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RESUMO

Foi realizado um estudo experimental da precipitação

do peróxido de uranilo (UO,,.xH2O) a partir de um reextrato ura

nlfero industrial. As experiências foram feitas em um reator

descontínuo, em escala de laboratório. O principal objetivo foi

avaliar a precipitação pelo perõxido de hidrogênio como alter_

nativa ao processo convencional de precipitação do diuranato de

amônio.

A solução uranífera tinha a seguinte composição, em

gramas por litro: 53,46 Ü3O8, 48 Na, 24CÍ., 98 SO,,, 0,041 P0v ,

0,003 V2O5 , 0,004 Mo, C,049 Fe, 0,043 Zr; pH = 1.

0 trabalho experimental foi conduzido de acordo com

um plano fatorial, com o objetivo de avaliar os efeitos das

seguintes variáveis (nos respectivos intervalos de variação â

dotados) sobre o processo:

A - pH inicial: 1,00 - 2,00

B - pH de precipitação: 3,00 - 4,00 (2,50 - 5,00)

C - relação H202/U0*
+: 0,151 - 0,227

As respostas foram medidas em termos das variáveis se

guintes:

Rj - eficiência de precipitação do U (a 2 e 4 hs)

Rj - conteúdo de U nos precipitados

R^ - distribuição de impurezas nos precipitados.



Os resultados indicaram que:

(i) De um modo geral, o processo é bastante satisfatório nas

condições estudadas.

(ii) Dependendo das condições, é possível se alcançar eficiêri

cia de precipitação maiores que 99,9% com tempos de prec_i

pitação de 2 hs.

Os precipitados apresentam teores de U30e em torno de

99% aj.ós calcinação (900QC) , e os níveis de impurezas situam-

se abaixo dos limites pai_ i* ' So de penalidades estabeleci-

das pelas normas da ASTM e da Allied Chemical. Os precipita

dos são constituídos de grandes agregados de cristais com diâ_

metro de 1-4 ym, apresentando boa filtrabilidade, alta veloci^

dade de decantação, e boa fluência (quando secos).



ABSTRACT

An experimental study on the precipitation of uranyl

peroxide (UOlt.xHaO) from a uranium process strip solution has

been carried out. The runs were performed in a batch reactor,

in laboratory scale. The main objective was to assess the

possibility of the peroxide route as an alternative to a

conventional ammonium diuranate process.

The process solution had the following composition,

in grams per liter: 53,46 U3O8# 48 Na, 24 CÍ., 98 SO,,, 0,041 P0w

0,003 V2O5, 0,004 Mo, 0,049 Fe, 0,043 Zr, pH = 1.

The experiments were conducted according to a factorial

design, with the aim to evaluating the effects of the following

variables (within their corresponding ranges of variation) upon

the process:

A - initial pH: 1,00 - 2,00

B - precipitation pH: 3,00 - 4,00 (extended to 2,50 -

5,00)

C - H203/U0^
+ ratio: 0,151 - 0,227

The following response variables were measured:

Rj - efficiency of U precipitation (at 2 and 4 hs)

Rj - content of U in the precipitates

R, - distribution of impurities in the precipitates



The results indicated that:

i) Overall, the process works very satisfactorily over the

studied range of conditions.

ii) Depending upon conditions, it is possible to achieve levels

of Ü precipitation efficiency greater than 99,9% in reaction

times of 2 hs.

The precipitates reach grades around 99% U3O8 after

calcination (900QC), and impurities fall well below the limit

for penalties established by the ASTM and the Allied Chemical

Standards. The precipitates are composed of large aggregates

of crystalites of l-4um, are fast settling and filtering, and

are free-flowing when dry.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

Atualmente, a maior parte do urrnio oriundo de plari

tas hidrometalurgicas de extração e/ou refino ê obtida sob a

forma de produtos comercialmente conhecidos como diuranatos.

Entre estes, o mais produzido em escala mundial - e também o

mais produzido no Brasil - é o diuranato de amõnio (DUA). De

fato, este tipo de concentrado de urânio 1*) apresenta diversas

vantagens em relação aos demais diuranatos (de sódio, de magmi

sio, etc), particularmente um maior grau de pureza. Estes fa

tos, aliados ao baixo custo da operação de precipitação, têm

viabilizado a grande produção mundial de DUA.

