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RSSÜHO

No presente trabalho foi investigado a distribuição e a re-

cuperação do urânio dos fosfatos marinhos do Nordeste Brasileiro, pe-

lo tratamento desse minério com ácido clorídrico*

O teor de urânio no fosf pr**^ * oi determinado, encontrando-

-se um valor médio de 0,03#» correspondendo a um dos mais altos teo-

fes de urânio mundialmente conhecidos em fosforita. A estimativa de

36 000 toneladajs de urânio nesse ninério foi considerada cos base nas

reservas de 100 milhões de toneladas de catris fosfática, de acordo

com os dados da literatura nacional.

A lixiviação do fosfato no minério e o conhecimento do teor

de urânio eolubilizado como conseqüência do tratamento ácido de fosfo

, ri.ta constituiu a informação básica para a recuperação desse urânio

coao sub-produto do hidrogeno-fosíato" de cálcio já industrializado no

país.

As lixívias fosforite-ECl, obtidas em laboratório, contém

cerca de ^0-70 mg U,Og/l. Elaborou-se ua método analítico ser.sível e

relativamente rápido para o controle da soltíbilização do urâr.ic. 0

aproveitamento do urânio destas lixívias foi feita por extração líqui

do-líquido usando-se de um extratcr ccsposto por 3*3^ácido i±-[2~etil

->exil)-fosfórico.e 2,256 TBP em varsol. A extração é pratic&seste to

tal e o ácido fosfórico livre de vr&nio é encaminhado para a produção

de hidrogeno-fosfato de cálcio. 0 urânio é re-extraído da fase orgâ-

nica por tratamento alcalino e depois precipitado cosio diurar.ato.

O'esquema desenvolvido ec laboratório foi taabée aplicado

às lixívias clorídricas do fosforít^, obtidas industrialaente.



ABSTRACT

In this «ork the distribution and recovery z€ ura-iur

contained in marine phosphates of Northeast Brazil sere investigated

Y>y treating these ores with hydrochloric acid.

The average content of 'uraniua in the phosphorus vs.s found

to be about 0«03$t which corresponds to the highest vcrál? knr*n

content of uraniua in phosphorite.

The leaching of phosphate from the ore ana the knowledge of

the amount of solubilized uranium as a consequence of zhe acid

treatment of phosphorite supplied the basic informatics necessary

.for the recovery of uranium as a byproduct in the calcina hyirogeno-

phosphate manufacture, already carried out in this country.

The solutions obtained in laboratory leachirg the phosphorite

with hydrochloric acid contained *K)-70 ag U/l» A sensitive and rapid

analytical method to control the uracius solubiii2a.ti.cr. ii- c"--lined.

A ijLquid-liquid extraction of araniuc frca these leachi-r sol-tions «as

perfomed using a cixture of 3# di-(2-ethyl-hexyl)-phosphoric acid and
*

2.256 TBP in kerosene. After extraction the phosphoric acid free frca

uranium is sent to the calcium hydrogsnophosphate proi-ccicr., The

uranium is stripped from the organic phase by alkaline treat-*-t and

then precipitated as diurana'te.

The process developed at laboratory scale v&s also applied

to the phosphorite hydrochloric leaching solutions obtai-ei industrially.

An overal uraniua recovery of about &5% *as reached.
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I - INTRODUÇÃO

Os fosfatos carinhos da faixa seóisentar cesteira nordestina,

cujo jazigo se estende desde Olinda, Pernambuco até, s Pio Grande òo

líorte, é restritamente explorada pela Cia. Agro Indus-rial de Igarassu,

es Pernambuco.

Aqui estão contidos os mais altos teores e= urânio até então

encontrados nos depósitos de fosfatos internaeieealcerte explorados.

Esse urânio, de baixa concentração passa a representar -£= grande potes

ciai quando se considera a produção de derivados fosfatasos. Isso nos

permite atribuir o custo da mineração e do presessarerte do ainério à

produção do fertilizante como um produto pridLric, rszuzis.ee considera

velmente o custo da produção do urânio como seu sus-produto.

Os processos desenvolvidos com essa finalidade são os mais

variados, tanto r.a fase inicial de abertura de ai=éris quanto na fase

de separação do urânio do fosfato. Indeperderterente do ácido usado

para a lixiviação, poderemos trabalhar erc reic cxids.r.is, redutor ou

neutro. Nessa rocha o urânio está quase que tstalzerze na sua forca

oxidada, conprovando-se pela solubilização de cerca, da 7C?= do urânio,

sem auxílio de agentes oxidantes. Essa técnica -ei p:r -ós enfatizada

pela razão de não adicionamos etapas estranhas à prciução industrial

do fosfato que já se encontra em funcionamento nc país.

1.1 - OBJETIVO

0 trabalho que vem de ser apresentado viscu ac desenvolver

de uma metodologia experimental de recuperação do uráLic da fosforita

do Nordeste do Brasil. Objetivando um meio de recuperação de un modo

real e econômico para o urânio procuramos elacerar uc processo que se

enquadrasse.diretamente nas instalações da pl&zts. de exploração da fos

forita, já em funcionamento em Pernambuco, ser r.er.'r.ur= ̂ süficaçao qun

acarretasse ônus ao processo industrial.

Nossas pesquisas foram conduzidas aprcveitezdo-se das dispo»

r.íbílidades locais da íosforita coao matéria prira e do HC1 produzido

"in loco" coso solubilii-ante para a lixivíaçâo, ccr.siierar.áo-se todas

as informações que obtiveaos acerca da prcducío a-uai d» 10 000 tonela

das áe hidrogeno-fosfato de cálcio naquela Cc=?a-hia.



1.2 - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS DOS MÉTODOS ANALÍTICOS EMPRESADOS SC iSIT

DO DA FOSFORITA

Diferentes métodos foram empregados para colhemos inf=rr.a—

ções da presença e do teor de urânio da fosforita /h/. Inicialnsrte

fizemos UD estudo analítico qualitativo para a comprovação da presença

do urânio na fosforita. Utilizamos dos métodos físicos e quíziccs des

critos em seguida, aplicados diretamente ao minério e, depois, rcs La-

boratórios Analíticos da Coordenadoria de Engenharia Química 'CZÍJ fi-

zemos adaptação de um método analítico para determinação do urânio nas

lixívias fosforita-HCl.

1.2.1 - Espectrografia de raios-X fluorescentes

Devido a complexidade química da matriz do minério c seu co-

nhecimento por métodos químicos convencionais é muito laborioso. ~a e-

ficiente recurso de que se lançou mão para a confirmação preliminar da

presença de urânio na fosforita foi a espeçtrografia de raios-X.

É um método de grande utilidade, sendo freqüentemente -saás

pela Indústria Nuclear /12/ dada a rapidez na identificação de varies

elementos, em sistemas complexos. «•*'•.•

Datam de 1930 os princípios básicos dos raios-X /*»**/• C es-

pectrógrafo consiste essencialmente de um tubo de raios-X para. berbar-

dear as amostras,*• um colimador, um cristal analisador e us detector. A

radiação policromática é enviada do tubo para excitar os eletrens d?

níveis energéticos K e L de distintos eleser.tos que estão presentes rs

amostra. 0 retorno desses elétrons excitado? ao seu estado estacior.á-

rio é acompanhado da emissão de raios-X fluorescentes /19/ cu;os coa—

primentos de onda são característicos para caâa elemento. Essas radia

ções são colimadas fazendo-se com que o feixe incida no cristal âzali-

sador sofrendo uma difração obedecendo a lei de Bragg. A radisçãc ura

vez refletida pelo cristal é recolhida pelo detector cue cede & sua in-

tensidade estando esse a um ângulo 20 do feixe incidente no cristal.

A técnica de análise é em geral sicples e pode ser efefiada

de maneira surpreendentemente rápida e precisa. Inicialmente escolhe

-se um cristal de dispersão média e selecicr.a-se u.~a voltages ia is al-

ta possível a fiei de excitar os elétrons K e L de ua cai or sú=erc de je

lementos da amostra /62/. De acordo cos essa tensão, fixa-se a ecrrez

te do tubo pára aproveitar toda sua potência e obter a máxisa intensi-

dade cosi a finalidade de não perder alguns dos elecentos sais leves.

Inicia-se a varredura do espectro a ur certo ângulo 26 co= u=» vflccí-



dade média de giro prefixada. De posse dcs cccpriae-iss de cnca dos
raios-X fluorescentes, comparamos aos valores tabeladas / 7 7 / ã a-con
tramos os elementos componentes da asostra.

1.2.2 - Espectrometria de raios g&ns.

Por ser um método rápido e não dsstru-ivo, s l e apresenia gran
de interesse para a determinação de urânio en ninéries. Fci arlicado
nesse trabalho para identificação do urânio e cc=o técnica para contro
le rápido nas experiências de abertura da fcsforita e extração áo urâ-
nio.

A energia dos raios gasa, enitiács por us: certo raücisótopo,
é característico desse radioisótopo e tea *3 ou aais valores dis-intos.
A intensidade da radiação em cada energia separacas-en-e pode ser deter
minada por um espectrômetro gama, onde rode raio gaas 5 transformado
nus pulso de volt agem. Se um detect-cr linear é usado a altura do pulso
é proporcional à intensidade. 0 espectro de energias I ass ir transfor
ma do em um espectro de pulsos e o mesoo pose ser obtido ceai ua analisa
dor de altura de pulsos» Desta forca os pulsos serão selecionados con
forme sua altura» A intensidade nuca dada altura é c*ternir.a.da com um
õétector de impulsos, escalizsetro.

Para as radiações gaaa, uc dst&crcr sus apresenta ^aior ef ic i
ência e poder para resolver energias diferentes / 5 7 / í o cr is ta l inor-
gânico de Nal(Tl).

1.2.3 - Espectrometria de absorção &-ç-ie&

As análises de Au, Pb, Ki e Cu r.a= l ix ív ias da fesforita fo-
ram efetuadas por espectrometria de acscrçãc &tcrica, utilizande-se de
um aparelho Jarrell-Ash, modelo 82-500 cen u= nonocrenador -ipo Ebert
com Il8o sulcos/mm / 6 6 / . 0 queir.aâor é cc - ips de queina rc~*l (HE?CCÍ)t
tendo sido utilizada u'a mistura gasosa áe H,/ar, suficier.t-: para vola
t i l i z a r e atomizar os elementos a serec anãiis&sos r.2. seluçãc,

A pressão dos gases» a altura cc queimador » c ccnorizsnto
de onda foram ajustados para se obter celhcr rsr.sitiliáaée nas 2«ítu—
ras para cada elemento» Os resultados estides «stac apresentados no
item III»

1.2.k - Espectrografia de er-issão erties.

Una'análise senicuantitatíva ca fesforíta áo nordeste foi ob
tida no laboratório de espectrografia c& ZZZTÍ. de Znrsr.haria í.u{nicat

utilizando-se de um espectrógraío de eziszãz óptica, sa Jarreil-Ash Co.,



Kodeio Ebert, de 3»1» •» de comprimento

Os resultados obtidos estão apresentados no ites III e ícrac

perfeitamente condizentes con aqueles obtidos pelo método de raios-X.

0 urânio e o ouro não foram detectados por estarem em concentrações abai

xo do limite df detecção.

1*2.3 - Espectrofotometria de absorção nolecular

Varias modificações no método de determinação esrectrofctooé

trica do urânio com tiocianato foram necessárias para torrl-lc « n s í —

vel » razoavelmente preciso» CÜRRAH e 3EAMISH /27/ foran cs prirseiros

a usar o tiocianato como um reagente colorinétricô ca determinação do

urânio. A séria interferência do Fe-III na formação do cc-?lexo anare

Io de tiocianato de uranila foi eliminada pela adição de cloreto esõa-

noso. Trabalhos ulteriores /^3/ foram dedicados às interferências ca-

tiônicas e aniônicas. Atribuiu-se a CHOUTHAKEL e JOHKSCA /25/ a desço

berta de que SnClp gera um pico de interferência a 375 nn suando er so

luções aquosas na presença de urânio e tiociacato de amônis.. Dst es pes

quisadores desenvolveram a cor num solvente água-cetona auzsntandc a

sensibilidade do método pela eliminação da maioria das interferências

àniônicas e pela independência do pK das soluções aquosas* Deriôo a

intolerância de V e Ti naquele solvente GESKGU) e HECHT /3r/ passarão

a utilizar álcool amílico ou éter de petróleo, como solvente.

NIETZEL e DeSESA /70/ tornaram esse método aplicarei a nine-

rioe uraníferos e soluções de lixivia fosfórica extraindo -râcio dí u-

ma solução de Al(N05), com acetato de etila. CLIKCH e GUY / 2 V extrai

ram o complexo de tiocianato de uranilo com fosfato de tri-r.-ru-:ila

(TBP) e mediram a abporbância no meio orgânico, sendo porta.-te r.ecess£

rio uma separação preliminar do urânio antes da determinação final,Uma

melhoria no método foi obtida por KAGLS e MUETKY /67-Ê9/ fazendo a ex-

tração do urânio com TBI5 de uma solução acuosa altamente cencenrraía eo

Al(NO,), como agente salificador. Pela contatação do extrato cc-tendo

urânio com uma solução aquosa contendo tiocianato, o íor. uranilo sra,

ainda na fase orgânica, complexado e a absorbância cedida'

Soluções de ácido fosfórico contendo desde 0,01 g até C,2 g

ü-Oo/1 podem ser analisadas para determinação de urânio per esse réto-

do. o método é também aplicável para determinação direta do -rlr.ío no

cinério após digestão nitrica.

KAGLE e KURTHY /Ô7-69/ analisarão fosiatos de reche .fe íífe-

rentee procedências e coapar&ram c validade do oétodo cos o auxílio de



métodos radiométricos. 0 fosfato marinho ão nordeste ác 3raíil foi da

mesma maneira por üós analisado e o resultado aparece nc ite= III, com

parado com os resultados de NAGLE e KU3T.HY /67-69/:

1,2,6 - Métodos químicas usados para a determinação de urânio e

outros elementos presentes na fosforita do Kcrisste

Dentre os métodos usados para a determinação de centeúdo de

urânio no minério, um deles foi a titulação após redução co~ cicreto es

tanoso, re-oxidaçãó com cloreto férrico e titulação do Fe-II cc= solu-

ção de dicromato de potássio na presença de difenilaraina cc~c máica—

dor /59, 16/.

1.2.6,1 - Fusão do minério con hidróxido de sódio

Pesar 1-2 g do minério, passar para cadinho de níquel, adicio

nar NaOH, cerca de cinco vezes o peso da amostra. Fundir usando bico

de Bunsen e levar à mufla (- 300°C), aumentando gradativaserte a teape

ratura até atingir 900°C, durante 20 ain. Esfriar- Retirar o resíduo

do cadinho com água fervente, em copo de 600 ml. Filtrar a qu«-^e» Des

prezar o filtrado- Passar o resíduo para o copo lavando o papel com

ácido nítrico. Levar ao banho de areia, Adicionar 10 nl de ácido ní-

tricô concentrado e evaporar. Repetir a operação. Transferir a. mistu

ra para um copo de 250 ml usando 10 nl de ácido nítrico concentrado e

lavando com pouca água; evaporar. Repetir a operação. Transferir a

solução para um funil de separação. Acertar a acidez livre ia solução

para HNO* 3M e extrair com TBP 20% - varsol nuna relação de íases de

2:1 (A/0), em três estágios de extração- Renover as impure rs. s ca fase

orgânica com uma solução de lavagen (HRO^ O,SK t-flK^HO^ ZV.) . usando

aproximadamente uma relação A/0 de 1:10, reunindo os extratrs a-.uosos

em outro funil. Reservar a fase orgânica lavada e extrair, zc-z des—

crito anteriormente, as fases aquosas de lavagen. Reunir ar suas fa-

ses orgânicas, Re->extrair o urânio das fases orgânicas lavaiãs coa uma

solução de (NHV)2C0, 2g/l, Agitar cuidadosaaente. Tratar a fase orgâ

nica com mais carbonato até que a fase aquosa se torne levemente alca-

lina. Lavar os extratos carbonatados cosi CCl^, desprezar.de a fase or-

gânica. Transferir o carbonato para us copo, evaporar até quase seco,

adicionar 2 ml de ácido sulfúrico concentrado. Evaporar até destrui—

ção completa da matéria orgânica. Tratar o resíduo ces 2 gotas de áeí

do sulfúrico concentrado e levar a volume em balão de 25 ri, usando

água.



Correção para ferro

Retirar 1 ml daquela solução para determinar ferre e aplicar

* correção para os resultados da titulação do urânio. A deter-ilação

do ferro é feita por espectrofotometria na presença do "urânio.

Para a correção, 1 ml K2Cr_O? 0.02N *• 1,12 er Fa

Determinação de urânio

Usar o restante da amostra (2*» ml) para detercinação cs urâ-

nio. Evaporar até secura, recolher o resíduo com 2 nl de EC1 ec=.c. A-

dicionar 1 ai da solução de NaF ^0 g/ l e 1 ml da solução catali^sdcra

de Fed» 0,002K. Aquecer até fervura e juntar 1,5 ml de Sn01? 10 g/l»

Deixar em banho de areia coberto com vidro de relógio duranze 5 2Í- .

