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JESIIP; 

O desenvolvimento da pesquisa foi proposto através da realização 
das seguintes atividades: 

1 - Analisar a composição de rochas fo&fáticas, principalmente ca P2°5' 
UJD- e OJFtej. 

2 - Proceder à análise granuicnêtrica das diversas etapas do processo de 

concentração de rochas fosfáticas brasileiras. 

3 - Determinar PJO^ e ÜJOg nas frações granulonélricas selecionadas. 

4 - Reproduzir o processo de obtenção do H.PO. por via úmida, em laborató

rio e analisar o seu teor em UJDg. 

5 - Recuperação dos finos produzidos no processo de concentração dos miné
rios brasileiros de fosfato. 
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1. Análise de Rochas Fbsfâticas (Catalâb-Goiás) 

Rxalizanos nossa atenção para os minérios de fosfates localiza 

dos no Município de Ouvidor-Catalão, Estado de Goiás, já em exploração indus 

trial por diversos anos. Nosso interesse resultou de informagões obtidas por 

volta de 1978, quando a indústria de fosfato já vinha se consolidando, o que 

levou ã autosuficiência de rocha e de ácido fosfórico em 1964. Dos dados daque 

Ia época, ficava a informação de que o minério fosfãtico de Catalão continha 

cerca de 95 ppn de urânio e 11% de p2°5* ° concentrado apresentava 26 ppn de 

ü^>8 e 38% de P205. 

As jazidas se localizam na antiga fazenda Chapadão e a lavra foi 

concedida a três empresas: Oopebrás (antiga Fbsfago), Goiasfertil, (ex-Metago), 

subsidiária da Petrofertil, e Catalãb-Nineração. 

Trata-se de um dono ultra máfico^alcalino: 

1) de rochas Pré-Camhrianas constituidas de Quartzitcs e Xistos fenitizados; 

2) de rochas Cretáceas, oonstituiuas de Sienitos Nefellnicos, Brechas, Rochas 

ultramãf icas e Alcalinas e Silexito. 

3) Rochas terciárias e recentes com Laterito modular, Canga rica em magnetita 

conglcmerado limonitico, Solo later!tico, rico em vermiculita, Solo later! 

tico, rico em Magnetita e Sedimentos argilosos. 

A lavra é realizada a céu aberto. 

As empresas Copebrás e Goiasfertil dedicam-se apenas a exploração 

de rocha fosfática. A Catalão Mineração, além do fosfato interessa-se pelo Nió -

bio. 

Nosso trabalho voltou-se para as jazidas da Copebrás e, mais deti 

damente, para as da Goiasfertil. Ambas foram por nós visitas em julho de 1984 .Na 

visita, nos informamos sobre reservas, dados geológicos, dados químicos e "flow

sheet" técnico compreendendo o processo de concentração do minério da lavra até 

o embarque do concentrado fosfático. Nos inteiramos, na Goiasfertil, dos resulta 

dos obtidos na planta piloto sobre recuperação dos finos que reputamos o aspecto 
mais interessante do ponto de vista da recuperação de urânio. 
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Programamos com os técnicos daquela empresa a amostragem nas dife 

etapas do processo de concentração e trabalhamos ocn essas aanostras. Além 

das análises realizadas em nosso laboratório do IQ/IFRJ, sutanetemos amostras ao 

JBi para efeitos comparativos com os dados fornecidos pelas empresas. Em nossas 

análises, nos interessamos pelos elementos de maior relevância, (P, Fe e U) coco: 

pJOu, O Je_ e UJOg. Como O S dados preliminares indicavam perda de concentração do 

urânio nos concentrados finais, procuramos relacionar as concentrações de P-Cv e 

DUO» cera a granulcmetria dos diferentes estágios do processo de concentração o 

que nos levou a conclusões interessantes. A análise elementar do minério e do con 

centrado da jazida da Goiásfertil (ex-Metago) indicavam teores da ordem de 0,5%, 

no concentrado, para os elementos: Ba, Ca, Fe, La, NbeTi. Detetados ao todo, cer 

ca de X elementos. 

Foi a diferença entre o teor de U308 no minério (95 ppm) e no con 

centrado, (26%) que nos encaminhou para o problema da perda de urânio. Tratava-

se de saber de que modo a apatita e o urânio se distribuiam ao longo do processo 

de concentração. Era preciso saber os teores dessas substâncias na entrada e sai 

das do processo de concentração. Estudando o "flow-sheet" do processo localiza

mos os seguintes pontos v " 'ação: 1 - Alimentação do minério; 2 - Alimenta 

çãb do separador magnético; 3 - FraçZo não magnética; 4 - Lamas 5 - Rejeito da 

flotação; 6 - Concentrado final. 

Os resultados da amostragem de três meses (abril, maio e junho de 

1984) da Usina da Copebrás (Fosfago) produziram os seguintes resultados para 

P2O5. 

Fração Valores médios de P205 (%) 

01 Alimentação de minério 15.53 
02 Alimentação do separador magnético 15.21 
03 Não magnética 20.22 
04 Lamas 9.7 
05 Rejeito da flotação 5.08 

06 Concentrado final 37.21 

Resultados posteriores, mostraram que os teores de P-Cv das fra

ções provenientes da usina de Goiásfertil eram ligeiramente mais baixos: 

Tendo em vista que a empresa Goiásfertil já havia montado uma usi 

na' piloto para a recuperação dos finos rejeitados como lamas (over dos hidreci-

clones), procuramos analisar mais detidamente as amostras dessa usina. Para con 
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txoAe, oonseguinos que os laboratórios do IBi analisassem as amostras objetos de 

nossa atenção. A análise de fosfato foi feita por gravimetria e a do urânio por 

«spectxofluorinetria. Assim, pudemos cx* parar resultados para PJOU de três labo

ratórios. 
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JlftLISES DE FÓSFORO, OOP P2P5 NAS FRAÇÕES DO MINÉRIO APATJTIOD PROCESSADO PELA 

USINA GOIÂSFERTIL - CATALÃO - GOlAS 

QUADRO I 

Laboratórios 

AwostrasH) 

GO-AL-m 

GO-FH-in 

GO-RF-UI 

GO-IA-UI 

GO-CF-UI 

IQ/IFRJ 

í%) 

11.35 

^ 

7.50 

9.25 

38.00 

IBi 

10.57 - 0,09 

2.26 - 0,04 

6.25 - 0,05 

9.57 * 0,08 

37.65 * 0,02 

Goiâsfertil 
(Catalão) 

( t i 

13.94 

2.30 

7.50 

9.51 

37.97 

ANALISES DE FÓSFORO, COMO P3O5, NAS FRAÇÕES DO MATERIAL ( LAMAS DA USINA INDUS-

TRIAL) DA PLANTA PILOTO DA GOIÂSFERTIL - CATAIAO - GOlAS 

QUADRO II 

laboratórios 

Amostras(1) 
GO-AL-PP ou 
GO-LA-UI 

GO-RF-PP 

GO-IA-PPj 

GO-IA-PP2 

GO-CF-PP 

IO-IFRJ 

(%) 

9.25 

5.89 

5.85 

6.15 

33.03 

nu 

9.57 - 0,08 

5.68 - 0,03 

6.28 - 0,02 

6.78 - 0,03 

32.55 - 0,09 

Goiâsfertil 
(Ca^ão) 

9.51 

5.59 

^ 

mm 

32,95 

(1) Símbolos das amostras 

GO-AL-UI M Goiâsfertil alimentação da usina industrial 
GO-RM-UI * Goiâsfertil rejeito magnético da usina industrial 
GO-RF-UI « Goiâsfertil rejeito flotação da usina industrial 
GO-IA-UI * Goiâsfertil lamas da usina industrial 
GO-AL-PP > Goiâsfertil alimentação da planta piloto 
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GD-KF-PP s Goiâsfectil re i e i to da flotação da planta p i lo to 
OMA-PP-I* Goiâsfectil lanas (1* deslanagaa) da planta pi loto 
OMA-PP2* Goiâsfectil lamas (2* deslanaoem) da planta pi loto 
GO-CF-PP s Goiâsfectil oonoentcado final da planta p i lo to 

O aesao pcocedinento foi realizado para o urânio (UJDg), exoetuan 

do o laboratório da t i f f rn Goiâsfectil . 

JNALISES DE ÜRfeUO (Ü^Og) DE MOSTRAS PROCESSADAS PEIA USINA. INDUSTRIAL DA GOIÁS-

FÉRTIL, CATALAN), GOIÁS 

QDADRO H I 

Laboratórios 

Amostras 

GO-AL-IH 

GD-FM-UI 

GO-RF-UI 

GD-IA-UI 

GO-CF-UI 

IQ-UFRJ 

npm 

102,02 
— 

100,95 

137,25 

52,29 

IEN 

ppn 

116 - 2 

37 l i 

132 - 2 

144 1 4 

90 * 2 

ANALISES DE URÂNIO (Ü^Og) DE AMOSTRAS PROCESSADAS PEIA PLANTA PHOTO DE RECUPERA-

ÇflO DE FINOS DA GDIÁSFERTIL, CATALfo, GOIÁS 

QUADRO IV 

Laboratórios 

Amostras 
GÔ AL-PP ou 
GO-LA-UI 

GO-RF-PP 

G0-LA-PP1 

GD-IA-PP2 

G0-CF-PP 

IQ-UFRJ 

pom 

137,25 

139,08 

-

-

142,08 

IEN 

ppn 

144 * 4 

195 - 2 

152 - 3 

1 6 1 - 2 

2 3 5 - 3 
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Os quadros anteriores mostram, para os valores de P2°s'
 r e s ul t a < i c* 

comparáveis. Para os valores de UJO. surgem diferenças, algumas vezes acentuadas, 

considerando-se que as técnicas analíticas utilizadas foram as mesmas. 
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2. ANALISE GRAMÜLSM&TRICA DAS FRAÇÕES DO PR0CES90 DE OONCBfTRACfo DA ROCHfr APA-

TÍTICA DE CftTALfiD DE GOIÁS 

A experimentação mostrou que no processo de concentração do mine 

rio, que se constitue numa seqüência de operação de moagem, hidrociclonagent e 

flotaçao, o mineral de interesse, a apatita, tem a sua concentração aumentada de 

cerca de 11 a 16% para 37 a 39%. A desagregação física produzida pela moagem ob 

jetiva expor a apatita às ações físicas e fisico-quimicas posteriores. Caro o 

mineral se apresenta microcistalino no minério, torna-se necessária ocnünuiçao 

deste, ocorrendo, em conseqüência, um aumento dos finos com gramulometria supe 

xior a 200 mesh, indo mesmo a 400 mesh. Estes finos formados são eliminados no 

"over" dos ciclones e no rejeito da flotaçao, por não serem flotados. Por este 

motivo, tanto as lamas como os rejeitos de flotaçao ainda contêm valores eleva 

dos de apatita microcistalina. 

' ia relação ao urânio, existem duas hipóteses para justificar sua 

presença junto â apatita. A primeira procura explicar a ocorrência como resulta 
•2 +4 

do da substituição do ion Ca da apatita pelo ion U em função da proximidade 
de tamanho dos dois ions. Assim, no cristal da apatita, o cálcio seria substi-

+4 
tuido pelo ion U aquele can raio ionico 1,06 angstroms e este com raio iôni-

co 1,05. A segunda hipótese sugere que o urânio hexavalente, formando o ion 
•2 

UDu / seria adsorvido sobre os microcristais. Deste modo, estes ions seriam fa 

cilmente removidos por lixiviação ácida fraca, enquanto que os tetravalentes e 

xLgiriam a abertura do cristal por reação química capaz de destruir a estrutura 

cristalina fazendo uso de ácidos mais energéticos. Na atualidade, a apatita é a 

tacada pelo ácido sulfúrico para produzir o ácido fosfõrico pela via úmida 

(wet acid) quando o urânio é, então, liberado do cristal, permanecendo na solu 

ção fosfórica de onde será removido por extraentes apropriados. 

No intuito de investigar a trajetória dos cristais de apatita e, 

em conseqüência, a do urânio durante o processo de concentração de rocha fosfá-

tica, decidimos realizar a classificação granulométrica das etapas mais signifi 

cativas do processo de concentração. Para isto, obtiveres das empresas Goiãsfer 

til e Fosfago amostragem dos seguintes pontos das duas Usinas Industriais em Ca 

talão, Goiáis, para as quais adotaremos as designações abaixo: 

GOIASFKKl'lL O0PE3RAS 

(FOSFAG0) 

1. Alimentação da Usina GO-AL-UI FO-AL-UI 

2. Lamas GD-IA-ÜT FO-LA-ÜI 
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3. Rejeito da flotação GO-RF-UI PO-RJ-ÜI 

4. Concentração final O-CF-UI FO-CF-tH 

Foram usados os procedimentos habituais de classificação granulo 

métrica: 

1. pesagem da anostra já molda 

2. peneiramento por 30 minutos (peneiras de 60, 65, 170, 200 e 325 mesh) 

3. coleta das frações em sacos plásticos pré-pesados e rotulagem 

4. pesagen das frações 

5. cálculo da composição percentual. 