Mesmo assim, o DUA ainda apresenta diversos inconv£

nientes, o principal deles relacionado com os teores de im

purezas presentes nos concentrados. O pH final de precipitação

do DUA é usualmente 7,0 - 7,5; nestas condições, um bom nú

mero de impurezas metálicas catiônicas sofre hidrólise e tende

a coprecipitar sob a forma de hidróxidos dos respectivos m£

tais. Problemas adicionais estão relacionados com teores de

outras impurezas, como fosfato e sulfato. Se o DUA pudesse

ser precipitado em pH mais baixo, haveria uma diminuição dos

(*) São usados como sinônimos os termos concentrado (de urânio)

e "yellow-cake", que são designações comerciais para os

precipitados de urânio produzidos industrialmente.



teores de impurezas metálicas catiônicas e de fosfato no con

centrado. Entretanto, tais tentativas não dão bons resultados;

por um lado, em pH mais baixo (faixa ácida) o DUA é mais solú

vel, o que limita a eficiência de precipitação; por outro 1&

do, o material cristalino que se forma em tais condições (tipjL

camente, pH = 3,5 - 5,0) corresponde em grande parte ao sulfji

to básico de uranilo, o que implica em níveis proibitivos de

sulfato no precipitado. Portanto, mesmo que num primeiro está

gio seja adotado um pH tão baixo quanto 3,5, o pH final de pre

cipitação forçosamente ficará em torno de 7,0 - 7,5, de modo

a diminuir o teor de sulfato do precipitado. Persiste então o

problema da coprecipitaçao de diversas impurezas.

Outros inconvenientes estão relacionados com as pro

priedades físicas do DUA. 0 precipitado é marcadamente amorfo,

de decantação lenta e baixa filtrabilidade; apresenta tendên

cia a se aglomerar quando da secagem, e a formar torrões quõjn

do da calcinação.

O esforço de pesquisa desenvolvido tem conduzido a

processos contínuos e multi-estágio de alta eficiência de prec_í

pitação; pesquisas sobre composição, estrutura e propriedades

do DUA têm permitido uma otimização da qualidade do produto.

Mas ainda assim, persistem em grande medida os inconvenientes a

cima mencionados, particularmente no que se refere aos teores

de impurezas. Isto tem suscitado a busca de processos alterna

tivos que, além de apresentarem elevada eficiência de precip_i

tação, sejam mais seletivos em relação âs impurezas. Esta bus



ca tem se intensificado no mesmo passo em que têm evoluído as

normas e especificações vigentes para aceitação de concentrados.

De fato, as especificações para concentrados de ura

nio têm se tornado gradativamente mais restritivas, particula£

mente no que se refere aos teores de impurezas no produto. A

política internacionalmente adotada é a de aplicar penalidades

a concentrados cujos teores de impurezas excederem certos limi

tesf e de rejeitá-los quando esses teores excederem tolerãn

cias máximas fixadas (vide Capítulo 3, Tabelas 3.1 e 3.2). Nor;

malmer.te, os concentrados oriundos de plantas de beneficiamento

de minérios e extração h.idrometalúrgica precisam ser submetidos

a um processo posterior de purificação (ou refino), para que

se tornem adequados â conversão a UF6, etapa necessária para

o processo de enriquecimento de urânio. Nesta seqüência de

operações, as restrições quanto â presença de impurezas vão se

tornando mais críticas. Por outro lado, quanto mais puro o

"yellow-cake" produzido na etapa de extração, menos oneroso se

torna o processo de refino até o grau de pureza nuclear (isto

é, apto para a conversão a UF6). 0 esforço de pesquisa se dirjl

ge então para o desenvolvimento de processos com elevada efi

ciência de extração e seletividade, de modo a minimizar os

custos com o refino.

Na busca de produtos maic puros, têm-se destacado as

pesquisas sobre a precipitação do urânio pelo peróxido de hi_

drogênio, cujo produto é o peróxido de uranilo . A precipi

(*) Neste texto é adotada a sigla POU(peróxido de uranilo).



tação é conduzida em pH ácido (tipicamente, 2,5 - 4,0). Este

fato, aliado à grande afinidade do peróxido pelo ion uranilo,

torna o processo muito mais seletivo que aquele de produção do

DUA. Ademais, o POU é um precipitado de natureza marcadamente

cristalina, de elevada velocidade de decantação e boa filtrabi

lidade; o precipitado seco é bastante fluente, o mesmo oco£

rendo com o produto de calcinação (U3O8). Os únicos subprodu-

tos de calcinação são oxigênio e água. O produto tem um grau

de pureza compatível com as especificações pára concentrados ,

podendo em alguns casos estar completamente isento de penalida

des.