Juntar mais 0,5 oi de SnCl.» Repetir a operação. Esfriar a solução

contendo urânio reduzido, sob atmosfera de C02» Lavar o vidro ce relô

gio e as paredes do copo com H?SO. 1,8N. Precipitar o excesso £e

SnClp com 2 ml de solução saturada de HgCl_. Deixar'o precipitado en-

velhecer por dois minutos. Adicionar 1 ml de FeCl, B% . A citar e adi

cionar 30-^0 ai de H~SO. 1,8N. Adicionar 0,15 ml do indicador dife=i-

lamina sulfonato de bário. Titular cos solução de dicremate se po^ís-

sxo usando nicfobureta com divisões de 0,01 ml. Calcular o conteúdo

de urânio da. aaostra considerando a correção para ferro e = preva 'zraxi

ca:

1 Bi K2Cr20? 0,02N — 2,3807 ragU .

1.2,6.2 - Fusão da fosforita com mistura equisolar

de carbonates de sódio e potássio

Pesar 2 g de fosforita em cadinho de platina e acicienar a

Eistura de çarbenatos numa proporção de 1:6 (g/g) minsrio/cs.r=;-atc.

Fundir usando bico de Bunsen, levar â nufla aunentar.áo-se rracaciva-en

te a teeperatura até 900°C e deixar durante 20 min. Esfriar. Retirar

o resíduo do cadinho com água quente, dissolver cors ácido - í t r i cô con-

centrado. Secar em banho de areia e levar à evaporação acicícriando-se

cais 200 ai éft HNO, cone. Repetir a operação. Secar es bar.ho =aría.

Dissolver a nistura seca com HKO, 1M. Ferver, Adicionar gelatísa .»

(» 2 g / l ) , f i ltrar lavando com água quente. Reservar o residue .para

determinação de s i l ica e levar o filtrado para o. voluse de Z5Z s i para

as análises posteriores.



Determinação de si l ício
*

Levar o resíduo anterior à secura ea cadinho de platina, sob

lâmpada infra-vermelho* depois em forno a 900CC durante 40 min. Pesar.

Adicionar gotas de ácido sulfúrico mais HF. Secar e repetir o trata
aento. Calcinar. Esfriar. Pesar.

ifeiOp = 50 (Resíduo total - Resíduo flucrizado) .

Determinação de fósforo

Pipetar uma alíquota de 5 ml da solução de digestão em copo

de 'tOO oi. Adicionar fenolf talei na, ácido nítrico e neutralizar cos a

•oníaco. Adicionar mais 13 ml de HNO, concentrado e elevar o voluae

par» 100 ml, aquecendo-se em seguida até - 70°C. Precipitar o fósforo

con kO ml de molibdato de amônio 55», sob agitação. Deixar em repouso

durante algumas horas ou durante uma noite. Filtrar em papel faixa

branca. Lavar com KKO, 5% e depois com água até neutralização da lava

gem com 1 gota de NaOH 0»5N ou O,1N. Anotar o volune gasto na titula-

ção:

1 ml NaOH O,1N * 0,3086 ng F205

í: 1 ml NaOH 0,5N "~ 1,5^30 ng P205 . ,

Determinação de cálcio

Em alíquotas de 20 ml foram adicionados 10 g de cloreto de

amônio, 20 ml de ácido oxálico, uma gota de vermelho de metila. Ferver

e acertar o pR até aicalino com hidróxido de amônio. Filtrar, no dia

seguinte, lavando com água. Retirar o precipitado áo papel de filtro

com ácido sulfúrico hH e titular com KMnO. O,1N a quente:

1 ml KMnO^ O,1N •» 0,0028 g CaO .

Essas análises foram executadas no laboratório analítico da

CEQ e os resultados obtidos estão agrupados na Tab. 2 do itea III. Mé-

todos analíticos de rotina para o controle do conteúdo de urânio e de

fósforo nas lixívias e nos resíduos obtidos durante o processo por nós

desenvolvido, nessa dissertação, serão pormenorizados no capítulo exp£

r intentai»

1*2*6*3 ~ Reconhecimento de urânio na presença de ferro ,

Soluções neutras ou de ácido acético de «ais de urar.ilo, mui

to diluídas, dão uma coloração carron-aversexbado cos ferrociancio de •

potássio /3V»
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Quando a concentração de ferro nâc é ruito alta» o urânio po

£e ser detectado pelo tratamento da mancha cor usa gota de água. 0 pre <

capitado de urânio se difunde mais rapidamente do que c ürecipi-ado de

ferro devido à sua consistência pegajosa, e aparsee c:=o uaa franja dec

teada, marron, fora da mancha do azul da Prússia, Suando as proporções

dos dois elementos forem tais que esse teste não pcssa ser aplicado,

precipitar o urânio com hidróxido de amônio ou de sódio e es seguida re

dissolver o precipitado com carbonato de amcnio. Acicificar o coaple-

xo de tricarbonato de uranilo com HC1 e testar c urânio.

Procedimento

Sobre uma gota de NH.OH cone. colocada nua papel de filtro

gotejar a solução teste. Secar e, em seguida, friecicrar coa duas go-

tas de carbonato de amônio 2036, até assegurar-se de ccrpieto contato.

Secar. Gotejar HCl diluído ao redor da mancha, aas ser tocá-la, para

evitar a formação do azul da Prússia. Observar a cor narron distinta

do sal de uranilo nas extremidades do anel de HCl, junto da aancha ori

ginal.



II - 3ESEM0 DE ALGUNS DADOS SOBRE 0 AP3C75I-

?AKS?ÍTO DO URÃKIO DOS FO3FATCS ~5 BOCHA

Urânio é um constituinte traço consus nos -i2eri.es fosfatados,

particularmente na apatita. De fórmula química aparenteaente sicples,

CacíPO^^COE.Cl.F), mas de estrutura cristalina cesplexa, a apatita

favorece substituições isomórficas do POj. peles arseniatos, silicatos,

sulfatos, carbonatos e vanadatos /20/- Essas substituições aniônicas

do fosfato são compensadas eletrostaticamente pelos cations de Kg» Ms,

Sr, Pr, Au, U e TH.

A estrutura reticular é muito estável carecendo de um drásti

co tratamento químico ou térmico para destruí-la» Acreáita-se ser o

urânio proveniente da percolação da água do mar sobre a rocha. 0 teor

varia em função do tempo em que os grãos de fosfato ficar&s expostos à

solução percoladora, coas o conteúdo de urânio nessas soluções e coa a

permeabilidade dos leitos fosfáticos*

Os íoas uranilo e uranoso deslocam o cálcio zxusa relação bea

definida de 1:1100 e 1:^500» respectivamente. 0 D-XV vai se oxidando a

U—VI com a idade geológica da rocha. A ocorrência ce urânio nos íosía

tos de rocha foi descrita por McKeley /56/. Segunde CLS3S. e F0L2T/21/,

os depósitos de fosf&to de Idaho, contém a maior ocorrência de urânio,

variando desde 0,006 a 0,0356 e soma um total de 60C COG toneladas.

Os depósitos de fosfato marinho da Flórida /5V são cosercial

mente processados para fertilizantes e fosfatos cuícicos, contendo ce£

ca de 0»0l£ U,Og /kOt 25/. A quantidade de urânio dissolvido destes

depósitos foi estimada por KENNEDY /**9/ em 2OCO ton/a, Prcspecçõis u-

raníferas detalhadas sobre os depósitos de Israel /7ô/ cãe para a:ue—

Ias reservas ua conteúdo de 25 000 toneladas de urânio para ua teor sé

dio de 0,01-0,017^.

II.1 - PROCESSOS MUNDIALMENTE DESENVOLVIDOS PA3A A £E?A5AÇÃ0 DE ÜPÂKIO

DOS FOSFATOS DS ROCHA

Vários foram os processos desenvolvidos psra a cbtenção de u

ma fase rica es urânio /37, 75, 80/. Contudo, os resultados obtisos

por flotação, separação magnética e estudos pirosetalúrgicos não foraa

satisfatórios. Hoje, é sabido que o abastecimento cunái&l de urânio é

derivado quase que exclusivamente do processo de lixiviaçâo do cir.ério

finamente moido, ets us seio aquoso ácido ou elealine, depesdende das

características mineralógicas da rocha e 4a ganga associada ao ciseral
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/7V- Outros fatores de relevante isportãncia pare & escolha do méto-

ão de solubilisaçâo de urânio en seus oinerais é & possibilidade de re

_uso do reagente e recuperação de outros elementos valioscs cose fósfo

r o, ouro» vanádio e terras raran /76/,

De um Dodo geral, quando o urânio está no estado hexavfclente

e a gan£a nineral inclue proporções substanciais de carbrr-atos de ter-

ras alcalinas, o processo da queima cosi soda /33/ áeve ser usado, coso

us seio econômico para o reagente de ataque.

Por outro lado, quando a ganga é silicosa o processo ácido

cineral é preferido especialmente se o urânio sa sua aaior parte está

no estado hexavalente.

Duas correntes distintas são usasas para a recuperação subse

quente do urânio dissolvido, Na primeira, o liquide sobrenadante é

separado do resíduo exaurido, extraindo-se o urânio da solução líspida.

Ha outra classe, não é feita a separação ca solução =as se faz a remo-

ção direta do urânio da solução na presença do resíduo exaurido,

A separação das soluções férteis do resíduo insolúvel é fei-

ta por qualquer das técnicas convencionais envolvendo decantação, agiu
• • " *

tinação e/ou filtração. Técnicas decoprecipitação, troca iônica, ad-
- -• - m .. i _ •*• *•>• • „ r •

sbrçao, extração por solventes e separação eietrolitica poisa geralmen

te ser interpoladas num processo prisário se produção ce derivados fos

fatados recuperando o urânio com sub-produto /32/.

CLEMENTS e WILLIAMS /22-23/ estudaram detalhadamente o pro—

cesso montado pelos laboratórios de Batelle, para os fosfatos da Flori

da, e concluiram que %t% de urânio e 9o£ de Fp°5 e r a = solucilizadcs ca

lixiviação sulfúrica da rocha fosfática. '

Na lixiviação sob condições ncr-ais grande parte áo urânio é

solubilizado, aumentanco-se quando o meio é exidante. Urânio não é- s£

iubilizado quando a rocha bruta é tratada sob condições resuteras, Es-

sa propriedade é utilizada para enriquecer o residue dc ataque ácido

de até 10 vezes o conteúdo original de urâr.ic />!/. Isto censtitui a

base do processo IKI (Israel Mining Industries) para o aproveitamento

&o urânio dos seus fosfatos de rocha.

ALTER /5/ estudou os fosfates de líegév, Israel, fazendo a

coapàração dos rendimentos da dissolução &o urânio da rocha bruta e da

rocha calcinada, concluindo que o urânio era extraído de preferência

da rocha calcinada na presença de sais de soáio, 0 produto obtido era

de grande seletividade, devido a reação do U-VI da rocha cor o sódio

& 700?C formando uranato de sódio altasent» solúvel:
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UO, • 2 Had • R20 ~ Ka-ÜO^ • 2 HCI /5O/ .

A Corporação Química de Minerais Internacionais tea trabalha

do co« esta finalidade «a escala de planta pilszo /^C. 23. 3 V . Outras

rftferências foram obtidas dos relatórios da fe> F.iàge /71, ̂ 5,

DELEON /28/ estudou indepenâezitezent* o prcbless de separa—

ção do urânio no decurso da produção de t ri poli fosfato na Indústria de

fertilizantes fosfatados da Yugoslavia. N»ss» trabalho foras apresen-

tadas duas possíveis alternativas para a separarão do urânio do ácido

fosfórico na produção do tripolifosfato: a prizeira, foi a redução do

urânio antes da neutralização do ácido fosfórico para produzir o tripo

lifosfato. Esta alternativa é vantajosa para a. produção do t ri poli f os

fato. A parte principal desse processo é a etapa de purificação, com

sulfato ferroso, para separar o vanádio das soluções fosfóricas, prsci

pitando o urânio junto coa outras impurezas a pH = 7. 0 rendimento ea

urânio par* esse processo foi de 85-90%.

Por outro lado, o estudo da redução co urânio após a neutra-

lização do ácido fosfórico, faz com que o urânio permaneça na solução

como um complexo tricarbonatado, que é precipitado pelo diticnito de

rádio a um pH 7, livre de impurezas. 0 filtrado final, isenzo õe urâ-

nio (refinado) vai para a produção do tripoiifcifato. 0 rer.aiaea.to en

urânio é de 75-8695.

Datam de 19*K) os trabalhos da Bow chemical Co. estuáanác ini

cialmente, a recuperação de urânio usando resiza eatiônica /7, 35/, o

processo era técnica e economicamente icpraticív-el. pelo fato da resi-

na ser quase que exclusivamente carregada cc= cálcio e ferro, tendo co

mo componente insignificante o urânio. Pass=--5e então ao estudo do

processo de extração líquido-líquido /8, 5l, 3-* 9-11/- Ce-o resulta-

do desses estudos foi observado que a solubiiidace de urâr.ic nas solu-

ções de fosfato diminuia á medida que o pH das soluções aucentava /21/.

A Blockson Chemical Co. /8l/ converte a fosforita ea fosfato

de sódio, de grau técnico, pela destruição térzica da sateria orgânica.

Separa o sulfato de cálcio precipitado pelo ácisc suifúrico e obtéa o

ácido fosfórico contaminado por cálcio, íerre, alumínio, sulfatos e

fluosilicatos contendo como ispurezas element cs irpcrtanz.es coso U, V,

Cr, Au, Mn e Mg. Durante a neutralização do áside grande parte cessas

ispurezas são precipitadas juntamente cos urâzio sue se separa das sota

çô»s de fosfato aonosódico. As soluções deve: psrs&n&csr na fcrsa oxî

até a separação do urânio quando se deve reduzi-las. O gesso cue
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pelo sulfato retém na sua rede cristaliza 3C^ de urânio

-0 cinério. Por esta razão estudou-se, nesse prer-esse» a rissclucão e

xiàkDte da fosforita, sendo dissolvidos 90& do urãzic? cerz-ác o custo

cessa percentage» adicional (209») supera o valor do urRnic iirsslvicc.

Com o uso adequado de oxidantes e redutores foi atisgico cz. rizdisento

áe 99»5# en urânio. Esse processo foi patenteado pela ÜSAZC /z2/ e s-

plica-se somente á fosforita consumida pela Blocksos, por ser a úzica

eapresa de grande porte que usa o forno elétrico para saL^uT^tura de

fosfates de grau técnico a partir da fosforita.

II. 2 - TRATAMENTO QUÍMICO DOS MINÉRIOS FOSFATADOS

A primeira etapa para o tratamento químico des sirérios fos-

fatados contendo urânio, é a digestão. Experimentos feitos ser HASVI?:

/6l/ com alguns ácidos minerais mostraram que o ácido clorídrico e o

ácido nitrico são tecnicamente aplicáveist mas o ácido s-Jlíúríco é sen

pre preferido por ser mais econômico.

A digestão é sempre efetuada sob agitação a ar', szi cateiada3»

As características físico-químicas do minério não persiten utilizar a

-percolação ou lixiviação estática»

II.2.1 - Lixiviação do urânio

Tanto o ácido clorídrico quanto o sulfúrico =ais -^z. agente £

xidante são usados para lixiviar o urânio dos fosfatos. V&rics experi

centos foram conduzidos para se estabelecer condições óticas para a

lixiviação do urânio'dos fosfatos /3&» 50/. Essas condições são cifí-

ceie de seres relacionadas uma vez que cada minério aprese-ta seu pro-

blema particular. Segundo MARVIN /6l/ melhor rendi=eu>c z.s. sclubiliza

ção do urânio por lixiviação ácida se obtém quando se cczsiáera o tes-

po de adição do ácido e sua concentração, o grau de oxicação do urânio

no minério, o tamanho da partícula e a maneira cose estão .confinados os

minerais de urânio na ganga mineral.

11,2.1*1 - Escolha do ácido e efeito £a ccrseztração

Na lixiviação ácida o urânio vai para a solução cccc ua íos

uranilo e a acidez deve ser mantida suficienteaente alta para prevenir

& rei>recipitação do urânio dissolvido, nas etapas subsequentes, A pre

eença de outros elementos constituintes do nineri o tais cozo 7e-III,

sue precipita a uo pK cais baixo que o urânio, causa & ptrsa do urânio

Por oclusão. Se, foafatos e arseniatos estão pressstss, excesso de



TÇ-111 torna-se df»c5*«*3 pele fi:: d* forsar us complexo fort» coe es

s*s constituintes rttardanie a precipitação de fosfato ou armênia to de

A faixa de pK fl« 1-*: * conveniente para a lixiviação « oxida

ç£o dos «inerais á« uíit io. úvtrcs eiterais sentidos no minério e o

conteúdo ea carbtca.o era tribute para o censuro cs ácido para a lixivia

ção do urânio. r-tanàft A lixivi^ção é feita seb altas concentrações d*

ácido, ou te«p<ritur*» el*¥aàas, certas gangas cinerais reiativaeente

insolúveis coxo urfil»*, fosíatos, fluoretes, silicatos e oxides são a

tacadost %UB*.nta:íic o CC^ÍUÍO de ácido e as i=?uretas disso!visas . na

solução de l ix't i^ ianí-T^o urânio.

