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PKUJliTÜ I T A T A i A - DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO

SOLANGE VAZ COELHO

EMPRESAS NUCLEARES DRASILEIRAS S . A . - N U C L E B R Á S

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR-BELO I1QRIZONTE-MG

RESUMO:

A jazida de Itataia, uma ocorrência do fósforo c urânio associri

dos, está localizada a 170 km sudoeste de Fortaleza c apresenta

reserva de 142.000 t U-JOQ e 14 milhões t P2°5'

A Nuclebrás, através do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia

Nuclear/ desenvolveu o processo para tratamento deste minério, e£

tabeleeendo o fluxoçjrama básico para recuperação dos dois produ

tos: concentrado de urânio e ácido fosfórico.

O processo desenvolvido contempla as etapas de concentração f ísjL

ca, abertura química e extração por solvente o apresentou, nns o£

calas de laboratório e piloto, níveis de recuperação que yarantem

a viabilidade técnico-cconõmica do projeto.

Apresenta-se netc trabalho uma consolidação dos fluxoçjramas das

três etapas do processo e uma descrição sumária das instalações

que foram utilizadas nas operações piloto, que serão mostradas a-

traves de um liliuc documentário.



1.

Para a viabilidade técnico-econômica da jazida de Itataia, urânio

associado n fosfato com reserva do 142.000 L U^Oo o 14 milhões t

P-O-, a NUCLLIBRÁS concluiu estudos básicos, cm escalai; do labora

tório e piloto, estabelecendo o Fluxograma de Processo para recu

peração dos dois bens minerais.

As diversas fases do processo exigiram desenvolvimentos específ^

cos, em função de duas particularidades significativas apresentei

das pelo minério de Itataia:

• Teor de urânio - o minério de Itataia apresenta um teor de urãi

nio 10 vezes maior do que os teores usualmente presentes em ro

chás fosfáticas. Isto exigiu o desenvolvimento de tecnologia eis

pecífica para a separação de urânio de ácido fosfórico, pela téc

nica de Extração por Solvente.

. Composição do .Minério - o minério de Itataia é basicamente com

posto de fosfato e carbonato, o que implica cm sérias dificulda

des técnicas para a concentração de fosfato. Após estudos exaus_

tivos, a NUCLEDRÂS chegou a um processo específico com flotação

reversa, que permitiu a obtenção de níveis excepcionais de teor

c recuperação.

Para o desenvolvimento c consolidação do fluxoçjrama foram estuda

da&, ern escalas de laboratório e piloto, amostras de superfície ,

Li'inclkcii\i:> o «jalcria;;, o quo confere cxouit.-nlo nível do confiabj^

lidado ã comprovada viabilidade técnico-cconúmica do projeto.



NeuLo trabalho aprcscntaui-sc atravós do um documentário, lilmcujein

cm cassete, uma descrição do processo desenvolvido c das unidades

piloto utilizadas c os principais resultados obtidos.

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO E INSTALAÇOKS UTILIZADAS

O processo desenvolvido para o Projeto Itataia envolve três unida

des básicas:

i. Tratamento por flotação, para concentração da apatita con

Lendo urânio.

ii. Abertura química do concentrado urânio-Loofátieo, para pro

dução do ácido."fosfórico contendo urânio,

iii. Extração por solvente do urânio contido no ácido fosfórjL

co, levando aos produtos: concentrado de urânio c ácido

fosfórico isento de urânio.

A Figura 1 apiesenta o fluxograraa esquemático do processo cujas

unidades básicas serão descritas a seguir. Aprcscnta-sc também de

forma sumária a descrição das instalações utilizadas apresentadas

através da íilme documentário.



2.1. concKtmíAÇAo rou FUOTAÇAO

Esta etapa tem por objetivo elevar a concentração do I)2°r

para valores era torno do 30%, adequados à etapa seguinte de f

cação de ácido fosfórico. 0 urânio será consequentemente conecn

trado já que está, preferencialmente, associado ao mineral de

fósforo. A dificuldade encontrada nesta etapa deveu-se principal

mente ao fato de ser a ganga forraada não somente por silicatos,

mas, também, por carbonatos.

