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SOLUBILIZAÇ~O ALCALINA DE FOSFATOS DE ALUftiNIO 

G. I. Horita 

Este trabalho apresenta o estudo de processo de solubilização 
por via úmida alcalina de fosfatos de aluminio do Estado do 
Maranhão. Com uma amostra procedente da Ilha de Trauira contendo 
27X de PQOe e 29X de Al ~03, conseguiu-se as extrações da ordem 
de 70X do PaO~ e de 94X do Ala 03 

Neste processo, o fosfato de sódio foi obtido como produto 
principal. Foram também obtidos 2 sub - produtos, fosfato de 
cálcio e solução de aluminato de sódio, os quais podem ser 
reaproveitados como fertilizantes e matéria-prima pa r a a 
produção de alu~ina. 

ALKALINE SOLUBILIZATION OF ALUftiNUft PHOSPHATE ORE 

This paper presenta a study of alkaline wet process of 
solubilization of aluminium phosphate ore from the state of 
Maranhão. By procesing a sample from Trauira Island containing 
27X PaOe and 29X Al Q03, extraction eficiences of about 70X for 
Pa Oe and 94X for Al ~03 could be achieved. 

ln this process, sodium phosphate was the ma i n product obtained. 
Two by-products, calcium phosphate and sodium aluminate solution 
vhich may respectively be used as fertilizer and rav material 
for alumina production vere aleo produced. 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de sao Paulo S/A -
IPT - Agrupamento de Produtos Inorg~nicos da Divisao de Quimica 
Caixa Postal 7141 - São Paulo - SP - CEP 05508 



15 9 

INTRODUÇJI:O 

Em tr~a regiOea doa estados do Pará e Maranh~o est~o 

localizadas várias ocorr~nciaa minerais de fosfatos de aluminio 

(Figura 1 l. Os principais depósitos encontram-se localizados na 

Ilha de Itacupim <PAl, Serra de Pirocáua e Ilha de Trauira <MA>, 

apresentando teores de PaO~ de 8 a 20Y., de 10 a 28Y., e de 16 a 

29Y., respectivamente. 

----- FrttHeil'as estaduai$ 

P\l~s de bauxila$ do Vale Ama
ztrico 

Área de ocorrência dos loslatos 
de alumfnio 

1. Morro ..ardJ 2. Santa Uaia 3. M:>rro do ~ Perna .C. Serra do PN S. Serra 
Barreiras 6. h Pei\o de M::lça 7. h de nacupm 8. h Pedra G rarde do Guru
pi 9. Sem Oca 10. Serra dO Tromal' 11 . Serra do Procaua 12. Uh.a do Tralho
" 13. lt\lde Troulnl ,._ Boiodec..na. 

Álea de ocorrfficia das b.auxitas 
de Paragominas-PA 

Ocorrências oe Jos!atos de alu
~io 

Escala: 

O 50 100 2'00 3()()km 

FIGURA 1 - Localizaçlo doa depósitos de fosfatos de aluminio na 

regilo Norte/Nordeste do Brasil. 

Aa estimativas de reservas destes tr~a depósitos s~o da 

ordem de 22 milhOes de toneladas de minério com predomin3ncia da 

crandalita-goyazita (fosfato de aluminio-câlcio-estrOnciol como 

principal constituinte 111inli'ral. Outras formas minerais de 

fosfatos dli' aluainio encontradas coao acessórios slo1 wardita li'm 
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Trauira, vavelita, variscita e augelita e• Pirocéua e gibsita em 

Itacupim <1,2>. 

Em funçlo da baixa disponibilidade do fósforo (como PaO~> 

solúvel para uso fertilizante de aplicaçlo direta na 

agricultura, estes minérios necessitam ser submetidos à 

processos de solubilizaçlo quimica de maneira a viabilizar o 

melhor aproveitamento do nutriente. 

Alguns estudos foram conduzidos empregando os processos 

convencionais de produçlo de fertilizantes e écido fosfórico, ou 

seja, a via térmica através de calcinaçlo entre 773 K-873 K e, a 

via úmida através 

sulfúrico. <3,4,5>. 

de reações com é c idos nitrico e 

Embora, os resultados obtidos pela via térmica tenham sido 

mais satisfatórios em relação a via úmida, ela nlo equaciona uma 

solução para o melhor aproveitamento do alumínio que permanece 

incorporado no produto. 