Z~ c l . - Estado ce oxidaçio to urânio so sir.»rio

0 urânio (IV) • essencialsente issclúvel e= ácido sslfúrico

e clorídrico na ausência de oxidantes. Un dos aais eficientes oxidan-

tes para U-IV é o Fe-III.

U02 • 2 Fe3* * B02
++ + 2 ?e2+

~ » - 3+ 2*

para oxidaçao eficiente do urânio pelo ferro a razão Fe /Je na so-

lução deve ser de 1:1. Sstando a caioria do ferro dissolvido so esta-
5 v ' • - . - »

do ferroso e não oxidado pelo ar nas soluções ácidas à pressão atcosf£

rica, torna-se necessário adicionar us ox:.da-^e, senso os zais eficien

tes o MnOp e o NaClO,, que reagea coao se .segue para oxidar c ferro:

Na ausência do ferro nenhum dos dois oxi dar. te E é eficiente para o ü-IV.

Nos circuitos de lixivia /kZ/ o controle ca exidação é feito pela -ra-

zão de Fe-III livre para Fe-II, o que áetemira o peder or.idante da so

luçao. Na presença de fosfatos, arseniates e fluoretos uca porção de

?e-III é complexada provocando una baixa nes potenciais redox devido

a alteração na razão total de Te /Fe *. Torna-se evidente que gran-

des quantidades de oxidantes são requeridas p&ra minérios contendo gran

des quantidades de fosfatos. Para celher rendimento da dissolução do

urânio o oxi dan te deve ser adicionado no início- da lixiviação para os

minérios que contém quantidades suficientes de ferro.

11.2.1,3 - Efeito da granules*tria do fiinério

Esse é um dos fatores çue cais afeta: o desempenho da eólubi



-çisação do urânio. 0 renfiaento global é ausentado coso ue resultado

â» liberação do oiseral de urânio e a taxa se solubilização é aelhora-

áa eoao UB resultado do auaento da área superficial do icineral exposto.

p a r m alguns ainérios o aincral de urânio pode S9r solucilizado sigaifi

casteaente cosi partículas tão grossas quanto 1,68 ss (Io aesh) /73/.

3r«suloaetria de 28 aesh (0,595 •») • norsalsente requerida por facili

tar a agitação e manuseio dos aateriais. A fosforita requer grãos ex-

-resaaente finos, de 0,o82 aa a 0,07^ as para liberar ou expor efetiva

cestc o aineral de urânio.

II.2.X»h - Efeito da tecpera-ura de lixiviação

U B rendioento três vezes oaior na solubilisação do urârô se -

obtéa quando se ausenta a teaperatura de 26-*K>°C. Para os cinérios eu ,

jos ainerais de urânio são dificilmente solúveis, aelhor ceseapehho na

solubilisação se obtéa coa o auaento de tesperetura aciaa de 50°C

II.2.2 - Processos e equipacentos de lixiviação '

A lixiviação aquosa estática, percolação, não á adequada pa- j

r*. os fosfatos de rocha devido ao seu caráter pastoso quando ea seio I

afjoso. . |

Para a fosforita foi considerado, nessa dissertação, a lixi- í

viação ácida do ninerio à teaperatura asbiente, sob agitação (na reali^

ãade, sendo a dissolução exotéraica, a tesperatura de dissolução é cais '

elevada que a temperatura asbiente).

11.2.2.1 - Lixiviação contínua e ea bateladas j

Hoje, a lixiviação ea batelaâa, é usa técnica pouco usada de I

vido ao baixo custo, operação e aanutenção das instalações de lixivia- !

çáo contínua. Esses circuitos ofereces a facilidade se controle das |

variáveis críticas de lixiviação. vários tanques são instalados ea s£ \

rie e a polpa flue por gravidade do priceiro ao últico. •

11.2.2.2 - Lixiviação es estágio sisples !

i

A naioria das plantas de aproveitacento de urânio dos fosfa- '•

tos empregas a lixiviação «o estágio único, sea recuperar o reagente j

não utilizado na lixiviação. Entretanto existec sétcáos que ofereces ;

usa econocia substancial de reagente, conhecidos coao os séwodos quere i

cuperam os reagentes e são aplicados particularneate aos cinérios que con- j
eoaem pouco ácido, cas que requeres alta concentração para usa soltibi- '
üzação sais eficiente /21/. Nesse sistesa usa proporção fixa da solu |
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- o fértil é desviada, no fia do circuito de iiziviaçãc, ccrs a ter ti

unida e reciclada para o início do circuite.

II.2.2.3 - Lixiviação e» estágio duplo

O ••todo de lixiriação eB contracorreate es dois «stígies é

suit o important» por redusir o custo da operação cuíoica, rrc-uzir u=

cftior rendiaento na sqlubilisação • purificar parcialmente a scluçío

fértil-

Equipas*ntos para a lixiviação «o deis estágios poder s«r aoz.

tados de várias maneiras. Una etapa de separação Jíqaido-soliso é r*-

querida entre cada estágio de lixiviação. A selução fértil deve S^T

recuperada e o resíduo deve. ser lavado após a lixiviação ácido ícrts

(estágio de adição do ácido e do oxidante). Cs esuipaeent.es cs separa

ção líquido-sólido geralmente consisted de ceczstadorss, er^rossaõcres

de polpa, filtros ou, usa conbinação deles.

II.2.3 - Técnicas dfc lixiviação

Polpas para a lixiviação ácida são psralaecte VTÍ^ÍT^ÍÍS pe-

la aoagen eo água, nua circuito fechado» para produzir us ^£=azh.o de

-«articula ótiao para lixiviação e oanuseio do rate rial /3--.??/• 0 *a-

pastaaento pela eoagen do sinério coo água é vantajoso por :ai:sr o

conteúdo de sólidos da polpa próximo de uma cersistência ríxir:i cc= boa

•istura nos agitadores, sea aumentar o volume líquido diluirio a sclu-

ção fértil, üoa redução na razão líquido/sciiio áiaisui o ta=ã̂ 'r.c ãc

equipaaento de lixivia e economiza o ácido.

O agitador, coao um equipaoento cais isportante áo circuito

de lixivia, tem coao função primária oani.er s= suspensão as par-ícuias

•ais grossas e mais pesadas do minério expesso o sineral c» ur£r.ic as

nível reativo do reagente.

A combinação de agitação a ar e mecânica de baixa varrei-ra,

típico do agitador Dorr, é preferido para polpas tixotrópicas, senão

difíceis o emprego das máquinas Dorr para ninerios arenosc3, cevii; a

sedimentação da areia. Nesse caso o uso de cela aos circuitos se lixí

via ajuda a suspender as areias e aumenta a viscesidade das pclpas.

II.3 - SEPARAÇÃO SÓLIDO-LÍQÜ1DO DAS LIXÍVIAS

Tratamento térsico, prévio, de certos zinérios e use ie agej:

tes £locul&r.tes ajudas no engrossaoento e EJL íiltracili<iaâe das s-

soes.



l£

O aso âe aditivos i s polpas, coao pclíreros sintéticos ou

cesso produtos naturais cferfececa melhoria r.%. velocidade de íiltração e

s a compactação das polpas d* urânio que na =&icria dos caces sãc de dî

f íc i l filtração,

Cstudos sobre a efetividade dos floc-lintes feras fsitos por

55SEHBAUK /79/ e MARVIN /6o/ para vários tipes i* cinérios e ficesi cesnoss

^rado que os auxiliares de filtração e flocul&^es de naior aplicabili

dade sao ce l i t t , goma arábica e separan,

Discutiremos em seguida os «ais pertiríntes fatores cue go—

vertiam a aplicabilidade dos floculantes coao aceleradores de filtração

t «ngrossadores de polpas de urânio.

11.3*1 - CQPposição da solução fértil

Pouco se conhece acerca do efeito dcs cations e dos ác^cns

sa solução férti l sobre o desempenho dos flccuiaztes. 0 use da gesa a

rábica foi narcadaraente melhorado coao floculazt» após precipitação do

Ko e Cu / 2 1 / . Usa alta concentração de sais abaixa o eagrossa=e-to e

a velocidade de filtração. Algusas vezes, s ce t : e us reagects especí-

fico é efetivo para certas soluções, coso é o ca^o de pequeces quanti-

dades de separan na decantação de soluções de lixivia de ácide f;sfóri_

co.

II.3.2 - Natureza física e quicica des sclidos

0 tamanho da partícula é crítico c& actleraç&o do -;rçrc3sa—

cento e da filtração- Linos e precipitados a-orfos são ávidos c:ssusi

dores de floculantes. Grande quantidade de iize ccaplica a c*.ss%2ina-

çío adequada do reagente nas polpas diluídas pels, deformação àzs flócu

ios.

II,3»3 - Preparação e estoque do reager.ie floeulante

Soluções de separan O,55é são conve-íer.-.es para trabalhes de

laboratório e deves ser preparadas pela adição í* 5 g do reagent» en

pó, sob agitação coo água a 8o°C, Depois de adicionar vagaross.-ftr.te to

do o pó a 100 ml de água, agitar por mais 15 £i~> sez acueciser.tc e a-

-icionar 1 ml de aldeído fórmico 37% coac preservativo de fer=esta-

;ão. Com a finalidade de não diluir a solução ;^la adição do flcculan

te é úti l empregar coao diluentt a própria solução fért i l .

11.3.^ - Effito da diluição do reaçeste

Dados selecionados obtidos de tra.c*lr.rr feitos ec poip;-.s di-
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-uídas ce J2-25& dos sólidos mostraram que diferenças rio sigrifican—

_ea são encontradas para a goma arábica na faixa de diluição d* C»5*

r 1 e 0,01?»» enquanto que o separan melhorou sua efetividade cr- o au-

eento da diluição.

11.3.5 - Adição do floculante à polpa

É us importante fator na efetividade do reage-te. C ílocu—

iaate deve ser disseminado uniformemente na polpa ser degradação dos

flóculos frágeis. Aqui a necessidade àe se trabalhar ccr: polpas diluí

éas i>ara melhorar as condições de distribuição uniforme do reagente.

Coao visto anteriormente, que a natureza dos sólidos influencia sa fio

culação, una polpa limosa (0,02 a 0,002 aa) diluída é sais difícil pa-

ra flocular que uma polpa granular, densa.

11.3.6 - Quantidade do floculante

Para o engrossamento normalmente se reçuer secos fleculantes

que para a filtração. Isso é atribuído, ec parte, â pccr-e disseninação

do reagente na polpa espessa. 0 grau de fioculação e a velocidade de

áecantação pode variar dentro de vasto licite pela regulamentação da

quantidade do reagente. M

•» fl
Adição apropriada de um* pequena quantidade de rear?;:* pro

duz melhor floculação para algueas polpas de sue grar.ses quantidades.

II •k - CLARIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO FÉRTIL

Líquidos sobrenadantes e filtrados de polpas s_rrc3saias aen

sempre são líspidos. Tamanhos de partículas específicos ou minerais

específicos podem resistir á floculação. Entretanto, I passível sele-

cionar floculantes para produzir líquidos claros. Uza resue.-^ quanti-

dade de gelatina ou cola, adicionada ao flceulante prizáric geralmente

facilita a obtenção de soluções límpidas.

Equipamentos como filtros de lona, filtros rciazivos, pren—

eas de lâcinas e serras, filtros de areia e cecar.taçãr i- =a*elades são

tanbéis recursos utilizados na obtenção de soluções claras.

üoa destruição parcial dos flóculos se dá jèla lavager pouco

eficiente da torta, dos filtros e dos engressaderes. Eeagezte adicío-

r.al para c misturador às vezes se faz necessário para uza rs-ílcsula—

çãc da polpa para o estágio posterior ôe iavages.



11*5 - FATORES QüE DEVEK SBR CONSIDERADOS llk li COLHA DO EXrSAIC?.

O jrocesso de extração por sol~sntsr é conveniente rara recu

peração de urânio, ea baixo teor, dos derivadas fosfatados, prcvenien-

tes dos fosfatos de rocha /$>*, 68, 21, 5c, 3-- 25, ^6, 45, 25, 30/.

Como resultados daqueles estudes en^eraros algüzras preprieda

des que se deve considerar para a escolha corra::! ente de u~ cozpcsio

para BBT usado coso extra tor para o uranic.

II.5.1 - Habiliáade de extração de sclrggte

Ê medida pelo seu coeficiente de extração e capacidade d» sa

turaçâo. 0 coeficiente de extração é a TZZSLC estequioaétrica rs to—

das as espécies do mesmo componente, K, e= relação às fases, f defini

do como:

iMl
ofin \ .'(o) concentração total de V. za ?0_ofin \ .'(o) concentração total de V. za ?0 n /

a W = IK«, x = concentrate -oral de K ra TA /'/ 'IK«, x = concentrate -oral de K
"í í v TA

É normalmente indicada pelo símbolo E°(M) . o- simplesmente S. E- to-

dos os sistemas de extração de urânio o coeficiente de extraçã; cecrejs
vce quando a concentração de urânio, no eztrat;r, aumenta.

11.5.2 - Capacidade de saturação

t a concentração máxima de esplcies sx-raídas q-:j o «ctrator

pode manter. A extração é devida à for=a.;ãe ie complexos definidc3 e

a capacidade de saturação é restrita pels rar.£o solar do ex-rstor para

o urânio nestes complexos. *

11.5.3 - Seletividade

É a medida da extração do cc=p:n*ni2 de interesse e= relação

à extração de outros componentes da asos^r^. Essa é usa irpc—ar.te câ

racterística do solvente. A falta de selstiridade do solvers* faz coa

que os seus grupos reativos sejam octpadss ?:r c-tras espécies, que não

a de' interesse na extração, decrescendo o ct-tficiente de eztraçíc e o

valor da carga de saturação, produzindo extratos cenos purês.

11.5.^ - piluente

A finalidade de us diluente ?&ra -.m solvente orgâni;o é ciei

nuir a viscosidade e auaentar o voluoe do silv-nte a 2j.n de =-« o con-

tato, com a solução aquosa seja nais fácil, vários solventes usados

para a extração de metais já são rieceses -- £-a forsa ccncentrsda (não

diluídos) por causa do seu alto peso r.cltc-lar. i necessíríc sue o d£
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luente seja barato e que sue perca por solubilidade na fase aquosa ss-

ja pequena. A cries de grandeza áo coeficiente àe extração é mais al-

to para diluições do extrator es: -idrocarbonetos alifáticos, mais csi-

xo para os arosáticos e ainda mais baixes para diluições eo alcoois.

II.5.5 - Estabilidade

üm solvsnte deve ser un composto relativamente estável T>ara

ser usado en vários ciclos de extração e re-extração. Portanto, cara.

solventes coa alto coeficiente de extração, a ponto de ser usado nuito

diluído e possível operar econonicanente com solventes pouco estáveis,

como é o caso dos pirofosfatos de alcuila, para extração do urânio das

soluções de ácido fosfórico.

11.5*6 - Separação das fases

í ieportante que o solvente e o diluente seja de tal ~uturs-

za que a separação das fases seja rápida e coapleta. vários extrato

res têm a tendência de formar eaulsões estáveis quando contatados C=B

soluções acuosas. Ess alguns- casos, essa tendência pode ser contornada

pela troca de razão de fases ea sisturadores, pela temperatura das eo-

.luções, ou pela remoção de traços de inpurezas tais como silica colei-

dal. Encontrou-se que çuando alguns íesíatos de alquila íoraao esul

soes em fase aquosa contínua, a separação das fases torna-se possível,

se a fase orgânica passar a ser contínua.

II.5»7 - Inflamarilidade e tcxiãez

Para segurança do operador a inflaaabilicaâe do solvente e

do diluente e, a toxidez, deves ser considerados. Deve estar incluído

no custo da planta algusas medidas ie segurança quando ee usar. solven-

tes inflasiáveis ccao éter dietílice para a recuperação de urânio. Sz-

luções de fosfate de alquila, diluídas en querosene, tes ua ponto de

centelha ex terno de 70°C e -ten relativamente baixa pressão de vapsr

decrescendo per sua vez o perigo de toxidez e diainuinòo as perdas.

IIr5»8 - r.ecuperação da espécie extraída

Deve ser uma operação sisples e não dispendiosa. 0 contate

do solvente orgânico coa uaa solução aquosa alterando a f-orna da espé-

cie extraída é conhecido ceno re-extração ou reversrio e a solução ac'-D-

8a, neste caso, t cnas.£ãa de a£er.rc re-extrator. A habilidade dort-ex-

tr&tor é cedida pelo coeficiente de resoção, ou seja, pelo recíproct

do coeficiente.de extração, E*íM).
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II.5.9 - Perdas per scluciliàade e er.toraaaento

0 valor de uns solvente nur sistema de extração típico é da

aesma ordem de grandeza que e valer do urânio nele dissolvido. Dm pro

cesso aplicável economicamente requer o uso indefinido do solvente com

perdas reduzidas, devendo para isto ter uma baixa solubilidade na solu

cão aquosa na qual o solvente está ea contato.

Problema mais sério que a perda do material dissolvido é o

arrastamento do solvente pela selução de lixivia exaurida. A grandeza

sa perda é ordinariamente função do tipo de misturador usado, do grau

de dispersão no misturador e CG teapo de sedimentação antes da descarr

ga da fase aquosa final.