0 principal fator que desencorajava o uso corrente

da precipitação do POU era o preço dos reagentes (especificameri

te, do H 20 3). Esta tendência tem sido revertida em anos mais

recentes e várias plantas já produzem o POU com vantagem (em

relação ao DUA). Dois aspectos devem ser considerados em rel£

ção ao fator custo.

O primeiro aspecto relaciona-se com as especificações

de pureza de concentrados de urânio. Assim, a precipitação do

DUA tinha, em vários casos, a sua vantagem econômica anulada

pelas penalidades incidentes sobre o produto, em virtude dos

teores de impurezas. Os custos de uma operação de precipita

ção só são realisticamente estimáveis quando computadas as pena

lidades. Eventuais custos de penalidades são tão efetivos quan

to os custos da pauta de insumos. Este mecanismo de taxação

de concentrados impuros é, de fato, uma forma de amortizar os



custos com o refino.

O segundo aspecto reside no fato de que a avaliação e

conõmica da operação de precipitação (assim como de qualquer

operação ou processo unitário dentro de um processo global) não

deve considerar apenas os insumos e equipamentos para aquela

operação isoladamente. Deve-se considerar as repercussões que

uma determinada escolha terá nas operações precedentes e subse_

quentes. Processos de precipitação mais seletivos podem tolts

rar níveis mais elevados de impurezas nos reextratos, o que

aumenta a tolerância em relação aos circuitos de extração por

solventes e reextração. Por outro lado, precipitados mais

decantáveis, filtráveis, de melhor secagem, calcinação, fluêri

cia, etc, simplificam o trabalho nas operações subsequentes, e

tudo isto tem implícito um fator custo, tanto operacional quari

to de capital.

Foi este contexto que motivou o presente trabalho so

bre a precipitação do urânio pelo peróxido de hidrogênio. Toda

a parte experimental foi desenvolvida usando-se um reextrato u

ranífero proveniente da planta hidrometalurgica do C.I.P.C./

NUCLEBRÂS (Complexo Industrial de Poços de Caldas, MG).

Houve o cuidado de não permitir que a atenção dedicada

ã parte experimental viesse em detrimento de uma revisão teó

rica mais detida do problema. 0 que motivou tal revisão foi o

seguinte fato: as referências disponíveis consistem, de um mo

do geral, de trabalhos de pesquisas aplicada, de natureza prá

tica, tratando diretamente da precipitação do POU; por outro

lado, há um número de trabalhos de pesquisa fundamental sobre



sistemas uraníferos aquosos; entre os trabalhos de um tipo

e de outro hâ um hiato considerável. Não seria possível, evi

dentemente, preencher tal hiato numa simples "revisão biblio

gráfica". Procurou-se apenas redigir capítulos de revisão bus

cando informações em trabalhos de uma natureza e de outra, res

pectivamente, com o mero intuito de apresentação sumária (Capí

tulos 3 e 4). Esta apresentação é precedida de uma revisão -

também sumária - do processamento hidrometalúrgico de minérios

e concentrados de urânio, de modo a situar, neste contexto a

brangente, a etapa de precipitação.

0 trabalho experimental foi desenvolvido em escala de

laboratório, com um sistema de precipitação descontínua (em bâ

telada). Procurou-se tirar o máximo proveito de informações

obtidas por outros pesquisadores, particularmente na seleção das

variáveis a serem estudadas, a saber: pH inicial, pH de preci

pitação e maturação do precipitado, e quantidade de H202 (rela

çâo H3O2/U3O8). A temperatura foi fixada em 30QC para todas

as experiências.

Testes preliminares foram realizados para verificação

da reprodutibilidade experimental e da influência da velocidci

de de agitação. As experiências definitivas foram realizadas

segundo um plano fatorial com as três variáveis referidas, com

dois níveis para cada variável. Experiências no ponto central

do espaço fatorial foram utilizadas para avaliação do erro

experimental.



As variáveis foram estudadas em seus efeitos sobre

a eficiência de precipitação (percentagem precipitada em,U3O8),

e sobre os teores em Ü3O8 e de impurezas no precipitado. A

observação da eficiência de precipitação foi feita em tempos de

precipitação de 2 e 4 horas, mediante determinação espectro fotome

trica do urânio remanescente na fase aquosa.

A execução desse planejamento estatístico permitiu que

se chegasse a conclusões gerais sobre o efeito das variáveis

estudadas na região definida pelo plano fatorial. Com base nej>

sas conclusões, foi planejada uma série adicional de experiên

cias, numa tentativa de aproximação do ponto ótimo dentro da

região considerada, e também para verificar o efeito das varia.

veis - particularmente do pH de precipitação - em pontos exter

nos aos níveis fixados no fatorial.

