

0,149 - 0,25

0,125 - 0,149

0,074 - 0,125

0,044 - 0,074

< 0,044

Massa (g)

4,0

2,3

16,2

2,8

29,0

29,1

15,5

pCi/g

6984

8358

3933

3831

3567

4035

9708

258

309

146

142

132

149

359

Total » 98,9g
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TABELA V-6 Análise das Radiações a e 6 Totais das

. Frações Granuloraetricas do Posfogesso

Fração

Meshh**)

4 20

4 60

4 100

4 120

4 200

4 325

- 325

Total

Atividade Alfa ( a )

pci/g

435 - 65

597 - 65

349 * 49

281 - 43

314 - 46

368 - 51

938 - 89

416 - 57

10~3 Bg/mg

16,1 - 2,4

22,1 í 2 ,4

12,9 - 1,8

10,4 1 1,6

11,6 - 1,7

13,6 - 1,9

34,7 - 3 ,3

15,4 Í 2 ,1

Atividade Beta ( 0 )

pci/g

927 1 86

1173 1 103

719 t 76

622 1 70

570 1 73

643 - 73

1535 - 124

814 * 84

10~2 Bg/mg

3,43± 0,32

4,34 Í0 ,38

2,66 Í0 ,28

2,30 Í0,26

2,11 Í0,27

2,38 Í0,27

5,68 -0,46

3,01 Í0,31

O fator da auto-absorção alfa para as condições de análise

foi calculado em 0,49.

Os erros apresentam nível de confiabilidade de 95%.

Limites de deteção ; Alfa - 1 x 10 Bq/mg

Beta - 0,5 x 10" Bq/mg
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A Figura V-6 representa uma associação das Tabelas V-4

e V-6, demonstrando,, nitidamente, a relação entre as

frações granulometricas e as atividades gama,alfa e

beta.

Os resultados do estudo granulometrico contrariam em

parte a literatura/3/, pois:

- os grânulos maiores (frações + 20 e + 60 mesh)apre '

sentaram atividades mais altas do que aqueles ime

diatamente mais finos ( * 100, + 120, + 200 e +

325 mesh).

- os grânulos menores que 325 mesh (fração - 325),fi >

níssimos, forneceram as maiores atividades [J. ,& e '
I

y) das séries das sete frações. *

Em função dessus resultados, considerações relevan •
i

tes devem ser feitas quanto ao armazenamento ou des \
í

tinação final desse fosfogesso: ;

í

a) Executando-se um peneiramento prévio divide-se o \

material em dois lotes : o primeiro, das frações '
f

1, 2 e 7, correspondente a apenas 16% da massa to >

tal, mas que concentra cerca de 63% da radiocon

taminação; o segundo engloba as frações 3, 4, 5 e

6, com 84% da massa total e menor radiocontamina-

ção;

b) A armazenagem em separado, do primeiro lote requer

recipientes ou locais menores do que aqueles para
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o depósito do fosfogesso total;

c) Menores gastos em embalagens blindadas, jâ que os con
*

taminantes estão concentrados em uma pequena massa;

d) Separando-se as frações 1, 2 e 7,a parte restante de

material, que constitui cerca de 84% da massa, pode

ser manipulada com menor exposição dos trabalhadores ;

à radiação;

e) Maior cuidado deve -ser tomado em armazenagem a céu aber '

to, pois chuvas e ventos arrastam, preferencialmente ,

as partículas mais finas, onde estão mais concentrados

os radiocontaminantes. ;

5. PROCESSOS UNITÁRIOS

5.1. PROCESSOS FÍSICO-QUlMICOS

: •

f
f

5.1.1. Tratamento Térmico !

No desenvolvimento da pesquisa de descontamir.ação do

fosfogesso, a etapa seguinte foi o tratamento térnú

co. Estudou-se o comportamento da radiocontaminação

em função da temperatura, tanto para o fosfogesso

normal quanto para as sete frações resultantes da

classificação granulométrica.(item 4.3.4).
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De acordo cora Nesmeyanov /5/ , uma das causas da radiocon

taminação de determinadas amostras minerais é a oclusão

de Rn-222 nos defeitos da rede cristalina, durante a sua

formação.

Uma amostra de 2g de fosfogesso, foi aquecida em mufla

a 200, 300, 400, 600 e 8009C por um período de 30 mi nu

tos em cada temperatura. Para cada estágio, determinou -

se a perda de massa e a descontaminação produzida (Tab.

V-7).

TABELA V-7 Perda de Massa e Descontaminação

para uma Amostra de Fosfogesso

Tratamento
TPTTBÍOO

200 9C

300 ÇC

400 9C

600 «PC

800 9C

Perda de
Massa

13%

15%

16%

19%

20%

Atividade

PCi/g

5394

5409

5268

3846

2790

Bq/g

200

200

195

142

103

Descontaminação

-

25%

45%

Atividade Inicial do Fosfogesso * 5073 pCi/g * 188 Bq/g
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A cor inicial do fosfogesso é rosa claro. À medida que

se processa o aquecimento hâ mudança da cor para cinza.

Em torno de 800 ÇC, o fosfogesso apresenta aspecto úmido

e possui coloração rosa intenso.

Diferentes amostras de fosfogesso foram aquecidas a 200,

400, 600 e 800 9C, em períodos de 30 e 60 minutos,confor

me a Tabela V-fi.

TABELA V—8 Descontaminaçao do Posfogesso em Função

da Temperatura e Tempo de Aquecimento

Teinpera ti ira
(9C)

200

400

600

800

Tempo (min)

30

60

30

60

30

60

30

60

Descontaminaçao
Média (%)

2
2

2

2

24

28

75

77
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Mediante os resultados, observou-se que a descontantinação

cresce muito lentamente de 200 a 6009C e depois há um

acréscimo brusco de 600 a 8009C. Mostrou-se ainda indepen

dente do tempo de aquecimento na faixa de 30 a 60 minu

tos. Definiu-se a temperatura de 8009C e o período de 30

minutos como as condições ideais para o tratamento têrmi

co do fosfogesso.

Amostras de fosfogesso e cada uma das 7 frações do penei

ramento foram submetidas diretamente a 8009C durante 30

minutos. A Tabela V-9 apresenta um resumo das experiências.

TABELA V-9 Comportamento do Fosfogesso e Frações à Tempera

tura de 800 9C

Amostra
(mesh)

Fosfogesso

Fração + 20

Fração + 60

Fração +100

Fração +120

Fração • 200

Fração • 325

Fração-325

Atividade (pCi/g)

25ÇC

4950

6273

7989

3807

3867

3471

3894

9390

após 8009C

1233

690

1473

564

435

741

714

1758

Descontam!
nação (%)

75

89

82

85

89

79

82

82

Perda cs

Massa
(%)

20

20

26

21

21

19

20

18

Média ar 83% 21%
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A perda de massa média de 21% (Tab-V-9) confirma a libera

ção das duas moléculas de água de cristalização do fosfo
i

gesso (Caso* . 2H-0) , guando aquecido a 8009C, pois tetv- I

se:

CaSO4 . 2H2O . * . PM = 172 g/ mol

2H-0 = 36g . * . (-Ü) x 100 a 21%
* 172

No decorrer da pesquisa surgiram algumas dúvidas quanto

a forma em que o Rn-222 se apresenta nas amostras: seria

simplesmente o gás ocluido, com o equilíbrio radioativo

já rompido, ou se ele se formaria a partir do Ra-226. Pa

ra confirmação, foram aquecidas a 8Q09C, por 30 minutos,

cada uma das amostras mencionadas na Tab. V-9. Selou-se

lg de cada fração em tubo de ensaio. Essas condições fo

ram usadas como referência zero de radônio ou emanações.

Também lg da fração - 325 4=k, sem aquecimento, foi incluí^

da na série, para comparação do crescimento do radônio.

Acompanhou-se por contagens no conjunto monocanal as amos

trás seladas, por um período de 30 a 40 dias.

A Tabela V-10 sintetiza os resultados das análises cons;

tando também o acompanhamento de amostras aquecidas a 300

e 6009C, antes de serem seladas.

Diante dos resultados, observa-se que, após 20 dias, tan

to o fosfogesso quanto suas frações apresentam, pratica-

mente, a radiocontaminação que possuíam antes do aqueci



TABELA V-10 Comportamento da Radiocontaminação das Amostras de Fosfogesso,
apôs o Aquecimento a 300, 600 e 8009C, em Função do Tempo de
Armazenagem

DIA

0

5

10

15

20

25

30

flntesde
flquecer

A T I V I D A D E ( p C i / g )

8009C

FDSFO-
GESSO

1323

4917

6270

6564

6720

6570

5670

4950

F*+ 20

690

4272

7602

8520

3640

7458

6891

6273

F + 60

1473

7116

9132

10365

11001

9588

8988

7989

F + 100

564

2913

4674

4920

5100

4251

4077

3807

F + 120

435

3462

4461

5022

4980

4167

3945

3867

F + 200

741

2976

4224

4602

4140

3996

3774

3471

F + 325

714

2373

4089

4236

4350

4191

4143

3894

F - 325

1758

7227

10014

10722

11286

10644

9960

9390

6 0 0 9 C

FOSFO-
GESSO

3846

5217

6120

6549

6789

6564

6480

5073

3 0 0 9 C

FOSFO-
GESSO

5409

6084

6384

6543

6702

6642

6528
*

5073

Sen
Aquecer

F - 325

9390

9453

9750

8859

8052

8511

8223

9390

* F « Fração inesh)
Condições : Amostras Seladas
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mento. Logo, o tratamento térmico como uma operação isola

da, na faixa até 8009C, é insuficiente para uma desconta

minação eficaz deste fosfogesso.