3.1 - Análise de P-O,- nas frações granulométricas 

Una vez obtida a classificação granulométrica das rochas fosfáti 

cas das duas empresas, realizamos a determinação de P2CL nas diferentes frações 

gramulométricas. Os resultados foram aguçados nos quadros V e VI que indicam ; 

a amostra, a granulometria, a percentagem da fração, o teor de P20,- e a média 

ponderada de cada fração. 

3.2 - Análise de U3Og nas frações granulcmétricas 

Una vez obuidos resultados sobre os teores de P2Ov nos vários es 

tágios do processo de concentração da rocha fosfática nas frações granulométri

cas selecionadas em função da disponibilidade de peneiras em nosso laboratório, 

iniciamos a determinação de U30g por espectrofluórimetria. Esta análise foi rea 

lizada pela colaboradora da pesquisa, Engenheira Química Irene Amaro Constante, 

fazendo uso de aparelho do DIAPQ/DQIJI, IEN. As análises foram efetuadas em 40 

amostras, sendo 20 da Fosfago (Copebrás) e 20 da Goiás fértil. 

Pròcurou-se, com estas análises, uma correlação entre os teores 

de P20c e U,Og e a granulometria das etapas escolhidas do processo de concentra 

cão da rocha fosfática, procurando, assim, elucidai o trajeto do urânio durante 

o aludido processo. Devemos recordar que a primeira informação obtida por nós , 

em 1979, indicava que o minério de fosfato da então Metago, hoje Goiásfertil, a 

presentava 95 ppm de U,Og e 11% de P205 enquanto que o seu concentrado apresen

tava apenas 26 ppm de U30g e 38% de P2°5'
 N e s s a época» a atividade industrial 

daquela empresa, apenas começava. Os dados foram obtidos dos laboratórios da Nu 
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KryzziA 

GO-AIr-UI 

TOTAL ! í" j ]0 

GO-IA-UI 

TOTAL- KÍXÍIO 

GO-RF-UI 

TOTAL MÉTIO 

G&-CF-UI 

TOTAL MÉDIO 

j i : : ; . . -. 

! Í-E-.V: 

4 60 

- 60 + 65 

- 65 * I7C 

-170 «• 200 
i 

! - 200 

• 60 

- 60 + f.5 

- 6b + 170 

-170 + 200 

-200 

+ CO 

- 60 + 6 5 

- 65 + 170 

-170 + 200 

-200 

+ 60 

- 60 + 65 

- 65 • 170 

-170 + 200 

- 200 

i— . _ . I J J . . ; 

T -'', "'. 1- * " V 

| iSl.1- ::k 

1 C2,?9 

7 , 5 1 

14,01 

5,74 

10,34 

56 ,61 

r i, 35 

1 3 , - 1 

' 8,91 

5 , 4 : 

23 , SI 

11,06 

29,44 

8,50 

27,09 

7,20 

8,83 

34,74 

11,83 

37,35 

1 

1 *• . TTV 

» r> -3 5 
("t •• 

11,82 

.13,65 

34,35 

13,34 

12,75 

6,15 

8,17 

7,95 

8,21 

8,81 

??,29 

10,36 

7,90 

6,29 

5,95 

37,83 

39,56 

39,89 

39,10 

3f ,80 

1 

, >Í7 ^ 
ro:^:.:;^c;. 

1 d) 

7,37 

1,03 

2,01 

0,77 

1,32 

12,50 

4 , t i 

0,~? 

1 . : . ' 

0,73 

0.83 

8,25 j 
i 

2,94 

1,15 

Z / JÜ..> 

0,53 

1,61 

8 "f, 

2,72 

3,49 

13,85 

4,65 

13,74 

33,4f- ! 
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(• 

r r : •-, PC-:: 

PO-A^-UI 

TBQR Kr 0 
P205 

FO-I/r-UI 

TBOR K L J I O 

P205 

PD-RF-UI 

7B0R MEDIO 
P205 

PO-CF-UI 

MEDIO 

+ 61 

(i- * 170 

;.7o - 203 

: ; + 325 

+ 65 

- 65 + 170 

-170 + 200 

-200 + 325 

-325 

+ 65 

- 65 • 170 

-170 + 200 

-200 + 325 

-325 

47 

& 

i á 2'' 

14,23 

I3 ,2 í 

12,30 

_ ! • • . _ _ 

6,£í34 

3 , ^ 3 

1 , 0 0 2 

1 , ' Í Í 3 

3,:.C7ü 

13,fer 

O." 

l i 

4 ,? 

19 

33 

11 

19 

16 

9,4'. 

9,?:» 

9,7:í 
Q r.-. 

3, i r72 

2,2? D 

1,4. 3 

1,7; . 3 
<-: £ t ~ P 

9,47 

8 

37 

32 

21 

22 

9,12 

5,04 

3,M 

2,&. 

3,24 

39,&9 

39,58 

36,95 

38,30 

34,47 

l,PC:;c 

1,7640 

0,3421 

0,5624 

0_,5ic4_ 

5,00 

J 

3,1912 

14,6446 

4,6740 

8,0430 

7,5?:4 

38,2 4 ! 
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cléhrãs e o mf-u. o ar: 

t rons reu- . :"^ js e , r\ 

Tl- 19C? o i n i \ c-^a.li;ou, t--:" .Y-TÍ per ccntaoer de r;?u*_":s r c t e r ç a 

dos o K?r.crio d; ali?.-nto ão c o c;: r:r:trc ro f i r i l di U=Ü.Í c^ Gc:*.ár.fo.ri-.il er.r*Dn 

trando r^ r^~: . ivc>n: r , 57,: c 42,1 -._..-. c- c L i i o , G nesro t ipo dc õr:\lise encon 

t rou na rr-~:3. C;:ccr-, p^.ra o ircré-io ce ?.-.i-\ir.tji-ão e o con-^u . íõo fr/isi ca Fcs_ 

fago (0D^.u-iá.-), cs valores: tS-,1 e 74,5 pp::;. 

Os resultados cc U-C- cotidos p~r e r^c t ro í luor i - .o t r i a con as a 

mostras jí enaTisadB, p:.ra P..0,, para a G^iásíer t i l e para a Fcsfaço (Ccpebrás}, 

são grupados nos quacLos VTI e VIII . 

Do quadro VII (Goi'~"ertil) podemos cbter as se:v.intes conclusões: 

a . Na ali-ientaçJo do r.ir.ério vei if ica-se qae os teores de üJ3g não vcri^-i n;uito 

para as graT.jJ x e í r i à s estuJ ;..fis. 

b . As laras £:pre=a-.tc_-, b-3roa.-nc;r--^.te, teares de U-Cg rr^is elevados ru-o a a l i 

mente Çc-. O. 

c . 0 r e j e i t o da flotaçfo ter: teores de U-Cv. qje se aproxir.-jr. das Jarvss, l i g e i r a 

mente irais baixos. 

d. Os teores do concentrado f inal se nostra-i muito baixos se cceprirados ãs l a ras 

e ao re je i to da fiotação. 

Observação: verifica-se a tendência de maiores teores nas frações mais f i r a s , 

tanto de ü,0o como de P-C (quadros V e VII), i s t o é, granulação nenor cue 65 

mesh, excetuada a alimentação do minério. 

Os teores de urânio no concentrado f inal da usina indus t r ia l ãa 

Oolasfer t i l não parecem, a té este ponto, a indicar a sua recuperação ec-võ.J.ca . 

Ê de se notar, porém, qoe as frações ponderais ret idas com çraiiulaçãb mcivor que 

65 mesh são as preponderantes e contêm a maior . a r t e do F,.05 a p i t l t i c o , ev. p a r t i 

cu la r , a fração - 200 mesh (37,35% de fração ponderai ret ida) cen 36,fc0'i, de 

P-Oc e 13,74% de média ponderada. 

Usina da Fosfaço (Copebrás) 

0 quadro VIII , corresp-:-•:" rste â usina de concentração indus t r ia l 

da Fbsfaoo (atual Copebrãs), apresenta, erlobal*>3.nte, valores n-.is elevado- de 

U3Q8 nas frações granulcnétricas d~s quatro etapas estuc^de.s do processo, c;-.undo 

ocnparados com os da Goiásfer t i l . A grar.iüiometria foi estudada entjre +£5 e - 325 

mefth (peneirüs Tyler). Destactm-se os seguintes aspectos: 

jr.io pr.rr o ur.ir.ir- f r i a an....isc por o, 

o P'C'.-.., r c r i lur-r .- ^:".ci5 d- raios-!-.. 

http://fo.ri-.il
http://ur.ir.ir-
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F 

(QOlASFERTIL) 

AMOCTRAS 

GO-AL-tH 

GO-LA-UI 

GO-RF-UI 

GO-CF-UI 

MAIitt 
PENEIRA TYLER 

MESH 

+ 60 

- 6 0 + 65 

- 65 • 170 

-170 + 200 

-200 

+ 60 

- 6 0 + 65 

- 65 • 170 

-170 + 200 

-200 

• 60 

- 6 0 + 65 

- 65 +.170 

-170 • 200 

-200 

+ 60 

- 60 * 65 

- 65 * 170 

-170 t 200 

-200 

TBOR EM U308 
{ uq/ ml ) 

62,98 

68,43 

71,70 

69,34 

67,61 

96,03 

97,96 

98,08 

100,85 

106,09 

77,60 

87,77 

93,52 

88,13 

104,50 

38,00 

35,84 

38,73 

45,86 

50,73 
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FOSGAQO (OCPEBRAS) 

AMOSTRA 

PO-AL-ÜI 

PO-Lft-Ul 

ID-KF-UI 

IO-CF-UI 

MALHA 
PENEIRA TYLER 

MESH 

+ 65 

- 65 4 170 

-170 + 200 

-200 + 325 

-325 

4 65 

- 65 • 170 

-170 + 200 

-200 + 325 

-325 

4 65 

- 65 + 170 

-170 • 200 

-200 • 325 

-325 

4 65 

- 65 4 170 

-170 4 200 

-200 4 325 

-325 

TEOR U3P8 
(ug/ml) 

57 

94,21 

150,69 

147,73 

145,93 

143,81 

148,93 

180,77 

144,17 

187,86 

109,66 

141,05 

153,93 . 

154,00 

177,25 

34,75 

34,20 

66,14 

66,50 

114,11 
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a. Os teores de fosfato apatltioo são mais elevados jâ na alinentacão do nine 

rio, onde ocorre 47% de fração ponderai retida, ca* grãos Miores que 65 

nesh, com teor de 14,22% de *205' representando una média ponderada de 6,68%, 

para un total de 13,89% de P2°5'
 desta fase *> processo. Os teores de PJPS 

nas demais frações granulométricas, representando 53%, apresentam teores de 

PJQE aproximados. Ainda aqui, as frações granulométricas menores que 65 nesh 

contêm também os maiores teores de üJOg (Quadros VI e V I U ) . 

b. As lamas são mais ricas em UjO- com 143,81 pgMl para a fração • 65 nesh e 

valores maiores, entre - 65 + 325, chegando a I87,86ug/ml para - 325 nesh. 

O teor médio de PJO^ nas lamas é de 9,47%. 

c. O rejeito da flotação contém parte da apatita com grãos irciiores de 65 mesh, 

representando 19% da fração ponderai retida. Os demais 81% estão entre - 65 e 

- 325 mesh. 

O teor médio em PJOÇ é de 5,00%. 

Os teores de UJOg crescem dos grãos maiores para os menores. Os grãos mais fi 

nos, - 65 + 325 (65%) contém de 141,05 a 154,00 pg/1 de UjOg, chegando a 

177,25 pg/1 nos grãos menores que 325 (16%). 

d. 0 concentrado final se comporta de modo aproximado ao da Goiásfertil, com os 

grãos menores, - 65 a - 325 mesh (92%), apresentando teores mais elevados 

(quadres VI e VIII) tanto em P-O^ oeno em U,Og. A fração - 325, representan 

do 22% da fração ponderai retida, apresenta um teor de 114,11 yg/1 de UJ0~.Es 

tá claro que esta fração contém grãos menores que 325 mesh, ou seja um pó 

muito fino. 

O teor médio em P J 0 5 é de 38,14% para o concentrado final da usina. 