0 conjunto dos dados obtidos experimentalmente é apre

sentado e discutido no final deste trabalho. São apresentadas

conclusões e sugestões para trabalhos posteriores, inclusive no

que se refere ã precipitação contínua com reciclagem de sóljL

dos (sementes).
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CAPITULO 2

PROCESSOS DE PRODUÇÃO E REFINO DE

CONCENTRADOS DE URÂNIO

O objetivo deste capitulo é situar a precipitação do

peróxido de uranilo no contexto da extração hidrometalúrgica do

urânio. Não há qualquer pretensão de se fazer um apanhado sis

temático de todos os processos e técnicas envolvidos. Vários

bons livros já foram publicados abordando detalhadamente os

fundamentos do assunto' '; a estes se somam diversos relato

rios com caráter de revisão dos processos e técnicas convencio

nais ) e de atualização sobre, os novos desenvolvimentos no

setor . Mais especificamente, a prática industrial de

precipitação de "yellow-cake" tem sido objeto de alguns trabja

lhos de revisão Estas referencias compõem um bom ro

teiro introdutório ao tema do presente trabalho: produção de

POU.

Os maiores esforços de desenvolvimento têm sido aplica_

dos na etapa de purificação e concentração dos licores de lix̂ L
(6,9/ 1»)

vizaçao (vide Figura 2.1)' ', que envolve as operações de

troca iônica e/ou extração por solventes . Ao desenvolvimeii

to de resinas trocadoras têm se seguidos estudos visando sist£

mas ótimos de eluição ("elution") e regeneração das resî

nas . No caso da extração por solventes, que é a operação

(*) São usualmente adotadas as siglas:

IX - troca iônica

SX = extração por solventes



de purificação mais usada mundialmente e a única atualmente

praticada no Brasil, o desenvolvimento de extratantes orgânicos

tem sido acompanhado de estudos de vários sistemas de lavagem

("scrubbing") dos solventes carregados - para remoção de impur£
,6,0,26) _ m _

zas especificas e de reextraçao do urânio para uma

fase aquosa mais pura e concentrada. Diversas combinações das

operações de IX e/ou SX e das respectivas técnicas desenvolvi

das, deram origem a vários procesos (e siglas: processos Amex,

Dapex, Eluex, Purlex, Bufflex, etc), numa busca de adaptação às

diferentes composições químicas e concentrações presentes nos

licores de lixiviação, vale dizer, busca de adaptação ãs espe_

cificidades de cada ocorrência mineral. A extração por solven

tes também encontra aplicação nas plantas de refino, nas quais

concentrados impuros são redissolvidos, a solução submetida a

purificação via SX, e em seguida feita a reprecipitação, obteri

do-se concentrado com grau de pureza nuclear, isto é, apto pa
(9-12, l*, 15)

ra a conversão a UFg, para enriquecimento .

Outra etapa passível de desenvolvimentos visando produ_

tos mais puros é a precipitação, sob a forma de "yellow-cake",
( 9 - 1 2 , !•», 1 5 ) .

do urânio contido nos eluatos ou reextratos

precipitação deve atender a dois requisitos básicos: o rendî

mento ou eficiência (isto é, a percentagem de urânio recupera^

do), e a seletividade. As plantas mais modernas trabalham com

eficiências da ordem de 99,7 - 99,9%, e este é o primeiro r£

quisito a ser atendido por qualquer desenvolvimento novo. No

que se refere a seletividade, os requisitos são estabelecidos

pelas normas de pureza de concentrados (vide Capítulo 3, Tabe_

Ias 3.1 e 3.2). Um terceiro requisito deve ser acrescentado,di^
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zendo respeito às características físicas do precipitado (granu

lometria e distribuição granulométrica, morfologia, estabilida

de térmica, etc) , que condicionam parâmetros operacionais impor_

tantes, como a velocidade de decantação, filtrabilidade, fluên_

cia do concentrado seco e do produto calcinado, tempo, tempera

tura e subprodutos de calcinação, etc.

Seguem-se algumas anotações breves, para precisar al̂

guns dos pontos acima colocados.

2.1 Notas sobre o Processamento Hidrometalúrgico de Minérios

de Urânio

A extração de urânio a partir de minérios convencio

nais (i.e., não fosfáticos) está esquematizada na Figura 2.1.