Em outro estudo de processo de solubilização, optou-se pelo 

ataque do minério préviamente calcinado com uma soluçlo de écido 

clorídrico. O alumínio foi recuperado como cloreto de aluminio 

por processo de cristalização enquanto o fósforo como soluçlo de 

ácido fosfórico. O AlCl~ em soluçlo de H3P04 foi recuperado 

através de processo de cristalizaçlo <G>. Outros estudos foram 

conduzidos na tentativa de recuperar outros elementos 

dissolvidos na solução ácida. 

Dada as importancias que o fósforo e o aluminio representam 

para a indústria, este trabalho apresenta o estudo de um 

processo alternativo de solubilização destes elementos. 

O estudo baseou-se eM vérios trabalhos realizados em outros 

Paises, nos quais os minérios disponiveia apresentam composiçlo 
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mineralógica similar aos depósitos localizados na regi~o 

Norte/Nordeste brasileira. 

O processo 

solubilizaçl!lo 

emprega o hidróxido de sódio <NaOH> como ~eio de 

e tem co~o produto final o fosfato de sódio 

<Na3PO~> e uma aoluçfto de aluminato de a6dio <NaAlOa> como sub 

produto (7 , a, 9, 10>. 

As equações abaixo representam de forma simplificada as 

reações envolvidas no processo: 

Al~03 + 2 NaOH ------> 2 NaAlOa + HaO (1) 

P~O~ + 6 NaOH + 21 HaO -- - > 2 Na3PO~ . 12 HaO (2) 

Na reação ( 1), o Al a 03 é solubilizado pelo NaOH e na 

presença de excesso de reagente é levado à forma de aluminato. 

O Na3PO. da reaçl!lo <2> 

aluminato durante a etapa de 

permanece solúvel na 

reação. A separaçBo 

soluçl!lo ·de 

é conduzida 

mediante resfriamento da soluçêo, na qual o Na 3 P04 cristaliza e 

é posteriormente separado por filtraçêo. 

Para uma avaliaçêo do comporta~ento quimico do minério neste 

processo de solubilizaçêo, a concentraçlo da eoluç&o de HaOH em 

200 Kg/m~ e temperatura de 363 K, foram consideradas como duas 

variáveis adequadas para os primeiros testes de laboratório. 

Neste estudo, foram também testados: 

• tempo de reaçêo de 15, 30, 45 e 60 minutos; 

• razão molar NaOH/Ala03 e NaOH/PaOe 

Desta 

NaOHIP..,Oe e 

quantidade 

acordo com as reações <1> e <2>, as razões molares 

NaOH/AlaO~ tem por objetivo avaliar a influ•ncia da 

de NaOH nas extraçOes de PaOe e Al.o~. Nos ensaios 

foram variadas nas condições abaixo: 



Razão A - lOX abaixo do valor estequiométrico 

Razão 8 - valor estequiométrico onde HaOH/P~o~ = 6 

e NaOH/Al~03 = 2 

Razão C - lOX acima do valor estequiométrico 
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Outros ensaios foram conduzidos de maneira a avaliar as 

influências da concentraçlo da soluç~o de NaOH e da temperatura. 

Neste estudo, foi também desenvolvida a extração seletiva do 

Al..,0 3 através da adiçlo do CaO é solução de NaOH, tendo como 

produtos o fosfato de cálcio e a soluç~o de aluminato de sódio. 

KATERIAIS E néTODOS 

A Tabela I apresenta a composiç~o quimica e a Figura 2 a 

composiçao mineralógica determinada por difraçlo de raios-X, da 

amostra de fosfato de aluminio utilizada neste trabalho. 

A rocha procedente da Ilha de Trauira <KA), foi moida até 

passagem total em peneira ABNT 200 <0,074 mm>. A soluçlo de NaOH 

foi preparada pela diasoluçlo do reagente de grau analitico em 

água. 

A parte experimental foi conduzida adicionando-se a massa do 

fosfato de aluminio moido à solução de HaOH, sob agitação e 

aquecimento. Completado o tempo de reaçlo, a lama foi filtrada 

para a remoçlo dos residuos insolúveis da rocha. 

Os insolúveis da rocha foram secos a 373 K por 3 horas e 

posteriormente preparadas para analises de PaOe pelo método 

colorim•trico de •cido aolibdovanado-fosf6rico e mineralógicas 

por difraçlo de raios-x <ORX>. 

Os filtrados obtidos foram utilizados para os testes 

preliminares de cristalizaçlo do fosfato de sódio. 