Nova amostragem «da Fosfago 

Em nossa visita à Oopebrás (ex-Fosfago), em julho de 1984, indi

camos ao Dr. Manoel Fernando de Andrade, Engenheiro Químico daquela empresa, o 

nosso desejo de obter uma amostragem mais significativa das diferentes etapas 

do processo de concentração. Atendeu-nos gentilmente aquele técnico enviando-

nos em agosto de 1984, 18 amostras correspondendo a coletas dos meses de abril, 

maio e junho daquele ano, o que representava una amostragem mais prolongada e 

estatisticamente mais significativa. Estas amostras foram processadas pela nos

sa colaboradora Engenheira Química Irene Amaro Constante, utilizando o laborató 

rio de urânio do IEN, por especial concessão de seu diretor e do diretor do DIA 

PQ/bQUI, Dr.Hernani Amorim, seguindo-se procedimento igual ao das amostras ante 

riores. 

http://UJ0~.Es
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As amostras foram coletadas nos seguintes pontos do processo de 

umcen tração: 

a) alimentação do minério : FtVMMH 

fa| alimentação do separador magnético : IO-AM-UI 

c) não Magnético : FO-WMH 

d| lamas : FO-IA-UI 
e) rejeito da flotaçãb : PO-RF-m 
f) concentrado final _ : FO-CF-lH 

Para estas amostras não foi feita a classificação granulcnétrica, 

entendendo-se que se dev •< extenâer a elas a classificação anteriormente feitas 

para as outras amostras. 

Os resultados obtidos são mostrados no quadro IX 

grano ix 

TEORES DE l^Og (POSFAQO) 

AMOSTRAS 

FO-AIs-UI 

PO-AM-ÜI 

PO-ÍW-UI 

FO-IA-ÜI 

FCVKF-UI 

FO-CF-UI 

Mês (84) 
Abril 

(ug/ml ) 

131,5? 

116,65 

200,72 

215,27 

182,51 

114,43 

Maio 
(pg/ml) 

122,52 

113,88 

191,96 

221,44 

132,95 

86,06 

Junho 
( ug/ml) 

111,43 

103,63 

179,09 

196,85 

142,65 

112,22 

O B ciados do quadro IX são mais estimulantes que os anteriores , 

una vez que se baseiarnuna amostragem mais longa e, portanto, mais significati

va. 

Ficam patentes os teores elevados nas lamas, como no rejeito da 

flotação e o toar no concentrado final é compatível com a hipótese de recupera

ção. 

O valor elevado de P-O- nas lamas leva ã idéia, imediatamente,de 

se'proceder ã soa recuperação. Tal intento foi concretizado através de planta pi 

loto da Goiásfertil o que será o propósito dos estudos a seguir. 
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4. Processo de Obtenção de ácido fosfórico por via úmida 

Numa priiraira etapa de analises, procedemos 10 aberturas da amos 

tra do concentrado final da usina industrial da Goiasfêrtil (GD-CF-UI) cujo 

'teor de P, O- encontra-se em torno de 38% e os resultados obtidos segundo anã 

Uses gravimétricas foram os seguintes: 

1* Amostra - Procedimento para abertura e análise: 

Foram utilizados 100,0000g de amostra para o ataque cera ácido 

sulfúrico concentrado técnico em quantidade estequiemétrica, adição insuf icien 

te de.ãgua, embora em quantidade também estequiemétrica, segundo a reação abai 

xo descrita: 

CaP2. 3 Ca3 <K>4)2 + 10H2S04 + 20H2> -* 10 CaS04. 2H20 + 2HF + 

6 H3 K >4 

Além disto, não utilizou-se água de lavagem durante a etapa da 

filtração para separação do gesso (sulfato de cálcio dihidratadc) do ácido 

fcsforico obtido. A temperatura de ataque desta amostra foi da orden de 1009C, 

o que é naturalmente inviável, pois torna a mistura completamente ressequida e 

o volume de ácido fosfórico obtido é irrisório e o processo de filtração em 
m 

Buchner, mediante utilização de fina camada de lã de vidro, torna-se moroso 

e dificultoso. Entretanto, cabe-nos ressaltar que, nesta etapa de desenvolvi -

nento do processo, ainda não tínhamos apoio bibliográfico conveniente e não ha 

víamos estudado como otimizar as diversas variáveis do processo. 

Cbservou-se que o ácido obtido por intermédio desta abertura a 

presentou-se bastante escurecido, mesmo na fase final, após purificação median 

te uso de carvão ativo para retirada de substâncias orgânicas carbonizadas pe

la ação do ácido sulfúrico cone. devido ã sua ação oxidante. O carvão foi 

adicionado diretamente ao filtrado e não foi procedida percolação do filtrado 

em coluna com recheio constituído do carvão ativo, como se havia previsto ante 

riormente. 

Devido a esta série de fatores previamente enumerados não julga-

nos conveniente um procedimento analítico para análise do teor de PjO. neste 

ficido fosfórico. Dal, então, decidimo-nos por uma nova abertura do mesmo con -

centrado. 



P-19-

Outras observações feitas denotaram que o filtrado, aparente

mente límpido, encontrava-se saturado de gipdba, o qual se constitui em 

outro produto da reação conforme o acima mencionado. Assim, após alguns dias 

em repouso, verificou-se a deposição do excedente em CaSO., sendo a solução 

novamente filtrada em razão disto. Todavia, o processo se repetia e nova 

quantidade de CaSO. precipitava. Era nossa intenção que grande parte do sul 

fato de cálcio em solução fosse separado da mesma, pois, por motivos termodi 

námicos, é desaoonselhável que o ácido fosfórico contenha em suspensão mais 

de 30 - 40% do seu peso de gesso. Naturalmente, quando testávamos a presença 

de anion SOT no filtrado final com solução saturada de nitrato de bârio,sem 

pre verificávamos deposição expressiva de um denso precipitado de coloração 

branca. Apesar disto, não pedíamos assegurar que: 

19) o precipitado não fosse constituído de fosfato de bário, também de colo

ração branca, e com produto de solubilidade relativamente baixo. 

29) o sulfato era proveniente do H 2
S 04 excedente (ou que não houvesse intera 

gido com o minério) ou do sulfato de cálcio dissolvido. 

A 1- hipótese foi aventada quando testou-se a solubilidade do 

precipitado em ácido clorídrico concentrado (12N) e verificou-se solubiliza-

ção parcial do mesmo, remanescendo um resíduo considerável e bastante espes 

so (provavelmente, o sulfato de bário). 

Quanto â 2- hipótese, nada podemos afirmar nesta etapa. Devido 

à incerteza quanto ã presença do ánion sulfato ou não, decidimos proceder ã 

eliminação do ânion fosfato por precipitação com nolibdato de anônio ãquen 

te (cerca de 1009C) e então testar a presença de sulfato mediante un sal de 

bário. Entretanto, como o volume de nolibdato de anônio, (NH4)2 Mo04) ,era ne 

cessariamente bastante expressivo, visto que a quantidade de PJO- numa ali -

quota de 1 ml era igualmente considerável; a diluição ocasionada após total 

eliminação do PO^ por precipitação era de tal ordem que o ânion S0|, mesmo se 

presente, não precipitaria na presença de nitrato de bário, posto que a sen

sibilidade do teste não é suficiente para tal. Optou-se, desta forma, e me

diante o impasse criado, para o método de precipitação seletiva por POj por 

Ca(N0J2 on meio alcalino (utilização de tampão amoniacd). No entanto, o 

mesmo Inconveniente anterior continuou a se manifestar. 
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As dificuldades foram vencidas quando, ao procedermos a una anâ 

lise volunêtrica do ácido mediante utilização de solução de hidróxido de sódio 

0,1 N, obtivemos un resultado que indicava ser a concentração do ácido fosfôri 

oo fabricado em escala de bancada, numa 29 etapa, a qual será citada abaixo , 

da ordem de 9 M, enquanto o teor de P2°5'
 n e s t a amostra, não ultrapassou os 

10%,quando, neste caso, una análise gravimétrica, segundo o método do IPT (se

gundo cálculos procedidos), un teor de P205 igual a 30-32% forneceria un ácido 

fosfôrioo cuja concentração deveria situar-se entre 5-6M). Isto atesta obvia

mente, que havia un excedente em ácido sulfurico ainda que este tenha sido usa 

do dia 21/08 e 26/08/85 (a 19 delas utilizando ácido sulfurico técnico concen

trado (66Ç6e e a 95% p/v); e a 2» un ácido diluído a 519 Be (73,4% p/v). Sa

bendo-se que a acidez livre após o ataque do minério pelo ácido sulfurico deve 

situar-se em torno de 2% e, tendo em vista que o rendimento da reação foi bai

xo, passamos a tratar com maior esmero a granulcmetria do minério para facili-

taçãb dos ataques (-200 mesh), o tempo de cura da reação e a temperautra à 

qual se submetia a mistura. Além disto, é bastante coerente, que tenhamos pas

sado analisar o teor de P^O^ no H^FO. sempre gravimetricamente, esquivando-nos 

de volunetria cem hidróxido de sódio 0,1 N. 

29 Amostra) - Foram utilizados; por una questão de economia do minério e para 

facilitar a etapa de abertura, aproximadamente, lOg do concentrado final da üsi 

na Industrial. Nesta fase, utilizamos ainda ácido sulfurico concentrado para o 

ataque, água de lavagem (tonando as devidas precauções para que a diluição do 

ácido fosfôrioo não fosse por demais excessiva: cerca de 7 ml, o que julgamos 

conveniente visto que o volune de ácido pré-lavagem obtido foi muito peque

no) . A água para o ataque do minério também foi adicionada em quantidade este-

quiométrica (3,4 ml). Além disto, não procedeu-se aquecimento ou agitação da 

mistura reacional, aproveitando-se como fonte energética o próprio calor lite 

rado quando da mistura dos reagentes, tentando concentrá-lo o mais possível. 

A filtraçâb foi, sem margem de dúvida, o problema mais significa 

tivo no caso desta amostra, pois o volune de água somado ao volune de ácido pa 

ra o ataque foi consideravelmente pequeno, resultando,desta forma, na solidifi 

cação do minério sobre a lã de vidro no funil de Buchner. Alias, como já men

cionado, este problema deu-se também na 19 obtenção. Sendo assim, nas . demais 

filtrações, procuramos usar una camada mais fina de lã de vidro o que posslbi 

litava uma filtraçâb mais eficaz. Contudo, observou-se, neste caso, una pas

sagem de grande quantidade de gesso e minério não atacado através do Buchner, 
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o que tornava necessário f iltraçôes ulteriores « B cadinho de Gooch» O pro 

cesso, apesar de Moroso, apresentava melhores resultados técnicos, alênda água 

de lavagem poder ser sensivelmente diminuída, prooadendo-se relavagens com o 

próprio filtrado. Este filtrado é sempre escuro devido à presença de quantida

de apreciável de material sólido em suspensão, principalmente o gesso, silioo -

fluoretos de metais alcalinos, e também em virtude da carbonização de material 

orgânico, possivelmente existente, principalmente com relação ao GO-CF-PP, on 

de estão presentes materiais orgânicos utilizados no processo de flotação. 

O resultado final obtido foi de 8,06% p/v de PjO, no ácido fosfó 

rico desta 29 amostra (resultado bastante inferior ao esperado). 

Cálculo efetuado: 

% p o « Or032074 x massa do pp. de fosfcmolibdato de sódio x 100 
2 5 * volume da alíquota para analise* 

* _ _ 

GBCEKVAÇAO: Nao se efetuou qualquer diluição da alíquota tonada, o que causou 

sérios inconvenientes na análise por ter-se feito necessário a utilização de um 

volume grande de Quimociac a fira de que se verificasse precipitação total do 

xosfcmolibiato de sódio. Esse impasse foi solucionado nas análises posteriores 

através de una diluição da alíquota numa proporção de 1:25 em balão volumétri-

co de 25ml de capacidade. Estas diluições, com tonadas sucessivas de alíquotas 

não nos pareceram, entretanto, convenientes, visto que podem resultar an erros 

sistemáticos que conduzam a um falso resultado na análise. Além disto, como o 

método gravimetria) de determinação do P-Cv implica por isso em perdas oonside 

ravelmente expressivas tentamos utilizar o método de determinação do anidrido 

fosfórico por fotonetria com azul de molibdênio, o que não nos foi possível ai 

cançar, pois que os reagentes azul de molibdênio e o sulfato de hidrazina não 

eram disponíveis. 