Minerais típicos são a uraninita (mistura do UO2 com o seu

produto de oxidação, UO3) a pechblenda (composição semelhante

à da uraninita), e minerais secundários, como o uranofano
/6,8,19»

Ca(UO2)2 (SiO,)2 (OH)2.5H2CT '. O diõxido de urânio, UO2,de

cor negra, é de difícil solubilização em meio ácido ou alcali

no; o trióxido amorfo, U03, de cor amarela, é bastante
 s°lú

vel em ácido. A lixiviação requer, portanto, a conversão de

U* + a U* +. Na grande maioria dos casos é empregada a lixivia_

ção ácida e o reagente normalmente usado é o ácido sulfúrico.

A lixiviação alcalina é usada apenas no caso de minérios com al̂

to teor de carbonato, que torna proibitivo o consumo de ácido;

o agente lixiviante usual é uma solução de carbonato-bicarbona-

to de sódio * '*
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( MINÉRIO )

COMENTÁRIOS:

COMINUIÇÃO
(BRITAGEM, MOAGEM)

— —1

1
f

BENEFICIAMENTO

(CONCENTRAÇÃO FÍSICA]

LIXIVIAÇÃO

(ÁCIDA OU ALCALINA)

SEPARAÇÃO
SÓLIDO/ LÍQUIDO

PURIFICAÇÃO:
- Extração por Solventes

- Troca tônica

-Re-Extração
- Eluiçoo

PRECIf

(cONCEI

i S
1

MTAÇÃO

NTRADO)

PRECIPITAÇÃO
DIRETA

OPERAÇÕES DE TRATAMENTO
QUE DEPENDEM DA

y COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA
E DA QUANTIDADE DE

MINÉRIO.

OPERAÇÕES DE EXTRAÇÃO
, QUE DEPENDEM DA

QUANTIDADE DE URÂNIO E

DA QUALIDADE DO

PRODUTO.

Figura 2.1. Fluxograma esquemático das etapas do tratamento

hidrometalúrgico de minérios convencionais de

urânio.
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O fluxograma de um processo convencional com lixivia_

ção ácida é apresentado na Figura 2.2. O minério selecionado

é britado B moido a úmido; a polpa é alimentada ao circuito

de lixiviação.

2.1.1. Lixiviação

* A lixiviação dos õxidos com ácido sulfúrico procede

de acordo com as reações seguintes

ÜO3(s) + 2H

2 +

uo2 +
2-

UO2S(\
2-

2- 2-
UO2(SO,,)2

U02 + H20

UO SO

ÜO2(SOJ2"

• U02(SO*),

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

seja:

Como o U não é solúvel, é necessário oxidá-lo, ou

U 0 2 - 2e •+
2 +

(2.5)

A reação de oxidação pode ser complexa, e em solução á

cida é rapidamente conseguida na prática pela presença de

ions férricos na solução:

UO2(s) + 2Fe
3+ 2+

U02
2Fe

2+
(2.6)

2 +
Para que prossiga a dissolução do U02 , o Fe tem que ser con

tinuamente convertido em Fe e isto implica no consumo de á_

cido e de agente oxidante. Tradicionalmente, o agente oxidaii

te mais usdo é a pirolusita (MnO2)• vários outros oxidantes
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A6UA

H,SO«

SOLVENTE
(ALAMINA)

•

MINÉRIO )

BRITAGEM

MDA6EM

| LIXIVIAÇÃO

OXIDANTE

FILTRAÇÃO | ~( REJEITO )

J
| EXTRAÇÃO | •»( EFLUENTE)

1 REEXTRAÇÃO
( Not

NH,

NoCI • H,S04

ou
-»- (NH«)tS04

I
NH40H

ou

PRECIPITAÇÃO

( CONCENTRADO)

Figura 2.2. Fluxograma simplificado da extração hidrometalúrg_i

ca de urânio - Processo convencional com lixivia-

ção ácida.
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têm sido usados e estudados, tais como oxigênio, H2O2 , NaC103,

e ácido de Caro (ácido monopersulfürico, H2SO5); pesquisas fo

ram feitas, visando a substituição do MnO2 pelo ácido de Caro
(20-22%

em plantas australianas1 '.As reações sao, respectivamente:

2+ + 3+ 2 +

2Fe + MnO2 + 4H • 2Fe + Mn + 2H2O (2.7)

2Fe2 + H2SOS + 2H
+ • 2Fe + H2SO^ + H20 (2.8)

O papel desempenhado pelo ion férrico na dissolução á

cida do UO2 é muito importante; ele pode ser considerado como

um catalizador de transferência eletrônica. Nem mesmo oxida ri

tes poderosos, como é o caso do H2SOS, seriam capazes de oxidar

o ÜO2 a velocidades praticáveis industrialmente* '