A Figura V-7 mostra o crescimento do Rn-222 em duas fra

ções, de + 20 e + 60 ±4, exemplificando o comportamento

de todas as outras amostras. Este fato comprova que o

Rn-222 não estava simplesmente ocluido, mas fazia parte

da série radioativa em equilíbrio.

Novamente os resultados demonstram uma discordância da li

teratura que considera efetiva a descontaminação obtida

por aquecimento/ no que diz respeito ã faixa de até 8009C.

5.1.2. Lixiviação

Outra técnica pesquisada para descontaminação do fosfoges^

so foi a lixiviação em águas e em meios ácido e alcalino. As

temperaturas escolhidas foram : 259C, 509C e (5-10)9C. O

tempo variou de 1 a 7 horas. Utilizou-se ainda a relixi.

viação, sempre determinando-se a perda de massa por disso

lução e a descontaminação produzida.

Nesta parte do trabalho procurou-se desenvolver um processo

de lixiviação que fosse econômico/ rápido e sinples.

A- LIXIVIAÇÃO EM ÁGUAS

As amostras de fosfogesso foram pesadas em triplicatas
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(l,Og /Amostra). Para este meio lixiviante foram usa

das águas de abastecimento»destilada e deionizada. Adi. L

cionou-se 50 ml de água de abastecimento ao primeiro

grupo de amostras a 259C, deixando-se em agitação mecâ

nica por 2 horas. Procedeu-se então a filtração, secan
i

do-se os resíduos em estufa a 1109C. A seguir, estes fo

ram pesados e analisados no contador monocanal de cin

tilação, para se determinar o nível de radioatividade.

O fosfogesso utilizado como amostra inicial, foi toma

do como a referência de 100 % de radiocont amina cão.

Os respectivos filtrados evaporados para a redução de

volume até cerca de 5 ml, também foram lidos no conta

dor monocanal. - „

Em seguida repetiu-se o mesmo processamento fisico-quí

mico para as temperaturas de ( 5-10 )9C, mantido em ba

nho de gelo, e 509C, por aquecimento com termostato.

0 procedimento para as águas destilada e deionizada

foi o mesmo descrito para a de abastecimento. Os resul

tados compõem a Tabela V-ll.
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TABELA V-ll Lixiviação de Amostras de Fosfogesso em Águas

de Abastecimento, Destilada e Deionizada

Temperatura
í 9C )

25

50

( 5-10 )

% Média

de

Dissolução

Descontandnação

Dissolução

DescontamLnação

Dissolução

Desoontaminação

Abasteci
inento

27

20

34

38

26

33

Á G U A S

Destilada

23

42

28

49

28

27

Deionizada

27

39

26

53

22

29



116/198

Os eluídos contados no conjunto monocanal não apresenta

ram medidas significativas, ficando a nível da radiação

de fundo. '

Analisando-se os resultados, observa-se que a água dei o

nizada apresentou o melhor índice de descontaminação.Sob

o ponto de vista econômico, a lixiviação cora água destî

lada, a 259C, apresentou-se superior, com 42% de descon

taminação e 23% de dissolução.

Para análise do decréscimo da contaminação, deve-se le

var em conta a quantidade dissolvida do material, pois

uma parte da descontaminação é atribuída à perda de mas

sa por dissolução. Face aos resultados obtidos, deve-se

ter bastante cuidado com o armazenamento do fosfogesso a

céu aberto, pois pode ocorrer a sua dissolução por águas

de chuva, umidade e transporte até rios próximos, provo

cando um aumento da radiação ambiental.

B- LIXIVIAÇÃO EM MEIO ÃCIDO

0 procedimento experimental foi semelhante ao descrito

para a lixiviação em águas. Os lixiviantes utilizados fo

ram soluções de HC2, e H2SO^, em concentrações de 0,5 e

1,0 %.

As amostras em triplicatas foram lixiviadas nas tempera

turas de 259C, 509C e (5-10) ?C, também usando volumes de

50 mi., para cada ura dos ácidos a 0,5 e 1,0%.
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A Tabela V-12 apresenta os resultados obtidos.

TABELA V-12 Lixiviação de Amostras de Fosfogesso em

Heio Ácido

iic)

25

50

( 5-10 )

% Média

de

Dissolução

Descontandnação

Dissolução

Descontaminação

Dissolução

Desoontaminaçâb

BCfc

0,5 %

58

58

65

72

42

28

1,0 %

77

59

83

81

65

45

0,5 %

29

37

29

33

22

31

1,0%

42

38

30

35

23

32

Baseando-se na Tabela V-12, concluiu-se que a lixiviação

com essas soluções ácidas não apresentou bons resultados,

pois o nível de descontamínação foi quase sempre o mesmo da

porcentagem de dissolução.
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C- LIXIVIAÇAO EM MEIO ALCALINO

A marcha analítica foi idêntica às anteriores.As solu

ções alcalinas empregadas foram de NaOH, em concentra

ções correspondentes a pH8 e 10, medidos em potenciõ

metro Coleman, Modelo 39. Os resultados encontram-se

na Tabela V-13.

TABELA V—13 Lixiviação de Amostras de Fosfogesso em

Meio Alcalino

<9C )

25

50

( 5-10 )

% Média

de

Dissolução

Descortamnação

Dissolução

Descontaminaçao

Dissolução

DescontâRÓnação

Na

pH 8

26

28

26

19

22

25

3H

pH 10

25

27

35

8

19

12

Os resultados obtidos através dessas lixiviações alcali

nas não foram significativos para a descontaminaçao deste

fosfogesso, apresentando índices percentuais muito baixos,

conforme Tab.V-13.
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5.1.3. Processos Conjugados:

Tratamento Térmico - Lixiviação - Troca iõnica

Mediante os resultados apresentados na descontaminação do

fosfogesso por tratamento térmico e lixiviação r era varia

das condições, foi proposta a utilização desses processos

conjugados, incluindo-se também a troca iõnica.

Conforme a pesquisa de Masson/4/, ao fosfogesso acrescen

tou-se l,Og de carvão ativado, aquecendo-o em mufla a 8009C,

durante 60 minutos. Após este tratamento térmico, foram

adicionados 100 mí. de HCJt 0,5%, submetendo o sistema à li_

xiviação com agitação mecânica, por períodos variando de

1 a 7 horas, à temperatura ambiente. Borbulhou-se ácido

sulfídrico no meio. Posteriormente foi utilizada a tioace

tamida - CHgCSNH, - que é um composto sólido que produz o

ácido sulfídrico diretamente na solução ácida, dispensan

do o borbulhamento.

O carvão em pó, aquecido com o fosfogesso, tem a finalida

de de reduzir o CaSO4 a CaS, segundo a reação:

CaSO4 + 2 C • CaS + 2 C02

A lixiviação em presença de H2S faz com que o CaS passe a

Ca (SH)2.6 H20, que é hidrossolúvel.

Depois de ser lixiviado, o material foi filtrado. Passou-

se a solução resultante em uma resina catiõnica, sódica -

Amberlite IR 120 - retendo-se nessa coluna o cálcio e o
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I
i

rádio presentes. - [

Nessa etapa de troca iônica tem-se a reação: ,

Ca (SH)2 . 6 H20 + Na2R t 2 NaHS + CaR . ,

Deste modo, o hidrossulfeto de sódio tornou-se o primeiro i

eluído retirado da coluna.

Em seguida eluiu-se o Ca com solução de NaCl 2N, re

colhendo—se o CaCl- como produto e reativando—se a resina

sódica.

Cerca de 50 ml de NaHS e igual volume de CaCÍ.» foram leva

dos ã estufa, a 1209C, e os sólidos resultantes selados

em tubos de ensaio. As amostras foram contadas no conjun

to monocanal, durante um período de 30 dias. i

Tanto o CaC&2 quanto o NaHS apresentaram resultados da

ordem apenas da radiação de fundo. .

As modificações introduzidas nesses processos conjugados ;

constaram de:

. uso de carvão ativado e vegetal pulverizado; :

. uso de H2O2 misturada ao fosfogesso, antes do aguecimen |

to ; j
i

. diferentes massas iniciais de fosfogesso; :
í

. proporções variadas de carvão para fosfogesso, de 1:1 , j
I

2:1, 3:1; j

. diferentes tempos de contato na coluna de troca iônica; •
i

. períodos de lixiviação : 1,4, 5 e 7 horas.
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Os três processos conjugados - trataaiento térmico, li

xiviação e troca iônica - compõem o esquema geral mostra

do na Fig. V.8.

