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PROJETO ITATAIA - DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO

té

SOLANGE VAI COELHO l

RESUMO

A jazida d* Itataia, una ocorrência d* fósforo • urânio associa-
do», «stã locallsada a 170 toa sudoeste de Fortaleza e apresen-
ta reserva de 142.000 t UjOg e 14 milhSes t P2OS.

A Nuclebrás, através do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear, det>envolveu o processo para tratamento deste minério,e£
tabelecendo o fluxograma básico para recuperação dos dois produ-
tos > concentrado de urânio e ácido fosfórlco.

0 processo desenvolvido contempla as etapas de concentração fisjL
ca, abertura química e extração por solvente e apresentou, nas
escalas de laboratório e piloto, níveis de recuperação que garan
tem a viabilidade têcnico-econõmlca do projeto.

Apresenta-se neste trabalho uma consolidação dos íluxogramas dás
três etapas do processo e uma descrição sumária das instalações
que foram utilizadas nas operações piloto, que serão mostradas a
través de um filme documentário. ""

1 Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS
Centro *e Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - Belo Horixon
te, MG ~
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1. INTMOOUCto

Para a viabilidade técnico-econô*lca da jailda de Itatala, urânio

aaaoei-tdo a fosfato com reserva de 142.000 t U,O. e 14 milhões t

PJOJ, a riOCLEBRAS concluiu estudos básicos, eu escalas de labora

tôrio • piloto, estabelecendo o Fluxoorama de Processo para recu

p«ra;ão dos dota bena minerais.

A3 diversas fases do processo exigira» desenvolvimentos especíxl

cos, «si função do duas particularidades significativas apresenta

daa paio Minério da Itatvla:

Teor de xarSnlo - o minério de Itataia aproonta v» teor de ura

nlo 10 vezes aalor do que os teores usualmente presentes em ro

chaa foafatlcas. Isto axiglu o desenvolvlvanto de tecnologia es

pacifica para a separação de urinlo da ácido fosfórlco, pela tõç

nica de Extração por solvente.

Composição do Nlnirlo - o minério da Itatala â basicamente com

posto 4a tomfato a carbonuto, o qua implica a» sérias dificulda

das técnicas para a concentração de fosfato. Apôs estudos exaus

tlvos. a NUCLEBRAS checou a um processo especifico com flotação

reversa, que permitiu a obtenção de níveis excepcionais de teor

e recuperação.

Para o desenvolvimento e consolidação do fluxoarama foram estuda

da*, am escalas de laboratório a piloto, amostras de superfície ,

trincheira* e qalarlaa, o que confere axealenta nível do eonflabl

lldad* « comprovada -.habilidade tesnioo-econgsUoa do projeto.
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Neste trabalho apresentaa-sa através de uu documentário/ filaa

oem em cassete, uma descrição do processo desenvolvido e das uni.

dades piloto utilizadas e os principais resultados obtidos.

2. PESCRICAO DO PROCESSO E IHSTALAOOgS UTILIZADAS

0 processo desenvolvido para o Projeto itatala envolve três uni

dades básicas>

1. Trataaonto por flotação, para concentração da apatlta con

tondo urânio.

11. Abertura química do concentrado urSnlo-fo»fótlco, para pro

duçào do ácido fosfôrico contendo urânio.

ill. Extração por solvente do urânio contido no ácido fosforico,.

levando aos produtos: concontrado de urSnlo o ácido fosfárl

00 Isento d* urSnio.

A Figura 1 apresenta c fluxograna asquemátlco do Processo cujas

unidades básicas sorão descritas a seguir. Apresenta-se tanbán

de forma sunarla a doscrlçáo das instalações utll'.tadas «present

tadas através do flUie documentário.
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2.1 . coücnmukçío FOR nomcAo

•ata etapa tea por objetivo «lavar a concentração d* P2°5
 d* ***

para valores am tor>» de 30», adequados à etapa seguinte de f abri

cação <•« ácido fosfôrico. O urânio será consequentemente concen

trado já que está, preferencialmente, associado ao mineral d»

fósforo. A dificuldade encontrada nesta etapa úeve-*-üti t<̂ iJiCi£<il.

«ente ao fato d» ser a gar.ja fornada não somente por slllcatos,

mas, também, por carbonato».

Apôs estudos exaustivos a Nuclebrãs chegou ã definição da um pro

cesso cr>m dois estágios de f lotação t inicialmente o minério é

processado segundo uma rota tradicional de flotação de fosfato,

flotação direta, onda se obtém, na fração flctada, um concentra

do de apatlta a caleita e um rejeito de slllcatos. No segundo es

tãglo eete concentrado de apatlta e caleita passa pelo processo

de* tlotnçio rovaraa onde hã * sepnracão 4a apatlta o dn cnlcim.

