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Resumo

cuja função ê converter o urânio ao estado
hexavalente.
O re-extrato obtido do primeiro ciclo é
submetido ao segundo ciclo onde urânio é
extraído com DEPA-TOPO, ácido di-2 etilhexil
fosfôrico - oxido de tri-n-octil fosfina,
em querosene. 0 extrato ê lavado e o urânio
é re-extraido e precipitado em forma de
concentrado comercial. O orgânico esgotado
é então regenerado.

O trabalho teve por objetivo recuperar o
urânio contido no licor fosfõrlco produzido
a partir do concentrado obtido do minério
fosfõro-uranlfero da jazida de Itataia-CE.
O processo proposto consiste de dois ciclos
de extração. No primeiro o urânio é
reduzido ao estado te.travaler.te para, em
seguida, ser extraído pelo solvente OPPA,
ácido dioctíl piro fcsfórico, diluído em
querosene. A re-extração é feita com ácido
fosfôrico concentrado contendo um oxidante

Os resultados dos testes descontínuos foram
satisfatórios, permitindo estabelecer
condições para realização de teste contínuo
em escala micro-piloto.

2. Extração por solvente de
urânio com ácido
dialquilpirofosfórico

1. Introdução
O urânio ocorre em quantidades variáveis
nas rochas fosfáticas. Embora não possa
ser recuperado^diretamente das mesmas, ele
pode ser extraído do ácido fosfôrico, o
qual é obtido por lixiviação da referida
rocha. (1)

O extratante OPPA (ácido di-octilpirofosfórico)
é preparado (2) em laboratório pela
seguinte reação:

Aplicou-se o processo de extração por
solvente ao ácido fosfôrico obtido a
partir do minério fósforo-uranifero de
Itataia-CE, objetivando a recuperação de
urânio.
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0 processo proposto consiste de dois
ciclos de extração. No primeiro, o urânio
é reduzido ao estado tetravalente para,
em seguida, ser extraído pelo solvente
OPPA, ácido di-octilpirosfosfórico,
diluí3o em querosene. A re-extração é
feita com ácido fosfôrico concentrado
contendo um oxidante cuja função é
converter o urânio ao estado hexavalente.
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Onde R

Uma alcoólise incompleta da molécula de
P^Og leva, entretanto, à obtenção de ácido
ofto-, meta- e polifosfóricos além do
desejado pirofosfórico (3). Estes compostos
tem efeito sinergistlco e aumentam a
extração de urânio pelo OPPA (4),

0 re-extrato obtido no primeiro ciclo é
submetido ao segundo ciclo, onde o urânio
é extraído com DjEHPA - TOPO, ácido di-2
etilhexilfosfôrico - oxido de tri-n-octil
fosfina, em querosene, 0 extrato é
lavado, e o urânio é re-extraído e
precipitado em forma de concentrado
comercial. 0 orgânico esgotado é então
regenerado e reciclado.

0 OPPA extrai urânio no estado tetravalente
(5), pelo que, uma redução prévia do
ácido faz-se necessária. A reação de
extração 16) é a seguinte:
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O ácido fosfõrico usado foi processado a
partir do minério de Itataia na Divisão
de Processos do Departamento de Tecnologia
Mineral - CDTN - NUCLEBRAS. A Tabela I
mostra a composição média do ácido e suas
condições físicas.
TABELA I - Composição média do ácido
fosfórico via úmida e condições
físicas antes da extração

A recuperação de urânio do solvente é feita
por meio de ácido fosfõrico concentrado e
um oxidante (H2O7), o qual converte o urânio
de volta ao estado hexavalente.
O solvente OPPA é caracterizado por um
alto coeficiente de extração, mas é
instável, sofrendo hidrólise com o tempo,
na presença de ácidos fortes e a altas
temperaturas. Entretanto, ele é barato e
facilmente manufaturado (5).