FIGURA V-8 Esquema Geral dos Processos Conjugados

Aquecimento
800 9C/ 1 h

Lixiviação
HC«. 0,5%

Eluído
(Liquido)

—©

Troca
Iõnica

í
19 Eluído

( NaHS )
29 Eluído
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O passo seguinte foi verificar qual das etapas desse pro

cessamento estaria sendo mais eficaz para que os produtos

CaC*2 e NaHS apresentassem contagens apenas da ordem da

radiação de fundo. Para isso executou-se cada parte, in

terrompendo sempre que necessário para análise. Cada um

dos produtos coletados foi lacrado em tubos de ensaio e

acompanhado através de medidas no conjunto monocanal.

Os resultados de algumas análises, com modificações intro

duzidas no processo geral, são apresentados nas tabelas

seguintes.

1- 3g de fosfogesso (sem aquecimento) + 100 mi de

HC£ 0,5% •* lixiviação por 7 horas

Fosfogesso inicial = 4644 pCi/g

TABELA V-14 Processamento do Fosfogesso - Análise 1

Período
(dias)

0

5

10

15

20

25

30

R A D I O C O N T A M I N A Ç Ã O

Eluído Seco

pCi/g

3780

6120

7386

7914

8187

8034

7893

Bq/g

140

226

273

293

303

297

292

Resíduo

pCi/g

2001

2490

2925

2979

2994

2793

2736

Bq/g

74

92

108

110

111

103

101
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Nesta análise, tanto o elúldo da lixiviaçâo quanto o seu

resíduo não apresentaram descontaminaçao eficaz, apôs 30

dias selados.

2- 2g de fosfogesso (sem aquecimento) • 100 mt de

HCl 0,5% * lixiviaçâo por 5 horas

Fosfogesso inicial = 4685 pCi/g

TABELA V-15 Processamento do Fosfogesso - Análise 2

Período

(Dias)

0

5

10

15

20

25

30

R A D I O C O N T A M I N A Ç A O

Eluído Seco

PCi/g

1470

3009

3132

3492

3378

3639

3660

Bq/g

54

111

116

129

125

135

135

Resíduo

PCi/g

2415

2940

3294

3609

3594

3525

3702

Bq/g

89

109

122

134

133

130

137

As reduções na massa inicial do fosfogesso e no tempo de

lixiviaçâo não forneceram informação adicional quanto ao

processo de sua descontaminaçao.
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3- 3g de fosfogesso " -»• 8009C durante 60 min

viação por 4 horas com 100 ml de HC* 0,5%

Fosfogesso inicial = 4720 pCi/g

lixi

TABELA V-16 Processamento do Fosfogesso - Análise 3

Período

(Dias)

0

5

10

15

20

25

30

R A D I O C O N T A M I N A Ç A O

Eluído Seco

pci/g

1254

1626

1791

1902

1974

1827

1779

Bq/g

46

60

66

70

73

68

66

Resíduo

PCi/g

945

4035

5178

6051

6435

6417

6216

Bq/g

35

149

192

224

238

237

230

Com o aquecimento do fosfogesso a 8009C, durante 60 minu

tos, o radõnio ocluido foi praticamente eliminado. Como

o sulfato de rádio é muito ppuco solúvel, permaneceu no

resíduo da lixiviação.
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4- 2g de fosfogesso + 1 g de carvão ativado -»• 8009Ç du

rante 60 min •+ . lixiviação por 4 horas com HCl

0,5%.

Fosfogesso inicial = 4585 pCi/g

TABELA V-17 Processamento do Fosfogesso - Análise 4

Período

(Dias)

0

5

10

15

20

25

30

R A D I O C O N T A M I N A Ç Ã O

Eluído Seco

pCi/g

2379

4134

4527

4755

4923

4944

4569

Bq/g

88

153

167

176

182

183

169

Resíduo

PCi/g

1190

3657

4554

5487

5778

6111

5955

Bq/g

44

135

168

203

214

226

220

O acréscimo de carvão ativado ao fosfogesso antes de aque

cê-lo, de acordo com Masson/4/, objetiva sua redução a

sulfeto. A Tabela V-17 indica a possibilidade de parte do
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sulfato de rádio ter se reduzido a sulfeto, comparando as

atividades do eluído e do resíduo com a Tab. V-16.Assim ,

uma parte da radiocontaminação passa ao eluído, que ao fi

nal de 30 dias apresenta atividade pouco inferior à do

resíduo.

Comportamento semelhante foi verificado para o uso de pe

róxido de hidrogênio, ao invés de carvão, acrescido ao

fosfogesso. Experimentou-se ainda proporções variadas de

carvão para fosfogesso de 1:1, 2:1 e 3:1, sem novas infor

inações em função da descontaminaçâo* Não foi pesquisado o

efeito dessas variações sobre o rendimento da redução.

5- 3g de fosfogesso + lg de carvão vegetal pulverizado •*•

8009C por 60 min -»• lixiviação por 4 horas com HCÍ,

0,5% -»• troca iõnica : tempo de contato duplicado

Posfogesso inicial = 4635 pCi/g

TABELA V-18 Processamento do Fosfogesso - Análise 5

Período
( Dias)

0

5

10

15

20

25

30

R A D I

NaHS

pci/g

84

177

114

69

123

72

57

0 C 0 N

Bq/g

3,1

6,6

4,2

2,5

4,6

2,7

2,1

T A M I N A Ç

CaCSL2

PCi/g

51

138

192

192

219

210

3 95

A 0

Bq/g

1,9

5,1

7,1

7,1

8,1

7,8

7,2
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A taxa empregada na eluição da coluna de troca iõni

ca foi de 20 a 25 gotas/min. Testou-se aqui a duplicação

do tempo de contato na resina usando-se 10 a 12 gotas/min.

Não houve variação era função da descontam!nação, conti

nuando os produtos NaHS e CaCi, a apresentar contagens da

ordem da radiação de fundo.

O tempo de contato maior na coluna, determinou o gasto de

menor volume de NaCÍ. 2M para eluição do cálcio da resina

catiõnica.

As Figuras V-9a e V-9b evidenciara a presença de cálcio e

cloro. Como não aparece a calcita (CaCO^), o CaCH- pode

estar presente, só que numa forma cristalina inadequada

ã sua deteção pela difração. O componente predominante é

o cloreto de sódio.

Esperava-se que o rádio dissolvido na lixiviação ficasse

retido na coluna catiõnica, junto com o cálcio, por apre

sentarem comportamento químico semelhante. Em medidas no

conjunto monocanal, a maior massa de cálcio pode ter nas

carado a deteção da atividade do rádio presente.

Em análise posterior de Ra-226 pelo método de emanação do

radônio (Tab. V-31) verifica-se uma pequena indicação da

separação do rádio, onde o CaC£2 apresenta atividade de

cerca de 1800 pCi/Jt muito superior à do NaHS, com uma

média de 15 pCi/i.
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Elaborou-se um balanço de massa, de acordo com as etapas

da Fig. V-8, obtendo-se:

3g de fosfogesso + lg de carvão vegetal

8009C / lh

resíduo do aquecimento = 2,3495g

1
l i x i v i a ç ã o : 2,1840g + 0,3g de t ioacetamida

+ l , 6 5 g lid + 98g ttjO = lOOmfc HC2. 0,5%

í I-
resíduo da

lixiviação = l,2903g

eluído da l i x i v i a ç ã o -»- secar = l,2930g

+ 2,5 g HCÍ. + 147g ^O = 150 raí.

Kl 0,5%

coluna de troca iônica

19 eluído

+ 90ml NaCi 2M

= 10,5300g

l
NaHS

secar

l,3200g
secar

10,3800g
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Tomando-se o fosfogesso como apenas CaSO. . 2H-O, em 3g

tem-se 0,6980g de cálcio, correspondente a 23%. Esta eŝ

timativa concorda com o resultado da análise por via -

úmida (Tab. V.l).

A dosagem de cálcio no CaC^ retirado da coluna , por

EDTA, forneceu o resultado de 0,1940g,que representa 28%

do teor inicial.

Para as amostras de números 1 a 4, definidas na Fig.V-8,

foram feitos espectros com raios X e contagem relativa

de pulsos, tendo-se então os resultados das Tabelas V-19

e V-20.
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TABELA V-19 Análise Espectrométrica por Raios X de Amostras

do Processamento do Fosfogesso

Amostra
N9

1

2

3

4

Elementos

Identificados

Ca, S, P, S i , Fe,

Sr, Ti , K, Aí.

Ca, S, P, S i , Fe,

Sr, Ti , K, Zn, Aí.

Ca, S, P, S i , Fe,

Ti , Sr, Zn, Aí.

Ca, S, CÍ., S i , Fe,

Sr, Ti , Zn, K, Al

Compostos
Identificados

Gipsita : CaSO4 . 21^0

Bassanita: . 2CaSO4 . 2H2O

Brushita : CaHPO4 . 2^0
Anidrita : Ca3O4

Anidrita

Gipsita — traços

Anidrita

Gipsita

Bassanita

Wavellita :

Ai3(PO4)2(OH)3 . 5H2O
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A amostra 1 ê o- fosfogesso, antes de qualquer tratamento,

com os elementos e compostos que o caracterizam. A amos_

tra 2 resulta do aquecimento do fosfogesso a 8009C, por

60 minutos. Ê a amostra 1 dessecada, sendo que o acrescî

mo do zinco deve ser proveniente de impurezas do carvão.