K*to estagia é dito de flotação reversa uma vex qua o produto ,

concentrado d« apatlta, ê obtido na fração não flotada.

Os testes piloto foram realizados em uma unidade com capacidade

de ISO kg/h. O minério, britado a - 1/2*, alimenta, através de

uma correia transportadora, um moinho da barras fechado por um

classificado* espiral. O produto da moagsm ê classificado em um

ciclone de 2,5" a o " underflow ". do ciclone alimenta o circuito

de flotação.

Esta circuito, compoato pelas etapas de flotação direta e flota

çSo reversa consta de células Denver de 271 • ISt.

os reagentes são distribuídos nos condiclonadores • células,atra
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vi* da utill»ação de bomba* d* canecas • peristaltic»*.

O controle de pH, na «tapa d* flotação reversa, i automático.

0 concentrado obtido • filtrado aa filtro bandeja e M C O «a es

tufa para alimentar a «tapa seguinte d* produção de ácido fosfg

rico.

A Figura 2 apresenta um fluxograma esquematlco do processo OMB

Indicação dos r«egentes utilisados.

2.2. ABERTURA QUlMXCA - PRODUÇÃO DE ACIDO FOSFORICO

O concentrado fosfStleo contendo urânio i processado para produ

ção de ácido fosfãrico via úmida através da rota de obteneio de

foafogeaso dlhldratrdo.

Este processo foi estudado em um reator tipo multlccapartlmenta

do onde a digestão do concentrado fosfãtlco com ácido sulfúrleo

e fosffirlco • reallsada numa faixa de temperatura entre 70-809C

e concentração de 28 - 32* de PJOJ e cerca de Jg UjOg/l.

O reator tem um volume de 59t, operando cem 2 a í compartlmen

tos, seis agitadores e uma bomba de reclrculaçio de polpa.

A alimentação é feita a seco, 6 kg/h, atravis de tun alimenta

dor tipo cone. .

A alimentação dos ácidos sulfârico e fosftfrico i feita *tra
vis da utilisação de bombas de plstlo, oom controle de vatlo em
linha.
A flltracio i feita em filtro bandeja, oom simulação das

c5es industriais.



A Figura 1 apresenta um fluaograju esqueaatico do processo.

2.3. EXTlWÇto FOR SOLVENTS

A recuraracao dos valores da urânio contidos no licor fosfõrlco,

obtido na «tapa de abertura química, ê feita através da técnica

d* extração por solvente.

A concentração usual de urânio eat ácido fosfõrico ê da orda» de

200 ppa. Considerando que o licor fosffirlco de Itataia apresenta

uma concentração de 29 'Ĵ Og/t fes-se necessário um desenvolvi

•onto especifico para recuperação desta urânio.

A Muclebrâs estudou, desenvolveu e patenteou 3 possíveis proces

sos de recuperação e aplicará, ea I U U unidades «eoi - industrial

« Industrial, o processo utllliando coso solvente a mistura D2Htm

TOPO (ácido di-2-etll hexll fosfõrlco - oxido de trl - n - octll

fosfina).

A Figura 4 apresenta um f luxoerwM esqiraaãtico do processo e in

dica os reaqentes utllisados.

A unidade continua utlllsada no desenvolvlnento, con capacidade

de S t/h, consta de uma bateria de mlsturadores-decantadores, e»

acrllicc, encanlsados para garantir condições adequadas de tempe

ratura.

A» allaentACoes das fases arganleaa e aquosa sío feitas através

de *-̂ rtn>- doaadoras o o controle de temperatura ê automático,
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3 . CONCLUSÕES

A Nuclebrâs, possuindo uma reserva de grande valor econômico,coa

urânio e fósforo associados, desenvolveu, através de seu Centro

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, processo de com

provada viabilidade para recuperação destes bens minerais. Este

processo, com unidades física e química de tratamento de mine

rio, foi estudado em escala de laboratório e piloto e apresenta

recuperação da ordem de 80% para o PjO5 e 68% para o urânio.

A Implantação deste orojeto contribuirá, de forma direta, para o

atendimento ã demanda de concentrado de urânio e para a diminui,

cão de uma possivol importação do ácido fosfórico c, de forma In

direta, para o crescimento da produção agrícola do Nordeste, em

conseqüência da produção de fertilisantes na região.
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