Ü

2,38

3°8

•381,20

P

2°5
Fe
At
Ca

3. Trabalho experimental
Inicialmente, foram feitos testes
descontínuos de extração e re-extração
com a finalidade de estudar as diversas
variáveis que afetam o processo e
determinar as melhores condições para o
ensaio continuo.
Posteriormente, realizou-se o teste
contínuo, em dois ciclos, com o objetivo
de estudar o comportamento -Jo sistema.
No primeiro ciclo, o uri 1 1 é extraído do
ácido fosfórico e, em s j *:a re-extrafdo
para uma fase aguosa, r ptio-se fator de
concentração proximo à • . 0 segundo
ciclo tem a finalidade C furificar o
extrato aquoso obtido »-_ y imeiro ciclo.

CONCENTRAÇÃO
(g/D

COMPONENTE

15,20
3,71
4,00

so-

15,05

F

10,75

Mg

1,08

Th

0,12

Índice de Cor*
F.e.m.**
Temperatura

0,32
350 mV
409C

* Leitura de espsetrofotônetro a 408 rm
(Ref.água "O")
** Leitura antes da redução.
(Ref.eletrodo pt/calcraelano)

3.1. Testes descontínu <s
3.1.1 Extração
Os experimentos conslg
fases aquosa • organi
durante um tempo préobtenção do equillbr 1.
separadas e analisad.-

-vara do contato das
.. Após agitação,
tabelecido para
ai' fases eram
para urânio.

Para descrever o sistema, utilizou-se o
coeficiente de extração E° (A), definido
como:
_o . . .

Concentração de A na fase orgânica .__ ,,

e

Utilizou-se colunas d* extração providas
de hélices para agitarào mecânica e
torneiras para desçam*. A temperatura
era controlada por me?- de banho
termostátlco, provido <<s bomba de
circulação. A Figura i mostra uma
fotografia da instalação.

'"' • — — — — — — — — — — — _ _ _ (Eq.3)
Concentração de A na fase aquosa
Esse parâmetro mede a habilidade do
solvente para extrair a(s) espécie(s) a
recuperar (7). A percentagem de extração
é também utilizada:

FIGURA 1 - Fotografia da instalação usada
not testei descontínuos

% Extração »

a

100

í

«s

(Eq.4)

Onde F • A/O é a relação volumétrica
Fase Aquosa: Fase Orgânica.
A Figura 2 mostra a variação do coeficiente
de extração de urânio, E° (U), com a
concentração do solvente. Optou-se pelo uso
de OPPA 101 (v/v), justificado pelo alto
teor de urânio contido no ácido fosfórico
de Itataia em relação AO ácido proveniente
de outras regiões (8,9).
Para que o equilíbrio seja atingido, 4min.
de contactaçao são suficientes, conforme
mostra a Figura 3,

FIGURA 2 - Variação do E° (U) com a
concentração 8e OPPA

FIGURA 4 - Variação da % excração U-0 g com
com
a F.e.m do ácido de alimentação
Fase orgânica OPPA 10% v/v
Temperatura de redução « 609C
ftedutor Fe metálico

í

fj

ftof» « M M M I
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FIGURA 3 - Variação E° (U) cem o tempo de
contato entre as f a s e s .
Fase orgânica: OPPA 10% v/v
Diluente - MCE

FIGURA 5 - Variação do E° (O) com a
concentração 8e TBP no solvente.
Fase orgânica OPPA 10% - TBP
concentração variada

TMW* «• C » M » I Ma|

A medida da força eletromotriz do ácido
(f.e.m.) é uma indicação do estado de
oxidação de urânio (2). Para eficiente
extração, o potencial de redução deve ser
menor que 200 mV*, o que é obtido pela
redução do ácido com cerca de 5g Fe/l
ácido. A Figura 4 mostra o efeito da f.e.m,
sobre a extração de urânio.