39 Amostra) - dia 21/08/85 

A abertura, desta vez, foi procedida mediante uso do ácido sulfúrico técnico 

diluído a 519 Be, de acordo com informações retiradas do livro "Indústria de 

Processos Químicos" - Shreve. Nesta fase, procedeu-se aquecimento brando duran 

te cerca de una hora, sendo que, agora, o aquecimento foi acompanhado de inten 

sa agitação cem bastão magnético. Deve-se ressaltar que a agitação nos casos an 

teriores não se tornou viável devido â consistência firme do material durante 

o ataque, posto que foi utilizado o ácido sulfúrico concentrado. Já nesta eta

pa, portanto, com a utilização de un ácido mais diluído, o volume a ser utili

zado segundo relações de estequianetria era maior e a agitação tornou-se fato 
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O minério, após findo o laucesso da abertura, apresentava a sua coloração in i 
cial • não houve afetivo ataque aparenta por não ter sido verificada a foraa 
cão do sulfato de cálcio (branco), o que taabaa se deu nos casos anteriores. 
Provavelmente, ao que tudo indica, o tampo de cuca e a tampaiatura a ser senti 

o processo de abertura da amostra não foram convenientempntr deliml 
A f iltraçãb raquereu senor quantidade de ãgua de lavages por ter sido 

feita a reciclagem do prê-filtrado sobre o minério 2 vexes, sendo usada ãgua 
pura apenas na etapa final. Verificou-se axcesso de ácido sulfurics —diante 
volueetria com hidróxido de sódio 0,1 N. 

O resultado obtido foi o seguinte: 

% PJOL m 9,3% p/v. qaercentagem suito aquém db valor 

Cálculos efetuados (idêntico aos anteriores poria levando em conta a diluição 
efetuada na alíquota para análise na proporção 1:2S): 

» P2C^ - (no ácido diluído de 1:25) ^ 0 ^ 4 x massa do pp. de fosfcaolibdato 

vol. da alíquota tonada (1 ai) 

% PJOL M (no ácido obtido direta/te/ vol.de diluição (V) x \ P205(no ácido di-
da abertura do minério) luido) 

S " 

vol.da alíquota tomada do ac.original (v) 

http://vol.de
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4a. Amostra (amostra do dia 26/08/8$) 

Pesou-se - lOg de concentrado final da Usina Industrial do mine-

írio da Goiásfértil. Umideceu-se o minério até que se tornasse una pasta flui 

da. Adicionou-se o ácido sulfúrico a 519 Be em quantidade estequiométrica. Pro 

cedeu-se à agitação e aquecimento, desta vez, dentro de uma faixa que se esten 

de de 70 a 809C, segundo dados de 2 artigos lidos, por um período mais prolon

gado e até que se desse a formação aparente do sulfato de cálcio dihidratado. 

Formou-se então um precipitado branco em grande quantidade além de um resíduo 

negro no fundo do becher. 0 aquecimento foi mantido unicamente até que o miné

rio modificasse o seu aspecto físico sendo o período de agitação prolongado por 

'2 dias, com a finalidade de promover benéfica homogeneização da mistura e maior 

zona de contato entre o ácido e o minério. 

Na filtração utilizou-se pequena quantidade de água de lavagem 

(- 2ml) e o volume final do filtrado foi de 15ml (de acordo com alguns cálculos 

de estequiometria de reação o volume deveria ser igual, no máximo, a 14ml). 

Ooncretizou-sé a análise do filtrado final e o resultado foi o se

guinte: 

% P^>5 - 10,7% p/v 

Aqui também efetou-se diluição do ácido fõsfórico para a análise 

e a quantidade de sulfato de cálcio em suspensão foi bastante grande, pois até 

no balão volumitrico onde encontrava-se o ácido diluído (l:25v/v), houve preci

pitação do sulfato de cálcio em suspensão. 

5a. Amostra (amostra do dia 09/09/85). 

Foi adicionada, nesta fase, maior quantidade de ácido sulfúrico 

a 519 Bé (cerca de 15ml, o que significa um excesso de aproximadamente 20% so

bre a quantidade estequiométrica) com intuito de se verificar se o rendimento 

da reação é aumentado quando se utiliza um excesso de ácido sulfúrico, visto 

que existem presentes no minério outras formas fosfãticas sujeitos a ataque 

pelo H-jSQ, além da fluoroapatita. Esse procedimento tornou-se possível na medi 

da em que não mais estávamos trabalhando com análise volumétrica baseada na 

neutralização ãcido-base. 
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A temperatura durante a abertura foi levada a cabo de 75-859C e 

a agitação foi procedida de forma constante durante 3 dias consecutivos (O 

Journal of Physical Chemistry, em um de seus exemplares, afirma que o tempo de 

cura desta reação é da ordem de 3 semanas). A água de lavagem foi adicionada 

em quantidade bastante irrisória, procedendo-se a maior parte das lavagem com 

o próprio prê-filtrado. 

A analise deste ácido revelou resultado bem mais animador: 

% P205 = 18,8% p/v. 

O volume final de ácido obtido foi de cerca de 15ml, assim como 

no caso anterior. Gomo o resultado foi mais expressivo que os demais, resolve

mos concentrar o ácido por evaporação até cerca de uma porcentagem de anídrido 

fosfórico em torno de 30-35%. Dn virtude disto, o sulfato de cálcio em suspen

são começou a pptar e a tornar a solução leitosa e opalescente de tal forma que, 

mesmo apôs a filtraçâb, o ácido apresentava-se bastante amarelada, ligeiramente 

escurecido e pouco límpido, além de se ter reduzido a um volume bastante peque 

no (cerca de 5ml). Por este motivo, resolvemos abandoná-lo e proceder a uma 

nova abertura, idêntica â primeira. Na realidade, procuramos observar através 

de duas aberturas idênticas, mas utilizando quantidades diferentes de ácido sul 

fúrico (um deles com quantidade estequicmêtrica, 12,6ml, e o outro com 15ml de 

H-SO. a 51 Bê). Deu-se então a repetibilidade dos resultados. A única diferença 

entre os dois procedimentos da 5a amostra para estas duas outras foi o período 

de agitação - 3 dias consecutivos para a la. e 2 dias consecutivos de agitação 

somados a 2 dias de contato sem agitação para as 2 últimas. A quantidade de 

ácido obtida foi de cerca de lOml e utilizou-se' pequeno volume de água de lava 

gem mais uma vez. 

Resultados: 

6a. amostra - Amostra do CF-UI+ 12,6 ml de H-SO. a 519 Bé 

% P205 - 10,1% p/V 

7a. amostra - Amostra do CF-UI + 15ml de H-SC^ a 519 Bé 

% PJOJ = 18,23% p/v 
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Oonclusãb: O excesso de ácido sulfurico ê proveitoso e auxilia no rendimento 

da reação de forma a favorecê-lo. Tentaremos, doravante, ajustar este parâme 

tro da quantidade de ácido utilizada e comparar os resultados obtidos. 

8 a 9 e 10a. Amostras - (Amostras do dia 20/09/85) 

Procedeu-se â abertura de 3 amostras, cada una delas sujeita ao 

mesmo tratamento fisico-químico. A única diferença foi a quantidade de H-iX). 

a 519 Bé utilizada: 

Ia. Amostra - 15ml (cerca de 20% de excesso sobre a quantidade esteguianetrica) 

com a finalidade de testar-se mais uma vez a repetibilidade dos resultados an

teriores 2a. amostra) 18ml (cerca de 30% de excesso sobre a quantidade estequio 

métrica) 3a. amostra - 20ml (cerca de 40% de excesso sobre a quantidade este -

quiomitrica). 

Verificou-se una diversidade no comportamento das 3 amostra a qual 

foi devidamente anotada. 



F-26-

1) Ttanpo necessário para formação do sulfato de cálcio di-hidratado: 

19 amostra) 35 minutos 

29 amostra) 1:20 h 

39 amostra) mais de 2 h 

2) Aspecto f isioo 

19 amostra) pptado branco (gesso) separado do liquido sobrenadante e presença 

de resíduo escuro. 

29 amostra) aspecto ligeiramente leitoso; menor quantidade de resíduo escuro. 
* 

39 amostra) aspecto muito leitoso; impossível distinguir pptado de sobrenadan 

te. Filtração muito dificultada devido a isto (cerca de 4 h foram 

necessárias para que se efetuasse a 19 filtração). Não houve for

mação e deposição de resíduo negro mas o ácido fosfórioo apresen 

tou-se muito escuro, de tal forma que foi preciso que se repetis 

se por duas vezes a adição de carvão ativo. 

Os resultados encontrados quando da análise do teor de PJO,. nestas amostras 

foram os seguintes: 

19 amostra) % P 20 5 = 19,1% 

29 amostra) % P 20 5 = 12,1% 

39 amostra) % P20~ = 8,8% 

Desta forma, podemos verificar que oeccesso de ácido sulfúrioo deve ser limi

tado até un determinado ponto, visto que aumentos superiores provocam una aci 

dez livre pós-reacionalmuito elevada e prejudicial ao rendimento da reação (é 

aconselhado que esta acldez seja da ordem de 2%). Sanado a isto, ainda temos o 

efeito da diluição crescente do ácido fosfórioo obtido devido ao volume exces 

sivo do ácido sulfúrioo utilizado para a abertura. 

Sinopse dos resultados: (Amostra « G>OP - ül) 
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QWDRO X 

Amostra n9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

% P2C^ (p/v) 

_ 

8,06% 

9,3% 

10,7% 

18,8% 

10,1% 

18,23% 

19,1% 

12,1% 

8,8% 

Cálculo do Volume de Diluição do Ácido Obtido pelas Águas de Lavagem do Sulfato 

de Cálcio; 

São obtidas teoricamente 5,54 g de H^PO., o que é equivalente a 

0,0565 326 moles de HJPOJ. 

Bntão, para que este ácido esteja exatamente com uma concentração 

igual a 6 M, seu volvme de diluição deve estar próximo de 9,5 ml. Deve-se então 

proceder cuidadosamente durante a lavagem do PP para evitar diluição excessiva 

do HJO. obtido. Caso isto aconteça, deve-se concentrar o ácido até aproximada

mente o volvme citado acima. 

A f iltração vem sendo procedida em Buchner mediante utilização de 

lã de vidro. Como esta filtração não apresenta eficiência máxima procede-se una 

segunda filtração em cadinho de Gooch. Adiciona-se então, nesta fase, carvão ati 

vo ao ácido obtido a fim de que sejam retidas todas as impurezas de caráter orgâ 

nico, p.e, carbonizadas pelo H2904 56 Be além de outras. Procede-se mais uma fil 

tração em cadinho de Gooch e analisa-se o ácido obtido. 

A análise pode ser procedida de duas formas: 

a) Dosando-se o teor de P ^ presente no ácido mediante precipitação do HPO" pe

lo (Na2 Mo 0 4 (fornecido pelo reagente QUZMXIAC) a quente (temp lOOoc) para 
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•miliar na floculaçãb do fosfo-nolibdato de sódio. Apôs precipitação carole 

ta deve-se filtrar a solução em cadinho de Gooch de baixa porosidade previa 

torado. 

O pp. deve ser levado para estufa onde será seco a aproximadamente 2009C. De 

ve-se proceder então a análise gravimétrica (pesadas) até peso constante quan 

do toda a água de hidratação foi perdida. 

b) Detexninando-se a molãridade do HJO. obtido mediante utilização de NaQK 0,1M. 

OBS: Neste caso, deve-se testar a presença de 90~ na solução e caso este en 

contre-se presente, este tipo de análise não poderá ser efetuada pois a pre 

sença de 90" indica um excedente em H_S04 que não reagiu. Até o presente no 

•ento, as únicas determinações procedidas utilizam o método graviiaêtrico de 

dosagem do P ^ . 

Iniciamos uma outra série de aberturas de amostras can o objetivo 

âe testar a influência do tempo de cura da reação entre o minério e o KjSO. a 

519 Be. Além disso, era nossa intenção verificar qual a porcentagem ideal de 

HjSO. à 519 Be excedente, para garantir um ataque completo do concentrado da ro 

cha fosfática. 

O quadro a seguir sintetiza o plano de aberturas a serem realiza 

das durante o mês de outubro de 1985. 

QWDRO IX 

N9da 
amostra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Material 
analisado 

00.CF.UI 

05.CP.UI 

QD.CF.W 

GO.CP.ÜI 

GD.CF.UI 

GO.CF.pp 

% P205 nos 
concentrados 

- 38% 

~ 38% 

~ 38% 

~ 38% 

- 38% 

~ 38% 

Tempo de cura 

- 1 semana 

- 1 semana 

- 1 semana 

- 1 semana 

~ 1 semana 

~ 2 a3 semanas 

% de H2S04 á 519 Be 
excedente sobre a juan 
tidade estequiametf ica 

20% 

30% 

40% 

50% 

70% 

50% 

O método de análise utilizado foi, mais uma vez, o método gravimé-

trico para análise de P-O,- can Quimociac, retirado dos métodos oficiais IFT para 

"Amostra Padrão 18/ concentrado de Rocha Fosfática (de Jacupiranga)". 0 método 



sofreu, durante as pesquisas, algumas modificações quanto à abertura da anostra 

visto, serem as nossas aberturas realizadas cem HjSO. e não com HC1/HN0_, cano 

sugere o método de análise, não havendo, porém modificação alguma quanto ã anali 

se final baseada na precipitação do fosfo-molibâato de sódio. 