A amostra 3 é o resíduo da lixiviação, permanecendo pra

ticamente os mesmos constituintes do fosfogesso inicial.

A amostra 4 pertence à parte solubilizada na lixiviação,

apresentando em acréscimo o cloro, proveniente do ácido

clorídrico, e a Wavellita.

A contagem relativa de pulsos compara as amostras entre

si, em função da intensidade da raia analítica. Para uma

medida quantitativa, determina-se o número de pulsos de

um padrão, obtendo-se o teor de cada amostra por simples

proporcionalidade direta.

TABELA V-20 Análise Espectrométrica por Raios X, de

Amostras do Processamento do Fosfogesso-

Contagem Relativa de Pulsos

Anos trás

1

2

3

4

CaO

72.860

80.846

71.385

55.902

S

371.456

374.610

396.815

244.963

P2°5

18.141

20.686

3.634

25.919

Fe2°3

4.903

11.100

14.411

2.983

K20

2.290

9.089

9.726

5.245

ZnO

962

3.313

3.951

3.188
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5.2. PROCESSOS QUÍMICOS

5.2.1. Abertura do Fosfogesso.,

A abertura de amostras de fosfogesso efetuou-se atra

vês de forte ataque ácido, segundo o procedimento:

- ataque de 0,5000g de fosfogesso com uma mistura de

ácidos clorídrico e nltrico concentrados;

- aquecimento em chapa elétrica até secagem completa;

- retomada com HNO^ concentrado, acrescentando-se 100

m£ de ^ 0 destilada, com aquecimento até ebulição,

durante aproximadamente 5 minutos, para melhor solu

bilização;

- filtração a quente, separando-se o resíduo do ata-

que para um posterior ataque com ácido fluorídrico;

- após o ataque com HF concentrado, com gotas de

H2 S O4' s e c a r ° resíduo, dissolvendo-o em água desti

lada quente. Levar ã ebulição por 5 minutos e fil-

trar. Guardar o resíduo e adicionar este filtrado

ao primeiro.

0 resíduo do ataque ácido do fosfogesso (RI) consti-

tui cerca de 4 a 5% da amostra inicial. Este apresen

tou-se bastante ativo, com uma média de 1620 pCi/g pa

ra atividade a total e 1755 pCi / g pa-
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ra 8 total. (Tab; V-27), ô que evidenciou abertura incom

pleta.

Analisou—se por raios X, com os espectros representados nas

Figuras V-10 e v-11 . Pela difração caracterizou-se o SiO2

(Quartzo) , o que determinou o tratamento do resíduo com áci

do fluorídrico.

A fluorescência definiu a escala de componentes com rela

ção ã concentração : Si > Ti > Ca > Fe > A£. > S >

Cl > K > Cu, com os prováveis compostos SiO-, TiO~ e

CaO.

Processou-se a abertura de novas amostras de fosfogesso com

a mistura de ácidos, reunindo-se todos os resíduos dos ata

quês (correspondentes a 5 x 5g), que, a seguir, foram ague

cidos a 8009C por 60 minutos. Adicionou-se então, o ácido

fluorídrico, em cadinho de platina.

Na fluorização houve boa solubilização, mas ainda não foi

total. Nova fluorescência com raios X foi executada sobre

este resíduo (Fig. V-12) definindo os componentes Si> At >

Ti > Fe > Zr > Ca > Cu. A sua difração (Fig. V-13)mos_

trou ainda SiO2, quartzo.

Quanto à sua radiocontaminaçao, apresentou em média 1107

pCi/g para atividade ei total e 2160 pCi/g para 6 total

(Tab. V-29).

Observa-se que esta pequena parcela que permaneceu insolú

vel após todo o ataque ácido (cerca de 0,5%), ainda reteve
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parte do rádio presente na amostra inicial do fosfogesso.

Devido ãs suas características, o rádio segue preferencial

mente a fração sólida, em qualquer etapa do processamento.

5.2.2. Processamento do Rádio Total

. PRECIPITAÇÃO DIFERENCIAL DOS SULFATOS

Apôs a execução da marcha analítica de abertura ácida do

fosfogesso, a parte solúvel, separada por filtração, foi

utilizada para precipitação diferencial dos sulfatos. A Ta

bela V-21 compara as solubilidades dos sulfatos de bãrio,

cálcio e rádio em água.

TABELA V-21 Solubilidade dos Sulfatos de Bário,Cálcio e

Rádio

Sulfato dô Bãrio

Sulfato de Cálcio

Sulfato de Rádio

Solubilidade

mol/l

-10
1,05 . 10

-4
1,95 . 10

g/ lOOmíl

259C
0,000246

0,241 ° 9 C

259C
0,000002

0,0004131009C

1009C
0,222

â^ cc
0,000005 D*-

Fonte: /6/

i
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Baseado na semelhança das propriedades químicas do bário e

do rádio, procedeu-se a precipitação dos respectivos sulfa

tos. k solução de interesse adicionou-se 1 mi. de cloreto

de bãrio contendo lOmg Ba +/mZ. Acrescentou-se ainda 50 m£

de etanol, para favorecer a insolubilizaçao do sulfato de

bário. O precipitado formou-se durante 24 horas, a aproxi

madaroente 109C. A massa inicial foi de 5g de fosfogesso.

Filtrou-se em montagem Millipore, de malha finíssima,o pre

cipitado de sulfato de bário formado, com a possível copre

cipitação do RaSO.. Adicionou-se, ao filtrado resultante ,

mais 1 m£ de cloreto de bário, para assegurar a separação

quantitativa.

Devido ã maior insolubilidade, o rádio deve estar concen

trado no primeiro precipitado. Em uma análise da atividade

a total este apresentou 151.200 pCi/g e pare f$ total 99.900

pCi/g, enquanto o segundo precipitado forneceu o resultan

te de 2.133 pCi/g para a total e 5.130 pCi/g para B to

tal. Observa-se que o primeiro precipitado realmente con

centra o rádio anteriormente em solução, sendo constituído

de Ba(Ra)SO4. A porcentagem de rádio reservada ao último

precipitado é bem pequena, sendo cerca de 1% para a e 5%

para 6 total. Partindo-se de 5g da fração {-325 #) do fos

fogesso, o Ba(Ra)S04 foi obtido com 292.600 pCi/g de a total

e 243.000 pCi/g de 8 total. Modificou-se o método, proce

deu-se o ataqua de maior massa inicial do fosfogesso, obje

tivando aumentar a concentração de rádio. Atacando-se amojà

trás de 2,0g e 5,0g de fosfogesso, foram obtidas duas solu

ções para a precipitação com cloreto de bário. Os precipita

dos resultantes (1 e 2, respectivamente) foram selados em tubos
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de ensaio e contados, no conjunto monocanal, por 70 dias.Os

resultados encontram-se na Tabela V-22. O precipitado 2 foi

aquecido a 6009C, durante 60 minutos.

TABELA V-22 Evolução das Atividades dos Sulfatos de Bário e

Rádio

Período

( Dias)

0

10

20

30

40

50

60

70

Radiocontaminação

Precipitado-1

pCi/g

2409

12393

13557

12312

12678

13125

12306

12223

Bg/g

89

459

502

456

469

486

455

452

Precipitado-2

P=i/g

58.860

61.839

64.065 -

67.362

62.055

60.483

65.130

66.594

Bq/g

2178

2288

2370

2492

2296

2238

2410

2464

Atividade inicial da fração - 325 H* : 9390 pCi/g

Em relação â massa inicial tratada, o precipitado 2 deve

ria apresentar uma radiocontaninação 2,5 vezes maior que o

1. No entanto apresentou-se cerca de 5 vezes superior.Este

aumento pode ser devido ao aquecimento efetuado a 6009C, o

que diminuiu a massa e conseqüentemente a auto-absorção.
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Amostras do precipitado de sulfato de bário foram analisa

das por fluorescência e difração com raios X, para verifi

car o seu grau de pureza (Figuras V-14 e V-15) . Constatou-

se que este sólido está praticamente isento de cálcio, o

qual permanece en solução (Figura V-16).

. EXTRAÇÃO POR SOLVENTE COM 8-HIDROXIQUINOLElNA

A técnica de abertura das amostras foi a mesma utilizada

para o processo de precipitação diferencial dos sulfatos.

Segundo Keller/7/, quantidades traço de radio podem ser ex

traídas, através da formação de quelatos com a 8- hidroxigui

noleína (HOX). En pH fortemente alcalino, em torno de 11,

obtem-se uma extração de cerca de 50% do rádio presente.