»

o

ftdoçOO Volumtfl.ríu OPPA/TBP

O fosfato de tri-nbutila (TBP) é usado em
mistura com o extratante OPPA pois tem
efeito estabilizante ($) sobre a hldrólise
do ácido octilpirofosfórico. A Figura 5
mostra a variação do E? (U) com a relação
volumêtrica OPPA/TBP. Determinou-se o uso
da mistura OPPA 10% - TBP 5% como mais
adequada.

indesejáveis. O OPPA também extrai tório
(11), terras raras e pequenas quantidades
de Ca. A Tabela II apresenta o resultado
de extração de urânio a partir de soluçõei
sintéticas contendo vários contaminantes.
A Figura 6 mostra os dados de equilíbrio
para extração de urânio pelo OPPA 10%.
A capacidade de saturação do solvente
i de 7,6g U-O./i . Para cálculo do número
de estágios teóricos foi utilizado o
método gráfico de McCabe-Thlele (12).
Foram estipuladas as seguintes
concentrações de entrada e salda,
trabalhando com 90% da capacidade de
saturação do solvente»

Os cátions mals.prejudiciais á extração(2)
são: Fe* 3 e At*3, Os fluoretos (10), pelo
grande poder complexante com urânio, são

* *ti«r»nci« - Eletrodo Ft/caloa«lano
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TABELA I I I -
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3 . 1 . 2 Re-Extração
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Foi f e i t a com R3PO4 v i a úmida, contendo
baixo teor de urânio e na concentração de
54% P2O5. O oxidante usado f o i H2O2 57%
(peso).
U t i l i z o u - s e o coeficiente de re-extração
de urânio, S* (U), para descrever o
sistema:
Concentração de urânio na fase
-ÍEq.5)
Concentração de urânio na fase orgânica

FIGURA 6 - Diagrama de McCabe-Thiele
extração

Como fase orgânica inicial foi utilizado
o solvente OPPA 10% - TBP 5% contendo
cerca d e 7,89 0309/1.
A Figura 7 mostra a variação do s j (U) com
a concentração do ácido fosfórico. Altas
concentrações favorecem a re-extração de
urânio do solvente.
FIGURA 7 - Variação d o S* (U) com a
concentração 80 H,PO.

Entrada
(g U,Oa/t)
. Ácido 2,31
, Refinado 0
Salda
. Refinado 0
. Extrato 6,84
A Figura 6 mostra gue sâo necessários 4
estágios de extração para remoção completa
de urânio.
Na extração de urânio com OPPA, a
separação da fases é rápida quando a fase
orgânica é continua. As perdas por arraste
são menores nessa condição. A Tabela III
mostra resultados sobre a velocidade de
separação de fases, continuidade das
mesmas e extração do urânio.

48

Para recuperação de urânio do solvente, ê
necessário oxidá-lo ao estado hexavalente.
A Figura 8 mostra a dependência do S° (U)
con a f.e.n. O potencial de redução Seve
situar-se em torno de 700 B V , sendo o
consumo médio de perôxido de cerca de
1,59 HjOj/l ácido.

Salda
. Refinado 0,2
. Re-extrato 23

FIGURA 8 - Variação do coeficiente de Re
extração con a F.e.m
Fase aquosa refinado 28,6% P 2 °

FIGURA 10 - Diagrama de McCabe - Thiele Re
extração

A Figura 10 «ostra que são necessários 6
estágios para. remoção de urânio nas
condições estabelecidas.

Wt ( mv)

Determinou-se o tenpo de 5 minutos de
agitação para que o sistema alcance o
equilíbrio, conforme ilustrado na
Figura 9.
FIGURA 9 - Variação do coeficiente de Re
extração com o tempo de agitação
Fase aquosa: Refinado 28,6% P 2 °5

3.2. Teste contínuo
Utilizou-se uma bateria de misturadores decantadores, cuja fotografia encontra-se
na Figura 11. Cada misturador está
associado a um decantador constituindo
um estágio. As fases orgânica • aquosa
flueia em contra-corrente. A alimentação
do sistema é feita por intermédio de
bombas que fornecem vazões constantes.
FIGURA 11 - Fotografia da Instalação
asada 1» teste continuo

10

»

20

Ttmpe tf« Agitoffto < min ).