O quadro que se segue faz sinopse dos resultados obtidos pelas a 

nálises efetuadas. 

QUADRO XII 

N9da 
Anostra 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Material 
Analisado 

GO.CF.UI 

GO.CF.UI 

GO.CF.UI 

GO.CF.UI 

GO.CF.UI 

GO.CF.pp 

Massa de 
Concentra 
do 

10,0000g 

10,0000g 

10,0000g 

10,0000g 

10,0000g 

10,0000g 

Vol. I^SOj 

519 Bé 

15,2 ml 

16,4 ml 

18,0 ml 

19,0 ml 

22,0 ml 

15,8 ml 

Tempo âe 
Cura com 
Agitação 

1 semana 

1 semana 

1 semana 

1 semana 

1 semana 

3 semanas 

Tempo de 
Aquecimento 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

%P2O5 

Encontrado 

14,5% 

19,15% 

18,14% 

8,8% 

12,11% 

11,11% 

Terminada esta série de análises, não conseguimos alcançar a con 

centração esperada para o HJO. a qual se situava em torno de 38% de PJX para o 

GO.CF.UI e 32% de P-Cv para o GO.CF.pp. Porém pode-se observar que, ultrapassan 

do os 30% de H2SO. excedente sobre a quantidade estequienétrica o rendimento do 

processo começa a decair, sendo um dos fatores prováveis, a diluição ocorrida 

can o aumento do volume de ácido sulfuric© utilizado. Além disto ocorre o risco 

de haver reações paralelas para a formação de super fosfato, mono-fosfatos e fos 

fatos triplos de metais alcalinos. 

Outro ponto observado foi a temperatura a ser mantida durante a a 

bertura. A bibliografia consultada sugere, como foi mencionado, una faixa de 70 

a 85? C para a realização do ataque via unida das amostras. Durante as análises 

efetuadas reduzimos essa faixa para 759 â 809C. Na amostra 4, por exemplo, foi 

mantida a temperatura entre 70.769C e o resultado foi bastante baixo e já nas 

amostras 2 e 3, a temperatura se manteve restrita entre 75-799C, sendo essas as 

amostras que obtiveram melhor rendimento no ataque. 

Partimos apra uma terceira série de análises utilizando H_S04 con 

centrado aos invés de HjSO. á 519 Be e adicionando água em quantidade estequiomé 

trica. 
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Esta série consistiu de 5 amostras, todas constituídas de GO.CF.PP, 

que é, na realidade, nosso interesse principal, visto que a tentativa de otimiza 

cão do processo ê para escala de planta piloto. 

Nessa série, foi testada a influência do tenpo de aquecimento sobre 

o rendimento do ataque. 

O quadro que se segue mostra as condições estabelecidas para cada a 

mostra. 

Amostra 

*1 

*2 

B1 

*2 

C 

Massa de 
Concentrado 

ICOOOOg 

10,0000g 

10,0000g 

10r0000g 

10,0000g 

temperatura 

75-799C 

7S-799C 

75-799C 

75-799C 

75-79ÇC 

Tempo de 
Cura 

- 7 dias 

- 7 dias 

- 7 dias 

~ 7 dias 

.14 dias 

\*>1. de H-SO. 
Utilizado * 

8,2 ml (estequio-
métrico) 

8,2 ml (estequio-
métrico) 

10,6 ml (30% exoes 
so) 

10,6 ml (30% exoes 
so) 

10,6 ml 

Tempo de 
Aquecimento 

-11 h 

- 2 h 

-11 h 

- 2 h 

-11 h 

Apôs a análise das amostras acima, chegou-se aos seguintes resulta

dos: 

ÇgJNXC XIV 

Amostra 

*1 

*2 

B1 

B2 . 

C 

(Vol. água de lavagen) 

4 ml 

4 ml 

4 ml 

4 ml 

4 ml 

Vol. final de H;JP04 obtido 

-10 ml 

-10 ml 

-13 ml 

-14 ml 

-11 ml 

% P-O, encontrado 

19,78% 

17,10% 

18,08% 

17,48% 

19,39% 
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A filtraçãb destas «ostras apôs a reação com H-SO. concentrado se 

tornou suito difícil, devido ã consistência que a mistura resultante assumiu ; 

por isso,os volumes finais obtidos, mnrtirios apôs a filtração, são na realidade 

bastante imprecisos. 

Pode-se concluir que un maior tempo de aquecimento, permite um me 

lhor ataque da amostra, como pede ser observado dos resultados das amostras A.; 

B. e C. 

O excesso de H-SO. concentrado utilizado sobre a quantidade este-

quiomêtrica foi de 30% para as amostras B. e L e C, enquanto que para as amos 

trás JL e A_, foi utilizada a quantidade estequiométrica. 

Pode-se perceber o menor rendimento de B. e C an relação ã amostra 

A-, devido a esse excesso de HjSO.. 

Supomos que talvez 201 de excesso sobre a quantidade estequiométri 

ca fosse o ideal para o uso do H-SO. concentrado. 

Como também pode ser observado no quadro XIV, na amostra C chegou -

se a um resultado mais razoável que na amostra B., cujas condições reacionais fo 

ran semelhantes âs da amostra C, sendo diferenciadas apenas pelo tempo de cura 

que foi maior para a amostra C. 

Un maior tempo de cura tem portanto uma influência positiva no ata 

que das amostras. 

Com essa série, encerramos os trabalhos de obtenção de H^PO.. Futu 

ranente é nossa intenção concentrar os ácidos obtidos até a concentração ideal 

(30-35% P90c), visto que os teores máximos alcançados são da ordem de 20%. 



II) Otiraizaçãb do método de extração do urânio do ácido fosfôrico SM. 

Finda a etapa anterior, iniciamos os estudos de viabilidade do me 

todo TKS-Kurthy, cera algumas modificações visto que o método original já foi ex 

perimentado anteriormente sem fornecer, entretanto, resultados satisfatórios. 

O método consiste na extração de un complexo colorido formado por 

u e um agente creraogênico por un extraente orgânico. 

O agente cromogénico utilizado é o tiocianato de amônio e o com

plexo formado ê de cor antarelo-ouro intensa. O extraente que o método sugere ê 

o TPB era éter de petróleo, mas as experiências anteriores rootraram não ser bom 

o seu desempenho em melo fosfôrico. Devido a isto, iniciamos nossas experiências 

utilizando una mistura DEHPA-TCPO em querosene, nas concentrações de 0,5H e 

0,125M, respectivamente. Utilizamos ácido fosfôrico comercial diluído a 5Mefer 

tilizado com UDu (&),)_ a una concentração de 150 ppm expressa em termos de 

UJDg. Preparamos un "branco resgente" utilizando ácido fosfôrico diluído a 5 M 

e, naturalmente, não fertilizado. A outra modificação que decidimos fazer foi a 

de abolirda técnica o uso do ácido ascórbico (agente redutor o qual seria encar 

regado de reduzir o Fe , o qual se constitui nun interference dentro do meto 

do, pois também forma cem o anion tLccianatoun complexo de tiocianato férrico -

(FeSCK) + de coloração que vai de alaranjada até vermelho sangüíneo, dependendo 

da concentração dos ions férrico e tiocianato . O motivo de não termos utiliza 

do este reagente deve-se ao fato de recearmos que ocorra também tna redução 

dos ions uranila pois, cano sabemos, a mistura extraente DEHPA-TDPO extrai sele 

tivamente os ions urânio hexavalentes U(VT) e não se constitui nun bom extraen

te para o urânio tetravalente. 

Ao final da extração em funil de separação, a fase orgânica do ex 

trato da amostra e também do branco apresentavam una coloração ligeiramente aver 
3+ 

melhada devido a presença do Fe . Procedendo-se a una varredura espectrofotome 

trica (espectrofotõmetro Coleman Junior II A) com tiocianato férrico em meio a 

quoso, verificamos que este complexo absorve radiação no comprimento de onda su 

gerido pelo método para efetuar a medida de absorbância do complexo de uranila 

(365 un). 

Testamos então a presença do ferro em todos os reagentes utilizai 

dos e verificamos maior incidência do mesmo no extraente DEHPA e no Al (N03)3. 
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— 3+ 
& concentração do Fe contida no Al (NO.) foi considerada admissível 

no que concerne à sensibilidade do método espectroiotomêtrico. No DEHPA, po-

rim, a quantidade de Fe encontrada foi bastante alta. 

Tentamos eliminar o Fe da mistura extraente DEHPA/KPO em querose 

ne mediante precipitação e/ou redução com d trato, tiossulfato, ferrocianeto, 

B B S nenhum desses reagentes forneceram resultado satisfatórios. Utilizamos 
3+ então hidrôxiâb de amônio concentrado a fim de precipitar o Fe na forma de 

un precipitado de coloração alaranjada de Pe(CH)3, tonando cuidado quanto ao 

excesso de hidróxido de amônio a fim de evitar a formação de tetrahidroxi fer 

xato (III), Fe(KO)~. Após a precipitação e centrifugaçãb, a camada orgânica 
3+ 

se encontrou isenta de Fe , porém com muita amônia pois usamos NH.CH concen
trado. 

Procedemos então a um processo de eliminação da amônia por aqueci

mento da mistura extraente, mas verifica-se aparecimento de coloração amarelo 

escuro, sugerindo decomposição da fase orgânica. 

Testamos então a eliminação mediante uso de ácido fosfórico, mas 

torna-se necessário utilizar um grande volume e, em dado momento, as fases 

aquosa e orgânica se confundem não sendo possível separá-los por nenhum pro

cesso fisico-químico testado. 

Resolvemos utilizar NH.OH diluído, visto que seria mais fácil en

tão a eliminação da amônia por volatilizaçâb mediante aquecimento, neutraliza 

ção com ácido fosfórico ou lavagem sucessivas com água quente até que o pH 

desta se situasse em torno de 7.0. Deparamo-nos então com outro problema, 

pois tínhamos que utilizar um volume maior de hidróxido de amônio, o que cau

sava emulsificação parcial da mistura extraente em água. Procedemos novamen

te un leve aquecimento (40-459C) da fase orgânica após a utilização do 

HgPO. e a mistura, continuando a liberar amônia (teste com tomassol vermelho), 

tornou-se escura após alguns minutos. 

Partimos então para o uso de outro extraente enquanto tentávamos 

solucionar o problema de eliminação do Fe do DEHPA. 

Repetimos todo o processo TKS. Murthy utilizando, desta vez, a mis

tura extraente TBP-dodecano (35%). Todavia, imediatamente â adição do tiocia 

nato de amônio, a mistura começa a se tomar fortemente amarelada e, durante 

a agitação do funil de separação, a cor vai se intensificando e vai-se for-
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mando um precipitado amarelo intenso muito abundante. Gentrifugando-se a mis* 

tura, parte deste precipitado fica posicionado na interface entre as soluções 

orgânica e aguosa; uma quantidade considerável, porém, permanece na fase orgâ

nica; sendo impossivel a leitura espectrofotométrica da transmitância nesta 

canada, Após sucessivas centrifugações, a precipitaçãb continua ocorrendo na 

fase orgânica e é praticamente impossível cessar o processo de floculaçao. Io 

go no início da agitação do funil, pensou-se ser a coloração amarelada indício 

da formação do complexo de tiocianato de uranila, porém, a formação de um pre

cipitado não era esperada e surpreendeu-nos devido â abundância deste precipi

tado. Além disso, o mesmo inconveniente se dá quando do preparo do "branco 

reagente", que não posr-ui urânio. Ê bem provável, pelas observações feitas, 
~ 3+ 

que este precipitado seja oriundo de uma reação entre o tiocianato, o Al e o 
extraente. 

Bn seguida, experimentamos como extraente o TBP em varsol (35%). Re

petimos a técnica, como indicada no método, com as devidas modificações previa 

mente explicadas. 

Após a separação final das fases orgânicas aquosa, a camada orgâni

ca apresentava-se com una leve coloração amarelada. Preparamos simultaneamen

te um branco reagente cuja coloração foi ligeiramente amarelada (menos inten

sa que a da amostra e devida provavelmente â presença de traços de urânio no 

ácido fosfórico comercial). 