A separação real ou propriedade de liberação das fases das

lixívias variam largamente para diferentes amostras e seu tratamento in

dividual deve ser estudado cos a própria solução a ser processada. Uma

melhoria no arraste do solvente pode ser alcançada pelo manuseio de um

sisturador-decantador, seguido de us sistema de separação dos solven—

tes. A estimativa para percas de solvente por arraste e por entorna—

sento deve.;ser em torno de C,C5-' o/a (v/v).

II.6 - EFEITO DA COMPOSIÇÃO DAS LIXÍVIAS

0 fato de o urânio existir em soluções aquosas coao diferen-

tes formas complexas leva, cs solver.tes orgânicos, a seres classifica-

dos de acordo com o complexo de urãr.io a ser extraído. Nas soluções de

nitrato o urânio está largamente presente como complexos neutros ou ca

tienicos. Nas soluções clorídricas concentradas, tanto os cczplexos a

r.iónicos como os neutros podes estar presentes. Es soluções de sul fa-

tos, ambos os complexos de urãnic, catiônicos e aniôrácos estão presen

tes. A natureza dos íons presentes na solução aquosa determinas o ti-

po de complexo de urânio disponível para a extração.

De um modo geral er.pregar.03 coso solventes para extração de

complexos neutros de urânio os éteres, os óxidos de trialquilíosfina e

06 fosfatos de trialquila. As alquílarcinas para os complexes ar.iôni—

cos e os ácidos alquil crtcfesféricos (normalmente checados de ácidos

alquilfosforicos) para os cespostes cetiônicos.

II.6.1 - Natureza aos âr.ions

Fator de relevar.*e importância na escolha do extrator é a ca

-"-reza dos ânione presentes ca selução aquosa. Extração de urânio das

soluções de ácido nítrico e íosícrícc cctiéas da tciculaçáo oos fosfa-
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7os de rocha pelo ácido nitrieo, é rauito pobre com TBP, eas ratoarei—

sente boa com os pirofosfatos de alquila. Ea meio nítrico o ion UO**

praticamente não forma complexos aciõnicos, pelo menos nas concentra-

ções de nitrato normalmente empregadas ens laboratórios; evidência de

formação de nitratos complexos aniõnicos às uranilo é observada, somen-

te em concentrações extraordinariamente elevadas de nitrato /2/.

Entretanto, se a lixivia do minério fosfatado usado tea alto

teor em alumínio, a extração com TBP melhora acentuadamente, 0 alumí-

nio complexa os ions fosfatos e a extração do urânio coa o pirofosfato

torna-se mais pobre, por causa da extração competitiva do alumínio»

0 íon uranilo, U0- , forma coaplexos aniônicos coa os ligan-
2 — 2—

tes SOr't Cl" e C0,~, podendo ser extraídos pelas alquilaminas. Uma

das primeiras referências de que o urânio é extraído por aoinas d» ca-

deias longas foi feito por MOOSE /6k/, lia extração do íon uranilo em

meio sulfúrico, concentrações relativamente baixas de SC.~ são sufici-

entes para formar complexos aniônicos apropriados para a extração com

«tina e, por outro lado, concentrações muito altas de sulfato competes

com a extração. Enquanto que para o meio clorídrico a extração do ícn

uranilo é muito baixa para as soluções diluídas em cloretos, aumenta

sensivelmente com o aumento das concentrações destes ânions. MOOSE

/Ó5/ fez uso da extração de urânio, em meio HCl, usando tri-iso-octil-

-amina (TlOA)-xileno para a separação de urânio dos lantar.íd«os e do

tório, uma vez que estes não formam coaplexos axdôniccs. A curva de

extração para J30l+% em meio clorídrico, oostra cue a extração é acima

de 90# era HCl j5M e maior que 95& em HCl ky.. ABRÂO /l/ deteroinou o li-

miar de extração de urânio, em função da concentração de HCl, e achou

ser praticamente quantitativa a partir de HCi 2,6M atingir-do uo rendi-

mento na extração do urânio de 100$ na ecr.cer.tração de HCl *>K.

11,6,2 - Natureza dos cátions

Os ácidos alquil piroíosfóriccs exibem alto coeficiente de ex

tração para o urânio nas soluções ácidas. A capacidade de saturação é

da mesma ordem que aquela para os alcuílpirofosfatos. 0 ccsplexo ex—

traível envolve duas moléculas de pircfcsíato por átomo áe urânio, Es-

ses compostos não são muito estáveis, hicrolisas-se imediatamente para

ortofosfatos, Com soluções aquosas zsl&tivasiente concentradas es urâ-

nio, os alquilpirofosfatos não apresentas vantagens em terão? de extra

ção sobre os ortofosfatos. Contudo, para soluções de baixa coscentra-

çao em urânio, coso nas lixívias áe ácido íosfórico pode-se ecpregar

fc&ixas concentrações do fcxtrator es poucos estágios áe extração para



5* obter elevados coeficientes de extração.

0 mais alto coeficiente àe extração dos piroíosfatos de alqui

i», comparados con os ortofosfatcs são provavelmente device à forsação

de anéis quelatos. Os íons uranosos são cais prontamente extraídas dos

ácidos fosfóricos que os íons uranilo pela sua maior capacidade de que

if | RO-P-O-P-0?.
2 RO-P-0-P-OR • U } \ j) + trH

OH OH ?^X?
R0-P-0-P-0R

I I
OH OR

Tanto o éster monoalquílico quanto o dialquílico, são efetivos para a

extração de íons uranilo que formara ccaplexos catiôr.icos e os secaois-

moa parecem similares:

UOg* + 2 RKgPO^ ^ ÜO2(RHPOlf)2 + Z=*

Equações semelhantes podem ser escritas para a forca uranosa.

11.6,3 - Extração de coaplexos neutros

Comercialmente é usada a extração dos cosplexos neutros de u

rânio para a produção de compostos de uranilo altamente purificados.

Os solventes mais empregados no moaento são éter die ti li co e c "Br. 0

primeiro não requer diluente, mas o T3P é normalmente diluído ea quero

sene ou varsol. Sm meio clorídrico, somente as soluções concentradas

em Cl~ formam complexos de urânio extraíveis por T3P /21/. A facilida

de de re-extração do urânio e a alta seletividade constituem as vanta-

£eas de se extrair urânio com TBP e coa éteres.

Os complexos neutros de urânio também sãc extraíveis ces os

óxidos de trialquilfosfina, sendo os coeficientes de extração =ais bai

xos que aqueles com os ácidos alquil ortofosfórices. A re-extração do

urânio dos óxidos de fosfina requer soluções de carbonate.

II.7 - EQUIPAMENTOS USADOS NA EXTP.AÇÃO DO URAt.'IO PCH SOLVZJMZS OP.aÍKI-

C05

Como o processo de extração por solventes norsaizente não en
volve reações completas, um estágio de extração único resulta nu.-a par



recuperação do urânio da fase acuosa us'asdo soaente r-arte ia capa

cidade do extrator. Auaeniando-se o núaero dex estágios de extração ob

tém-se a recuperação desejada usanào-se eficientemente a capasüace do

»xtrator /30, 51», 68/.

11.7*1 - Equipamentos de laboratório

Para medidas de isoteraas de distribuição em battlads-s utili

sam-se aparelhos comuns de laboratórios cono funis de separação, prove

tas, copos e frascos. Um agitador mecânico é desejável se xkrtzs expe

rimentos estão sendo realizados. Operações de múltiplos estágios po—

dem S^T simuladas em laboratórios coa funis de separação zas cczscss

tempo além de ser deselegante. Um sétodo sais adequado é c uso de usa

bateria de misturadores-decantadores.

II.7»2 - Equipamento comercial tipo aisturadcr-dec2.-.aáer

Embora vários tipos de equipamento tenham sido prcpestes para

extração em contracorrente contínua, eles podes ser classificadas em

•isturadores-decantadores, colunas contataàoras e centrífugas ex-rato-

ras.

Misturadores-decantadores - consistem norsalce-te de -istura

dores e tanques de canta d ores separados. Mas, eis algua tipe- cs sistura

dores tomam lugar em um compartimento dentro do tanque deca-^ader eu é

efetuado numa bomba centrifuga de alimentação do decantader. Suficien

te área é requerida pelo decantador para permitir una cczplsta repara-

ção de fases. Bom desempenho dos cisturadores envolve esnsiderações

tais como tempo de residência e grau de dispersão. É desejável prevê-

-los de meios para reciclar a fase orgânica do decantader ps.r% : sistu

rador a fis de minimizar a formação de emulsão.

Colunas contataàoras - usas a diferença de der.siiades das fa

ses para obter o fluxo em contracorrente. A fase mais pss&da é aliseii

tada pelo topo da coluna e a fase sais leve pela base.

Centrífugas extratoras - empregax a força cer.trir.isa para au

sentar a força induzida na separação de f&ses, Para evitar abrasão ee

tes extratoret requerem líquidos inteiramente livre de sólidas.

II.8 - PROCESSOS USUAIS DE EXTRAÇÃO DO URÂNIO DAS L1XÍVIAS

A concentração de urânic no ácido fosfórico, preresieite do

Ataque da rocha fosfatada com ácidos minerais, é muito baixa (zesorque

100 ppffl). Portanto, alto poder áe extração é requeriõo para se=arar,u

destas soluções, #



DoiV tipos de processos estão ec us : para recuperaçi: desse

: o processo de extração por «sinas, ccziecidc por AKSX /1? ,52 /

o orocesso de extração com ácido: alcui l ícs ióricos ou D4?rx /13-1V*

11.8.1 - Processo AHEX

UB grande número de aminas têx s. ia";alidade és extrair urânio

ge suas soluções. Entretanto, o custo da a-ins l i c i t a a aplicsção co-

s *rc ia l desse processo. QuimicaHente a extração de urânio pelas a=i—

, B S é diferente da extração dos f os fat os cs alquila, ccntuàc, a opsra-

ção do processo é quase idêntica. A re-extraç£o pode ser efetuada tas

to cos soluções fracas de cloretos ou nitratos, quanto coa carboaatos

e o produto é recuperado pela precipitação co= una base.

11.8.2 - Processo DAPEX

Emprega como agente extrator DDFA ou 2EPA para. soluções diluí

das em ácido fosfórico (18-30$ P.Oc) > mas =ão para as soluções ccncectra

das (6OJÉ Pp®c)» pois a eficiência da extração co urânio decresce eco o

auaento da concentração de fosfato / 2 1 / . C precesso EKFA e=?rara coa o

extrator uma solução de querosene contende 1-35c de ácido d i (2 -ez i l àe-

x i l ) fosfórico e cerca da mesma concentração de 73P. Este difere do

processo DDPA apenas na solução re-extratera que se usa do H31 1CM pa>

ra os sistemas DDPA. Trabalhos ec escala is planta pilo^c te_ stio ele

tuados sobre a aplicação dos processes DA?~X para as pastas fiu£ias(pol

pas). A extração do urânio é tão eficiente quanto paz-a as scl-jõss^

Contudo, não se pode evitar o problea-. eccz.c-iro da perda de sclve~te

arrastado pelos sólidos presentes.

II .9 - -BE--EXTHAÇÃO DO URÂNIO DOS ÁCIDOS AlCrilFCSFÓRICCS

Tanto as soluções de áciãcõ forte£ q^r.to as scluçces áe car

bonato podem ser usadas para a re-extração ic -_râr.io dos á c i s s ; alqui^

•osfóricos. Os mais al tos coeficientes de re-sxtração são CÍ^ÍÍOS com

H? e HC1. Contatando-se uma solução de H7 3̂5.- =ais uss agente rsáutor

coa o solvente f ér t i l o urânio será re-extra£d: pela precipitação dire

»a de UF, no próprio solvente* Esse é u= trat==snro adequado quando

-rabalhamos COB ácido dodecil fosfórico iZZrk'. que é ca is resic-ecte â

•'•idrólise que os di-éeteres. Quando trabalhar cs cos o ácido (di-2-he-

- i l -hexi l ) - fosfór ico (EKPA) pode-se fazer a rs-eztração tanto cca solu

íÕes de ácido forte quanto com soluções ãe c&r:cnato, cesde eu», ac se

escolher o carbonato para a re-extraçãc se ztzs.%. o cuidado ce a i i c í o - -



r ao extra.*or usa quantidade igual de us áicccL de alto peso ndecu-

. r ou de TBP, * ausência deste aditivo favores* a. forração da tercei-

r« fase na etapa de decantação. O álcoci eu TZ? toma o sal sódico do

rsrpA solúvel em querosene e elimina a terceira, fase» 0 álcool tes um

efeito dissuasor sobre o coeficiente de extraçic co urânio quando o éx

trator é subseqüentemente contatado cos a srluçlo ce lixivia. Por ou-

-rc lado, a adição do TBP tea um efeito sizsrgís-ico so:rs o coeficien

te de extração, que é muito pronunciado para b*Ixas carras de urânio*

proTaTelmente a seguinte reação ocorre na re-ex^ração cost carbonato:

tJ02(B2
P04)2 * 3 Ka2CO3 - T O ^ " *

••* que o t ri carbonato complexo de urasilo =io tea te-áê=cia a

rc.cxtraido pelo solvente, esta reação serre cs indicai or para a quan-

tidade de carbonato suficiente para a reação.



III - DADOS EXPE3IMEKTAIS C&TIDZS ?Hü T5A?AXr::?C

QUÍMICO DA FOSFORITA SO ÜCr.rZcII 3?.ASILZ~5C

-U.I - INTRODUÇÃO

Anomalias âe alto teor de fosfato orserraáss pslos engenhei-

ros DDAHTE e TEXEIRA. /72/ nos testemunhos se ssndages das casadas cal

-irias utilizados para análises de água mineral foi, ea 19^9, c ponto

ce partida para a descoberta das possanças de fosfates carinhos, tipo

fosforito, no Kordeste do Brasil.

0 reconhecido valor terapêutico daciieias águas foi o indício

de radioatividade, nessa região /29/. Pesquisadores da Divisão de Mi-

neral ogia do DeptO Nacional da Produção Kineral censtituiraa usa equi-

pe juntamente aos descobridores da fosforira s-, ec janeiro de 1952,foi

iniciada a sondagem da região para o reconhecizsntc da extensão e do

teor desses depósitos fosfóricos /53/«

KEGEL /48/ estudando a estratigrafia da faixa litorânea de

Recife a João Pessoa, apresenta em seu trabalhe sapas geológicos levan

zados por ANDRADE RAMOS e OLIVEIRA, álea àcs estudos feitos es vários

testemunhos de furos e coleta de material para estudo àe nicrofasseis.

Ne6sa ocasião já se encontrava em funcionanente a FASA, Fosíorita de

Jlinda S.A., em Recife, para exploração desse ninério de fósforo.

III.1.1 - Qrigen do fosfato

0 fosfato deve ter sido originade, 5* restes orrânicos fó?—

seis, acumulados na zona basal, com um longe tenpc de sedimentação. Ha

una variação de espessura e da composição litcltgica dessas camadas

basais com relação ao conteúdo de calcáreo s arrila,

Na Fig. 1 esquesatizamos a coluna estratigráfica da região

-ostrando a localização do fosfato que se er.cc--ra na case da forsação

Graname sobrepondo a formação Itamaracá. Cs afloramentos n&turais do

fosfato são raros, e a espessura do jazigo varia desse decí-etres até

suase quatro metros, se estendendo desde Perna::Vaco azí c 3ic Grande do

Norte,

A Formação Gracane, constituída de calcário =arir.ho sobrepõe

-se a íácies marinha (duro) e a continental ííriável; da ?or=ação Ita

raracá. Os sedimer-tos da Fornação Itacaracá slz de água ácce e sari-

"hos. Çuando o fosfato sobrejaz e modifica;âc íriável, es pó, raramen

-e calcária, do arenito Itamaracá, ele é rice e: P-C-, ao passo que o

material duro tea por lapa um arenito sais cinsistente t pobre e= P2°5'
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roraação Ma.Farinha
(calcário)
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Fcrzijâc Barreiras
v. =ã?e*=5z^o estéril)

?c—açãc Grame me
(argila calcárea)

Fcrnaçao Itamaraca
(arerito)

Fig. 1 - Coluna estratigráfica 6a rerião c*:;

se encontra a fosforita do ]rordesie.

Ka Fig. 2 destacados a região àa catriz fssfá-ica cuja espa_s

sura pode variar desde 20 cs até k m. No ser. ti d- dsscszdente er. contra
. - • • ' • • . . . . " ^

cos'argilas com pintas de fcsfato, fosfato suite ârçilcso, fosfato ar-

giloso (calcáreocom fosfato), FOSFATO» fosfate arsr-ese, arenito cca

fosfato e arenito friável continental.

Argilãs ccz rintasde fesfato

Fosía-o zuite argiloso

Fesfato g.rrí_oso

Fesísts ar»r.cso

err-'z cc= fosfato

Arer.it o írisvsl continental

Fig. 2 - Corte da matriz fosf£tica

r.o sentido transversal.