TABELA I - Composição quimica da amostra da Ilha de Trauira 

em X, base s~ca. 

C aO tlgO Si O., F 

27.2 29 . 3 4 . 31 6.91 o. 10 2.84 1. 28 0.50 

CG-

30 25 20 15 

Graus 
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FIGURA 2 - Difratograma de raios-X da amostra de fosfato de 

aluminio da Ilha de Trauira <tiA>. 

CG: crandalita-goyazita; W: vardita 

RESULTADOS E DISCUSSOES 

Os resultados dos ensaios alo apresentados nas Tabelas II, 

III e IV. 
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Os ensaios com a soluçGo de NaOH 200 Kg/m 3 e temperatura de 

363 K apresentara• resultados das extraçOes de até 70Y. do PQOe e 

94Y. do AlaO~ contidos no minério. O excesso de lOY. mostra uma 

ligeira influência sobre os valores estequiométricos, sobretudo 

nas extraçOes do Al~O~. 

As influências das temperaturas de 353 K e 373 K e das 

concentraçOes das soluçOes de NaOH 150 Kg/m 3 e 250 Kg/m 3 foram 

testadas para as razOes molares B e C. 

As extraçOes do Ala03 apresentaram-se mais favoréveis nestas 

condiçOes, enquanto que os resultados para o Pa05 ficaram 

comprometidos por problemas técnicos encontrados. 

A notaçao <•> nos ensaios com a soluçlo de concentraçao 250 

Kg/• 3 , indica que houve dificuldades na condução doa ensaios. 

A presença de partículas coloidais, basicamente hidróxido de 

ferro, e a alta concentração de Na 3PO~ são possivelmente as 

principais causas que levaram a conduçao de um procedimento 

alternativo envolvendo diluiçlo e sedimentaçllo, para a 

a•oetrage• de material insolúvel. 

I 
[i 



TABELA II - Influ~ncia da concentraç~o de NaOH 200 kg/m3 nas 

extraçOes de P.O., e Al.03 e temperatura de 363 K. 

Raz~o Molar Tempo <min> X P.,.O., extraida X AlaO, extrai da 

A 55.9 80.5 
B 15 59.6 85.7 
c 63.4 91.7 

A 56.0 81.7 
B 30 62.5 88.4 
c 65.4 94.4 

A 62.5 83.3 
B 45 65.4 91. o 
c 69.1 93.7 

A 63.6 86.3 
B 60 69. 1 92.5 
c 69.9 93.6 
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TABELA III - Influ~ncias da concentraç~o de NaOH 150 Kg/m 3 e da 

temperatura nas extraçOes de P.o., e Ala03, nos 

ensaios com as razOes molares B e C. 

Raz~o Molar B C• c c c c 
TeMpo (n~inutos> 60 30 60 60 30 60 
T&mperatura <K> 363 353 353 363 373 373 

X P..,O, extraida 65.4 65.4 66.2 66.9 66.9 67.6 

X Al,.0;3 extraida 94.5 95.2 89.7 96.7 96.9 97.0 

• polpa de dificil filtraç~o. 
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TABELA IV - Influ~ncia da concentraç§o de HaOH 250 Kg/m3 e da 

temperatura nas extraç~es de P30~ e Ala03 , nos 

ensaios com as raz~es molar~s 8 e C. 

Raz§o Molar B• c C• C• c C• 
Tempo (minutos> 60 30 60 60 30 60 
Temperatura <K> 363 373 373 363 373 373 

X P,.O,. extraida 64.0 66.2 63.2 57.4 66.2 61.8 

X Al~03 extraida 67.5 95.3 69.6 84 . 6 96.7 81.8 

• polpa de dificil filtração. 

InsolQve~s do Fosfato de Alu•inio e• Soluç•o de NaOH. 

Os resultados das análises de P~o,. dos residuos insolúveis 

sao apresentadas nas Tabelas V, VI e VII. 

As solubilidades do P~O,. em ácido citrico 2% na relação 

1:100, apresentaram resultados satisfatórios que podem 

viabilizar o reaproveitamento como fertilizante. 