As variáveis que afetam a lixiviação ácida sâo a com

posição mineralógica, granulometria, densidade de polpa, temp£

ratura, acidez e potencial redox do meio. O consumo de ácido

relaciona-se não apenas com o teor do minério, mas também com

a constituição da ganga. Calcita, dolomita, magnesita e si de ri.

ta reagem prontamente com ácido sulfúrico a baixa temperatura e

baixa concentração de ácido. Sulfetos, ferro metálico, al̂

guns fosfatos, molibdatos, vanadatos, óxidos, fluoretos, etc.

também consomem ácido e contaminam as lixívias à medida que

são aumentadas a temperatura e a concentração de ácido '

Na lixiviação alcalina com carbonato-bicarbonato de só

dio, os minerais oxidados de urânio são prontamente solubiliza^

dos, mas os minerais contendo urânio tetravalente requerem u

sualmente longos tempos de lixiviação em meio oxidante e elevei
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das temperaturas para serem dissolvidos '. Além de seleti

va, e até por isso mesmo, a lixiviação com carbonato permite a

precipitação de um "yellow-cake" de razoável pureza diretamente

a partir do licor de lixiviação (Figura 2.1)* . As re£

ções básicas da lixiviação com carbonato são :

ÜOj(s) + 3CO23~+ H20 - 11102(0)3)^+ 20H~ (2.9)

ÜO2(s) + _L_ o2 + 3CO3~ + H20 -"[Ü02(C03) 1*~ +
2 3

(2.10)
20H

As reações 2.9 e 2.10 são reversíveis. O bicarbonato

é então adicionado â solução de lixiviação para tamponá-la e

evitar a reprecipitação do urânio dissolvido mediante reação

com o íon hidroxila. Este ion é neutralizado pelo bicarbona^

to<6>:

OH" •+ CO3" + H2O (2.11)

0 agente oxidante mais usado é o oxigênio. A lixivia

ção sob pressão (em autoclaves) é praticada em plantas mais mo

dernas '; as maiores temperaturas e pressões permitidas

por essa técnica aceleram a dissolução do UO2 e melhoram o

rendimento da lixiviação.

Carbonato de sódio é consumido não apenas na complexa^

çao do UO2 mas também com componentes da ganga, como sulfetos

e sulfatos; a temperaturas e pressões mais elevadas, pode
/6i 3 3)

reagir com componentes ácidos, como silica e alumina
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Nos processos em que é praticada a precipitação direta

a partir da lixivia, o excesso de bicarbonato é primeira neu

tralizado com soda cáustica; em seguida, é adicionado um ex

cesso suficiente para precipitar diuranato de sódio (vide item

2.1.3).

2.1.2. Purificação (Extração por Solventes/Reextração)

Após a filtração (Figura 2.2), a lixivia ácida conteri

do os sulfato-complexos de uranilo e clarificada e introdva

zida no circuito de extração. Em processos deste tipo, os

extratantes orgânicos mais usados são os derivados de aminas

de cadeias longas, mediante a reação dessas aminas com um áci

do inorgânico. Entre estes extratantes aniõnicos, destacam-se
í"""8)atualmente as marcas comerciais Alamina 304 e Alamina 336 .
í6'8) •Uma reação típica de extração com Alamina 336 e a seguinte '*

4 R3 NHCÍ. (org) + U02 (SOJ 3"^-^(R3 NH) ̂  UO2 (SOJ (org) +

+ 4CJl~ (2.12)

A reextração é feita com solução de NaC£ , cem pH

ajustado com H2S(\ . Uma das alternativas é a extração com

NH3 + (NH,J2 SO,, .

O tipo de sistema usado na reextração repercute direta

mente na etapa seguinte, de precipitação, já que define o meio

no qual estará dissolvido

rídrico, sulfúrico, etc).

no qual estará dissolvido o U02 (meio predominantemente cl£
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2.1.3. Precipitação

Nesta etapa se obtém o concentrado de urânio. Há v£

rios tipos de concentrados comerciais, sendo mais comuns aque_

les referidos como "diuranatos" (vide Cap. 4, Item 4.2). S£

guem-se alguns deles, com as fórmulas simplificadas e respe£

tivas siglas:

- diuranato de sódio, Na2U2O7 , DUS

- diuranato de magnésio, MgU2O7 , DUMg

- diuranato de amônio, (NHk) U2O7 , DUA

O DUA é atualmente o concentrado mais produzido indus

trialmente, tanto em plantas de extração como em plantas de

refino, neste último caso como composto de urânio com grau de
/ I O , 1 3 - 1 8 »

pureza nuclear* ' . Simplificadamente, a precipitação
(13/16.