Estudes hi drops clcgi cos realizados en* rs ISé^-cS per KAirCiC

,^-if realçac aspectos interessantes da .litelejis.. èstratigrafia * es—

.....jtura geológica revelando a presença de cerca ; • rO cilhões de tsrs-

•*aàas do minério «D Pernambuco COB UE tecr néiic i í 225» eo P,C_. A£

geológicas e dados acumulados até lyc* íirerec usa ressrra s

de **0 milhões de toneladas de matriz fcEfática no es.s is d=

somando 1O0 milhões de toneladas de fosfs.ro sob um capeirer.-!

estéril de 6-?0 metros.

III.1.2 - gstudos químicos já realizados

Primeiros dados químicos referentes so ~9or de P̂ O,- =a ÍO^ÍÍ

rita foram apresentados por DDARTE, em 19^9 / 2 ; / . Usa análise típica

éo cinério feita por MENEZES e DUARTE /kS/ é transcrita aeste tra^alhrr

sio2 13,£3

CaO 3,£l

KgC03 %V7

CaCC, 12,33

umidade a 110°C 5fO

Resultados ce estudos sobre a sclubilização da fosferita fe^

13= pelo Institute de Tecnologia Industrial ds Hizas Gerais, fsrar a-

;rcsestados por LEONARDOS /53 / como sendo ée 93-97^, ea soluçãc Z'\ cs

• sido cítrico. De textura oclítica, o fosfate orgânico é mais zz.ziz.i-

pelas plantas que os fesfatos de origes cir.=ral. Sua ca ler irru

é carga calcárea, o que lhe oferece usa propriedade neutrílizír^v,

?"c?ria para os soles ácidos do Nordeste. C fe^c :e ser a fesftrite.

ir.colúvel em água é visto ces grande vantages por não haver psráar
l o - períodos dos aguaceiros.

Um estudo çuízicc T.ais recente sobre c ajroveitaaentc c& íc£
Í 5 r i ta por processo via-úcida, usando-se do ácisc sulfúrico pari & ái^

*s--5*o, deve-se a FEITOS* /32 / . Ele partiu da í:2Íorita cor-se^traca

PpCj trataca coa ácido sulfúrico. A utilização da fesíerita

coaso E&téria prioa acarreta sério prcslera r.a filtração dsviíz



c t l t o conteúdo de argila eoloidal. Para contornar esse prccltrt 53;

-*CSA f«* U 5 «»*™io cosparativo da fosforita saturai cc3 a Í ;s5cnca rru

-i calcinada.

Caa análise dos dois processos levou-o a concluir ;•-* *• c i l -

- inação prévia da fosforita a 900 C durante 1 h seria o =ét:io zsiis i r

gicado. A relação fosforita bruta calcinada para hierogesc-fesfizo i i

cálcio produsido foi de 1,5 : 1 cem ua rendiae=.to em P?C-, c* ÇC*. I-

suanto, que para a fosforita natural beneficiada coa una 5râz.-Ieastria

Jtina de 0,053 ••» foi de 3 : 1 com us rendimento de apenas J2£, e=

F2°5-
WHITE /83 / fes UB levantamento racione tricô de asej-tras des

poços de sondagem que apresentavac anoaalias radioativas já rc-s"ttta—

das anteriormente e estinou o conteúdo de urânio da fesforitt coto sss.

do • • "édia de 0,02% em U_Og» Contudo, aoostras individuais coc C,C3

e até OfO36£* e m Ü3°ft» f 0 r a m encontradas. Até o noner.to ess» é c úni-

co trabalho encontrado na literatura nacional sobre a fesforita cs ücr

deste que menciona a presença de urânio,

À existência de uma indústria brasileira para o arrcTei.aze-

-o da fosforita na fabricação de fertilizantes justifica o esfcrç- pa-

ra a aquisição de know-how e tecnologia nesss sentido. A Cc=pâ=hiâ.

Agrô-Ind us trial de Igarassu, era funcionamento i-o Ks-2? ca roicria que

liga Recife a João Pessoa, produz 10 000 toz./a áe hidrogenc-f^íía-o cs

cálcio, pelo processo, via-úmida, de acidificação da fosferi-s. CK HC2

produzido no local da Fabrica.

Trabalhando-se em condições bec prexizas dacuel&s -^ilizaiaB

pelo processo industrial, com um consumo de 350 £ de KC1 por cui l : d?

íosforita, encontramos uma solubilização de 90-9556 P-jCc e €5-~ 7% T.0c,

r.us estudo programado visando a introdução de estofio direta=?a-:» zà. í£

crica de ácido íosfórico (e superf osfatos). Melhores cor.iiçc»s zt sc-

lubilização para o urânio seria obtida 6e ir.-roáuzísse-ios u= --ratãrer-

-o prévio da fosforita ou se utilizássemos agentes oxiàar.te eu reiutcr

i'-rante o tratamento ácido do minério. Contudo, este tratazs-ro fugi-
ria ao objetivo principal do nosso trabalho, o de não adieic-*rtc: r.a-

r.huca alteração no processo industrial, já e= uso.

0 presente trabalho apresenta us cézoio analítico usaiD para
& determinação de microquantidaáes áe urânic er seio íosíórico e ur

processo de obtenção de um concentrado de urânio por extração ;sr sol-

' -r.teg partindo-se da fosforita bruta.
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III.E.l - Ascstrarem

EE janeiro de 1972, cosUssc cca a colaboração do quisico da

prisão de Kidrogeolcgia da Sudene, Sr, CARLOS ALBSRIC E2 M2N"EZS5 e c

teólogo da Fabrica d* Cimento Portland Pcty, Sr. MAHCELLO SE CAS?SC,re

=olhemos as «nostrás de fosforita na propriedade Gongaçary, o Ka a les

• e d* Abreu • Lima, município d* Paulista, Pernambuco, es quantidades

suficientes para toda a pesquisa de laboratório.

A técnica de amostragee foi manual, "grab-sacplicg", o que

c*ixa muito a desejar para obtenção de amostras representativas por

zio ser possível controlar a proporção de grossos e finos, SÚ, inrari

svclaente, uma tendência, por parte do operador, para obter usa grande

proporção de finos, produzindo para o caso do urânic, resultados vais

altos que aqueles de amostras verdadeiramente representativas. Contu-

do, é um oétodo conveniente para trabalhos em escala de laboratório,

t>cr ser rápido e barata,

No local da aoostragea a faixa de catriz fosfática estava a

* n da superfície apresentando usa espessura de 1,8 B. I.O laboratório

-.t-fico da Coordenadoria de Engenharia Quíoica (CEQ) do Ir.stituto de

Ir.írgia Atô=ica (IEA) as amostras estocadas foran aoídas e classifica-

das ea diferentes frações granulosétricas desde 0,59 cr '.30 üesh) azé

2,0^*7 mm (300 nesh) e os trabalhos usais vultosos forac executados usan

de fosforita de O,O82 na (l8o oesh),

III.2.2 - Alguns resultados analíticos

Os aétodos analíticos ecpregaâos, mencionados no iíerr. I, psjr

-itiram a obtenção de dados cosprobatorios da presença de urânio na

íosforita. 0 primeiro resultado anisacor para a sectiêr.cia des traba—

lr.es, dessa dissertação, foi obtido da técnica de raics-X. Es seguida

:*screvereQcs as diferentes técnicas por nós empregadas para ãeterni—

*%rros analiticaaente o conteúdo de urânio na fosforita do Nordeste.

111.2,2.1 - Técnica e equipamento de análise por

raic3-X

A fosforita, coída a uaa granulcaetria de 0«0^7 a» (300 nesh)

'd coopactada ea preza sob pressão de 1,5 ton/cm . Sec o auxílio de

^S-utinantee -oi possível obter pastilhas coc diâaetro de 22 sa e esses

•-r» de 5 zz% apreser.tandc uma superfície list, não quelrradiça e pex —

•''-itagente adaítável tua anel de lucite cc= diâaetro exterso igual ao



interno do porta amostras de aparelho.

C equipamento usado foi un tube de y_o —z çus.1 se apliceu una

de t*2t5 KV e uaa corrente de lé cA ecr ur. cris-ral analisador

jt LiF e ia» detector de cintilaçâo (para es elere—o* pesados) ao suai

cS aplicou usa voltage» de 950 V. A velocidade d= papel *ci de 1200

-=/h • a velocidade aédia de giro de 1 (2£}/=iz. Para os elerentos le

-e5 as características de operação foras as nesnas substitaindr-ss, a-

~tsas« o cintilador pelo contador proporcional e o crisral de li? pelo

it ADP (di-hidrogeno-fesfato de amônio).

A Tarredura do espectro foi iniciada cc= u= ângulo da. crdea

de 6-7°(20). Uma visão coapleta dos coapo^entes da asostra de fosfori

ZM. foi obtida con uaa varredura de 85°. Para identificação dos eleaen

-os usamos o folheto editado pela Rigaku Denki /77/ fabricante do pró-

prio aparelho cos os valores de 26 calculados para cs cristais =ais u-

sados. A Fig. 3 mostra parte do espectro registrado ende se encontra

* linha I^xj *o urânio, única que sofre ceaor i-zerferâacia de outros

elementos presentes na matriz de fosfato.

III.2.2.2 - Espectrooetria rara

UB espectro de raios gama de usa a=cstra de fssfcrica fei re

ristrado usando UB Eultianalisador da nuclear Cr.i=agc, Ce. accrladc a

ur. analisador de modelo 25 6ol e a ua detector ãc :;a";TI"• 3" /5/-

0cvivemos os fotopicos dos descendentes izieíis^Qs de -rânio,

Fig. kt como coxprobatória da existência de eleren^c pai. ?osT.ericr—

nente essa técnica foi aplicada para o con-.rcle rápido nas experiências

is abertura da fosforita e na extração do urânic. 3cs resíduos das li

xívias clorídricas, secos a 110&C, moidos e ?3sad;s retiráva=c£ sres—

trás de 3 g para seren submetidas â co&tagss e per cálculos simples

tode-se conhecer a percentages» do urânio Eciubili

III.2.2.3 - Espectrografia de enissãe

Análise sesiquantitativa da fosícrita, calcinada a 4cCCC,foi

=:tida no laboratório espectrográfico da CSC;, nun espectregrafc âe eais

-ão da Jarrell-Ash Co* Modelo Ebert, de 3,1» c ce ccn?ri=esto /35/. Pe

-cs resultados da Tab. 1 observamos us tecr de 7_ nsis al^o do que aqu£

-t encontrado cuanáo se analisou a fesferita crutk devido a possível

-encentração desse elemento pela queica àz zatéria orgânica a *?G0 Z.

Vrâr.io e ouro não foram detectados.
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Fig. *» - EGpectro de atividade gar,a és fosforita do

Nordeste, com identificação CG urâr.io e al-

guns descend entes. 3 g àe minério capando

3 cm de nlturn por 1 cm ciôr.etro ir.terno,

num tubo de polier.tireno» Terno de centn-

gem 30 min.



Tab. 1 - Análise espectrográfica sesiquan-

titativa da fosforita de Ncrieste

Elementos

Fe

Si

Al

Ca

P

(%)

5
20

6
25

30

Elementos

Mg

Mn

Cr

Ni

V

(2)

í

0,05

0,0%

0,02

0,05

Zleaer-tcs

Sr

Ba

Cu

3

Pb

C%)

0,C5

0»G5

0,CO5

30 ppa

<< 150 rpa

III.2.2,% - Espectrometria de sisorção atônica

Chumbo, níquel, cobre e ouro presentes na fcsforita fcrar ie

ectados pof espectrometria de absorção atômica, -=. CS^. A fosísri-.a.

:oi previamente fundida com mistura equimolar -' -e carbonates ie so-

li c e potássio e depois tratada com HNO^ até obtenção de usa solução,

;:;C,'1K. Alíquotas dessa solução foram volatilisaias e ator:i=ai=s zi-

retamente com u'a mistura gasesa de H^/ar © foras er.contradcs -*cres

ariando de 1,0 a 1,5 A»g Au/g de fosforita. Cs o-tros elecenicr z£o

'eram -determinados quantitativamente.

III.2.2.5 - Análises quínicas

Por métodos analíticos clássicos, já descritos em 1.Z.6, i?-

eninamos, além do urânio, outros elementos prsse-^es na fcsfcri.a^

cnstituindo a composição química apresentada z& "a:. 2 ec cccpírãçsc

c~ os dados da literatura /50/. Todos os dadcs íeras por nós citi ics

cs laboratórios da CEC.. exceto o magnésio que é 'ÍZ resultado =éd^2

ÍS análises feitas por DÜAr.TE, em Recife, cu;.cs resultados ferar dza

=s por Kegel
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Tab. 2 - Composição química áa fosforita do Kor-

deste, coaparada coa a fosfcrita de Israel

^ — - < £ e o r (Sé)
C o a p o n e ^ ^ ^

Mat. orgânica

ü

P2°5
H2O

CaO

co2

Fe2°3
F

sio2

KgO

S 0 3
A12°3
Ni

Au

Fosforita do
Brasil

N.D.

0,028

22,87

N.D.

31,35

N.D.

^,38

N.D.

20,7

3,67

N.Dv

6,0 (S3.)

0,005(SQ)

0,0001-0,00015
Z = 89,0

Fosíori^a de

Israel

0 ,2

0,015

27,2

2,C

52,1

13,1

0,15

3,2

1,5

0,3

T m
— » <•

C,3

ause^-e

aiiss-te

2 = 101,=5

K.D. - cão detectado

(SQ) - semiquantitativo



Considerando-se o alto teor em urânie r.2. íosforitE de Moraes

- e fizemos uxa ccnparação com outros fosfates :? rocha sunáialsente es

-ué«dos e ccsprovaacs ser a fosforita nacional uns áas nais ricas es

urânio (Tab.3 ) .

Tab. 3 - Concentração de urânio nos fosfatss ie rocha sunèislsente

estuôados e sua comparação çoa a fosfarita nacional

Países

Tunísia

Argélia

Jordânia

Israel

Flórida.

Marrocos

Brasil

Fosfato de rocha

Concentração de U em g/toa

32-47

110-132

105-149

120-1^0

150-200

155-160

250-320

Referências

/29/

/25/

/29/

- /29/

/69/

/65/

íssa dissertação

III.2.3 - Métodos estudados para a ceternznsyae se ursr.io

dissolvido pelo tratamento á:iir sa fesferi^a

0 prineirc método analítico, por nós utilizaáo (I.2.C.1) para

£ determinação de urânio na fosforita foi descrito no ites 2, pelo qual

c teor de urânio fei detercinado cooo 0,033/̂ » "---a cedia áe quatro de-

'-ercinações,

Para aconpanhar as pesquisas de aprrveicasento ie urânio e

o* fósforo tornou-se premente a necessidade ti ur retoco analítico pre

ciso, rápido e sensível a baixas concentraçõss de urânio e= =tio 'osíjó

rico relativamente concentrado.

III.2.3,1 - Método espectro: et métrico ia dêt

ção de urânio iirétssentfe na fase

ca UOpSOi-TCA-isn=eno

0 processe Anex (extração cos aain&s) é eficienteasnt* inci-

sado para extraçãs de urânio de lixívias o'rtiCiS pelo trata=estc de

**U5 minérios cc: ácidos cinerais. A deter=ina;ão áe urãnic i ss l ix í -
vias sulfúricas sa ícsíoríta, contendo sulfate ie urar.Ho e iisrcg:'.>::c-



fosfato de uranilo, foi considerada diretane::te na fast orgânica para

«tilitar as vantagens ganhas evitando a re-extraçãc.

Inicialmente levantamos o esoectrc de ccrslsxc UO-SC, -TGA

!tri-n-octil amina)-benzeno /l/ com padrões puros se sulfito de urani-

io e obtivemos o gráfico da Fig. 5. A curva de calibra^ão de sulfate

ce uranilona fase orgânica foi construída aeíindo-se as assorbâncias.a

460 nas, das soluções de sulfato de uranilo extraídas de fases aquesas

ccatendo: 6,24-12,49-18,74-24,99 e 31,24 agü cbtendo-se fases orgâni-

cas correspondentes a 0,62; 1,25; 1,87; 2,50 e 3,12 ngü/xl, F-E« - -

Nesta altura do desenvolvimento do trabalho, melhores iníor-

sados sobre o fluxograca aprovado e es uso pela Cia. Agroindústria! de

jgarassu, usando ácido clorídrico para a abertura da fosforita, resol-

veaos abandonar os estudos de aproveitamento do urânio e= seio sulfúri

co e procurar usa aproximação ao esqueça da fábrica.

Técnica - Alíquotas de 10-50 icgü forar aquecidas es banho de

areia e precipitadas coa KĤOH concentrado na presença"da SDTA. A mis-

tura foi centrifugada e o precipitado dissolvido en HCl 5K. Para aan-

, ter o ferro e denais iapurezas na fase acuosa durante a exzzss&o f o -

ras adicionados 2 ml de usa solução saturada de tiouréis /i/jr^-Apcs a-

que ;ioento em banho de areia por 5 Bin. a cistura foi ezfriaâfe e a ela

adicionada HCl até se obter uma solução final âe 3-̂ M ez HCl-í^Bxtrair

três vezes cos 3 nl de TOA-5% benzeno, por u= =isutc 7il-rar ez. pa--

pel de boa porosidade previamente umidecido czz. bsr-zsac, h.c3oger.sizar

a solução completando-se com benzeno a voluse de lc -1 trar-sferir usa

alíquota para cubeta de 1 cm e ler no especzrcf ctôaetrc a ^ 0 rja, usa^

do como referência uma fase orgânica TCA-5?- cenzsr.o que axtraiu 5-ó s i

se solução 3-4M em HCl contendo 2 ml de solução saturada de zicuréia.