A Figura 3 apresenta o difratograma de raios-x de algumas 

amostras dos residuos obtidas nos ensaios com as soluções d~ 

NaOH 150, 200 e 250 Kg/m~, na qual foram identificadas aa 

presenças de fluorapatita e hidroxiapatita 

residual da crandalita-goyazita. 

e uma fraçUo 

De acordo com estas informações, verifica-se que as apetitas 

precipitam durante a etapa de reação e provavelmente sejam aa 

composiç~ea que influenciam nos testes de solubilidade em ácido 

citrico a 2X. 

i/ 

J 
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TABELA V - Analises de P~o~ nos insolúveis em HaOH 200 Kg/m~. 

Razão l1olar B• c C• C• c C• 
Tempo (minutos) 60 30 60 60 30 60 
Temperatura <K> 363 353 353 363 373 373 

I. P.,o, Total <A> 24.3 24.5 21.9 24.3 24.2 23.9 

I. P .. o, Sol. < BH "> 22.0 21.6 19.3 23.1 23. 1 22.7 

<B/A) X 100 90.5 88.2 88. 1 95.1 95.4 95.0 

<•> Solúvel em Acido Citrico 21. na relação 1:100 

TABELA VI - Analises de P~O, nos insolúveis em HaOH 150 kg/m~. 

Razão l1olar B• c C• C• c C• 
Tempo <minutos) 60 30 60 60 30 60 
Temperatura <K> 363 353 353 363 373 373 

I. P.,o, Total <A> 24.3 24.5 21.9 24.3 24.2 23.9 

I. P.,O., Sol. < B H • > 22.0 21.6 19.3 23. 1 23.1 22.7 

<B/A) X 100 90.5 88.2 88. 1 95.1 95.4 95.0 

<•> Solúvel em Acido Citrico 21. na relação 1:100 

TABELA VII - Analises de PQO, nos insolúveis em HaOH 250 kg/m~. 

Razão l'tolar B• c C• C• c C• 
Tempo <minutos> 60 30 60 60 30 60 
Temperatura <K> 363 353 353 363 373 3.73 

I. PQO.,. Total <A> 15.9 24.2 16.7 21.8 24.4 19.9 

I. P..,O,. Sol. < B )( • > 14.4 21.6 16.3 21. 1 22.3 19.2 

<BIA> X 100 90.6 89.3 97.6 96.8 91.4 96.5 

<•> Solúvel em Acido Citrico 21. na relaçfto 1:100 
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FIGURA 3 - Di!ratogr••• de raioa-x dos insolúveis e• soluçlo de 

de NaDH 150, 200 e 250 Kg/m 3 • 

CG: Crandalita-goyazita; W: Wardita; 

FA: Fluoroapatita;HA: Hidroxiapatita 

I 
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Extraç§o Seletiva do Alu•inio 

A Tabela VIII apresenta os resultados dos ensaios efetuados 

com CaO eM soluçao de NaOH 200 Kg/m~ . 

O CaO na forma de Ca!DH>~ foi adicionado à reação em 

quantidade eatequiométrica ao PeOe presente no minério, de 

maneira a desenvolver a precipitação do fosfato de càlcio e a 

recuperação do aluminio como aluminato de sódio em solução. 

As equaçOes abaixo 

envolvidas no processo: 

representam as provàveis reações 

AlaD~ + 2 NaOH ---> 2 NaAlDQ 

PaD~ + 6 NaOH + 21 HRO ---> 2 Na~PO~ 

6 Na3PO~ 12 HaO + 10 Ca!OH>a -----> 

( 1} 

12 HaD 12> 

Ca.oiPO..,> ... <OH>.., 

+ 18 NaOH + 35 H..,O 13) 

2 NaAlO~ + Ca!OH>~ ---> Ca!AlO~>~ + 2 NaOH (4) 

As equaçOes 

apresentadas. A 

sódio à fosfato 

<1> e 12) devem ocorrer confor•e discussões jà 

reação 13) apresenta a conversão do fosfato de 

na forma de apatita pela reação com Ca!DH>e, 

possibilitando assim somente a extração do AlaD~. Na reação 14 ) 

é apresentada a reação na qual uma parcela não quantificada de 

NaAlOa, pode ser tambem convertida à Ca!AlOe>a pela reação com o 

Ca!OH>a adicionado à etapa de solubilizaçlo. 

O fosfato moido foi adicionado à solução de NaOH contendo 

Ca!OH>a, sob agitação e aquecimento. Os ensaios foram 

desenvolvidos co• a solução de 200 Kg/m 3 na temperatura de 363 K 

e tempo de 60 JWinutoa. ForaJW taJWbém mantid.as as razl5es molares 

entre NaOH/Ala03 e NaOH/PQOe utilizadas nos ensaios anteriores. 