Preparada a solução pelo ataque ácido, foram alcalinizadas

alíquotas de 50 ní,, até pH 11 ou o mais próximo deste, uti.

lizando-se um potenciômetro. Nesta etapa foram empregadas

duas bases: hidróxido de amônio concentrado e hidróxido de

sódio 40% (p/v). Ã cada alíquota adicionou-se, a seguir,

10 mH de solução 0,01M de 8-hidroxiquinoleína em clorofór

mio, em funil de separação. Agitou-se vigorosar.ente, efe

tuando-se a extração, deixando en repouso para separação

das camadas orgânica e aquosa. Separou-se n fase orgânica,

e, sobre a aquosa efetuou- se nova extração com 10 ml de

HOX 0,01M. Juntou-se as duas fases orgânicas. Novas extrai

ções devem ser executadas enquanto a fase orgânica permane

cer escura.
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A fase orgânica total foi levada à estufa, a 809C, até se

cagem completa. Colocou-se o resíduo resultante em um tubo

de ensaio, selando-o e acompanhando—o por contagens no con

junto monocanal, por um período de 40 dias.

Secou-se também a fase aquosa, em estufa a 1109C, para ve

rificação da eficiência da extração. O resíduo foi submeti

do ao mesmo procedimento que o da fase orgânica.

Os resíduos das fases orgânica e aquosa apresentaram os ní

veis de radiocontaminaçao que compõem as Tabelas V-23 e

V-24, para as bases : solução de NaOH 40% e NH4OH cone. ,

respectivamente.

TABELA V-23 Radiocontaminaçao de Amostras após Extração

com HOX - Base : Solução de NaOH 40%

Período

(Dias)

0

10

20

30

40

Nível de Radiocontaminaçao

Fase Orgânica

pCi/g

573

1935

2406

1926

2235

Bq/g

21

72

89

71

83

Fase Aquosa

pCi/g

39

186

264

198

222

Bq/g

1,4

6,9

9,8

7,3

8,2
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TSBELA V-24 Radiocontaminação de Amostras apôs Extração com
HOX - Base : NH.OH cone.

4

Período

( Dias )

0

10

20

30

40

50

Nível de Radiocontaroinação

Fase Orgânica

pCi/g

3837

10080

13221

15282

17235

16623

Bq/g

142

373

489

565

638

615

Fase Aquosa

pCi/g

156

228

273

255

249

252

Bq/g

5,8

8,4

10,1

9,4

9,2

9,3

Diante dos dados apresentados nas Tabelas V-23 e V-24, con

clui-se que a base hidróxido de amônio é mais efetiva que

o hidróxido de sódio na extração de rádio com a 8- hidroxi^

quinoleína em clorofórmio, em função das contagens verifi

cadas nas amostras ao longo de 4 0 dias.

Do ataque de 0,5g de fosfogesso, obtem-se 100 mi, de solu

ção. Partindo-se de uma alíquota de 50 ml, a massa obtida

da fase orgânica seca é bem pequena, da ordem de 2 a 7 mg.
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Os resíduos das fases orgânica e aguosa foram submetidos à

espectrometria de raios X, Figuras v-l? e V-18 respectiva

mente, fornecendo os resultados da Tabela V-25.

TABELA V-25 Espectrometria cem Baios X das Fases Orgânica e

Aquosa, apôs Extração com HOX

Composição

Constituintes
Maiores

Constituintes
Menores

Traços

Fase Orgânica

Fe, Ti

AZ, Zn, CJt

Ca, Cu, Ni, K

Fase Aguosa

CJt

S

Ca, Zn, K

Foram preparadas amostras de cada uma das etapas desse pro

çessamento,em duplicatas, evidenciando os vários passos exe

cutados, e levados ao CDTN para contagem a e 6 totais.

Essas foram dispostas homogeneamente em plaguetas inox de

5 cm de diâmetro.

Os códigos utilizados para essa amostragem foram os seguin

tes: (Tab. V-26)

FOSF. fosfogesso, sem nenhum tratamento prévio;



EXT. -*• extraído na "fase orgânica ; pH 11 alcançado com

NaOH;

EXT.F •+ extraído na fase orgânica, de uma amostra onde

o precipitado formado em pH 11 foi filtrado e se

parado;

FILT.S •*• precipitado separado da solução em pH 11;

R.AT. -*• resíduo sólido da abertura do fosfogesso;

AQU. -*• fase aquosa;

AQU.F •+ fase aquosa, da amostra filtrada em pH 11;

BR.EXTR. -*• a fase orgânica apresenta uma parte esbranquiça

da devida à emulsão CHC£, - H.,0; toraou-se a sua

porção mais branca;

EXTR.LAV.EXTR. -»• lavou-se a parte cinza dessa amostra an

terior com água destilada e, a seguir, com benze

no; tomou-se a porção mais escura;

EXTR.8:2 -*• após lavar com benzeno, usou-se ainda um rea

gente mais polar para separar melhor o CHCJfc» da

emulsão : uma mistura de ciclohexanol-acetato de

etila 8:2; tomou-se a norção mais escura;

A •+ fase aquosa de uma extração onde usou-se NH-OH

cone. para alcançar-se pH 11.

O •+ fase orgânica da extração anterior;

O.V. -»• fase orgânica da primeira extração realizada, on

de atingiu-se pH 11 com NH.OH cone, deixando a

amostra seca selada por 50 dias (Tabela V-24).

Após este período é que levou-se a amostra ã con

tagem a e 8.
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TABELAV-26 Atividades o e S Totais de Amostras da Extração HOX

Amostra

N9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Código

FOSF-1-

FOSF-2-

Exr.-i-
DCP.-2-

EJCT.F-1-

EXT.F-2-

FIUT.S-1-

FII /T.S-2-

AO- - 1 -

AQ. - 2 -

AQ. F - 1 -

AQ. F - 2 -

R.AT. - 1 -

R.AT. - 2 -

BR,EXTR-1-

BR.EXTR-2-

EXT.8:2-1-

EXT.8:2-2-

•XTR.IAVCEXTR.

A. - 1 -

A. - 2 -

0 . - 1 -

0. - 2 -

0.V.-1 -

0.V.-2 -

Massa

(g)

0,0792

0,0876

0,0025

0,0025

0,0295

0,0105

0,0685

0,0845

0.0888

0,0950

0,1009

0,0020

0.0020

0,0023

0,0175

0.2147

0,0014

0,0015

0,0015

0,0350
0,0430
0,0190

0,0180

0,0225

0,0145

Concentração a

Bq/g

28 Í 2

3 0 - 2

17 i 3

15 Í 2

< 0,4

l í l
29 Í 2

2 9 - 2

0r9 Í 0f5

0.9 - 0,4
0,5 - 0,2

0,8 - 0,5

(7-2) .101

(5^1) .101

5Í1

Í2Í1). 101

4Í1
< 7

< 6

< 0,5
ílIO^MO1

81 Í 6

90 - 7
7ó — 6

8 0 - 7

pCi/g

756 t 54

810 * 54

459 - 81

405 * 54

< 11

27 t 27

783 Í 54

783 í 54

24 + 13

24 ~ 10

14 í 5

22 1 13

189(£ 540

1350Í 270

135^ 27

540^ 270

108- 27

< 189
< 162

< 14

*3± 1
2.137^162

2.430^189

2.032Í162

2.160^189

Concentração 8

Bq/g

37 1 3

33 1 2

(13 - 1U03

(13 - D-10

l í l

3Í1
52 1 3

5 0 - 2

2 l l

1.1 i 0.8

1,0 - 0,8

< 2

(7^2) . 101

(6^2) . 101

4 ^ 2

19 t 1

(1-0,5).IO1

(2-1) . IO1

(3^1) . IO1

< 2

2Í 1
(16Í1). IO1

(16-1).IO1

(19^1).IO1

(18-1).IO1

pci/g

999 - 81

891 * 54

3510 - 270

3510 - 270

27 - 27

81 - 27

1404 - 81

1350 - 54

54 1 27

30 í 21

27 t 21

< 54

189OÍ 540

162OÍ 510

108^ 54

513Í 27

27(£ 130

54OÍ 270
810^ 270

< 54

s54 - 27

4.320Í270

4.320^270

5.130^270

4.860^270



A Tabela V-27 resume o estudo analítico, comparando-se as eta

pas principais da extração com 8-hidroxiquinoleína efetuada

sobre o fosfogesso.

TABELA V-27 Atividades a e 0 Totais de Amostras Selecionadas

da Extração com HOX

Amostra

Fosfogesso

(sem tratamento)

Fase Orgânica

(após extração)

Fase Aquosa

(após extração)

Resíduo do

Ataque Ácido

Atividade a Total

pCi/g

756 í 54

810Í 54

2137 Í162

2430 -189

24,3-13,5

24,3Í1O,8

1852 - 541

1351 - 541

Bq/g

28 - 2

30 - 2

81 - 6

90 - 7

0,9 - 0,5

0,9 - 0,4

70 * 20

50 - 20

Atividade 6 Total

pci /g .

999 t 81

892 1 54

4324 Í270

4324-270

54 Í 27

30 - 13

1892 - 811

1622 - 676

Bq/g

37 1 3

33 1 2

160 Í10

160 -10

2Í 1

1,1 - 0,5

70 * 30

60 - 25
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De acordo com os valores resultantes, observa-se que a fa

se orgânica realmente concentra os radiocontaminantes pre

sentes no fosfogesso. A fase aquosa apresentou-se com uma

contaminação cerca de 100 vezes menor que a orgânica'.