Quando essa técnica foi aplicada às lixívias sulfúricas cbti

rias da fosforita, ea laboratório, tivesos que er.irer.-ar u=s strie de

dificuldades experisentais como formação da terceira f&sa e a não z«—

• ecção do complexo ÜO5SO.-TOA-benzene. Após ura série ie «xperiêr-ias

insatisfatórias repetimos as messas operações cc- padrões de urânio a-

-icionados â l ix iv ia , à usa mistura de íUSC^ * r.~?0L e ss ácido fesfé-

rico puro. 0 problema da terceira fase foi ccntorr-ade ?»Ia adição de

Pequenas quantidades de tri-decanol, na extração. Ccnv-io, a não íor-

-2Ç60 do complexo foi atribuída à coipetiçãc ãc ío= "r.idrzgeno-fosfato

::?D,S) COB a amina, A presença de 0,€ cg ?.CE/rl ?0 fei cesprovada a-

"íiíticEDente. Cos a finalidade de .ccacentiar c urânic acs Unites

-*-detecção ca cedida e torná-lo u=.* espécie s^is pura ter.-.anos a cro-
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3*tografia d» extração (alumina impregnada con ZOA) para reter o sulía

*e d« uranilo cosplexo /**?/» sec resultados satisfatórios. Z-s. celu-a

contendo 3 al de alumina impregnada com ?0A f cí utilisad» para perecia

"ão de amostras de 300 ml de lixivia sulfúrica contende aprexixadarsen-

te 15 "»6 B» 0 complexo de UOgSO^-TOA-UO^IPO^ foi re-exzra£=o co= carbe

nato de amônio e à fase aquosa contendo ÜO^SC^ - UC^EPO., adicicráva-

oos HCl até ácido, + 10 mg Th à quente + UaOH até levemente alcalino-

Centrifugar. Redissolver o precipitado com HCl repetir a precipitação

com NaOH e extrair COB TQA-benzeno ea HCl 5M.

Todas as amostras, segundo essa preparativa, foras levadas

«o espectrofotometro para a varredura do espectro C0Í+ - PO,Z= nua in

tervalo de comprimentos de onda desde 390-500 EE e não obtivezos ne—

nhua pico de absorção levando-nos a procurar um outro sétcâo<

111.2*3*2 - Método fluorimétrico

Os resultados insatisfatórios do método espectrofotenétrico

para determinação direta de urânio na fase orgânica sulfato de uranil^

-TOA-benzeno nos levaram à tentativa de uso do método fluoriisétrico ..

/81*/, para aquelas lixívias.

0 fluoreto de sódio intensifica a fluorescincia própria des

sais de uranilo quando excitados sob a luz ultra-violeca. A ictt-sic»

de dessa fluorescincia é linear para baixas concentrações áe urânio.

Para esse método, a extração por solventes se faz necessária,

para eliminar a presença de elementos que poden interferir na ílucres-

cência do urânio /^l/. Utilizamos das fases orgânicas 'ZOk-Tr. cenzeno

obtidas pela extração das lixívias sulfúricas para o cétods eapee'ref^

tociétrico, revertidas com carbonato de amônio (2 g/l> e levaccs a volu_

~e de 100 cl, constituindo-se estas as amostras de partida para a aná-

lise fluoricétrica.

0 equipamento por nós utilizado para a técnica descrita a

:• eguír foi un Galvanek-Morrison tipo reflexão, da Jarrel-Ash Ce. Con-

riste, essencialmente, de três unidades básicas: usa câr.ara de luz ul-

tra-violeta, uma unidade detectara e de medida e uss ali-er.tação de po-

"ência^

fíura disco de platina feras fundidas aproJcic&d&rents 3 £ d*

r.atriz mista de carbonato de potássio, carior.ato de sódio e íiucreto á*

^=ônio na razão de cassa de ^5,5:^5,5:9, respectivaaer.te. A pastilha

formada constituiu o branco, na qvai se fez usa nediéa da fluorescén--

:ia (Leitura 1).



Alíquotas d» 0,1 ai õas asostras açuesas obtidas ecnfcrc* a

preparativa descrita acima foras colocada* r.c discc de platir.» « evapc

radas sob lâmpada infra-veraelào. A pastilha "brascc" foi transferida

para o disco de fusão e refundida es naçaricc. Após resírians-to foi

feita a (Leitura 2) medida da flucrescênci*. A operação fci repetida

adicionando-se ao disco de fusão C*l nl de padrão ás ni-rato ds urar-i-

Io (1 «f U/1) « * medida da fluos*s:Sscia =c=stituiu a CLei-ura 3) .

Kais 0,1 »1 do mesmo padrão foi adicionado e após o sesao procecicertc

obtivemos a (Leitura k), 0 valor do brance (Leitura 1) fci descontado

das leituras 2, 3 e *telpi traçado vsn gráfico tendo ec abscissas as con

centrações de urânio em ug U/0,1 ml e e= ordenadas a intensidade de

fluorescencia, obtendo-se deste gráfico a cenes-tração de urânio sa. a-

mostra.

Uma alíquota de 100 ml da lixíria sulfúrica foi analisada co-

mo descrito acima. Uma análise prévia àeaenstrsu a. Mcessiz&aB de se

fazer uma diluição de 1:10 da fase aquosa ds rsversso (TCA-beszeso) an

t«s da determinação fluorimétrica. Pelo gráfies obtido, ~ir- ? foras

encontrados 6 ug U/ml de lixivia o cue corrssp=záe a 25C ug ás Z sciu-

bilizado em 1 g fosforita* Sabendo-se psr cu~ro nétodo já estabeleci-

do por nós em (1.2.6.1) que 1 g de fosferita cc-téz 3CC ug de ur£zio,o

" rindimento deste método foi de apenas i»9,2;í.

Contuõo, a técnica trabalhosa, a necesridsde de diluição e a

extração incompleta do urânio aunentanáo-se & fsixs. âe erres ác prere-

dimento, foram os fatores que nos levara- a preferir u= sé^edo a.r&l£ti

co mais adequado. A faixa de concentração d; ~râr.io zoz:ziàz s&s l i x í -

vias mostraram-se dentro dos liaites requerides psis =étodc espectro—

fotooétrico de medida direta na fase or^-ica cilcrisa.

XII.2.3-3 - T)etersisação esp«ct^c-o^cslt^ica d« urâ-

nio diretaaeste =.a fase crgâr.ica TEF-écer

de petróleo, oolcrida CK tiooiasaio

íons fosfatos, em concentrações ccderadase&te altas, consti-

tuem séria interferência para todos os astedos quíziecs de ceterrina—

çáo de urânio até então conhecidos. I.'o securse des estudos sesre a re

cuperação de urânio do ácido fosferice, via úzida, tcrr.ou-se de urgen-

te necessidade um B-ítodo analítico rápice e zsr.sível rara c6ter=ir.açãe

de urânio nas lixivias do fosfate âe rocha.

Um nétodo analítico foi cecer-velvidc p.-.ra a ceter=isaçao áe

urânio dissolvido de cinério: concer.tra;ãc ?cr r.êio ce extração IiÇ«i-

do-líquiéo e detersin*çãe direta na í&se org£r.ica per s*:edo ec?r:trc-

fotoaétrico usanôo-se a reação colcrisa êe íer. -rsr.ilo car tic*:- &*«=
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xi i .3 - TESTES PRELIMINARES PARA A ZS;CLHA ZZ Izzz* E SXTBIIIIAÇÃC

DO URÂNIO NO MINÉRIO

De posse dos resultados çua l i tá - ivcs apresei:-adrr ÍZ. IIZ.2.Í ,

eonf ir»» n d o a presença de urânio ca í c s í c r i t a e zz s é t c i c ==i l í~ icc r*

r a determinação de urânic nas l i x í v i a r , p i r t i ^ s ; ^ara a *t»-a d» a"=*r-

tura do minério por l i x iv iação coa ácidos c i r e r a i s .

Utilizamos da técnica c láss i ca d* l ixiTiação sob açiiaçãc-

jts primeiras tentat ivas foras de deter=i:iaçãc de parâae-rc eonssnrraçãc

do ícido» fixando-se o tempo de agitação e= 120 r i a . , à tezperarura i=i

c i a i de 23 C-3» » reação de d isso laç íc « exot«r=ica e levar ic - s s a ^e=-

peratura até ?0°C (^5) durante a adição do ácido, o =i=áric era. i=_i~

cialaente usidecido com água nuoa relação àe C,5:l (ssassa/rissa; cc=

imediata adição de ácido concentrado S3 cuiEticadss pré-estabeiscidas

para cada experiência, variando desde 2:1 até 3:1 a rasãc l í=uido-sói i

do. A separação só l ido- l íquido apresente- cerac t i r í s t i cas ü f e r e - i s s

para cada ácido estudado. 0 bolo do f i l t r e ers. p*saáo \ szzz t- -5tu-

fa a 110 C» No resíduo seco* pesado e s c í c o faz íssos o con^rcls da ra

dioatividade gaoc to ta l e a determinação de F-C=, calc-olâ^dc-s* tzzlc

o rendimento de solubil ização de ü e ? • : caia experiêr.cii t

" '•- As investigações para a seleçãc :G relhcr rea . ivc pars des-

truir a rede cr i s ta l ina da rocha forar ce=.-rali^aias visar-ir c a?rc7el

t--nento do urânio pela técnica àe exzra;ãc ?cr zz'-~er.iss e p»la oz-.ir.-

çâo de uma l ixxvia similar àquela jrtiliaads. para obtenção ds deriTadc

fosfatado desinteresse .

Foram escolhidos os ácidos c l cr ídr i cc , r í t r i c e e íu l fúr ice

para o estudo da abertura da fos for i te .

I I I . 3 . 1 - Lixiviasão com ácide r.£-ri = r

Como agente de l ix iv iação usarses ácide - í t r i c e -its r-Lirzzc

õe sódio, coco agente sa l ino . A adiçãc de >.ra:."C_ í c i fe ica ~o- c c=je-

t ivo de posterior extração do urânic =.e sistema *JC3(K0,}-->":C-,-r3?. C

baixo rendimento de 2C& ü308, a l t o cusce e c preduto l i x iv iade cit ide

-ão adequado para a produção do deriv&dc f e s fa ta i e , fez cc= q-í essa

possibil idade de uso do ácido n í tr i ce ?*ra a l i z i r i s ç ã c da í e s íar i ta

-osse ^deixado de lado.

III .3»2 - Lixivifeção coei á s i c : r.y-rice - aside sulf-jricg

0 fato de o urânio são se sr.ccr.trar z.-z est&ic de czidaçlo ho

ê na rocha nos levou a usar u'a r.irv-ri s* H"C, 5£ t= H.SC,. ?e-



las técnicas ja descritas obtivescs us* sclufciliz&çãc de *tC& C,CS% re-

sultado nao convidativo, alei do processo ser relativamente care.

III.3.3 - Lixiviaçác eo= ácido sulfúrico

Esse método, largasente estudado peles labcratêricr de Batei

le /6, 18/ para a fosforita da Flórida, apresenta usa estimativa de

rendimento de 80JS para urânic e 905: para f ósf ore. Ê o processo garal

das indústrias de superfosfatos /?, 17/ e facilita a separação do urâ-

nio das lixivias pelo uso de resinas aniônicas e extração por solven—

tes.

As melhorias nas características de lixiviação da íosíorita

do Nordeste brasileiro, coa esse ácido, foram notadas desde a adição do

ácido ao minério* provocando uma reação violenta cos liberação de vapo

res:

Ca10F2(P0^)g + THgSOjj + E2<> 3 Ce.ll^PO^^.a.^C + 7 CaSO^ * 2HF .

Una boa filtração era conseguida ea função da concentração do ácido,ra

zoavelaentè rápida e o filtrado línpido a partir de E-SO^ 1M. Devido

à precipitação do sulfato de cálcic c resíduo seco sofria us sensível

ausento de peso.

A relação ácido/oinério (xassa/nassa) estudada varicu numa

faixa de 0*25:1 a 6:1. As operações e= bateladas áe 2C 5 se =inério

contendo 22,39» ̂ pOc» espastaco co= a rua («*0 E!) , e~ seguida cc= H?SO,

91% em quantidade pré-estafceiecida pela experiência e so? aritação de

2 hs após a adição do ácido deram resultados interessantes õc ponto de

vista de recuperação de urânio e de fósforo. A Fig. & apresenta os re

sultados desses testes, coa rendimentos máximos para urãnic de ék:< e

para o fósforo de 98%.

III.3.*» - Lixiviação coa ácido clorícricc -t- ager.te salino *

4 agente oxidante

Inicialmente deterainasos c parâmetro de concentração do áci

do para a dissolução do urânio e fósforo fazendo estudes da variação

de.concentrações de KC1 de C,02 até 9>! r.usa relação HCl/=ir.ério ce C,02:

:1 até 0,^8:1 (g/g). Para todas as experiências usasos un:s quantidade

de KaCl-de forma a ter usa concentração final 5K ec clcretcs adequada

para a formação do coasplexo de urar.ilc r.ecessária na etapa posterior de

recuperação do urânio por extração. 1 =1 de H-C2 «re adicionado para

oxidar tod.c o urânio psra sua ícrsa =sis Eolúvel âe t>-VI.

0 tetcpo de digestão, após aiiçãc total de ácide, foi d* 12C



min

FÍR. 8 - Kr"i»:n iln r ••i:'-•»<: 1'.-<<J;M ri iln ;'n\<ln mi l fúr lut i n/t nOl';?i*. lti'Ui;KO '1') U

e do f ó o f o r o a i f o r . f o r i t n üo Mordnoto . Adl^fxo do n c t d o c o n ü o r . t r y t o

a o m i n é r i o o o p a s t a d o cora á g u a .



min* para essas condições descritas. Ca~"uis, ura menor tespo seria re

querido para concentrações de ácido cais altas (200-^00 g de HCl/kg de

rocha). Pode-se representar a reação que occrrs durante o processo cs

acidificaçao da fosforita com KCl cose:

C al0 ( P £V6 ( C 1' F' 0 H ) + H C 1 + E2° -CaEjPC^g.E 0 + HC1 ou HF

Obtivemos nesse meio (HCl + EpC_ -=• T.aCl) uo rendinente de

93# ü,Og e 9^,5% P2°5» P e l a FiE» ^ podezes verificar que o urânio e

o fósforo eram solubilizados gradativasente cca o aumento da concentra

çâo do ácido. Nesse gráfico apresentados resultados extrapolados para

100 g de minério dos dados obtidos a partir de 20 g de fosforita. Cha-

mamos atenção para o ponto do gráfico osde a concentração de HCl é de

37 g/100 g de rocha, condições de operação da indústria de Xgarassú.

III.3-5 - Lixiviação com ácido clorídrico

Estudos idênticos àqueles feitos es seio oxidante foran repe

tidos para a lixiviação da fosforita, er escala de laboratório, usando

apenas ácido clorídrico, procurou-se con isto UB método para a recupe

ração do urânio das lixívias clorídricas tezanio-se corno hipótese sua

adaptação à fábrica de hidr^ogeno-fosfato de cálcio sem complicar o seu

esquema industrial.

Comparando-se os resultados da Fir.lC coa aqueles da Fig. 9,

observa-se que a queda no rendimento de dis = cl-;ão do urânio para 71?*

justifica o seu estado de oxidação hetercgS:ii& na rocha e que para o

fósforo quase nenhuma alteração ocorreu.

As lixívias obtidas nesse aeic, nes laboratórios da CE.3»

segundo a técnica descrita em III.4.1 estsvar zuxa faixa de pK de C,5

a 0t8 e o resíduo insolúvel correspondia a ZV
y- -a massa inicial de ro-

cha bruta. Na Tab. 5 encontramos u-a &náliss típica dessas lixívias.

Tab. 5 - Análises típicas de lixíviss clorídrica da fesforita

efetuadas nos laboratories is. ZlZj

Aciaez.

PH
Ü3°8
P2°5
SÍO2

MgO

OaO

Fe

-1 Si*

C,5-O,8

4C-7O «ng/1

20-30 g/1

C.C3 g/1

1,7 g/1

2,r g/l

' 1,6 s/1



HCl/IOOg min

Fig. 9 - Lixiviação do urânio e de fóaforo em função da concontraçno do ncido
clor ídr ico , nm mnio oxid.-into. <?0 g minério, ^9 |5 Z N'iCX, 1 ml lUOp \
2 ha de agitação após adição do ácido. Volume final ICO ml.
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q HCI/IOO g min

Fig. 10 - Influência dn concentração de HCl na solubilisnção do urânio e de fónforo

da foaforita do ítordeste, sem uso de agente oxidaste. Contarem çaáa totnl

cm 'j K de resíduo. Teapo de agitação 2 ha; água para espastar o minério

Up ml. Massa de air.ério 50 g; volume final 3C0 ai»



I I I . 4 - SEPARAÇÃO SÔLIDO-LÍQUIDO DAS PCL?Â£ ?OS?CrZZk-~£Z~-

Motivados pelo objetivo de adaptaçãc de prcaesso per ZLZS de-

senvolvidos, nessa dissertação, diretamente ae c ircui t c do troc?3so ir.

dustr ial fizemos um estudo detalhado de algunas variáveis cue tscr cer-

to afetariam as condições de separação s ó l ü c - l í q u i d c de trst.a;:e=.tc á-

cido.

