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ABSTRACT

A mineração e o beneficiamento de minério de fosfato para a produção de acido fosfórico pela via úmida é
normalmente usada para obter como produtos fertilizantes agrícolas e às vezes, também, um concentrado
adicionado na ração animal. E gera um resíduo chamado de fosfogesso. Em Santa Quitéria será construída uma
planta de produção de acido fosfórico usando a via úmida e associada a essa instalação industrial haverá outra
responsável pela produção de urânio. O que possibilita a concepção desse projeto neste formato é que o minério
de fosfato em Santa Quitéria é rico em urânio. Assim, uma instalação convencional estará ligada a uma
instalação nuclear. O objetivo deste trabalho é identificar e avaliar qualitativamente os principais possíveis
termos fontes da instalação minero industrial de Santa Quitéria, avaliando seus possíveis impactos no meio
ambiente. Os principais termos fontes na produção do acido fosfórico costumam ser: a cava da mina, as
barragens de rejeitos e a pilha de fosfogesso.  Dessa forma, este trabalho busca informar a comunidade
acadêmica sobre esse tema, assim como a população em geral, e também, agir de forma proativa no sentido de
alertar sobre os possíveis impactos ambientais, para que ações com o fito de compensar, minorar ou evitar esses
impactos radiológicos sobre o meio ambiente possam ser implementadas no planejamento do projeto minero
industrial de Santa Quitéria.

1. INTRODUÇÃO

A futura instalação minero-industrial de Santa Quitéria possui altas concentrações de
radionuclídeos no seu minério em comparação com seus congêneres nacionais, sendo assim,
uma fonte de atenção quanto aos possíveis impactos no publico, trabalhadores e no meio
ambiente devido à radiação ionizante. Outro motivo importante para a escolha de Santa
Quitéria é a sua grande importância como instalação nuclear e como instalação convencional,
pois será a maior mina de urânio do país e será responsável por cerca de 10% da produção
nacional de acido fosfórico.
O Projeto Santa Quitéria começou por volta de 1976, com a antiga Nuclebrás, que descobriu
e cubou a jazida de urânio, fósforo e rochas ornamentais, em Santa Quitéria, no estado do
Ceará. Durante anos o projeto de prospecção do urânio foi postergado, porque não era
interessante do ponto de vista comercial e, assim, as atividades foram descontinuadas.
A jazida de urânio e fosfato associado está localizada no município de Santa Quitéria, no
centro norte do estado do Ceará, aproximadamente 210 km da capital do estado, a cidade de
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Fortaleza. As coordenadas aproximadas da local
03 S, 39° 47  19. 28  W

Figura 1 Mapa do Estado do Ceará [19].

A jazida está em uma fazenda de propriedade da INB (Indústrias Nucleares do Brasil), sendo

esta jazida atualmente a maior reserva uranífera do Brasil. Geologicamente, o minério é uma

associação de fósforo e urânio sob a forma de apatita uranífera [1] contendo 80 milhões de

toneladas de minério, 8,9 milhões toneladas de fosfato e 62,9 mil toneladas de óxido de

urânio [1]. A concentração de urânio no minério de Santa Quitéria é aproximadamente 10

vezes maior (1125 ppm) que os concentrados comerciais de rocha fosfática das demais

jazidas nacionais de minério fosfático [1], [2].

Na área de influencia da instalação do Projeto Santa Quitéria, o clima é típico do semiárido,

com período chuvoso, compreendido entre os meses de fevereiro e abril, e outro seco, entre

julho a dezembro. Temperaturas elevadas com media anual de 27 °C, mínima de 21,5°C e

máxima de 33 °C. A vegetação de caatinga é característica desse clima. Os riachos da área

são intermitentes e fazem parte da bacia do rio Groaíras e existe a barragem Quixaba, que não

seca (23x106 m3). O lençol freático tem profundidade media de 30 metros e a condutividade
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hidráulica varia muito, pois o aquífero é fraturado e a rocha matriz é impermeável. A

população é rarefeita e rural, [3], [4], [5], [6].

1.1 - Processo

O processo para produzir o ácido fosfórico no Projeto Santa Quitéria é a rota da via úmida,

que é o processo mais utilizado no mundo. Ao concentrado fosfático é adicionado ácido

sulfúrico, para produzir ácido fosfórico na forma de um dihidrato, pois essa tecnologia evita

as dificuldades de filtração quando produzido pelo processo anidrido e hemidrato [1]. As

principais etapas deste processo são:

Desmonte

Deslamagem

Flotação

Produção do Acido Fosfórico

Separação do Uranio

Extração do Tório

A Figura 2 apresenta o fluxograma proposto pela INB para o processo do Projeto

Santa Quitéria.
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Figura 2  Fluxograma Proposto Inicialmente pela INB [10].