A Figura 10 apresenta o diagrama de
equilíbrio de re-extração. Para o cálculo
do númeic de estágios foi utilizado o
método de McCabe - Thiele e estupuladas
ao seguintes condições:
Entradas (g U3O8/I)
. Ácido
0
. Solvente 6,84
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•í-jçào do teste foraa

l J

_

" " ,ll!*aê extração • 6 de re-extraçao
* "rt-clro cicío' 6 estágio, de extração,

T Sé T-vIqe». 2 de re-xtraçao e 1 d*
regeneração, no segundo.
do^rocesso
FIGURA 12 -

misturados. S
o fluxogram.
a 8 condições
continuo.

ORGÂNICO^CARRESAOr
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£ ? 5 capacidade dos
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*»» U V *"**

. usadas no teste

EXTRAÇÃO L 0 ^ ? . ! 5 ? ^ * ^ ?
6 ESTÁGIOS/

REF*

|

DEM PA 0,3 M - TOPO 0,07» II

TABELA XV - Capacidade dos misturadore» e
decantadores
EXTRAÇÃO 19 CICLO

VOLUME
3

AREA DECANTADOR

a)

te» )

HISTURADORZS
DECANTADORES

65
5S0

88

300
800

124

Devido a ineficiente re-extração, a fase
orgânica continha ainda grande quantidade
de urânio e, com o reciclo, o rendimento
da etapa de extração diminuiu, ficando o
refinado com cerca de 400 ppm de U O / t

400

0 solvente extraiu também pequena
quantidade de Al e Fe, quase todo o Th e
grande parte das terras raras.

RE-EXTRAÇAC 29 CICLC
HISTURADORES
DECANTADORES

Í40
Í000

b)

LAVAGEM
NISTURADORES
DECANTADORES

176
SSO

88

300
800

124

REGENERAÇÃO
MISTURADOR
DECANT ADOR

A Figura 13 mostra os dados de equilíbrio
para essa etapa. Observou-se que,
utilizando-se solvente novo, a extração
de urânio ocorreu eficientemente saindo
um refinado com 5 ppm de urânio.
0 rendimento foi de 99,7%.

124

RE-EXTRAÇÃO 19 CICLO
MISTURA DORES
DECANTADORES

Extração

3P0
800

EXTRAÇÃO ^9 CICLO
MISTURAOORSS
DECANTADORES

compostos húmicos (13) em leito de
carvão ativo, fia seguida, foi feita a
redução com Fe metálico, havendo "^
consumo médio de 8g Fe/I ácido.

Re-Extração

A Figura 14 apresenta os dacíos de operação
Observou-se que o solvente esgotado
continha grande teor de urânio (cerca de
1000 ppm) indicando que o sistema não
estava sendo eficiente para promover a
separação desejada. Houve problemas na
oxidaçâo de urânio, sendo necessária a
adição periódica de H 2 0- nas células, para
manter o potencial de oxidaçâo adequado.

3.2,1 Primeiro Ciclo

Posteriormente, para evitar a diluição do
ácido e distúrbios no controle das vazões;
a oxidaçâo passou a ser feita com lvC'103
sólido.

o ácido fosfórico * aer proceaaado foi
inicialmente aubmetldo â adaorção de
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TABELA V - Condições operacionais do processo de extração de urânio em dois ciclos
19 C 1
EXTRAÇÃO

FE-EXTRAÇflO

0,35

TAXA DE ALIMENTAÇÃO, Ò/Â

29 C ][

C L 0

EXTRAÇÃO

LAVAGEM

3,46

1,23

2

C L O

RE-EXTRAÇAO RBGENERACft)

1,778

8
2

VAZÃO DE FASE AQUOSA, A (m£/min.)

61,3

6,2

13

3

9

VKZÍO DE FASE ORGÂNICA, Ó (ml/min.)