A leitura espectrofotométrica (espectrofotônetro Coleman Junior II A) 

forneceu os seguintes resultados: 

(um) 

350 

355 

360 

365 

% Transmitância da 
Amostra 

13,5 

12,5 

12,5 

13,5 

Absorbância 

0,86967 

0,90309 

0,90309 

0,86967 

350 

355 
360 

365 

% Transmitância do 
Branco 

57,5 

58,5 

50,5 

61,5 

Absorbância 

0,75967 

0,76756 

0,78176 

0,78888 

comprimento ideal (em comprimento de onda inferiores tem tido manifestação ne

gativa da fluorescência do tiocianato de uranila, o que causa um abaixamento 

do valor da transmitância no dado comprimento de onda). 



P-35 

Verifioou-se uni rendimento auito baixo nesta extração (da ordem de 
35%)» o que 'confirma a pouca aplicabilidade do método mediante utilixaçãb de 

IBP/Varsol. 

Nesta fase, tivemos que findar os trabalhos concernentes à extra
ção de urânio do ácido fosfórico comercial devido ao término do praao da pesqui 
sa, o qual estendeu-se até o dia 31 de dezesdbro de 1965. 
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Apêndice COM OS Métodos analíticos utilizados: 

19) Método de obtenção do ácido fosfõrico (5-€H) por via úmida. 

a) Pesar cerca de lOg de Minério de rocha fbsfática fou quantidade desejada 

de acordo con as necessidades operacionais e V"-slices). 

bl Oaideciiaento do Minério nediante adição de água até que o Material tone 

a consistência de uma pasta fluida. 

d Adição de ácido sulfúrico cuja conoentraçãb deve estar situada entre 70-

80% (nohosso caso, utilizamos o ácido sulfúrico a 519 - Be, o que corres 

ponde a uma porcentagem de 73,4% p/v). Nesta fase, nota-se um aguecimen-

to bastante pronunciado da mistura reacional. 

d) Aquecimento em banho Maria a cerca de 75-859C da Mistura reacional e agi 

taçãb intensa Marti ante uso de ua agitador Magnético, o qual promove agi

tação e aquecimento simultâneos. Esse tempo de cura da reação deve pro

longar-se c mais que possivel; cerca de 2 ou 3 semanas. 

e) Filtração da mistura reacional em funil de Buchner provido de fina cama

da de lã de vidro. Segunda filtração em cadinho do Güoch mediante reci 

coagem do pré-filtrado. Terceira e quarta filtração em cadinho de Gooch 

(nunca utilizar papel de filtro devido ao excedente de ácido sulfúrico 

sob o risco de carbonizá-lo) cora passagem do pré-f iltrado em contra-cor-

rente e última lavagem cem água pura. 

f) Purificação do ácido fosfõrico com utilização de carvão ativo para adsor 

cão de matéria orgânica carbonizada pelo ácido sulfúrico. O carvão ativo 

foi, no nosso caso, diretamente adicionado ao filtrado final (o qual é um 

pouco mais claro que o pré-f iltrado e apresenta menor quantidade de ges

so em suspensão - cerca de 30-40% p/p) mas acreditamos nessa melhor puri 

ficação quando da percolação do filtrado final em coluna recheada com car 

vão ativo. 

g) Após esta etapa de purificação tem-se o ácido fosfõrico pronto para aná

lise do teor de P-p, presente, o qual pode ser procedida das mais diver 

sas formas e segundo una grande diversidade de métodos. O método por nós 

escolhido devido ã sua relativa simplicidade e rapidez foi o método de 

precipitação do anion fosfato ácido WOZ pelo reagente iflà^t0..2ajy) 

Quimodac (reagente â base de molibdato de sódio, ácido dtricoíC-HgOy. 

HJD), ácido nitrico e quinolelna - cuja função é a complexação de silica 

tos interferentes) descrito na Apostila dos Métodos de Análise Química 

para Concentração de Rocha Fbsfática publicado pelo Instituto de Pesqui

sas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT. 
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29) Método de análise do teor de P20~ no ácido fosfõrico obtido por via unida. 

a) Tonar una alíquota de l,00ml em pipeta volunétrica (não usar pipeta gradua

da para evitar os erros provenientes devido a tomadas sucessivas de alíquo

tas). 

b) Transferir a alíquota para um balão volunétrico de 25 ml de capacidade e di 

luir can água até este volume (verificamos bons resultados utilizando tam

bém diluições de 1:50 e 1:100 v/v). 

c) Tonar una alíquota de 5,00 ml_ deste ácido diluído e transferir para um be-

cher de - 30 ml de capacidade. Aquecer a alíquota até quase ebulição e adi 

cionar lentamente cerca de 10,00 ml de guimociac, verificando sempre se a 

precipitação foi completa. Deve-se verificar que o precipitado de fosfcno

libdato de sódio, de início e antes do aquecimento à eculição, apresenta-se 

com una coloração amarelo-esverdeada e, após aquecimento e coagulação do 

colõide que forma-se a principio, o precipitado adquire coloração amarelo -

ouro e deposita-se completamente no fundo do becher. 

d) Após ter-se confirmado a completa precipitação do fosfomolibdato de sódio 

dc/e-se resfriar o precipitado até a temperatura de cerca de 209C e então 

filtrar a solução através de un cadinho de Goooh previamente tarado. Normal 

mente, são necessárias cerca de 2 filtrações cem reciclagem do 19 filtrado. 

e) Sn seguida, deve-se secar o cadinho com o precipitado em estufa a 2009C até 

massa constante e pesar. 

f) Calcular o teor de anidrido fosfõrico no ácido de acordo com a seguinte for 

mula: 

% P~0«-(no ácido diluído, 1:25, l:50,l:100y/v)=0,032074xniassa do pp. ,nn 
A vol.da alíquota (Sml) x 1UU 

de ácido diluído. 

% P205(no ácido obtido direta/e vol.de diluição (V) x %P20-(no ácido di-

da abertura do minério) = -
vol.da alíquota tonada do ac. original. 

http://vol.de
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9.2. Análise do Urân do ácido fosfõrioo 

Após tentativas de extração do urânio VI de soluções fosfôri-

cas fertilizadas can nitrato de uranila mediante uso de extraentes diver -

sos, tais como mistura extraente DEHPATOPO em querosene (0.5M - 0.12SM) , 

TBP em dodecano í solução a 35% p/v) e TBP em Varsòl (solução a 35% p/v) , 

segundo o método TKS Murthy, não obtivemos resultados satisfatórios, como 

o descrito anteriormente. 

Desta forma, mesmo apôs o término do prazo da pesquisa e es

tendendo nossos experimentos até o dia 17/02/86, decidimo-nos a procurar 

artigos estrangeiros que relatassem experiências relativas â extração do 

i urânio pelo método da tiocianato e a pôr em prática algumas alterações no 

método TKS Murthy, modificando-o significativamente a fim de obtermos re

sultados mais promissores. 

A seguir, relatamos sucintamente experimentos realizados no 

mês de fevereiro de 1986 relativos ã otimização do método TKS Murthy pelo 

estudo de maneiras de aumentar-se o coeficiente de distribuição na extra -

ção do U VI e â análise do teor de lUO» presente nas amostras de soluções 

fosfóricas produzidas neste laboratório numa etapa anterior. 

Primeira etapa do trabalho: Sabendo-se que o maior problema 

enfrentado na extração do complexo de tiocianato de uranila foi a interfe

rência do ferro, presente essencialmente no reagente DEHPA, o qual reage 

can o tiocianato, dando origem a um complexo bastante estável de tiociana

to fenrico, , (Fe(SCN), 2+? então seria necessário buscar a redução dessa 

interferência. A princípio sabemos que a presença de 5 mg de Fe3+ decres -

cem a transmitáncia de aproximadamente 2% e quantidades maiores provocam 

reduções significativas do valor da transmitância observado. Assim, procu-

«xanos eliminar o ferro presente no extraente DEHPA mediante precipitação 

can UH.0H cone. Os resultados não foram bons, pois a amõnia reage com o 

extraente dando como produto um composto de coloração castanha escuro que 

intensifica-se pelo aquecimento (Richard C. Ross; Uranium recovery from 

phosphoric acid near reality as a commercial uranium source). Outro agen

te precipitante eficaz como o Cupferron não é aconselhável devido a pos -

slvel reação com o ur'anio formando-se o cupferronato de uranila. 
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Sendo assim, decidimos reduzir o ferro presente na mistura 

extxaente através de uma solução de ácido asoõrbioo (50g/l) (deve-se, en 

tretanto, atentar para o fato de esta solução ser meta-estável e só pode 

ser, usada por, no máximo, 32 horas). O uso deste agente redutor fraco 

visava evitar uma possível redução de rarte do ü VI, ocasionando de 

créscimo no rendimento da extração. Entretanto, o ácido L(+) ascôrbico 

não se mostrou eficaz na redução do Fe3+, o qual persistiu, em grande 

parte, na fase orgânica. 

Ainda que fosse desta forma, e admitindo-se que a interfe -

rência do ferro fosse bastante insignificante devido ã pouca sensibilida 

de do espectrofotonetro. utilizado (incerteza de - 0.5% T), assim,o erro 

sistemático do aparelho é maior do que o erro ocasionado pela presença 

do ferro na Valencia III. Procedemos então ã extração do tiocianato de 

uranila pelo extraente DEHPA-TOPO/ querosene(0.3M - 0.075M) o qual é, se 

guramente, o melhor extraente do urânio VT em meio fosfôrico, no qual o 

TOP e aminas alifãticas não funcionam como bons extraentes, sendo baixo 

o coeficiente de extração (inferior a i ) . Além da mudança do extraente 

utilizado (no método, preconiza-se o uso do IBP em éter de petróleo) , 

nenhuma outra modificação foi feita inclusive no que diz respeito â uti

lização do ácido L (+) ascôrbico como agente redutor do Fe 2+. Caro o 

ácido ascôrbico não foi eficiente agente redutor, resmanesceu na fase or 

gânica uma coloração alaranjada devido a presença dos tiocianato férrico 

e de uranila. Procedemos então ã leitura espectrofotometrica da fase or-

gância a qual foi correspondente a 1,5% de transirá tância e a incerteza 

associada foi de - 0.5% T. A leitura foi feita contra un branco reagente 

preparado, não de acordo can o método, mas utilizando uma solução de 

H^PO. 5M não fertilizado com nitrato de uranila, a fim de eliminarmos os 

erros advindos da possível presença se traços de urânio no ácido fosfõri 

oo comercial P.A.(85% p/v). A leitura espectrofotometrica do branco rea

gente foi correspondente a 13,5% de transirá tância (13,5 - 0.5% T). 

Findas as leituras, tratamos as fases orgânicas da amostra 

e do branco reagente c/ m a solução de cloreto estanosod g/l) agitando 

vigorosamente a fim de promovemos a redução do Fe3+. Desta forma, a co

loração avermelhada devida ao tiocianato férrico desapareceu completamen 

te. Novas leituras foram efetuadas e os novos valores para a transmitân-

d a do branco e da amostra foram 13,5% T e 1,5% T, respectivamente. Isto 
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significa que a presença do ferro, pelo menos nuna concentração pouco ele

vada, não interfere na leitura da transmitância do extrato orgânico. Admi

timos todavia que leituras efetuadas em espectrofotctnetros ou colorijnetros 

mais sensíveis e avançados que o utilizado indicarão o erro ocasionado pe

lo ferro IXI (decréscimo em 2% na transmitância p/cada 5mg de ferro EU pre

sente). 

O extrato orgânico, no caso da amostra, adquiriu, após a eli

minação do FeUI, uma coloração amarelo ouro característica do tiocianato 

de uranila. Além disso porém, houve formação de um pp amarelo desde a adi

ção do tiocianato de amônio. Imaginamos que o complexo, frente a alguma 

condição ijiprópria, estivesse desestabilizando-se e precipitando. A análi

se da constante de estabilidade ( p )de formação do complexo nos mostra que, 

ã temperatura ambiente, na qual trabalharmos, isto não é muito provável: 

U 4+ + 2 S CN^-fuíSCN)^ 2+ 

temperaturac ctes de formação 

10<?C 2 x IO2 

259C 1,3 x IO2 

409C 
95 

4+ 
ü + SOJ /uscuj 

109C 60 

259C 31 

409C 20 

Nas soluções fosfõricas produzidas no laboratório, entretanto, 

outros complexos também tendem a formar-se: 

U 4+ 

109C 

259C 

409C 

U * 

109C 

259C 
AOar 

+ HSO ~ • 

4.3 x IO2 

3.3 oclO2 

2.4 x IO
2 

+ 2HS0]J ~ ^ 

9.3 x IO3 

4 xlO 3 

* v in3 

{' »4Í 2+ + H
+ 

U (S04) 2 + 2H + 
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Além disso verifica-se que em baixas temperaturas o complexo ê mais 

estável e, por este motivo temos procedido extrações a uma temperatura que 

não ultrapasse os 209C. 