2. PRINCIPAIS ETAPAS DO PROCESSO E CARACTERIZAÇÃO RADIOLÓGICA

Neste item do trabalho são descritas as principais etapas para a produção do ácido fosfórico

usando a via úmida, descrita no projeto desenvolvido INB [7]. A abertura do minério de

fosfato será realizada usando ácido sulfúrico, esse é o processo mais utilizado no mundo e no
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Brasil. Além disto, é apresentada neste trabalho a identificação dos possíveis termos fontes

com sucinta caracterização radiológica, qualitativa e eventualmente quantitativa.

2.1. - Desmonte (Lavra a céu aberto)

O desmonte da jazida de fosfato e urânio será em lavra a céu aberto, em bancadas. Ou seja, a

mina será uma cava aberta, com bermas e taludes, portanto não será uma mina subterrânea,

com túneis e galerias.

Esta cava será um possível termo fonte, pois a atividade de caminhões e tratores transitando e

executando tarefas, levanta material particulado que, devido a grande concentração de

radionuclideos das series naturais, podem fazer parte da composição dessas poeiras,

partículas e aerossóis, que podem depositar nas pessoas e equipamentos e/ou serem inalados

ou, ingeridos pelos trabalhadores ou pela população do entorno ou de alguma forma, interagir

com o ambiente. A cava, também poderá ser um termo fonte, à medida que é aberta e

alargada expõe o minério rico em radionuclideos, que podem vir a ser mobilizados pelo vento

ou pela chuva. Sendo, portanto, a cava da mina uma possível fonte de radioatividade do

empreendimento em Santa Quitéria. Na frente de lavra, o teor de corte deverá ser de 3% em

fosfato, o material com teor menor ou igual a 3% deverá ser depositado em pilha de esteril

(bota-fora).

O Projeto Santa Quitéria  produzirá em media 1.700.000 metros cúbicos de minério, que

deverão ser retirados da cava para produzir o P2O5 [2]. Estabelecendo uma recuperação de

lavra em torno de 90%, então a jazida deverá produzir em torno de 1.500.000 toneladas/ano

de minério de fosfato para a planta de beneficiamento e em torno de 220.000 toneladas/ano

de material não aproveitado (pilha de esteril). A pilha de estéril se torna um segundo termo

fonte, pois as águas da chuva e o vento podem interagir com esse depósito, mobilizando e

transportando para o meio ambiente os radionuclideos que ali se encontram.

2.2. - Deslamagem

Em seguida, o minério fosfatado deverá ser submetido ao beneficiamento físico, onde poderá

passar por três etapas de britagem, uma pré-concentração do minério intermediário e uma

moagem antes do fosfato ser concentrado por flotação direta para remoção da ganga

silicatada e depois por flotação reversa visando à remoção da ganga carbonatada. Como

ilustrado na Figura 3.
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Figura 3 Fluxograma Simplificado das Operações Unitarias para Concentração

do Minerio

Na deslamagem, pode ser utilizado o hidrociclone como equipamento para realizar essa

operação unitaria, que funciona atraves da força centrifuga devido à alimentação tangencial,

que assim forma um movimento em espiral, arrastando as particulas menores para o centro e

as maiores para as paredes, onde descem e saem por baixo (underflow), e as particulas

menores, que estão tendendo ao centro, sobem e saem por cima da espiral (overflow), como

ilustrado na Figura 4.
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Figura 4  Ciclone [11].

Em Santa Quitéria, os finos são retirados, pois podem prejudicar a flotação. Esses finos têm

baixa probabilidade de colisão e adesão entre partículas e bolhas: i) por serem menores que as

demais particulas sólidas na mistura sólido-líquido, ii) pela dificuldade para superar a barreira

energética entre elas, porque essas particulas tem alta energia superficial; iii)  pela facilidade

do seu arraste mecânico, porque os finos tem pequena massa, iv) pela elevada adsorção de

reagentes, pois a superficie especifica é comparativamente elevada em relação as partículas

maiores e v)  pela baixa seletividade na adsorção de reagentes. Todos esses fatores

contribuem para uma diminuição na cinética de flotação, uma menor recuperação e maior

consumo de reagentes [8].

Para estimar a quantidade de urânio que é descartada nesta etapa do processo de produção do

ácido fosfórico e do óxido de urânio, foi adotado após pesquisa bibliográfica o valor

percentual de 14% do U3O8 do minério original que é descartado junto aos finos [9].