21,3

21,3

16

16

16

16

RELPÇfiO DE FASE NOS MISTURADORES O/A

1,2

0,67

1.23

0,67

0,5

1,2

2

5

2

6,75

-

26,5

-

16

TEMPO DE RESIDÊNCIA NOS
MISTURADORES, T ( m i n . )

KMIST.1(U2

9

2ÇMST. 9 , 6 1
19MIST. 23,86

RECICLO DE FASE AQUOSA,

ft, (mi/min.)
RECICLO DE FASE 0RGSNICA,Rota I/min)

52,4

-

-

-

RAZÃO DE RECICLO

2,46

4,27

-

2

29MIST. 24,72

11
-

KMIST.2,65

5,5

2ÍMIST.2,75

NUMERO DE ESTÁGIOS, n
TEMPERATURA (<?C)

4

6

6

3

2

1

40

40

30

26

40

40

FIGURA 13 - Dados de operação continua
Extração - Segundo Período
FASE OR6ÂNICA O • 22 ml /min

1.120

1,240

I.C60

3,400

6,700

1,16
0,69
0,0082
0,900

1,57
1.47

1.03
0.54

1,71
0,81

—

—

0,81
0,54
0,022
1,110

0,379
381,20
25,22

6,66
1,030
0,240

_

0,422
25,37
7,14

0,373

1,197
23,42
6,91

23,16
6,81

2,36
973,24
29,10
6,81
1,033
0,315

r*SE âOUOS* At 61,4 ml/min
LE6ENDA:

U,Oa ( j / l )
ft
Al

(«/D

Ce
T»
Houve extração de At e Fe, enquanto os
demais elementos presentes (Ca, Th, YeVb)
foram re-extraldos em grande parte.

Para a realização desse segundo ciclo não
foi necessário um estudo das variáveis em
testes descontínuos, visto ser um processo
bem conhecido e estudado na Divisão de
Processos do CDTN - NUCLEBRAS, estando as
condições mais adequadas já estabelecidas
(14).

3.2.2 Segundo Ciclo
Utilizou-se o extratante D2EHPA 0,3N (ácido
ái-d etllhexilfosfórico) modificado pelo
TOPO 0,075M (oxido de tri-n-octilfosfina)
diluídos em querosene.

O D^KHPA - TOPO é bastante seletivo para
urânio, pelo que obtém-se uma fase aquosa

51

FIGURA

14 - Dados de operação continua
Re-extração

FASE ORCANICA O • 22,0 mi/ml»
«,•00

7,500

6,900

6,100

9,4»!

Z.9I4

1,100

0,t«

3,52
0,93

1,10
0.95

0,96
0,62

S.20
0,63

1.13
1,10

0,025

1,19
1.35
C.0I2

0,960

0,900

0,26
0,060

0,07

o.ec

0,010

GE0
19,971

17,327

20,321

22,416

649,23
17,10
11.42

25,34
11,73

19,400

17,10
10,98

17,59
11,73

6,400

OJ067
881,93
17,76
13,13

17,69
12,26

0,093

0,13*

0,480

0,690
•

0,86
0,198
LE6EN0A:

U308 (t/l)
PO U/l )
g/l)

Co

0,20
0,023

FASE AQUOSA Â« 6,3 ml/min

( S/l
i/l

Th
(«/<)
9/0
Y203 (g/l)
/)

purificada, que é posteriormente submetida
a precipitação de urânio.

equilíbrio de extração. Houve um rendimento
de 99,95%.
0 solvente foi em seguida, lavado para a
remoção de ácido fosfórico co-extraldo.
A Figura 16 mostra os dados de equilíbrio
dessa etapa, onde observa-se que não
ocorre perda de urânio.

A fase aquosa de alimentação sofre,
inicialmente, uma diluição para diminuir
a concentração de fosfato (de 54% a 291
P^Oj). A Figura 15 apresenta os dados de
FIGURA 15 - Dados de operação continua
Extração - Segundo ciclo
FASE OMCÃNICA

0,0029

0,025

0,034

0,006
LE6CKDA:

Ó • 16 ml / mi»

0,046

0,060

0,24»

1,387

0,310

1,710

UjO, ( f / 1 ) .