I I I . 4 . 1 - Técnica de dissolução

50 g da fosforita em pó, de granuior-s-ris. C»0S2 cr: ( l£c cesh)

foram pesadas e empastadas com ko ml de água ez. cepo d» cOO =1, equipa

do com agitador de vidro e um controladoras velocidade de entrada do á-

cido. Este era adicionado sobre a pasta, seb ag i taç lc er te=po sontro

lado. Terminada a adição do ácido introduzia-se 5 =£ -c f loculazte . .

(separan 0,1%) e contava-se o tempo de digestão (te=rr adicional sob

agi tação) , o período total de adição do ácido e de dires^âo f e i porcos

chamado de tempo de dissolução.

Após a digestão a polpa era fi ltrada es fur.il de Bücbrer coa

13 cm de diâmetro, usando-se papel de f i l t r e S5S cS 5~5 faixs iranca,

sob vácuo aproxicadamente constante de 5$0 = - òe Hr. C í i l t r a i c o"=t̂

do era levado a volume de 300 ml, medida sua densididi ídrr.sitcctcrc

23°C) e a acidez l i v r e .

0 f i l trado turvo ( s i l i c a coloidal) e a bãi>:=. velocicsd-r áe

f i l t ração das polpas nos levaram a estudar a varia;ãc de ze-zz dt adi-

ção do ácido, tempo de digestão e tempo de disso-u?£i» Cs resul -aõss

obtidos da variação de densidade do í i l - r a d c , varia?ar ia acidez l i vre

f i n a l , variação ca massa do resíduo e velocidade de í i l t r a ç ã i e£"ãc re

lacionados r.a Tab. 6 .

?raçanào-se um gráfico da variação de der.siiãdes á: f i l trado,

c lor ídr ico contra o tempo de adição pode-se ccr.cluir que iá u= &~.sr.-o

gradativo, desde 1,098 até 1,112, cor: o au=er.to de ^t=?c de adição do

ácido, Fig . 11-a. A variação do terapo ce digestão crz relaçâr is éei:-

sidades foi tanbés estudada e pela Fig. 11-c c:=erv£-;= ser r u i - s pe-

quena a influência do tempo de digestão.

Os gráficos de pH versus terr.po de adição ác ácido c lor ídr ico

« tempo de digestão estãc representados pelas Tizs. 12-a e 1 2 - t . Valjo

res de pH oais baixos forax obtiâcs p.=ira u= r s i c r terpe d& d i r s c l a

sendo que a faixa foi de 0,*t a 1 ,1 .
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I

w
o

o
1 +

r
•

la
)
I

n
o

D.
1»
D
LI
»*»
«J
I *

M
O

» »

, ,
<l*
I I
O

"1
1»

•1

H-
t«

•

t
I
i

t>
0

O i
Jm

vt
n
Cl

o
n
o.
n
9
a.

it
u

n.
o
u:
nH

•

1

»

1

I»

o.
<a
3
n
J-
Ia

tu
n.
*01

o.O
01

<•>
»'•

r»-

W
l i .
O
u

ti
1 1

t .
y

• O

o

O O - u-
o> «a o ta
O O O O



1.2

1.0
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1.2

1.0
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.6
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2

\ ,

-6-

4 Tempo de odiçõo
do HCl Lha)

(o)

2
3

4 Tempo de dtgesido
da fosforito-HCKhs)

I'iK. 12 - V;iri:i>;"io de plí fi.;;- l ixívi?." cr. função

do tempo He .-ifritnção

(a) Tempos áe sóição de á t ico constari

t e (2, 3 e *• hs)

(b) Tempos de áigeotac de rCl cosstan

te ( ? , ? P *» he)



Tab. 6 - Influência da variação âc teapc de digestüc (;-..';

de adição (T»D) do ácidc ac s i s l r i c e— relação &

de de £ i l t ração , çgsíàuo i a s s l ú v e l . igualdade e a

vre das l i x í v i a s .

Exp.

33

35

46

36

38

43

51

37

4o
42

45 .

39*

•'a

44

47

T (hs)

1

1

1

1

2

2

2

2

3
%3

3

3
4

4

4

4

TAD(hs)
A i /

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

% Res.Ins.

33

47

44

33

43
41

34

37

47
41

40

39

33

36

40

3S

Deus.

1,CÓC

1.1C2

1,104
T ">. r-S
— »— V »

1.1C2

1,03=

1,104

1,105

1,053

1,104

1,10»

1.1CÓ
- -\r-í
- » - w • -

-. •».•»'•
— » —«r

~ 1 r\£
— ( — w -

" T "• ^

Vel.íiit.
(as)

4:4o

4:35

4:30

3:25

4:00

4:35

4:20

'*:3C

4:10

3:C5

3:HC

3:00

4:1C

2:35

3:20

4:0C

C,5c
/« 1 r.

l . l w
f C=
•«» t ^ *

~* — c

' t &
— » J - - '

C50
" C,->
•- 1 >w

v « ~ W.

• > - » * Z >

C.ÓC

•3.4C-

III.4.2 - Influência dos tespos ás adisã:- áo ácidc e io zrspc

de digestão no rer.dimer.̂ c iz iissclu;ão de urár.is

e de fósforo â fosforizs.

Os resíduos da filtraçãí áas lizívias fcsfcrila-Y.Zl *T&=. leva

doe à estufa a 110 C, pesados, aoícos e u-ilizaics para dctsrrir.a^ão cc

lorimétrica de fósforo e para o cor.trele de urãr.ic por es;>ectro=e-ri&

gatna, contagem no pico do ü (O,lS*t V.e") c:: c auxílio se :ulti5sr.sl.

As Fig. l>-a,b,c,d) mostrani os resultados cuides para fósfero e para

urânio comparados aos das análiser de úrâr.ic feitas nas lixívias per

espeerrofotometria de absorção nclecular c-^c z-ízoio foi drserite »=

III-2.3.3.
Pelos experimentos descritos ficeu ccrzrovedc que a vélscica

de de filtração sofria naior influêrcia do tí=?c de aii;ão c: iride ao

que do tempo de dissolução.
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Fig. 13a - Hciiüimentò do dissolução de urânio e óg fór.fora

por lixiviação da forforita CCT. HÇ1» Ter.po ce

adição do ácido 2 hs. P_0c deter-inado colorise»

tricamente no recíouo. Relaçãc âe nassa ds áci-

do para minério de 3«71?1*
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Cc'resultados obtidos através das ZZZLZISST.S gi=*, ericr* -£o

totalmente concordances com os resultados czziizs psla sedida espes.rc

fotométrica, servem coac ótiao guia nas expsrii=.riat, : w a vmtii;;

de ser us metcão não destrutivo e rápido.

III.5 - EXTRAÇÃO DO ÜRÂKIC DAS LIXÍVIAS TCSTZJZZ.-.-ÍZl

Us processo de recuperação econôcicc para c urânio nas li>:í-

vias ácidas da fosforita foi largamente estuiiirt ~esst dissertação.er

escala de laboratório*

0 baixo conteúdo de urânio nas lixivia* e a necessidade de t

ma tecnologia de aproveitamento desse urânic z—a íiapa intercalada di

retamente no esquema da Fábrica de raonohidrcrsrsícsíacc se cálcio nos

levou a preferir o método de extração por sci~?r~es ac altodo de preci

pitação direta. A extração por solventes als= ie oferecer vantagens e

conômicas oferece um produto de mais alta purera.

Um processo de extração por solventes aa sus. fcrasa mais six."

pies compreende duas importantes etapas, a extr&çàc e a re~extraçâc-

Quando ursa fase orgânica apropriada é contatada ccrr s. sciuçãc fértil s

urânio na sua forma iônica passa do líquido aqvrsc para c liquide srgâ

nico quase que seletivamente. 0 decréscimo d* :c-c^r.-ra?ão âcs íoss

de urânic não ionizados na fase aquosa é xnsi.iz-.az.ir.Zi cc-pensais pela

associação de íon uraniio (002
+) com os ío=s dr á=-dc r.ir.eral usade nc

tratamento do sinéric. Após separação das ías=5, crçãr.isa e aquosa, c

líquido orgânico contendo urânic é ccntataác zza --=. rcluçsc aquosa a-

propriada» ou messo com água, de tal Rodo que : -rã-ir se transfer* pa

ra a nova fase aquosa, de uaa forma mais pur», zszer.zz ssr precipi'ads

cos hidróxido de sódio ou de aaiõr.ic. para ícr-ar z zz:.:sr.zraào c* tm-

ranato.

0 líquido orgânico mais atrativo para. ricuiirsr c urár.ic ias

lixívias clorídricas e sulfúricas obtidas pele tr»-,a=ír.tc ácice des ei

nérios fosfatados forac o di-ésteres do ácicr :;sííricc de cadeias Ion

gas. 0 ácido cialcuil-fosíórico reage cos c -rãz.ic aquoso para fersar

um sal solúvel co ácido organicc:

W2 2 Morg) -• 2^ 2 -t z.zrz, as

Os pirofosfatos de aicuila oferecer, uea alta «ilstividade psra c •-.-«-•

cio sobre varies costas:ir.antes. Sst.es ésterer. zor.z-ic, sãc cuicirs —

mente insráveis ê ter.éez a UT.a degradeçâc hisr:lízi;&, primeipain*r.rs

n» presença de ácidos fones ec tezpsr&turaí êlsvsdií, =eEÍsvcrectr.ii
r



a separação de fases. Ccabinando-se estes ésteres COE 05 orra-cíosfc-
r i ce s neutres o solvente torna-se estável nesse pars ÈIÚSÍ c s - r e t r a -
ções de ácido e pare. as soluções áe ctrccr-atc usadas para = s-iars de
r«-extração.

As variáveis que afetas a extração ào urânio ca is narcada-»;.
t» são a concentração do solvente, acidez l i vre , a razee cs fases-. c
teepc de costatação das fases e núoero de estagias empregados. Ausen-
íando-se qualquer dessas variáveis ausenta-se o rendxnento d= extração

III .5 -1 - Técnica de extração do urânio esa ZH?A-T3P-varscl

?rasalhou-se à temperatura ambiente (aproxisadazente 25°C),
es pseudo-contracorrente descontínua, cos I l i t r e ás l i x i v i a clorídri-
ca obtida en laboratório coa a? vedetas características ca fábrica de
Igarassú (371 gECl/kg minério). A solução aquosa era posta er contato
com o solvente Di-2-SHPA O,1K + TBP 0,05M * varsel (aproxisadar-ente , f

BKPA 3 i3* (v/v) +. TBP 2,2% (v/v) ea varsol) nu=a relação de fases de
l í l O (orginico/aquoso) durante 3 c in . de agitação suave e csca-^açâo
para separação das fases. Repetiu-se a operação de adição do solve—5
à l i x i v i a i n i c i a l por mais duas vezes. Reuniu-se a fase crrãnica {1}
à fase orgânica (2) para posterior re-extraçao õz urânio s a fase orgá
nica" (3) era reciclada para a alioentação orgânica seguinte. FÍ5. 1*».
Os dois estágios de extração forar suficientes para separar cl:í do urâ
nio das l i x ív ia s fesféricas-

I I I .3 .1 .1 - Lavagem da fase orrãnica

Coa a finalidade de se obter ixr: concer.-rado c= ursr.ic o s^ir
i sento de impurezas possível, sentiu-se a necessidade áe Í% lavar a í&
se orgânica carregada de urânio. Desenvolvemos todo o ?rcc*src de ex-
tração, já descrito, usando-se de uma l ix iv ia fosforita-HCl strcafs
com ácido fosfórico radioativo (H, FC )̂ proveniente de Dspzt àe Prcd^
ção de Rsdioisótopos do IBA, As eventuais perdas ou sesecr.tarinaçõaE
de fósforo, err. cada etapa do processo, ícram controladas per u= ccr.;a-
dor Geiger obtendo-se, desta fe i ta , outras inferraçõas provei tesas. C£
servando-se a fair? e consiôerando-sa H cortager: total da scl-çãc a-
cuosa ( l i x i v i a aarcadn) coso lOC?í pars b concentração de feríero e ter.
do-ee Snaliticaaente detercinado a cor.cçr.-.ração ir.icial de '-TL =£Ü/1 cal
culazos ac p-írãas, es fósforo e urár.íc, :.& evclu?&c. de process3.

Ir.icialser.te pedessos comprovar que ?* d* íósfe-r: dá£ l ix ív ias
era arrsetede pelo «solvente crgánicc, cor.£tiviír.dc-5e séris i=rareia c&
obter.ção co cc2cer.trado final de urâr.ic C uso cs ácide •fosícríct- :-s>



cado tornou elarô que se reduzia esse prc"cl5=a i* 93« c-ã~ic se lavava

as fases orgânicas reunidas (1) e (2), co= sr-», r.ue& rr-Liçi- ái .a-sc

àe 10:1 (orgânico/aquoso).

Um "spot-test" descrito em I.í.ó.3 -s=dc, ir.̂ ci=i=?r.t.- -. para

acompanhar a extração de urânic mostrava que 0355. fas* crg=r.ic;. ;r= ssr

tadora de quantidades razoavelmente vultosas de ferro e que se i» reiu

zindo pelo aumento àa acidez na fase orgânica. Lavagens co= ~zL2~. s~ di

f crentes concentrações foram efetuadas cuidai ostente pars, c-j -ãc =e

atingisse o limiar da concentração de HCl na qual o urànic jene^ava s

ser extraído» Para uma concentração de HCl ^M, numa relação èe fases

de 4:1 (orgânico/aquoso) a perda em urânio fei de 1^5: e a :*sse crgâr.i

ca era quase que totalmente isenta de ferre, reroveatíc-se r-essa crera-

ção também traços de fósforo.

Tab. 7 - Controle de eventuais perdas áe fòsfsrc r.a; div» Tag etaças

do processo de recuperação de urânic nas lixívi .s clorídri-

cas da fosforita.. por extração cos ZH?.-.-TB?-Va> 5cl.

*
E.T A P A S

NO DISCRIMINAÇÃO

" A_NÀLISE
RADIOKÊTRICA

CP/2 n i n PCfí)

A::/-:sr
ou y.izk

-S y/l J ?enii=T-^c
lixivi- 1 - ;*_

1

2

3
k

5

6

EXTRAÇÃO DO URÂNIO COX EHÍ.-.-'

FA
ftw

F A r
F O 1
FAL

P A c i -
F O c i -

223705

208^07

188*5
16902

1536

3**

10c.ee

33 ac

7,^C

C,6£ .

0,01

*l.l:

S.T

Ti - ". -

o.c5

s. , 1- ^

—

-

REVERSÃO DO URÂNIO COX (i:H...).CC

7

8
9

1 0

PO-

F A 1
FA2

- A 3
TOTAL

3*+

32

23>

13

0,01

COl

C,CC=

0,005

;-'i,95
30.^7

0,51-

0,23

• . . TI Ã-,. - - _ , _ ,-i.

iccc-:
9-, cc
2.?:

c,~c

r..a. - i:so analieado



Discriminaçã»:

FA - fase aquosa original (lixivia)

FAr - fase aquosa refinado (perda parcial de urânio}

FO-̂  - fase orgânica fér t i l de concentração de urár.ic de ?A^

FAT - fase aquosa àe lavagem corn ãgua
JLt

FA_.- - lavagem da fase orgânica cora HCl hV,

F0-,,- - fase orgânica apôs lavagem com água e HCl

FO. - fase orgânica lavada

FA, - fase aquosa (extrato) da primeira re-extraçãc do urâni

FA_ - fase aquosa (extrato) do segundo estágio de re-sxrrsçã

FA, - extrato do terceiro estágio de re-extraçao do urânio

5*1.2 - Re-extração e obtenção do concentrado

* de urânio

Para a re-extraçao de urânio das fases orgânicas izz. usado

HCl, em diferentes concentrações, e carbonato. Ccss interesse econó-

mico para o processo tentamos a reversão do urânio para a ias-? aquosa

clorídrica pelo fato de ser esse ácido produzido no local das instala

ções da fábrica de- monohidrogeno-íosfato de cálcio. ZOT.Z-J.ZZ, ezperi

mentos de laboratório mostraram que para uca coiitazação us. r=la;£o

1:1 fase orgânica-HCl 9M» em dois estágios, foi octide ur. r^rfizer-to

de reversão de apenas 53%» Isto, representa un grand* ças-c is ícido

para uma recuperação pouco eficaz do urânio.

Estudos no mesmo sentido foran efetuados ecr ;:;Hi_;_.~C- 20 '̂

nuna relação de fases 1:1 e Dostrarasi que soüier.ze deis es-.Lzizs :orar.

suficientes para reverter 95?í do urânio para a íasc equesa.

C solvente orgânico, já sem urânio, era lavaic ccz a própria

líxívia fesícrica, relação de volumes 1:1, e depois czz. HCl =.~s u= p".