Nesta etapa do processo, a quantidade de U3O8 por kg do minério é de aproximadamente

1125 mg [2]. Se 14% do U3O8 do minério é descartado junto aos finos, aproximadamente 158

mg de U3O8 estão sendo descartados nos finos após tratamento de 1 kg de minério. De acordo

com [9], 16 % em massa do minério processado são descartados como finos. Considerando

ambas as informações, teríamos 160 g de finos por kilograma de minerio, contendo 157,5 mg



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

de U3O8, correspondendo a uma concentração de 0,98 mg, ou seja, aproximadamente 1 mg de

U3O8 por grama de finos.

A relação mássica U3O8/238U é de 1,18, assim em 1,0 mg de U3O8 tem-se  0,85 mg de 238U.

Considerando a atividade especifica de 238U, 1 g de uranio 238 corresponde a

aproximadamente 12000 Bq, sem considerar os filhos, então, tem-se 10,2 Bq de urânio 238

por grama de finos. E essa seria, caso esta estimativa seja representativa da realidade, a

concentração na barragem de finos.

Com 10,2 Bq/ g de 238U a barragem de finos seria classificada na Categoria II pela norma

CNEN NN 4.01.

Esse depósito, a barragem de finos, é um possivel termo fonte da instalação de Santa

Quiteria, visto que a água da chuva, ao percolar esse material, pode mobilizar os

radionuclídeos presentes e transportar para o lençol freático, e o arraste superficial, caso

ocorra, pode transportar NORM para lagos, açudes e riachos, podendo contaminar a água, o

solo e os alimentos da região. Assim como o vento que, ao transportar particulados, gases e

poeira oriundos desse material retido na barragem de finos, pode transportar radionuclideos

para a circunvizinhança, gerando uma possível contaminação do meio ambiente e a

conseguente esposição do publico.

2.3. Flotação

A flotação é uma operação de beneficiamento físico de minério, que consiste na separação de

misturas, do tipo sólido-líquido, onde o sólido é tornado imiscível com a água através da

adição de substâncias apropriadas e, então, devido às diferenças nas propriedades superficiais

das partículas, o material sólido se agrega às bolhas de ar e sobe, onde forma uma espuma

que é recolhida [9]. Na flotação reversa, o material de interesse é o que fica no fundo do

equipamento. A Figura 5 ilustra o equipamento de flotação.
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Figura 5 Flotação [12].

Nesta etapa do processo é produzido o rejeito, que no caso da instalação minero-industrial de

Santa Quitéria, [3], corresponde a 57,7% em massa do minério bruto. Este rejeito da flotação

e mais as lamas em conjunto correspodem a 72,7% em massa do minério extraído da cava e

processado na cominuição. O rejeito da flotação é constituido de uma canga sílico-

carbonatada, separada consecutivamente por flotação direta e posteriormente por flotação

reversa. Esse rejeito deve ser depositado em uma barragem especialmente designada para

segregá-lo.

Estima-se a concentração de uranio na barragem, caso ambos os rejeitos (silicatos e calcita)

sejam depositados juntos, em aproximadamente 297 ppm de U3O8 [13]. Nessa barragem, as

intempéries podem mobilizar os radionuclídeos presentes nesse material, a chuva deve

percolar e lavar as camadas de rejeito e eventualmente essa água pode carrear consigo

radionuclídeos para o lençol freático ou para os corpos de água supeficial. O vento pode

suspender particulado, radônio e poeiras provenientes dessa barragem de rejeitos e,

eventualmente, levar radiunuclídeos para áreas próximas e, assim, poluir o meio ambiente.

Dessa forma, a barragem de rejeitos, resultado da operação fisica de flotação, é um possivel

termo fonte da instalação minero-industrial de Santa Quitéria.

2.4.  Produção do Ácido Fosfórico
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Após a etapa de concentração física, ocorre o ataque de ácido sulfúrico ao concentrado

fosfático-uranífero. Devido a esse processo químico há a formação da lixívia (ácido fosfórico

contendo urânio) e do fosfogesso. Sendo que este último, após ser filtrado, é encaminhado

para deposição em pilhas.

Equação global para produção de ácido fosforico pelo processo dihidrato, [1]:

Ca10F2(PO4)6 + 14 H3PO4   10 Ca(H2PO4)2 + 2 HF

10 Ca(H2PO4)2 + 10 H2SO4 + 20H2O 20 H3PO4 + 10 CaSO4.2H2O

Ca10F2(PO4)6 + 10 H2SO4 + 20H2O           6 H3PO4 + 10 CaSO4.2H2O + 2HF

Segundo [1], cada tonelada de ácido fosfórico produzida em Santa Quitéria gera

aproximadamente 4,2 toneladas de fosfogesso. Caso as características da rocha fosfatica da

jazida do Projeto Santa Quitéria se mantenham com os mesmos teores médios durante toda a

sua vida útil e considerando que a jazida tem 8,9 milhões de toneladas de P2O5, então deverá

ser produzida uma quantidade de 37 milhões de toneladas de fosfogesso. Com uma atividade

em concentração de radio 226 de aproximadamente 13 Bq/g no fosfogesso, [1] 11 Bq/g de

chumbo 210.