Todos os resultados anteriores foram obtidos partindo - se

do fosfogesso sem tratamento e então efetuando-se a extra

ção. Com a finalidade de melhorar o rendimento da extração,

procedeu-se a um aquecimento de 3g de fosfogesso, acresci,

das de lg de carvão vegetal, era mufla, a 8009C por 60 minu

tos. A seguir, executou-se uma lixiviação sobre o resíduo

dessa calcinação, empregando-se HC£ 0,5%, por 4 horas.Sepa

rou-se o eluldo da lixiviação.

Secou-se o resíduo, procedendo-se o seu ataque ácido,segui

do de fluorização. Filtrou-se, alcalinizando-se a solução

até pH 11 com NH.OH cone, para a extração por solvente.

0 eluíâo da lixiviação foi submetido ao processo de troca

iõnica.

Os resultados de várias dessas etapas são apresentados na

Tabela V-28.

Os códigos utilizados na Tabela V-28 são:

. RES.AQ. -> resíduo do aquecimento do fosfogesso a 800 <?C

por 60 minutos;

. RES.LIX •*• resíduo da lixiviação com HCf- 0,5% por 4 horas

após aquecimento;

. SOL.LIX.-+ eluído da lixiviação;



156/198

. O (AQ. + LIX) -»-Fase orgânica do processamento do fosfo

gesso (ataque ácido, alcalinizâçao com

NH.OH), depois de inicialmente aquecido

e lixiviado;

. A (AQ. + LIX) -»-fase aquosa do processo anterior;

. RI -*• resíduo insol'vel ao resíduo do aquecimen

to + lixiviação;

. SC •*• primeiro eluído da coluna de troca iônica;

. RC •*• resina da coluna onde ficou retido o cãJL

cio;

. CE -»• cálcio eluído da coluna com NaCü. 2M;

. RL -* resina da coluna, depois de elul-la com

NaCJl 2M;

. RI - FL •*• resíduo insolúvel da fluorização;

. FASE A (RI) •*• fase aquosa do resíduo insolúvel do ata

que ácido do fosfogesso, após ser extraí-

da com 40 ml HOX 0,0lM;

. FASE A TOTAL -»• fase aquosa após 150 mi, de HOX 0,01M;

. FASE 0 (RI) -»• fase orgânica da extração com 40 ml de

HOX;

. FASE 0- CONC. ->fase orgânica, de 50 a 150 ml de HDX 0,0lM;

. FASE 0-TOTAL -^fase orgânica concentrada total;

. FS •• solúvel da fluorização.

Na Tab. V-29 resume-se as etapas mais definidoras da anáLL

se.

i
;»
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TABELA V-28 Atividades a e 3 Totais de Amostras do

Processamento do Fosfogesso

Amostra

N9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Código

KES.AQ-1-

RES.AQ-1-

EES.LIX-1-

R E S . U X . - 2 -

SnT._TIY_-1-

S0L.Lrx.-2-

O(AQ+UX.)-1-

0(AQ+I2X.)-2-

A(AQtLIX)-l-

A(AQ+UX)-2-

RI - 1 -

RI - 2 -

SC - 1 -

SC - 2 -

RC - 1 -

CE - 1 -

CE - 2 -

RL - 1 -

RI -FL- 1 -

R I - F L - 2 -

FASEA(RI)-1-

FASEA(RI)-2-

FASEA-TOTAL

FASE O(RI)-1-

FASE O(RIH2-

FASE 0 CONC.

FASE 0 TOTAL

FS - 1 -

FS - 2 -

Massa

(g)

0,0035

0.0043
0,0274
0,0190

0,0140
0,0024
0,0035
0,0325

0,0350
0,0103
0,0130

0,0116
0,0140
0,0090

0.0222
0,0192
0,0105

0.0033
0,0030
0,0084

0,0092
0,0125
0,0037
0,0030

0,0066
0,0047
0,0200
0,0245

Concentração a

Bq/g

30 1 5

15 Í 2
36* 4
30 Í 3

3! 1

3± 1.
10 1 2

3Í 1

< 1

1

(17Í1M01

(14+1).101

< 2

< 1

2Í 1

< 1

< 1

1* 1

3 2 - 3

(5Í1J.101

2Í 1

l í l

i l l

< 3

2 Í 3

< 2

2±1
6Í2

7 Í 1

pCi/g

810 í 135

405 Í 54

972 - 108

810 Í 81

81 1 27

81 1 27

270 - 54

Concentração 6

Bq/g

(4^1) . IO1

Í3Í1» . IO3

38 1 6
28 í 7

4 ± 1

< ?

(8+2). IO 1

81 í 27 1(3+1). 101

< 27

27

4.590Í270

3.780^270

< 54

< 27

1 ± 0,5

2Í1
(24^2).101

Í17Í2).101

< 8

2 l 1

54Í27 [(1+0,5). 101

< 27

< 27

27 - 27

864 - 81

135(£ 270

54 - 27

27 - 27

27 í 27

< 81

54 - 27

< 54

54 - 27

162 1 54

189 1 27

< 4

2Í1

< 9

fflÍ2).1O1

{tò).^1

< 10

< 10

3 1 1
< 20

[1-0,5) .10 1

< 10

[2-1) . 101

7 1 2

6 +- 1

pCi/g

1080 Í270

810 l27p

1026 Í162
756 Í189

108 i 57

< 108
2160-540
810 1 270
27 í 13

54 - 27

6.480^540

4.590Í540

< 216

54 í 27

270 1 130

< 108

54 - 27

< 243

2.160Í540

< 270

< 270

81^27

<540

270 1 130

< 270

540 - 270

189 1 54

162 1 27
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TABELA V-29 Atividade a e 3 Totais de Amostras Selecionadas

do Processamento do Fosfogesso

Amostra

Fase Orgânica

(após Aqu.+ Lix . )

Fase Aguosa

(após Aqu.+ Lix.)

Resíduo do

Ataque Ácido

Resíduo da

Fluorização

Atividade

pCi/g

270

81

<

<

4595

3784

865

1351

Í 54

Í 27

27

27

Í270

- 270

í 81

- 270

a Total

Bq/g

10 1

3 Í

< 1

< 1

170 ±

140 *

32 t

50 Í

2

1

10

10

3

10

Atividade

pCi/g

2162t540

811Í270

27 Í 1 3

54 ±27

6486 1 540

4595 1 540

2162 Í 541

2162 - 541

0 Total

3q/g

80 - 20

30 - 10

1 - 0 , 5
2± 1

240 - 20

170 Í 20

80 - 20

80 - 20

Comparando-se os resultados da Tab. V-29 com a Tab. V-27 ,

observa-se que o aquecimento a 8009C elimina emissores a ,

pois as fases orgânicas diferem grandemente na atividade ot,

sendo que a atividade $ mantem-se em altos valores.

O resíduo do ataque ácido continua a apresentar-se bastante

ativo, bem como o resíduo da fluorizaçao.

A amostra n9 15, Tab. V-28, deveria ser mais ativa em a ,

pois o cálcio e o rádio estão nela retidos. Mas devido à pe
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quena massa utilizada, nãô apresentou resultado significa

tivo.

Algumas amostras foram ainda submetidas à espectròmetria

gama, realizada no CDTN, fornecendo resultados semi - quan

titativos para Ra-226, conforme Tab. V-30.

TABELA V-30 Espectròmetria Gama - Ra-226 - para Amostras

dos Diversos Métodos Aplicados ao Fosfogesso

Amostra

Fosfogesso

Fosfogesso

(Aqu. 8009C/lh + C)

Resíduo da Lix.

(Fosf. + Aqu. + Lix.)

Fosfogesso
(Fração - 325m

Fosfogesso

(Fração + 200 H )

Fase Orgânica

(Extração com HDX)

Atividade y

pCi/g

378

405

351

405

405

405

405

541

541

270

270

< 1000

< 1000

< 1000

Bq/g

14

15

13

15

15

15

15

20

20

10

10

< 37

< 37

< 37



160/198

O valor de aproximadamente 330 pCi/g para o fosfogesso,

confere com /8/. Com o aquecimento, a massa que envolve o

rádio é diminuída, aumentando-se um pouco a atividade de

tectada, de valor médio 390 pCi/g. Após a lixiviação, o

resíduo continua com a atividade média de 400 pCi/g. A fra

ção granulometrica mais fina do fosfogesso, - 325 44 , ê a

mais ativa, com 540 pCi/g de atividade gama. Este fato con

firma que os contaminantes localizam-se preferencialmente

nas partículas mais finas, segundo Boontje/2/.

A fração + 200 44 encontra-se entre as menos ativas, o

que e também observado na Tab. V-6, para atividades a e f$

totais.

Para a fase orgânica da extração com HOX, a análise só

permite constatar que a atividade Y ào Ra-226 encontra

va-se abaixo de 37 Bq/g, não fornecendo um valor determi

nado. Como esta amostra apresentava-se em estado líquido,

a geometria adversa requereu um limite de deteção maior

que para amostras sólidas.

Deste modo, não foi possível avaliar a eficiência de ex

tração obtida que, segundo a literatura/7/, ê de cerca de

50% para o Ra-226 em pH 11.