A etapa posterior constituiu-se no preparo de uma curva de calibra-

ção utilizando-se como extraentes a mistura DjEHPA/PQPO em querosene ã cone. 

(0.3M-0.075) para as 4 primeiras soluções padrões e a mesma mistura extraente 

um pouco mais concentrada (0.5M-0.125M) para os 2 últimos padrões. Com isto, 

desejamos testar qual a concentração da mistura extraente DjE HPA/TCPO era a 

mais adequada para a extração do urânio, fornecendo maior rendimento desta 

etapa. Além disto, utilizamos para redução do Fe III presente em diversos 

reagentes utilizados e mesmo na solução simulada de H3FO. 5M fertilizada c/ 

nitrato de uranila, 10,0 ml de cloreto estanoso assim como no caso do branco 

e amostra anteriormente citados. Mais uma vez, o cloreto estanoso agiu favo

ravelmente na redução do ferro III. Entretanto, cabe-nos fazer a ressalva de 

que a solução de NH.SCN utilizada deve ser recentemente preparada pois, caso 

contrário, o cloreto estanoso reage com o tiocianato envelhecido e consome o 

reagente, o qual pode tornar-se insuficiente p/complexar todo o urânio. 

O procedimento para prepar> da curva foi o seguinte: 

1) Pipetou-se 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 e 2.5 ml de solução fosfórica padrão de urâ

nio e transferiu-se p/ 5 bechers diferentes. Evaporam-se estas soluções 

até a secura em banho maria a fim de eliminarmos possível interferência 

aniônica causada pelo fosfato. Adicionaram-se, após a evaporação comple

ta, 10,0 ml de A1(N0J3 (sol. sat. a 259C) a cada um dos bechers. O (Al 

NOJ _ é um agente "salting-out" e tende a aumentar o ccef. de partição). 

Deve-se verificar que, neste caso, não tomamos nenhuma precaução 

quanto â oxidação de possível quantidade de urânio na Valencia IV, visto que 

a solução fosfórica é um meio de caráter oxidative. 

2) Transferiram-se os conteúdos dos bechers para 6 funís de separação de 60 

ml. Os bechers foram então rinsados com 2 alíquotas de 2.0 ml da solução 

saturada de Al (NOJ 3 as quais também foram transferidas para o funil de 

separação. 
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c) Adicionaram-se ãs ampolas de separação 10(0ml das misturas extraentes 

BEffiSV-TCPOAJuerosene (0.314-0,07,91 aos 3 primeiros padrões) e 10.SM» 

0,1234 aos 2 últimos). 

Agitaram-se- os funis,vigorosamente,per cerca de 10 minutos. As fases a 

quosas, apôs a separação das camadas, foram descartadas. Betiveram-se as 

fases orgânicas nos funis de decantação. 

d) Duas lavagens com solução saturada (259C) de NI. N0_ foram efetuadas 

cada una utilizando 10,0 ml da solução. Agitou-se por 5 minutos. Essas 

lavagens visam a eliminação, pelo menos parcial, de interferências a 

niônic?s e principalmente cationicas. 

e) Adicionou-se a cada um dos funis de separação 10,0 ml de uma solução 

aquosa contendo 2,5 ml de tiocianato de amônio e 7,5 ml de SnCl_ (lg/1) 

O pH final da solução aquosa foi ajustado a 1.5-20 pela adição de algumas 

gotas de HC1 1!1. agitaram-se os funis de separação por cerca de 10 minu

tos. Gomo a redução do Fe3+ não foi total adicionamos mais 5,0 ml de uma 

solução contendo 1.5 ml de NH.SCN e 3.5ml de SnCl-. Agitou-se por mais ai 

guns minutos até que todo o ferro fosse reduzido, remanescendo apenas a 

coloração amarela do complexo de tiocianato de uranila na fase orgânica. 

Gomo sabemos que a intensidade da coloração do complexo depen

de tanto da quantidade de urânio presente quanto da quantidade de NH.SGN 

adicionada, é necessário que se estabeleça uma proporção definida e ideal, 

da quantidade de tiocianato de amônio adicionada. Como descrito por 

Currah e F% B-Beamish, 7 ml da solução a 50% p/V de tiocianato de amônio 

por 25ml da solução aquosa adicionada daria uma intensidade apropriada da 

cor. Essa proporção foi obedecida e, para 15ml de solução aquosa vertida 

no funil de separação,cerca de 4ml de NH.SCN foram adicionados. 

f) Gomo o extrato orgânico, no caso de todos os padrões apresentava-se li 

geiramente turvo, procedeu-se ã centrifugaçãb das camadas por alguns 

minutos. 

g) Pipetanos a fase orgânica para uma cubeta, cujo comprimento ótico era 

de 10 mm. Mediu-se a densidade -. , ót •-» dos extratos de DjEHPA-lDFO/ 

querosene a 365 mjucontra um branco de reagente. 
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As leituras espectrofotomêtricas verificadas foram as seguintes: 

Branco do reagente 

Padrão c/0.5ml de s o l . fosfórica de U 

" " l.Oml de s o l . fosfórica de U 

M " 2 ctn\ n ** - n n 

%T <-

13.5 

4.0 

1.5 

0.5 

2.0 

1.5 

0.5%) Abs. 

0.8696662 

1.39794 

1.8239087 

2.30103 

1.69887 

1.8239087 

GBS: Os padrões de 2.0ml e 2.5ml da sol. fosfórica padrão de urânio foram 

tratados pela nistora DJETOVlDPO em querosene (0.5M- 0.125M) e,por 

este motivo não podem ser comparados aos demais. Verificamos então 

que o DjEHPA/PDPO 0.3M-0.075M i mais eficiente que a solução 0.5M -

0.125M e, daqui para frente, utilizaremos apenas a proporção 0.3/0.075, 

pois taribém tem sido indicada, por Carl. B.Crouthamel e Carl B. Johnson 

Além disso, as soluções mais concentradas são mais amareladas e menos 

adequadas, por este motivo, ã leitura espectrofotcnétrica do complexo 

tiocianato de uranila. 

A curva de calibração foi plotada em papel sanilogaritimica, onde lemos, 

no eixo de escala logarítimicao inverso da transmitancia (l/T)e,no eixo das 

abcissas. a quantidade em /H-» <3e UJOQ na extrato orgânico. 

A expressão de ajuste da curva de calibração é a seguinte: 

Abs = 0.0063616 x^L g de U3 Og + 0.86966# 

Cálculo do rendimento da Ia. extração realizada com 1.0 ml da solução fós 

forica padrão fertilizada c/ UOjíNOJ,' 6 HJO cuja concentração expressa em 

função da quantidade de U,Og presente era de 150 ppm. 

Leitura espectrofotométrica da amostra: 1.5 - 2.0 % T 

Absorbância da amostra: 1.8239087 - 1.69897 
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Da equação da curva, teaos que: 

fJUq U3 Og = Ate - 0.8696662 

0.0063616 

No 19 extremo da barra de incerteza da leitura tonos que: 

M,g 0 3 Og = 1.823 9087 - 0.8696662 = 150 ̂ g O, Og 

0.0063616 

Tomando-se o outro extraio da barra de erro: 

LU9 0 , Og = 1.69887 - 0.8696662 _ 130,36088^tg ü , Og 

0.0063616 

Extraindo-se a média aritmética dos resultados e calculando-se o rendi

mento da extração verifica-se ser este da ordem de 941. 

Cano o rendimento desta extração foi consideravelmente elevado, resolve 

nos partir para a análise das soluções fosforicas previamente produzidas 

neste laboratório no que diz respeito ao teor de ü, Og das mesmas. Das vá

rias soluções produzidas, cinco foram tomadas para a análise de U~ Og por 

apresentarem teores de P> O, próximos a 20% (os mais elevados que forara 

encontrados). Destas, 2 soluções fosforicas eram resultantes de ataque de 

amostras de - 10 g do GO-CF-UI (Amostras 2 e 3) e 3 eram resultado do ata

que de - lOg de amostras do GO-CF-PP (Amostras A., B . e C ) . 

0 procedimento de análise foi idêntico ao descrito para preparação da 

curva de calibração, entretanto, una etapa de oxidaçãb do Urânio IV fez-se 

necessária antes da extração pela mistura extraonte DjEHPA-TOFO/Querosene 

0.3M - 0.075M. Esta oxidaçãb foi efetuada mediante a adição de 0,1000g de 
Ma C1Q3 ou 10 cotas de H2 o 

(Poderia ser procedida mediante acréscimo ) 

Esta precaução foi tonada, porque, como foi reportado por Y. Marcus, cm 

concentrações de ácido fosfòrico acima de 2.4 M, o Fell reduz o ü(VI), e a 

concentrações inferiores a 1.2M, o Fe III oxida £ U(IV). Sendo assim, em 

concentrações de H, PO* superiores a 2.4M, predomina a espécie ü IV e 

OR concentrações inferiores a 1.2M, predomina o urânio hexavalente Cano os 
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ácidos analisados apresentavam um teor de PJX próximo a 20% p/V, as con

centrações em H~ PO. correspondentes situavam-se em torno de 2.8M. Isto 

significa, então, que nestes ácidos predominava a espécie U (IV), o que 

era extremamente impróprio p/a extração pelo D-EHPA/TOPO. Além disto o 

HJO. abaixa o potencial de oxidação do sistema Fe H/Fe III pela forma

ção de um complexo cem os ions Fe 3f. 

O urânio pode ser extraído sob condições tanto oxidantes cano reduto-

ras. Vários ácidos pirofosfóricos e ortofosfôricos apresentam bons coefi 

cientes de extração para urânio tetravalente. Para esses extraentes, a 

fem - da solução devia estar situada abaixo de 300mv. Por outro lado, um 

numero de pares sinergísticos de solventes podem ser usados para extrair 

urânio hexavalente em valores de emf. acima de 420 mv. O mais desenvolvi

do de tais solventes é uma mistura de ácido di(2-etilhexil) fosfórico , 

também chamado DjEHPA e oxido de trioctil fosfina ou TOPO; a mistura de 

solventes é conhecida como D- T. Sabemos que os coeficientes de extração 

para extraentes típicos tendem a variar com a força eletrcmotriz da solu 

ção (fem,). 

Na fem do ácido recém preveniente da planta, nem ácidos ortofosfôri

cos ou D^T dão muito boas extrações, sendo assim necessário acrescentar-

se um agente redutor ou oxidante ao ácido, respectivamente. Além disto , 

a temperatura e a concentração do ácido também afetam a extração e preci 

sam ser otimizada. 

Medidas de potencial das soluções fosfóricas produzidas neste labora

tório não foram possíveis, devido ao fato de termos o nosso eletrodo pa

drão de calomel ano (SCE) danificado, bem como o potenciõmetro apropriado 

p/as medidas. Todavia, é recomendável que em experiências ulteriores es

tas medidas de potencial possam ser efetuadas, pois, como sabemos, em 

baixas fem %, o coeficiente de extração para o urânio é muito menor que 

1, o que significa que o urânio se concentra na fase ácida (aquosa). 

As leituras espectrofotométricas realizadas foram as abaixo tabeladas: 

% T Abs 

Amostra 3 (Usina Industrial) 1,0% T, 2.0000 

Amostra 2 (Usina Industrial) 1,0% T, 2,0000 
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0,5% T 
1,0% T 

0,5% T 

2,30103 
2,0000 

2,30103 

Amostra A, (Planta Piloto) 

Amostra B, (Planta Piloto) 

Amostra C, (Planta Piloto) 

Cabe-nos observar que, como as leituras estão bastante próximas do 

valor da incerteza associada ãs leituras efetuadas no espectrofotometro utiH 

zado, o erro associado e o desvio com relação a estes valores é consideravel

mente elevado. 

Segundo a curva de calibraçao previamente preparada, temos que, 

Abs = 0.0063616 g U3Og/ml + 0,8696662 

Tabela I 

Amostra 3 (UI) 

Amostra 2 (UI) 

Amostra B, (PP) 

Amostra A, (PP) 

Amostra C (PP) 

U3°8 { 9 / l r d ) 

177,7 ppm 

177,7 ppm 

178 ppm 

225 ppm 

225 ppm 

% P205(p/v) 

18,14% 

19,15% 

18,02% 

19,78% 

19,39% 

Com a finalidade de confirmarmos tais resultados, preparamos uma no

va curva de calibraçao utilizando uma solução recém preparada de DjEHPA-TCPO/ 

Querosene (0,3M-0.075M) e efetuamos novas análises das mesmas soluções fcsfõ-

ricaa previamente investigadas. 