do DUA pode ser representada pela reação seguinte ':

2 + +
2 U O 2 + 6 N H ^ O H * — ( N H J Ü 2 O 7 1 + 4 N H ^ + 3 H 2 O ( 2 . 1 3 )

2

2 +

Considerando o U02 dissolvido em meio sulfurico, esta

ção pode ser reescrita assim:
2UO2 (SOJ 3 + 6NH,,OH ^ ^ (NHlt)2 U2O7 ++ 2(NHJ

l'4 SO,, + 3H2O (2.14)

A composição química e as propriedades físicas do DUA

mudam com o pH de precipitação. Várias composições de uran£
, 3 < » / 3 5 »

tos de amonio tem sido reportadas ', com diferentes rel£
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ções NH3:U, mas o diuranato (NHW)2U2O7 provavelmente nunca exis

te em solução aquosa* . 0 termo "diuranato", portanto, nao

passa de uma denominação comercial.

As equações 2.13 e 2.14 não têm significação mecanísti_

ca; são apenas expressões de balanços de massa. Stuart e
|35i

Whateley 'descrevem o DUA como um sistema contínuo de fórmu

Ia UO (OH) (ONH,,) x.mH2O, com x variando de 0 a 0,7. Segun

do eles, a turbidez inicial que se observa ao se adicionar

NH^OH a uma solução de (nitrato de) uranilo deve-se â formação

de trióxido de urânio hidratado, UO3(OH)2.H2O; o precipitado

de DUA se forma então por um mecanismo de troca catiônica:

ÜOa(OH)2 (s) + x NHt - U0
3(°

H>2-x (ONHJX++ xH
+ (2.15)

Pode-se considerar de forma simplificada que, na neu

tralização de uma solução contendo ions uranilo, amônio e sulfa

to pelo NH,, OH, o produto obtido consiste de uranatos de amônio,

sulfato de amônio retido, e de dois constituintes que têm efe£

to decisivo sobre as características físicas do precipitado e

seu teor de sulfato. Tratam-se dos hidróxidos de uranilo e dos

sulfatos básicos de uranilo e/ou de uranilo e amônio. Os hidró

xidos (ou óxidos hidratados) são gelatinosos, causando díficuj.

dades na separação sólido-líquido, enquanto que o sulfato básico

de uranilo é um sólido cristalino que sedimenta e filtra facil̂
,18)

mente

O teor de sulfato no DUA pode exceder os limites máxi-

mos especificados (vide Tabela«3.1 e 3.2), acarretando penalida

des. A reação típica de formação do sulfato básico de uranilo
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2UO2 (SO,,) " + 2NHH OH + 4H2O -*• (UO2)a SO,, (OH)2 . 4H2O

(NHJ2 SO,, + ASol~ (2.16)

A formação do sulfato básico de uranilo é favorecida por valo

res mais baixos de pH (em média, 5,5) . Um excesso de NH..OH

pode transformar este produto em DUA. A operação é conduzida

com um pH final na faixa 6,0 a 8,0,'mais freqüentemente a
| 1 0 i l 3 ( U ( 1 6 / 3 3 v

pH à 7,0, com temperaturas de 30Q - 85CC '. En

tretanto, o tamanho dos cristais e aglomerados diminui com

o aumento do pH de precipitação . O DUA obtido nas condi

ções citadas é um precipitado muito fino ou amorfo, que apr£

senta baixa velocidade de decantação, baixa filtrabilidade, a

lém de ser pouco fluente (depois de seco) e ter tendência a

formar torrões após a calcinação .

Deve-se também considerar que os valores de pH em

que é conduzida a precipitação do DUA favorecem a coprecipitíi

ção de hidróxidos de impurezas metálicas (vide Figura 4.6), ai

lém de fosfatos.

Esses inconvenientes são típicos da precipitação do u

rânio pelo hidróxido de amônio (ou amônia). Se o pH final é

abaixado, a operação torna-se mais seletiva quanto a impurezas

metálicas (e fosfato), e se formam cristais de bom tamanho e

boa filtrabilidade; entretanto, tal produto corresponde em

grande parte ao sulfato básico de uranilo, o que provavelmente

significará teores de sulfato excessivos. Se, por outro l£

do, o pH final é mais elevado - como ocorre na prática indus

trial - pode-se contar com uma redução do teor de sulfato (sob
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a forma de sulfato básico de uranilo) , porém o precipitado obt_i

do ê muito fino ou amorfo, além de haver uma maior tendência ã

coprecipitaçao de impurezas metálicas catiônicas.