0 método da emanação de radônio, foi utilizado para análi

se de algumas amostras líquidas, realizada na Divisão de

Radioproteção - CDTN, compondo a Tabela V-31.
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TABELA V-31 Concentração de Ra-226 em Amostras dos Diversos

Métodos Aplicados ao Fosfogesso - Emanação

do Radônio

Amostra

Fase Aquosa

(extração com HOX )

CaC*2
(eluído da coluna)

NaHS

(eluido da coluna)

Ra-226

pCi/H

1189 - 84

1378 - 162

760 - 57

+
1000 - 81

+
2622 - 297

16 1 1

14 - 0,6

Bq/dm'

4 4 - 3

5 1 - 6

2 8 - 2

+
3 7 - 3

97 - 11

0,6

0,5



A Tab. V-31 apresenta as concentrações de Ra-226 nas amos

trás líquidas, menos ativas, dos processamentos do fosfo

gesso. Os resultados para a fase aquosa da extração com a

8-hidroxiquinoleína aparecem variados, em função de dife

rentes análises executadas, obtendo-se maior ou menor

eficiência de extração.

A atividade do CaCí.- é muito maior que a do NaHS, sugerin

do a presença de Ra-226. Quando as respectivas contagens

foram feitas no conjunto monocanal, ambos apresentaram nl

veis da ordem da radiação de fundo. O método de deteção

por emanação do radõnio, por sua grande sensibilidade,pos

sibilitou melhores medidas para a determinação de Ra-226

nos produtos.

Devido a um grande consumo de NH.OH para elevar-se o pH

até 11, pois a solução é muito ácida inicialmente (pH < 1),

foi feita uma tentativa de recuperar-se este reagente ,

através de uma destilação da fase aquosa separada após a

extração. Utilizou-se, então, um conjunto rota-vapor IKA-

WERK.

O NH.OH cone. P.A. - Merck apresenta pH 12 ou 12,5,enquan

to a fração destilada resultou em pH 11. Com o decorrer

do tempo, esta que constituía uma solução incolor, passou

a apresentar um tom âmbar.

Experimentou-se ainda recuperar o clorofórmio da fase or

gânica. Foi feita uma destilação no rota-vapor. 0 cloro

fórmio separado apresentou un índice de refração de 1,4452,

comparável a 1,4450 do reagente PA - Merck e 1,4426
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do clorofõrroio destilado comum.

Esta técnica apresenta a vantagem de se recuperar o solven

te e ainda obter-se a separação do rádio, que se concentra

numa pequena quantidade de resíduo, resultante da secagem

da fase orgânica ao completar-se a destilação.

A recuperação do clorofórmio foi de 65%.

Para o processo de extração de Ra-226 do fos foges so/ atra

vés da 8-hidroxiquinoleína, fez-se o balanço de massa se

guinte:

* Ataque de 14g de fosfogesso:

180 ml HCX. cone. 35 - 37 % PA

150 ml HNO3 cone. 69 - 71 % PA

30 ml HF cone. 40 % PA

si ml H2SO4 cone. 96 % PA

. Alcalinização da solução obtida

750 mi NH4OH, amoníaco líquido min. 25 %.

. Extração com 8-hidroxiquinoleína

130 ml HOX 0,01M em CHCÍ3

75 ml CHC£3

. Recuperação por destilação

130 ml CHCl de a 200 mi. da fase orgânica

NH4OH : 500 mi. fração + concentrada (30 %)

1100 ml fração + diluída (70 %)

partindo-se de aproximadamente 21 de fase aquosa.
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NHjOH cone. PA 25% NH 3 "a 13M

Fração + cone. 19 % NH 3 = 10M

Fração + dil. 1,8 % NH 3 s 1,0 M

Fração inteira 5,4 % NH., s 3,0 M

Resíduo da fase aquosa = H O g

Ao atacar-se maior massa de fosfogesso, em função de se

concentrar o rádio para a extração com HOX, chegou-se ao

balanço:

. Ataque de 25g ( 5 x 5g ) ae fosfogesso:

300 mi HCÍ. cone. 35-37 % PA

270 m£ HNO 3 cone. 69-71 % pjv

30 mfi, HP cone. 40% PA

= 1 ml **2SO4 cone. 96% PA

. Calcinação e fluorização do resíduo do ataque ( RI )

RI = l,1048g f 8009C/lh - m = 0,9055g -•+HF

. Alcalinização da solução obtida

Reduziu-se o volume da solução a 50 mi, -*• alcalinizou-se

com 40 mi NH.OH cone.

. Extração com 8-hidroxiquinoleína

3 90 m£ solução + 150 mz de HOX 0,0lM

s 100 m£ de fase aquosa

s 150 mi. de fase orgânica
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

1. CONCLUSÕES

O trabalho desenvolvido permitiu formular as seguintes con

clusões quanto a:

. Análises Preliminares do Fosfogesso

Uma análise preliminar da composição do fosfogesso de

Itataia-CE revelou que este se encontra dentro da faixa

usual de outros fosfogessos de algumas partes do mundo

(Tab. V-2) , com um acréscimo de 20% de água. A termogra

vimetria confirmou a sua forma diidratada (CaSO.. 2H 2O).

O nível de radiocontaminaçao, detectado por contagem in

tegral no conjunto monocanal, está em torno de 4400 pCi/ g

(Tab. V-3) . Para atividade a total tem-se o valor de 420

pCi/g e para B total 810 pCi/g. Quanto ã atividade y

que o Ra-226 confere ao fosfogesso, o seu valor é de

380 pCi/g, em concordância plena com a estimativa de/l/.

Comparando com outros fosfogessos de variadas plantas de

ácido fosfórico (Tab. IV-8) , conclui-se que o obtido da

rocha de Itataia é o que apresenta maior teor de Ra-226.

Este fato limita ainda mais a sua aplicação como subs ti

tuto do gesso natural. Por exemplo, guando empregado co

mo material de construção, a concentração de Ra-226 nos
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componentes acabados deve se limitar a 25 pCi/g. /2/.

Sendo o fosfogesso ura material não inflamável, de baixa ra

dioatividade, o depósito na superfície seria o ideal, pêlo

seu baixo custo e baixas doses individual e coletiva.O pro

blema é que o fosfogesso de Itataia apresenta concentração

ura pouco superior à faixa de 100 - 3.000 pCi/g, a qual é

definida como faixa de segurança /3/.

Classificação Granulométrica

De acordo com /4/, c estado granulométrico em que se encon

tva o fosfogesso é muito importante, pois os contaminantes

concentram-se nas partículas mais finas.

Do peneiramento realizado, resultaram as frações + 20, +60

+ 100, + 120 + 200, + 325 e - 325 mcsh.

O trabalho propõe que o armazenamento se faça em dois Io

tes: o pri.aeiro, englobando as frações + 20, + 60 e - 325

mesh, corresponde a apenas 16% da massa total e concentra

cerca de 63% da radiocontaminaçao; o segundo, composto das

frações + 100, + 120, + 200 e + 325 mesh, apresenta 84 %

da massa total e menor radiocontaminaçao. Isto resultará

em menores gastos corn embalagens blindadas e em menor expo

sição quando manipulado.

A estocagem a céu aberto requer cuidados especiais, pois

chuvas e ventos arrastam, principalmente, as partículas mais

finas, mais ativas.
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Tratamento Térmico

Concluiu-se que a descontamiilaçao é pouco evidenciada na

faixa de 200 a 6009C. Atingindo-se 8009C, há uma queda

acentuada no nível de radiocontâminacao, que é reduzido

em 83% em média, para um período de aquecimento de 30 mi.

nutos. A perda de massa média permaneceu em torno de

20%, correspondente à água.

De acordo com Dreesen /5/, o tratamento térmico reduz a

emanação de radônio. Isto não foi verificado para o foj;

fogesso de Itataia, submetido a 8009C. Até à temperatura

pesquisada, o aquecimento não produziu uma desccntamina

ção efetiva, pois as amostras aquecidas e então seladas,

decorridos aproximadamente 20 dias, recuperam a radiocon

taminação apresentada inicialmente.

Constatou-se que o Pn-222 não estava simplesmente ocluído

na rede cristalina, mas participava da série radioativa

em equilíbrio. A instrumentação utilizada restringiu o

estado «So comportamento do íosfegesso ao aquecimento a

8009C.

Lixiviação

Foi desenvolvida para o fosfogesso em três meios: ácido,

alcalino e em águas, pesquisando-se, em cada um deles, a

influência da temperatura.

O melhor resultado coube â lixiviação com água destilada,

a 259C, com 42% de descontarninav^o e 23% de dissolução
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(Tab. V-ll) , para um período.de 2h de agitação, conside

rando-se o aspecto econômico. Os eluídos resultantes não

apresentaram medidas significativas, permanecendo a ní

vel da radiação de fundo.

Diante desses resultados, atenção especial deve acompa

nhar a estocagem do fosfogesso a céu aberto ou em pjL

lhas, onde possa ocorrer a sua dissolução por águas de

chuva, umidade e conseqüente transporte até rios prõxi

mos. Isto pode incrementar a radiação ambiental, prov£

cando dano radiobiológico.