A nova curva de calibraçao foi preparada nos mesmos moldes da pri

meira. Ce pontos desta curva padrão foram os seguintes: 

TransirAtância íbsorbância 

Branco reagente 5,0 1.30103 

Padrão contendo 0.5 ml de sol. fosfórica c/U 4,5 1.3467875 

1.0 ml " " " " " 4,0 1.39794 

1.5 ml " " . " " " 3,5 1.455932 

" 2.0 ml " " " " " 3,0 1.6228787 

2.5 ml " " " " " 2,5 1.555805 

A curva foi plotada em papel Mono-log e encontra-se anexa a este 

relatório. 



Deve-se notar que, nesta curva, a leitura espectrofotomitrica 

do branco foi, em ternos de transmitância, muito inferior ao observado 

na Ia. curva padrão. Isto pode ser explicado pelas leituras espectrofoto 

métricas que foram efetuadas com o reagente EülPA/lDPO/Querosene aBtigo 

e o recém preparado: 

D_T (recém preparado) 10% T 

D2T (antigo) 26,5%T 

Assim, podeiros perceber que a transmitância do extraente anti

go era consideravelmente superior à do preparado recentemente. 

Novamente procedemos, então, â análise dos ácidos fosfõricos pro 

duzidos no laboratório, desta vez, utilizando a mistura extraente D_T re

cém preparada. 

As leituras espectrofotoiTiétricas foram as seguintes: 

Amostra 3 3,5 - 4.OIT 184 ppn ü3 Og 

Amostra 2 3,5 - 4.0%T 184 ppm " " 

Amostra Bj 3,5 - 4.0%T 184,3 ppm U3 Og 

Aiiostra Aj 3,5 %T 228 ppm " " 

Amostra C 3,5 Vr 228 ppm " " 

Os teores de U^ 0ft acima calculados, assim o foram, pela equa 

ção da curva de calibraçãb: 

fos = 0,0006885 fU3 Og] + 1,30103 

Os resultados foram então confirmados, dentro, é claro , da 

incerteza experimental aferida. 

Gomo os ácidos fosfórico produzidos apresentam-se bastante im 

purificados por metais pesados e vários grupamentos aniônicos, a presen

ça do ferro III foi bastante incômoda, mas pôde ser a interferência eli

minada agitando-se vigorosamente o funil de separação após a adição do 

SnCl, ao extrato orgânico D-T. Além disto, verificou-se a formação de 
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um precipitado branco lei toso de ticcianato cúprico na interfase das fases 

orgânica e aquosa apôs a adição do tiocianatc de amarão. 0 inconveniente pô 

de ser eliminado mediante a centxifugação. fc> mais, nenhuma interferência 

aniônica ouc/atiônica foi literalmente percebida. (J. E. Currah e F. B. 

Beamish). 

Votas acerca do método: 

1) O método não sofre interferência do tório e pequena interferência ocasio 

nada pelo ferro e o cobre. A sensibilidade do método ê de cerca de 2 ppn 

de urânio, em presença de cerca, de 1.25g âe tóric/25ml de solução fosfó 

rica. 

2) Ácidos minerais cono ácido nltrioo, sulfúrico e clorídrico podem ter efei 

tos interferentes manifestos. Para eliminamos esta interferência deve-se 

trabalhar e proceder as extrações em um pH bem determinado. O essencial 

i que este pH esteja entre 1.5 e 2.C. 

3) Muitos dos complexos cation - tiodanato f luorescem quando irradiados ccn 

luz de comprimento de onda de 35C nu--ou mais baixos e podem causar erros 

se comprimentos de onda, mais baixos forem usados. Fluorescência pre-

ciãvel das soluções não tem sido observada quando se trabalha, cm ccntpri 

mento de onda de 350mju» ou maiores. Soluções antigas ce tiocionato mos

tram fluorescência crescente. Por este motivo, o conprteento de onda con 

siderado ideal para leitura espectrofotoroétrica de uma solução contende 

tiocianato de uranila é de 365 nu (informações retiradas de artigo publi 

cado por Carl E. Crouthamel e Carl B. Johnson - 1952). 
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5. Recuperação dos finos (lanas) do processo de concentração da Usina Industrial 

da Cbiâsfertil 

A observação dos quadros apresentados mostra que durante o processo 

de oonoentraçao do minério de fosfato das Usinas Industriais da Fbsfago e da 

Gbiâsfertil ocorre a formação de finos, aléns dos finos naturais do mineral mais 

importante, a apatita, que se encontra microcristalina, que geram na hidrociclo-

nagem, \m "over" que se oonstitue num» suspensão de partículas muito finas, in

cluindo microcristais daquele mineral, além de finos de outros ooraponentes do mi 

nêrio que se produzem durante o processo de moagem e suspensão aquosa. Em conse 

qbência, una parcela do mineral de interesse se perde. Uma parte de finos ainda 

prossegue com dimensões inadequadas para o processo de f lotação, não sendo, por 

isto, flotados. Dai resulta iraa nova perda da apatita. Essas perdas podem ser 

constatadas nos quadros V e VI. Gomo se vê tratam-se de perdas consideráveis, a 

saber: os teores de P-O, nas laças da Goiâsfertil e da Fbsfago (Gopebrás) são : 

8,19% e 9,47%. Gompare-se cem os teores nos respectives minérios: 12,5% e 13,89% 

Gora relação ao UüOu verifica-se: 

a) para a Goiâsfertil: nas lamas, em torno de lOOug/ml; no rejeito òa flotação , 

em torno de 90pg/ml. 

b) para a Fbsfago: nas lamas, mais de 150 pg/ml e no rejeito de f lotação, mais de 

150 yg/tal. 

Sendo a perda de fosfato durante o processo de concentração do mine 

rio do conhecimento das indústrias brasileiras de. fosfato, tonou una delas, a 

Goiâsfertil, a iniciativa de proceder estudos a nível de planta piloto nas insta 

lagões da sua usina industrial em Catalão de Goiás, propondo-se a recuperação do 

mineral que se encontra nas lamas. 

Obtivemos, através do Engenheiro Elcio de Carvalho, daquela empresa, 

amostras colhidas em pontos selecionados cano: 

a) alimentação da planta piloto: GD-AL-PP 

b) lanas da planta piloto : GO-LA-PP- e GD-IA-PP, 

CBS: os índices 1 e 2 referem-se a 19 e 29 deslamagens 

c) rejeito de flotação da planta piloto: GD-RF-PP 

d) concentrado final da planta piloto : GD-CF-PP 



.50. 

Os resultados das análises para P2^5
 e ü3̂ ft ̂ o r a m realizada, por nós 

e pelos laboratórios do HK, conforme se pode ver nos quadros II e IV. 

A planta piloto de recuperação de finos da Goiâsfertil é, praticaraen 

te, uma repetição do circuito de concentração da Usina Industrial, com as seguin

tes características: 

c) utiliza hidrociclones de uma polegada em altas pressões; 

b) circuito de flotação convencional con "Roughers" "Scavengers" e "Cleaners"; 

c) os reagentes de flotação são os mesmos utilizados na Usina Industrial, porém 

cem altos consumos dos mesmos, podendo chegar a uti fator de 10 ou mais; 

d) a Grarulometria do concentrado final atinge a ordem de 95% passante em 37 mi

cra (400 mesh); 

e) a produção anual prevista é da ordem de 45.000 toneladas, considerando o teor 

(de projeto) do minério de 8,8% de V&ei 

f) a recuperação global do circuito de lamas é de 44% e somente 6,5% da massa to

tal das lamas (cerca de 650.000 toneladas) passam ao concentrado. 

Na ocasião da amostragem, o balanço de massas na Usina Industrial a 

presentava a seguinte distribuição aproximada, em relação â massa de entrada do 

minério: 

Rejeito magnético 

Lamas 

Rejeito da flotação 

Concentrado final 

12,7% 

21,7% 

44,8% 

20,8% 

Foi informado que a recuperação global de fosfato na Usina foi baixo, 

no período amostrado, devido à instabilidade no circuito de flotação, guando foi 

usada borra de milho em lugar de "tall oil". 

Os testes de operação da Planta Piloto mostram que o consumo de rea-

gentes da flotação pode variar consideravelmente. Espera-se, por estes testes, o 

seguinte: 

Tall oil 1500 a 3600 g/t 

Amido de milho (COIAMIL) 3500 a 6500 g/t 

Soda cáustica 1000a 1500 g/t 
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Para comparação, constata-se que, na Usina Industrial da Goiâsfertil, 

o consumo era o seguinte: como coletor, em substituição ao "tall oil" utiliza- se 

no condicionamento do material (cerca de 135 a 145 toneladas), de borra de milho 

1100 g/tonelada; cano depressor, a dextrina -600g/tonelada ; o pH. da solução é 

mantido em 10,4 (no "rougher") pela adição suficiente de soda cáustica a 15%. 

Verifica-se, porém, que o uso da borra de milho vinha produzindo in 

crustações na tubulação e variação de densidade no espessador com perda de rendi

mento o que determinou o retorno ao uso do "tall oil". 

A mesma época, o balanço material para a Usina Industrial da Copebras 

(Fbsfago), apresentava os seguintes valores: 

Rejeito magnético.. 30% 

Lamas 10 a 35% 

Rejeito da flotação 30 a 35% 

Concentrado final.. 28 a 30% 

Nessa ocasião observava-se, deste modo, um melhor rendimento da Co 

pebrás em relação a Goiâsfertil. Este menor rendimento era atribuído a problemas 

transitórios. 

Deve observa-se que as lamas naturais representam cerca de 6% do mi 

nério. 

As previsões de produção do concentrado apatítico, para as quais as 

usinas foram projetadas eram as seguintes: 

fbsfago (Copebras): 500.000 toneladas-ano com teor médio de 38% de P2°5* 

Goiâsfertil : 620.000 toneladas-ano cem teor médio de 39% de P?0*-

Informações mais recentes mostram que estas metas têm sido superadas. 

5.1 - Avaliações sobre a recuperação do Urânio de Rochas Fbsfáticas. 

Com base nos dados que nos foi possível levantar, procederemos, a se 

guir, a uma avaliação preliminar sobre as possibilidades potenciais de recuperação 

do urânio nos minérios por nós estudados das empresas Goiâsfertil e Copebras (Fos 

fago). £ admitido que se possa aplicar, em principio, a tecnologia já conhecida 

para os concentrados íosfãtícos nacionais. É claro que estudos específicos de re 
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cuperação se tornam necessárias devido as peculiaridades dos nossos concentrados. 

Tais estudos, propriamente ditos de recuperação, viriam mostrar a viabilidade téç 

nica e econômica de tal recuperação. 

Ê preciso lembrar que outras empresas produzem concentrados fosfáti-

cos e derivados e que uma análise de viabilidade deve levar-se em conta os poten 

ciais em urânio dos concentrados produzidos por essas empresas. 

K>r oportuno, lembramos que o Brasil já atingiu a sua autosuf iciên-

cia em rocha fosfatica e ácido fosfórico, com uma produção global de 3.500.000 de 

toneladas do concentrado,atingido no final de 1983. 

1. Bipresa Goiãsfertil 

a) Usina Industrial 

Produção de concentrado (previsto) 

Teor mSdio em P-O,. 

Teor médio em ü,0g 

Recuperação potencial 

Recuperação provável (80%) 

800.000 ton/ano 

38% 

60 ppm 

48 ton/ano 

38,4 ton/ano 

b) Usina de recuperação de finos 

Produção de concentrado (previsto 

Teor médio era P^Oc 

Teor médio em ILOg 

Recuperação potencial 

Recuperação provável (80%) 

Recuperação provável de U,0g (a) e (b) 

50.000 ton/ano 

33% 

150 ppm 

6,75 ton/ano 

5,4 ton/ano 

43,8 ton/ano 

2. Bnpresa Copebrás (Fosfago) 

Usina Industrial 

Produção de concentrado (previsto) 

Teor médio em P^O. 

Teor médio em U30g 

Recuperação potencial 

Recuperação provável (80%) 

600.000 ton/ano 

38% 

100 ppm 

60 ton/ano 

48 ton/ano 
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Admitindo que toda a produção seja convertida em ácido fosfórico de 

modo a permitir a recuperação do urânio, a produção total, não levando em conta 

a hipótese de a Oopebrás vir, também, a recuperar os finos, chega-se a um total 

provável de 91,8 toneladas de UJDg. 

Na eventualidade de a Gopebrâs implantar una usina de recuperação 

'dos finos, é possível fazer-se uma estimativa de produção atingindo 100 toneladas 

anuais de UjOg para as duas empresas. 

Na cotação atual do ü\jOg de 17 dólares por libra peso, o valor des

ta produção seria de 3.752.750 dólares. 
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