O procedimento de separação e anàlises fora• conduzidos de 

acordo com os ensaiós anteriores. 
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Os resultados da solubilização do AlR0 3 foram da ordem de 

90%. 

TABELA VIII - Influéncia do C aO em solução de Na OH 200 Kg/m 3 e 

da temperatura de 353 K, nas extrações de P,.o,. 

e Al203. 

Razão Tempo X P.,O,. % Al..,O:o 
Molar (minl extra ida extra ida 

A 6.76 88.5 
B 60 4. 19 89.6 
c L 47 BB.7 

A Tabela IX apresenta os resultados das análises de PeDe nos 

residuos. De acordo com os resultados de solubilidade, estes 

residuos podem ser reaproveitados como fertilizantes de 

aplicação direta na agricultura. A Figura 4 apresenta o 

difratograma de raios-x, no qual verifica-se as presenças de 

apetitas com a fração residual da crandalita-goyazita. Da mesma 

forma que os residuos dos ensaios sem Ca<OH>a, estas 

provavelmente sejam as formas fosfáticas solúveis em ácido 

citrico 2%. 

TABELA IX - Análise de P~Oe nos insolúveis da extração seletiva 

do Al~03 em NaOH 200 kg/m3 contendo CaO. 

Razão Molar A B c 

X P,..O, Total (Al 25.2 25.5 23.2 

X P .. Oe Sol. ( B l ( • l 18.8 18.8 17.7 

(8/Al X 100 74.6 73.7 76 . 3 
--··--·· 

<•> Solúvel em Acido Citrico 2% na relaçao 1:100 
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Graus 

FIGURA 4 - DifratograMa de raios-x dos insolüveis em NaOH 200 

kg/~~ contendo Ca<OH>. obtidos no estudo da 

extraç~o seletiva do AleO~. 

CG: Crandalita-goyazita; W: Wardita; 

FA: Fluoroapatita; HA: Hidroxiapatita 

17 1 
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Foa~ato de Sódio 

Os testes preliminares de cristalização do fosfato de sódio 

foram conduzidas por resfriamento lento das soluções. 

Nas condições ambiente, obteve-se UM rendimento maximo da 

ordem de 80Y., com as variaveis ensaiadas para a razão molar C 

<concentraçl!lo de NaOH 200 Kg/lf"). 

Os produtos foram caracterizados por difração de raios-x 

<DRKl, que indicaram a obtenção de fosfatos na forma trissódica 

e hidratada <Na~P04.12HaO> como mostra a Figura 5. 

O fos~ato de sódio é um produto que apresenta várias 

aplicações na indústri~, dentre elas, ~ de d~tergentes, têxtil e 

farmacêutica. É também considerado um fertilizante embora sua 

aplicação não seja recomendada em regiões áridas, por acarretar 

problemas de salinizasão excessiva do solo <11>. 

SoluçAo de Alu•inato de Sódio 

A solução obtida com a separaçl!lo dos cristais do fosfato de 

sódio ou da extração seletiva do aluminio, pode entre outras 

aplicações, ser utilizada como matéria-prima para a obtenção da 

alumina hidratada, cujo processo desenvolve-se por precipitaçl!lo 

( 12>. 

O precipitado é separado por filtração, lavado com agua e 

seco. O filtrado que consiste de uma solução diluida de NaOH 

deve ter sua concentração ajustada aos niveis iniciais, . e ser 

então reciclado ao reatar de solubilização do minério. 
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38 36 34 32 30 

Graus 

FIGURA 5 - Difratograma de raios-x dos cristais obtidos . 

TSP - Fosfato tri-sódico 

CONCLUSOES 

Os testes de aolubilizaçao com NaOH apresentam dados 

positivos que podem viabiliza-lo como processo alternativo . Os 

pontos importantes sao: 

• Altas taxas de solubilizaçao de P.Oe e Ala03 que possibilitam 

a produçGo de fosfato de sódio e do aluminato de sódio como 

sub - produto, e 
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• Utilização dos insolúveis em soluç~o de NaOH como fertilizante 

fosfatado. 

Para uma futura continuidade de trabalho, ficam indicadas 

duas propostas as quais são: 

• Estudo das condições ideais para a cristalização do fosfato de 

sódio; 

• Estudo da purificação das soluções de aluminato de sódio e, 

• Produção de alumina a partir da solução de aluminato de sódio. 
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