Processos Conjugados: Tratamento Térmico - Lixiviação -

Troca lônica

Desses processos, verificou-se que na lixiviação do fojs

fogesso sem tratamento prévio, dissolveu-se parte do ra

dõnio ocluído (Tab.V-15).

Com o aquecimento a 8009C, seguido da lixiviação, o r£

síduo apresenta atividade muito maior que o eluído( Tab.

V-16).

Acrescentando-se carvão ao fosfogesso e submetendo-o ao

tratamento térmico, as atividades do resíduo e eluído

da lixiviação ficaram bem semelhantes. Há possibilidade

de ter-se formado sulfeto âe rádio /6/, tendo parte so

lubilizada em ácido clorídrico (Tab. V-17).

Os produtos obtidos da troca iônica, CaC2-2 e NaHS, apre

sentaram contagens da ordem da radiação de fundo ( Tab.

V-18). Análise mais sensível, pelo método da emanação

do radõnio, indicou atividade do CaCS.2, em pCi/* muito
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superior à do NaHS. Assim, o rádio solubilizado acompanhou

o cálcio, ficando retido na coluna, sendo então eluído com

NaCÍ. 2M (Tab. V-31).

. Abertura Química do Fosfogesso

O fosfogesso exigiu para sua abertura química um severo

ataque ácido, cujo resíduo caracterizou-se como quartzo,

constituindo 4 a 5% da amostra inicial.Este resíduo apre

senta-se bastante ativo.

Após a sua fluorização, ainda cerca de 0,5 % permaneceu

inatacado, na forma de SiCU.

Nota-se que o rádio localiza-se, preferencialmente, na

fração sólida, em qualquer etapa do processamento.

. Precipitação Diferencial dos Sulfatos

A primeira porção separada por precipitação com BaC^/C0*}

tinha quase todo o rádio presente na amostra, coprecipita

do com o sulfato de bário, permanecendo o cálcio em solu

ção. A fração do rádio que permanece dissolvida é de apro

ximadamente 1%.
i

0 Ba(Ra)SO4 obtido partindo-se da fração de - 325 ^ apre
i

senta atividades a total e 8 total cerca de 2 vezes

maior que o precipitado do fosfogesso total, para uma

mesma massa.
i

Este método permite recuperar o rádio dissolvido, em

meio ã uma pequena massa de sulfato de bário separada por
i

filtração.
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Extração por Solvente com 8-hidroxiquinoleína

De acordo com a literatura /7/, quantidades traço de rá

dio são extraídas com 8-hidroxiquinoleína em clorofõrraio.

Em pH 11 a eficiência da extração é de 50%.

Por espectrometria gama, definiu-se que o fosfogesso apre

senta 380 pCi/g de Ra-226. De uma análise da fase orgâni-

ca, onde concentra-se o rádio extraído, a única informa

çâo obtida foi de que, nesta amostra, a atividade y en

contra-se abaixo de 1000 pCi/g. Assim, não foi possível

avaliar-se a eficiência da extração efetuada sobre o fos

fogesso.

Observou-se que o hidróxido de amônio é mais eficaz que

o hidróxido de sódio para essa extração por solvente, se

gundo as Tabelas V-23 e V-24.

O rádio pode ser recuperado da fase orgânica por simples

evaporação do clorofórmio.

Diante do objetivo de pesquisar uma descontaminaçao do

fosfogesso e processos visando a recuperação / separação

do rádio, concluiu-se que os métodos desenvolvidos não

foram satisfatórios, pois:

- o tratamento térmico até 8009C elimina o radônio ocluí

do, mas este volta a ser produzido como integrante da

série radioativa em equilíbrio.

- a lixiviação produz uma descontaminaçao de cerca de 40%,

mas há a dissolução de aproximadamente 20% da amostra;

- os processos conjugados : tratamento térmico- lixivia



173/193

I ção - troca iônica, levam aos produtos CaClj e NaHS com

, • pouca contaminação .Mas ao seu final gastou-se 50% do fosfo

[ gesso, empregando reagentes caros, sendo os outros 50% en

| globados no resíduo da lixiviação, com a atividade do fos

1 fogesso inicial. A quantidade do CaC£2» possivelmente for

í mado, é bem pequena, predominando o NaCH, o que restringe

também a sua utilização.

Para a recuperação de rádio,nos processos de precipitação

[ do Ba(Ra)SO.e na extração com 8-hidroxiquinolelna foi ve

r rifiçada alguma eficiência na concentração deste elemento.

Contudo, esses métodos requerem o emprego de vários reagen

[ tes, o que pode torná-los economicamente inviáveis.



174/198

2. SUGESTÕES

Tomando-se como referência o caso hipotético do uso de foss

fogesso no solo da Califórnia, com atividade de Ra-226 de

15 pCi/g (item 4.1.5) , é feita uma adaptação para empregar-

se o fosfogesso de Itataia com 380 pCi/g.

Esta é uma possível aplicação do fosfogesso de Itataia na

agricultura ou conto corretivo de solos.

- aplicação inicial = 101/acre, seguida de aplicações anuais

de 5t/acre

- profundidade < 15 cm

- volume - 6,1 x 10 cm3

- massa = 3370 t

o g
- 1,5 x 10 pCi aplicados em 3,37 x 10 g -> 0,04 pCi/g

Este procedimento poderia ser mantido por 100 anos, antes do

teor de rádio no solo alcançar o limite de 5 pCi/g estabe

lecido pelo órgão federal competente.

Um lavrador de 40h / semana, num campo contendo 5 pCi/g de

rádio estaria exposto â uma radiação de s 7 uR/h acima da

radiação natural, o que resultaria numa dose anual de cer

ca de 15 mrem, que correponde a 3% do limite recomendado

para o indivíduo em área não controlada./9/.

Utilizando-se o fosfogesso de Itataia, 380 pCi /g
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tem - se:

380 pCi/g 3,8 x 10* pCi em lOt

3,8 10 pCi aplicados em 3,37 x 109g -»• 1,13 pCi/g si pCi/g

Poderiam ser feitas nais 8 aplicações de 5t/a, em uma área

de 1 acre, quando seria atingido o limite de 5 pCi/g.

A exposição para um indivíduo ao final deste período seria 3%

do limite recomendado.

Em relação ãs implicações radiolõgicas do uso do fosfogesso

como meterial de construção, são feitas algumas considera

ções.

Pessoas são irradiadas todo o tempo por fontes naturais, que

são as radiações cósmicas e ainda raâioatividades interna e

terrestre. O resultado é que a taxa de dose normal para as

gônadas e medula óssea é de cerca de 100 mrad/a, metade da

qual é contribuição da radioatividade terrestre.

Assim, quando um fosfogesso de 25 pCi/g de Ra-226 é um cons

tituinte substancial da construção, a taxa de dose y para as

gônadas e medula óssea dos ocupantes da moradia é de 30 mrad/a.

Este valor é comparável às variações regionais na taxa de do

se devida à radiação de fundo na Grã-Bretanha e menor que as

variações locais. Se 10% de todas as novas casas fossem cons

truídas com este fosfogesso, a taxa média resultante para a

população, relativa às gônadas, alcançaria 3 mrad/ano,ou se

ja, 3% daquela proveniente da radiação de fundo/10/.
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A Tabela VI-1 apresenta a exposição à radiação causada pelo uso

do fosfogesso (25 pCi/g) em construções.

TABELA VI-1 Exposição ã Radiação pelo Uso do Fosfogesso

Tipo de

Exposição

raios B

raios Y

radônio

(gás)

órgão

Pele e

Cristalino

Gõnadas e

Medula óssea

Pulmões

Magnitude

< 20 mrad/a

30 mrad/a (indiv.)

3 mrad/a *

0,15 pCi/í. ou

0,04 WLMb/a

Limites do

ICRPa

3 rem/a pele

1,5 rem/a exist.

0,5 rem/a

0,4 WLM/a

a International Comission on Radiological Protection-1965

* média para a população após 1 século

b Working Level Month

Ponte : /10/

A exposição devida ao uso do fosfogesso (25 pCi/g) é de no máxi

mo 10% dos limites do ICRP. Empregando-se o fosfogesso de Ica

taia (380 pCi/g), cerca de 15 vezes mais ativo, a exposição aos

raios $ e Y permaneceria abaixo dos limites recomendados- 0

problema estaria ligado ao radônio, pois excederia em 50% o lî
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' mite de 0,4 WLM/a.

L
t Infelizmente a literatura consultada /IO/ não menciona a

quantidade de fosfogesso utilizada, impossibilitando um diag

nóstico mais preciso.

A seguir são apresentadas sugestões para o desenvolvimento

de outros trabalhos:

. Estudo do comportamento da radiocontaminação em temperatu

ras acima de 8009C.

. Determinação da emanação de radõnio de minérios e resíduos

em função do tipo de minério e do tamanho das partículas.

. Estudo dos efeitos dos contaminantes presentes no fosfo

gesso, determinando-se os fatores de bioacumulação em eco£

sistemas e investigando-se os mecanismos de transferência

na cadeia alimentar.
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