O fosfogesso será depositado em uma pilha e, caso as concentrações de rádio e chumbo se

confirmarem quando a planta de Santa Quiteria estiver produzindo uranio e acido fosforico, a

pilha de fosfogesso poderá enquadrar a instalação minero-industrial de Santa Quitéria na

Categoria II, segundo a norma CNEN NN 4.01.

A pilha de fosfogesso, normalmente, é o termo fonte mais importante em uma planta de

produção de ácido fosfórico.

Outro aspecto interessante sobre a pilha de fosfogesso é que esse resíduo muitas vezes

encontra utilização como material de construção ou como insumo na agricultura (gesso

agrícola) [14], [15]. Entretanto, a publicação da Resolução CNEN n° 113, de 24 de agosto de

2011, dispõe sobre o nivel de isenção para o uso do fosfogesso na agricultura e na indústria

cimenteira, esta resolução estabeleceu o valor médio de 1.0 Bq/g para o rádio-226 ou o rádio

228. Então, como no fosfogesso de Santa Quitéria a concentração de atividade desses
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isotopos deverá ser maior do que o nível de isenção, o residuo pode vir a ser legalmente

impedido de ter seu uso tradicional e se tornar uma pilha de rejeito.

2.5. Separação do Urânio

A lixívia é então submetida ao processo hidrometalúrgico, que consiste na extração por

solventes em que uma fase aquosa contendo as espécies de interesse a serem purificadas é

misturada com uma fase orgânica, imiscível na fase aquosa e que possui um reagente para

extrair as espécies de interesse seletivamente, [16]. Assim, ocorre a separação do urânio do

ácido fosfórico através da extração por solventes, cujas etapas são: oxidação do acido

fosfórico, extração do urânio, remoção de ferro, lavagem de extrato orgânico, reextração de

urânio e regeneração do solvente orgânico [1]. Essas etapas apresentaram rendimento de

extração do urânio contido no ácido fosfórico de aproximadamente 99% [1].

É possivel que nos equipamentos, dutos e locais onde o urânio será concentrado a dose nos

trabalhadores exceda o nivel recomendado, logo o acompanhamento dosimetrico dos

trabalhadores nessas areas pode vir a evitar detrimento devido à radioatividade nos mesmos.

2.6. Extração do Tório

O ácido fosfórico oriundo de Santa Quitéria possui aproximadamente 40 vezes mais tório

(sendo que mais de 95% de 230Th) que os demais congêneres nacionais [1], dessa forma, é

recomendável que um processo de purificação seja executado. Assim, caso exista uma

decisão nesse sentido, o tório extraído pode vir a ser um resíduo do processo [16], [17]. Esse

resíduo, eventualmente, será depositado e segregado de algum modo na área da instalação e,

dependendo da maneira que for armazenado ou reciclado, esse material poderá ser uma fonte

de contaminação para o público e o meio ambiente. Dessa forma, é interessante que desde já

se planeje a solução para esse resíduo, com vista à escolha da melhor opção de deposição e

segregação ou reciclagem do material.

Caso o tório não seja retirado e permaneça nos produtos da planta minero-industrial de Santa

Quitéria, no caso o fertilizante e/ou a ração animal, então deve ser realizado um estudo

visando a assegurar que esta decisão não terá efeitos danosos sobre a população e o meio
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ambiente, tendo em vista o atual paradigma de radioproteção e a evolução dos limites de dose

para o futuro.

3. CONCLUSÕES

Neste trabalho buscamos identificar os principais fenômenos geradores de impacto na
instalação minero industrial de Santa Quitéria e qualifica-los:

O desmonte da jazida durante o processo de lavra;
O intemperismo e a lavra na cava da mina;
A mobilização de radionuclídeos na pilha de estéril;
A cominuição do minério;
A mobilização de radionuclídeos na barragem de finos, na barragem de ganga
silicatada e na barragem de ganga carbonatada.
E a pilha de fosfogesso, que normalmente é o principal termo fonte em instalação de
ácido fosfórico.
Local de armazenamento e bombeamento do licor de urânio na instalação
convencional para a instalação nuclear.
O destino dado ao tório presente no minério.

Empreendimentos de vulto na área de mineração provavelmente causarão impacto no meio
ambiente. Com vista a evitar, minimizar ou compensar tais impactos, é necessário identificar
esses fenômenos. Estuda-los e assim poder decidir qual a melhor solução para o problem.
A instalação minero industrial de Santa Quitéria possui um conjunto de prováveis desafios ao
meio ambiente, que os gestores ou responsáveis, alguns dos quais esse singelo trabalho teve
como objetivo informar.
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