Após estudos exaustivos a Nuc.lebrás chegou à definição de um pro

cesso com dois estágios de flotação: inicialmente o minério é

processado segundo uma rota tradicional de flotação de fosfato,

flotação direta, onde se obtém, na fração flotada, um concentra

do de apatita c caleiLa o um rejeito de silicatos. No segundo e_s

tágio este concentrado de apatita e calcita'passa pelo processo

de flotação reversa onde há a separação da apatita e da calcita.

Este estágio é dito de flotação reversa uma vez que o produto ,

concentrado de apatita, é obtido na fração não flotada.

Os testes piloto foram realizados em uma unidade com capacidade

de 150 kg/h. 0 minério, britado a - 1/2", alimenta, através de

uma correia transportadora, um moinho de barras fechado por um

classificador espiral. 0 produto da moagem é classificado cm um

ciclone de 2,5" e o " underflow " do ciclone alimenta o circuito

de flotação.

Este circuito, composto pelas etapas de flotação direta e

ção revorr.n consta de células Denver do 27'.' c 15?..

Oü reagentos u5o distribuídos nos condicionadoros c células,atr£



vóii da ui- i. I . L/.ação do Ljmbas de eanecaü o poLi

O controlo do pit, na etapa de flotação reversa, é automático.

O concentrado obtido ó filtrado em filtro bandeja e tieco cm ou

tufa para alimentar a etapa seguinte de produção do ácido fosfó

rico.

A Figura 2 apresenta um fluxogroma esquemático do processo com

indicação dos reagentes utilizados.

2.2. ABláttTURA QülMICA - PRODUÇÃO DE ÁCIDO FOSFÕRICO

0 concentrado fosfãtioó contendo urânio é processado para produ

ção de ácido fosfórico via úmida através da rota de obtenção de

fosfogesso dihidratádo.

Este processo foi estudado em um reator tipo multicompartimenta

do onda a digestão do concentrado fosfático com ácido sulfúrico

e fosfórico é realizada numa faixa de temperatura entre 70-809C

e concentração de 28 - 32% de P2Oc e cerca de 2g u^p^/l»

0 reator tem um volume de 591, operando com 2 a 6 compartimen

tos, seis agitadores c uma bomba de recireulação de polpa.

A alimentação é feita a seco, 6 kg/h, através de um alimentei

dor tipo cone.

A alimentação dos ácidos sulfúrico e fosfórico c feita atra

vós da utilização de bombas de pistão, com controle de vazão em

linha.

A £illraçã<7 ó Toxin cm filtro bandeja, CMM simulação Ú,ÍJ eondjL

ÇÕCÜ



A l-'lrjura .3 apiTücnLn um fluxogmmn esquematLco do

2.3. KXTUAÇÃO POR SOLVKNTE

A recuperação dos valores de urânio contidos no licor fosfórico,

obtido na etapa do abertura química, é feita através da técnica

de extração por solvente.

A concentração usual de urânio cm ácido fosfórico é da ordem de

200 ppm. Considerando que o licor fosfórico de Itataia apresenta

uma concentração de 2g UjOg/í. fez-se necessário uni desenvolvi

mento especifico para recuperação deste urânio.

A Nuclcbrás estudou, desenvolveu c patenteou 3 possíveis process

sos de recuperação c aplicará, cm suas unidades semi - industrial

e industrial, o processo utilizando como solvente a mistura D2I21PA

TOPO (ácido di-2-etil hexil fosfórico - oxido de tri - n - octil

fosfina).

A Figura 4 apresenta um fluxograma esquemático do processo c in
if ~~

dica os reagentes utilizados.

A unidade contínua utilizada no desenvolvimento/ com capacidade

de 6 l/h, consta de unia bateria de misturadores-decantadores, em

acrílico, encaroisados para garantir condições adequadas de tempe

ratura.

As alimentações das fases orgânicas e aquosa sâo feitas através

de bombas dosadoras e o controlo de temperatura 5 automático.



3»

A Nuclebrâs, possuindo una reserva de grande valor econômico,cora

urânio e fósforo associados, desenvolveu, através de seu Centro

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, proecnso 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 pilota e apresenta

recuperação da ordem de 80% para o P 2O 5 e 68% para o urânio.

A implantação deste projeto contribuirá, de forma direta, para o

atendimento à demanda de concentrado de urânio e para a diminuí

ção de uma possível importação de ácido fosfórico e, de forma in

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

conseqüência da produção de fertilizantes na* região.
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