ótimo de re-equilícrio de. fase orgânica. A solução de c&rzcr.ste de

uranilo ccr^ir.ha 2^2 mg U/l e representando 8c>-' de ccr.-«-Júo de -ranio

presente nc ácido fosíórico, dele obter.do-se c cor.csr.'.raic t~ vrar.ic

por preciritação do diuranato de ariônio.

Codas &s etapas constituintes do processe LAí T.Y. s cescrite,

foram resucides pslo fluxogrania õ& Fig- 14, onde cs r.ú~ercs ií.-tro

dos circules rspresentac os vcluaee (rr.l) das scluçc«£ e os n-liercs nes



r«t ângulos represents^ a concentração de urânio ez. cg /1 . Ccnsii-ui~Sc

.se assia o único sistema adicional ao processo ir-áustriã.1 ;á existen-

te , corno veremos em I I I . 6 .

I I I .5»2 - Rendimento da extração

Partindo-se de uma l ix iv ia enriquecida cca urânio, ccnterdc

350 mg U/l e u t i l izando-se da técnica já descrita fizeacs ur es-udc

da influência da acidez l i v r e das l ix ív ias no rendinento da extraçãç de

urânio com Di-2-EKPA-TBP-Varsol.

0 estudo ec pauta foi realizado numa faixa de ?'£ desde 0,**

até 1,5, possível de s e r obtida nas l ix ív ias fosforita-ESl. Tfc g rá f i -

co de pH versus rendimento de extração foi obtido conferes Fig. I j j . C

rendimento ótimo foi observado para a faixa de pH entre C,6-0,5, se=do

superior a 95£. 0 urân io foi revertido para uma fase aquosa usarde so

lução de carbonato de amônio de 200 g / l , fazendo t rês contataçces es

relação de fases O/A de 1 :1 . Entretanto, trabalhando-se cor as i i z í —

vias provenientes de Igarassu obtivemos um rendimento nsis baixe, áe

aproximadamente &1% (Tab, 7 ) .

0 controle das concentrações de urânio na fase squosa se r e -

versão, foi efetuado pe lo método de espectrofotometria cs absorção role

cular diretamente na fase orgânica, ecloritíá cos tiociana^c, cerforre

descri to para as aná l i s e s nas l ix ív ias ez {1.2.Í.V, .

I I I . 6 - CaíPARAÇÃO DOS DADOS 03TID0S EK LABOSATÓSIC E ££*.' Z'lZk?~Z HO

PROCESSO INDUSTRIAL JÁ" EM ÜSO

A d i s t r ibu ição de urânio no processo industr ial áe crsiar-r^-

tc da fosforita com HC1 (37 t l g HC1/100 g minério), en: Irarassu, foi

determinada nos l abora tó r ios áa CEÇ correlacionandc-se OÍ resul-iaics es

vránio com a concentração de p£^5 eit cada etapa do processe.

Partindo-se da fosforita beneficiada cor ur teor de 22,6;* es

P,0c fizemos o controle radioaétr ico pela contagee gar.a r.o pice áe

0,18^ KeV ( U) numa. amostra contendo 3 g do minério e chararos à

contagem obtida de 100% para a concer.traçâo do urânio, Fazer.dc-se o

controle igualmente para todas as etapas construídos ur gráfice 20

teor de ?^0r versus contageia gama no pico (Fig. 16) e ceservaros a

proporcionalidade na concentração do Fp^c c o m r*2.açãc à concentração

de urânio.

0 produto f i n a l da fábrica (CaHPOi.) tarbsr íc i analisado

quanto ao conteúdo de u r e r i o . Duas azostras produzidas er épocas d: —



Ac.

HCI

Alimentação Orgânica

—(íoo)

CXTRAÇÃO-i

J O O ) '

EXTRAÇÃO-2

F 0 - 1 F 0 - 2

Recondiciono -
msnlo do Sol '
vente Orgânico

Fosfato de
Amônio ou Sodio

RE-EXTRAÇÃO

EXTRAÇÃO-3

Rtfinado (Indústria
de Igorassu)

t

F O- 3

31,6
HCI
4M

LAVAGEM
— FeCL

Cone. df Urânio \£y

-Volume em ml

- mg de Urânio

F i « . l1» - íB.i <lo prpco>:r.o Papox com ác idos dialQui.I-.fó.nfcrico?

proponbp parn rocupoivir o urânio úan l i x í v i a o c lo r íd r i ca ; i dn f-;-. 1'orl-

tn <lu Hortlunto. Kxti'ntor [>l-^-F.||)'A !>,!>% (v/v) » VIM-' a t 2 / . (v /v) ;.'T,

vnrnol .
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CPM

3000

2000

1000

O-Laboratório CE.O.

O-Fa'brica Igorassu•

Fosfonto b«n«fictada
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crentes mostraram teores de 0»0l6# e C,C:-^ is urá.z:.c, respectiva-en-

e. Isso corresponde, na primeira, retençãe ir s.rrnirsdasente 5C:; de

ránio dissolvido da íosforita e na seru-d- uz ÍÍZZT de cor.Crrzraçãc de

próximacamente 2, comparado com o tecr criri-=l i= ícsíorita. Para a

sálise de urânio no CaHPO. , 5 g do sal feraz iiiSrlridas cos H:."0_, re

ultando um pequeno resíduo. Este foi controlai: r=.iio=etricaner.te

omprovando-se que era desprezível ovurânio nele csz-ido. As análises

e urânio na solução nítrica foram feitas pele "ccrüaento descrito

m 1.2.6.1. Este fato não é surpresa, usa vez que z. fosfato é u- exce

ente agente precipitante para o urânic, este ficarão coprecipitado no

osfato de cálcio, a saior retenção depszderdc de. jE de precipitação,

nálises das soluções provenientes da fábrica ±i Ir=rassu foraa eíe-ua

as com o intuito de comprovar os dados per zcs rfctiics ec labcratéric.

s analises de urânio e P̂ O^ foram tacbéz efe~uaâas ; : cada e^apa do

rocesso conforme Tab. 8 , e as concentrações is uririo è fósforo íc-

aua dadas em» mg/l e g/l , respectivamente. Obser-ran-o-se os dados cbt:

os das amostras industriais e compararde-se oaz. aq'.sles obtidos TJÔ. i&

B de estudos em escala de laboratório £ncc-tr=jr5ro£ us perfeito ZA.-&

eli. oo.

A perda de 2 mg U/l na etapa de l2.Ta*r=. d; =cnohidrogenc-fos

ato de cálcio para a separação do cloreto ir zklzLz e a concentrr.ç^o

» ^0-70 mg U/l na lixivia após separação da* arr i l i^ , xcstrac cí.e o

fluente do separador Dorr é a soluçac ideal para =tr usada na /-ecuje-

ição do urânio, como subproduto do processe is iziuícrializaç/lo da Í3s_

srita. Portanto, coac vioos, depender.de ás.s zzz.zizzss de precipita—

Io do CaKPO., parte ou todo o urânio ?:ie SZT ZTTÍZZZZC peic precizi-

ido. Assim, o aproveitamento do urânic zz-zrí ar feito ::a soluçai

:e antecede a precipitação do CaHPO, .

De posse cesses resultados c circuite ir f^-ração por selves

ss desenvolvido nessa dissertação, process c lâjrr., izL ir.serido so

Luxograma do processo industriei, Fi£. 17» -s : rd: rue o aproveitazen

? do urânio não onerasse o processo industrial e= _sc ccrrer.te.



I MINÉRIO

XHÜ;

I CLARIFICAÇAO |-

D A P E X

20%

RE - E XTRAÇÃO

-| RESÍDUO I

•{ REFINADO

No OH ou NH40H

PRECIPITAÇÃO

CONC. DE URÂNIO

Co

pig. 17 - Fluxograma do processo de beneficia=er.'.e ia fnsforita,

er. Fernawbuco, e o encarte do prcsers? r?.r&x (extração

COT ácido Di-2(etil-hexil) Iosfóricc— T?? rropostotne6-

sa dissertação, para a recuperação : : •;r;r.ic.



Tab» 6 - Análises de urânio e fósfcrc nas diversas solvcces àc trata-

mento ca fosforita obtidas er laboratório (CS») s ca Cia?Agrc

Industrial de Igarassu.

A M O S T R A S

Sobrenaâante da torta de digestão

Sobrenaâante do separaaor Dorr ( l i -
xivia industrial)

LixÍTia obtida em laboratório (CB )̂

Sobresadante do CaHPO.

Lavagem para separação de cloretos

Produto final ( 1 ) , CaHPO. seco

Produto final ( 2 ) , CaHPO. seco

P2o5(g/i)

12,8

16,8

28,0

-

33,5(£)

28tO(9í)

c*0g(3xg/1)

1,5

55,0

6c, 0

3,1

2 , 0

0t0Skí%)

0,016(5.-)

(1) ?»(2) Amostras de dues bateladas es époces diferentes.



I V - CONCLUSÃO*£ RECOMENDAÇÃO

A existência de usa indústria ás •lidrcrsr.c-izriatc de cálcio.

eu funcionamento se Faís: utilizandc coro rat í r i* zriza. a fcsfori^E do

Nordeste, foi levada ec consideração par* a raãlizãçâ; iasts zra.cali.o-

A maior ênfase, nesta dissertação, íoi cada nc ssrLtidc de se conseguir

um concentrado de urânio sem onerar c processe industriai er use ccrren

t«. Este objetivo foi conseguido pela associadas das -»cr.icas d» sclu

bilização do ninério com ácido inorgânico, ex-r=~ie cc irânio ?sr sol-
ventes das lirívias fosforita-HCl e precipitação QD concentrado d* urâ
nio.

A programação experisentai foi seguida, cc- Szitc, nas suas

tr- s etapas:

1. Dissolução do urânio e áo fósforo -o rinério (fesfori^a}

com ácido clorídrico concentrado.
2. Extração do urânio das lixívias pai- prc=sssc Dapex
3. Precipitação do urânio extraíác cc=s diurs.r.acc de sódio

* ou asônio.

Nenhum trabalho foi publicado esvclvsr.ic e^tuic cuírico e tec

nológico do aproveitamento de fósforo e urânic is. ícsícrita do Ncrctsw»

brasileiro. Ficou demonstrado, nesta di=serz=;sc, a p:r£ibilidade éc

aproveitamento tecnológico do urânio cene s*-r—rresuce i t derivados ÍCE-

fatados.
Inúmeros são os trabalhos às. li'.era-ura l^.^^rzâcior.£l rsfsre^

tes ao aproveitamento de urânio dos fosfates ds ro:hã. Z)£ ur =cdc re-
ral, a linha seguida é a abertura do =ir.iric ccz u= sc^-:-lisan-» l i —

cuido sob agitação, extração por solventes, trera icr.isa e cbte=;âo do

cor.centraao de urânio na foraa desejada. Cs cr^éricr de tscclis de

processo a ser empregado são gerair.er.te ditades pela :rr.itituiçãc : ís^

cc-químice do minério, condições e áir.?cz.iril.ii=dg2 Icrais e eccrssia

do processo.
A primeira etapa por nós desenvolvida. s= l»::rs-ório, íoi a

de disssolução de urânio e do fósfere, r.s q-ál :":i pcssrível cczprovar
a eficiência dos áciâcs sulfúrico t clsridricc. r̂ esta trabalho ?reíe-

rimos^utiliaar écido clorídrico, por ser «sts a lir.hs seguida psla

fábrica de Igarassu, es Fern&sbucc, feprovait2.r.dc de ~.Z'~ produnicc e le -
troliticaaente a partir de sal-gesa, local.

Para estudos coaplessstareE fi = *2cs '-r.-. r.*ris ú*

coa u'a'Bictura deste ácide co= clors'-c =s síiiz. c;=r are
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dor * água oxigenada eoao agente oxid&nte, cós5tã"iisSc—ss ur rsndis:»-- '

te se 93% U e ? Á , 5 % P-.CC» mostrando as experiências qu? a melhor rela-

ção de HCl/Einério (m/a) era de 0,35:1» sob agitação c» *r hs. para a

dissolução de urânio a relação áciáo-r.ir.éric, -e=?o de dissolução e

tespo de adição do ácido se sostraraz rmito izpcrt&ntes s foras devida

isente estudadas e otixizacas para & disscluçsc ds linéric c c HCl sz-

auxíiio dos agentes salino e exidante. Keste caso, nãc s? nenou qual-

quer alteração no rendimento da soluailisaçãc de ?-C_: s:.:re:ar.to, cr

rendimento de 71% para o urânio justifica o fate d» çus, nessa rocha c

urânio não se encontra num estado de oxiàação henogênec. 5.= cor.trapar

tida, este processo foi por nós enfatizado e desenvolvido por não ser

necessária a adição de reagentes estranhos ao circuito industrial, já

em uso.

A filtração, para ambos os cases, fei dificultada pelo alto

teor de silica coloidal nas polpas de dissolução. A prática persitiu

concluir que a adição de 5 mg de separar, por ICC g de -i-éric, na fase

final da dissolução, melhora a velocidade de fileraçãc; certuio o fil-

trado continua turvo. Usa melhoria na clarificarão das lixívias foi

encontrada quando se adicionou gelatina, ao íioculant» primário. Entre

tanto, essa operação não foi seguida no cesenvolvisentc experimental,

der te trabalhe, por careesr de uma etapa ce filtração =. quents. Usa-

mos, além do floculante, a filtraçãc es flaneis, e as =:l-?ões assir

obtidas, lixívias contendo ^0-70 z.s "J-C-/1, ícrar util_-ac£,s para a

recuperação do urânio.

Uma das maiores dificuldades ene cr.": radar r.c dsaer.vclver des-

te trabalho foi o controle analítico de urânic dissolvi de r.as lixívias.

A concentração moderadamente alta de íons zosízzcs ccr.£-i-.uía séria in

terferência para todos os cétodes cuíciccs de dí̂ err.ir.= ;.?c de urânic

es uso corrente nos laboratórios ar-alítices ds CIi> In -»todc analícj.

co de determinação de urânio diretamente na fase orgâr.ica, "2P-1C?: éter

de petróleo, colorida cor tiocianatc, por esçectrzfcicre-ria de abscr-

çãc nolecular na-região visível, foi por nós. adsrtado neste trabalho.

A determinação do conteúdo ae urânio nc r-inlric, per eí^e r.étcdo, foi

tanbéra evidenciada, peles resultaácr de 25C-3ÍC £ "/tcr.elaia de oiné—

rio, perfeitamente ccndiser.tes cox a=uelss c:tides ptlcc nétedos de

MAU: /59/ e radioaétrico. Çusr.do cc~paraic acs fcsf&tcs de rocha r.ur.-

dialmente explorados, este ccnteúcc da íesferite r.acicn&l rtpreser.ta

ur. dos nais altos, nesse ninério.

A separação de urânio á&s lixívits fei feita rslo processe Da
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pex (extração cos ácidos dialquil fosfóriccE^ ^zil^rir.it-s* Di-2-£H?A

3>3*> (v/v) + TB? 2,23? (V/T) ea varsol. As fasas crr£-̂ C5.2 férteis fo-,

rats lavadas priceiro cos água nuxa relaçãc cs I~:l : crriziro/aqucsc)

para eliminar grande parte das impurezas d« fcsfsrc arr=.?-$ias pelo scl

vente orgânico. Ficou também demonstrado su* a lava^er zzz. ?I31 a.ê **K

torna mais puro o concentrado de urânio, prir.cipal=?r.-r z; : - * áiz res

peito às impurezas de ferro, e traços de fósforo. As p-xrias de urânio

nesta etapa do processo foi cerca de l,5;í- A reversão ir _rá=.ic cs. ia

se orgânica para a fase aquosa foi feita cor: cêrberstc i s a=ê=.ic 2CÍ

numa relação de fases de 1:1, obtendo-se us rendi=s~vc »= urânio, para

a etapa de reversão, de 99£ e«n apenas dois estágls=. ; =e-teúdo de urs

nio nos extratos orgânicos foi de 15£ ng U/l quar.dc s« "rrs.ralhou ccs

una l ix ivia de pH 0,6 contendo kl mg U/l-

0 refinado, lixivia fosfórica exaurida a= uri- ic . contendo

cerca de 95% do fósforo da rocha era reciclado para pcs-erior precipi-

tação do produto industrial de interesse.

Como resultados destes estudos faz-se a re:cr*=.r$.;ãc seguir—

ter no circuito industrial de 10 000 toneladas d? ^rcircidrogeno-fosfa

to de cálcio produzidas anualmente pela fábrica de Irs.-a.s3-, prcrcaos

o encarte do processo Dapex, cono 4eser.vclviie : . er i i.ssirzazã.cl de

maneira a se obter UE concentrado áe urár.io CKIC su•;-r^ríu^3 cc deriva^

do fosfatado, sem onerar o processo ir.dus"rial, is ?r. trá-rira. Isso

ocssibilitaria a obtenção de aproxiaaaamer-te 2 ~>ZZ ruilrs i i urâr.io

(rendimento global de 7Ĉ ' para o aproveivase—o di -rí^^c" per ar.c.coa

base no tratamento atual de aproximadamente 13 CCC tc-rlsiãs de fosfo-

rits naquela fábrica-
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