6,700

FASE AOUOSA

FIGURA 16 - Dados ds operação contínua
Etapa de lavagem

11,300

13,910

A • 15 m l / nin

A re-extração foi feita com solução de
carbonato de amõnio 0,3M, objetivando a
produção de um re-extrato líquido de
TUA (trl-carbonato de uranil e amõnio),
contendo 22g U3O8/1.

r«tt «ntaiu k • • mim»

—^—N.-.
f
\
[ 3 )
\.
JL—
^—^

Nessa etapa e importante o controle do pH
na faixa de 6,2 - 8,5, posto que, pira
valores abaixo de 8,2 nao se obtém boa
extração e, para valores acima de 8,5,
ocorre a precipitação de urânio e ferre.
A FigUra 17 apresenta os dados de
equilíbrio para essa etapa. Houve um
rendimento de 99,34%.
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FIGURA 17 - Dados de operação continua
Rc-extração Segundo ciclo
Ôj • « ml/ min

O « 16,86 ml/mia

11,3

0,073

(HM 4 ) 2 C0j
22.0C

0,3 M

4,50

*f • 8,14 ml/min

*l • 9 ml/min
LEGENDA:

0 solvente esgotado sofre um tratamento
com H^S04 10% p/p, pois o D2EHPA
encontra-se em forma de sal de amônio,
devido ã reação com carbonato na etapa
antericr, e d e w ser regenerado antes
de seu reciclo. Nessa etapa, há um
descrêscimo de volume no fluxo de orgânico
relativo ao aumento obtido na etapa de
re-extração, onde ocorre a solvatação do
solvente. A fase aquosa sofre uma diluição,
devido ã água de solvatação contida no
solvente. A Figura 18 mostra os dados de
equilíbrio de regeneração.

4. Conclusões

FIGURA 18 - Dados de equilíbrio - Etapa
de Regeneração

O solvente não é seletivo para urânio,
extraído também grandes quantidades de
tório, terras raras e lons férricos.
A solução aquosa concentrada em urânio,
obtida no primeiro ciclo, contém pois,
grande quantidade de impurezas e
necessita ser submetida a segundo ciclo
de extração para purificação.

As soluções orgânicas do ácido
octilpirofosfórico (OPPA), diluídas em
querosene, podem ser usadas eficientemente
para extrair urânio de lixlvias fosfõricas.
O extratante usado é barato e facilmente
preparado em laboratório a partir de
materiais simples, embora a mistura
resultante seja complexa e de difícil
análise.

ten
MM

«Mt
0*T» *>. « . « « / « I .

it.ri

A re-extração com ácido fosfõrico
concentrado e um oxidante é possível,
embora no teste continuo, não tenham
sido obtidas as condições mais adequadas
para esgotar o solvente. Nas condições
estabelecidas, são necessários 8 estágios
de equilíbrio para eficiente re-extração
de urânio. Sua oxidação ê um fator
critico e deve ser muito bem controlada.

«,«0,

0,110
0,»t«

k-tpo «/•»

• t.tt « / « •

U H m • u,o, ( «A )

0 segundo ciclo com D^EHPA - TOPO
mostrou-se eficiente, permitindo produção
de um concentrado de urânio dentro das
especificações estabelecidas.

O re-extrato foi neutralizado coir. H2SO4,
havendo desprendimento de C0'£- Bn pH
controlado na faixa de 2,5 - 3, houve a
precipitação do peroxido de urânio, e os
teores de seus principais componentes
encontram-se abaixo especificados.
Nenhuma impureza ultrapassou os limites
estabelecidos para concentrados comerciais
de urânio.
Peróxido de urânio - seco 110°C
81,36%
0,15%
1,48%
0,11%
0,031

°3°8

<0,001%
0,0016%
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