Em algumas plantas, tem sido praticada a precipitação
i l O r U i

em dois ou mais estágios . No primeiro estágio é adotado

pH - 3,5. Além do que foi acima mencionado, deve-se conside_

rar que, nesse pH, o precipitado é parcialmente solúvel, o

que requer que a operação seja completada a um pH mais elevado

(em torno de 7,0) nos estágios seguintes.

Alguns procedimentos têm sido reportados para reduzir

o teor de sulfato do DUA, tais como controle de temperatura,

controle da velocidade de neutralização da solução uranífera,

lavagens/repolpagens do precipitado, etc. Tais procedimentos

têm alcançado êxitos parciais. A repolpagem com água dá bom

resultado na remoção de sulfato adsorvido, mas é ineficaz quan

do se trata de sulfato sob a forma de sulfato básico de uraivi

Io. Ademais, uma lavagem excessiva pode causar a peptização do

precipitado, com os conseqüentes problemas de separação sólido-

liquido, devido à formação de óxidos hidratados de urânio '.

De qualquer modo, a produção de DUA é predominante a

tualmente, em parte por causa dos custos mais baixos com rea_

gentes, em parte por causa dos desenvolvimentos na área de pu

rificação das lixívias. Entretanto, uma estimativa de custos

mais realista teria de levar em conta, como já foi mencionado ,

as penalidades que incidem sobre concentrados impuros e, no

caso das plantas de refino, os custos mais elevados no circuito
, 1 0 / 1 5 , 2 7 , 2 9 / 3 0 .

de extração por solventes '.
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( 9 f l l x

Na busca de produtos mais puros , uma das prin

cipais alternativas ao DUA é o peróxido de uranilo (POU),

UO,,.2H2O. . Em meio sulfúrico, a precipitação do POU pode ser

assim representada :

"»- 2 - .

UO2(SOH)3 + H2O2 + 2H2O.^*UO(,.2H2O \ + 3S0,, + 2H
+ (2.17)

Ou, de modo geral:

2+ +
U02 + H 20 2 + xH20 ^-s* UO,,.xH2O + + 2H (2.18)

Observa-se que a precipitação deve ser conduzida sob condições

controladas de pH, que normalmente fica situado entre 2,5 e

4,0; são usadas temperaturas ambientes ou próximas destas, mas
# 9 / 1 3 ,

nunca acima de 40CC . 0 produto obtido e bem mais puro

que o DUA, em virtude da maior seletividade da precipitação. Es

ta seletividade se deve, por um lado, a grande afinidade do pe_

róxido pelo U02 e, por outro lado, ao pH mais baixo em que

é conduzida a precipitação, o que minimiza a coprecipitação de

hidróxidos de impurezas metálicas catiônicas, fosfatos,etc. U

ma vantagem adicional advém do poder de complexação do H2O2

sobre metais como V, Mo e Zr, o que contribui para retê-los na

fase aquosa. 0 POU também apresenta propriedades físicas mais

interessantes que as do DUA. Sob condições em que se obtém _u

ma precipitação praticamente quantitativa, o precipitado é con^

tituído de cristais e agregados de bom tamanho, apresentando â .

ta velocidade de decantação e boa filtrabilidade; o concentrado

(depois de seco) é fluente, o mesmo acontecendo com o produto

calcinado; os únicos subprodutos da calcinação são oxigênio e
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/ 3 9 , «. 1 , «. 2 , S 5 , 6 6 v

agua%

As vantagens oferecidas pelo POU têm sido em parte con

trabalançardas pelos custos (principalmente do H202) , que tornam

essa precipitação um pouco mais cara que a do DUA, se consid£

rada a operação isoladamente. Com a evolução dos padrões de

pureza dos concentrados, este problema tende a desaparecer. São

reportados casos de produção de POU nos quais os gastos com

reagentes foram mais do que compensados pela redução das pena li.

dades . Esta vantagem e transferida a planta de refino.

Tais fatos têm viabilizado a aplicação industrial do proces^

so , bem como o desenvolvimento de sistemas de precipita

gão multi-estágio, capazes de competir em eficiência com os â

tualmente usados na produção de DUA (vide Capítulo 3, Item 3.4).

A recuperação do urânio com DUS pode ser assim repre_

sentada ':

2UO2(CO3)J + 14NaOH^Jfc Na2U2O7 + + 6Na2CO3 + 80H~ +

3H2O (2.19)

A precipitação ocorre em pH neutro ou alcalino, âs

vezes mais elevado que na produção de DUA/ e a temperaturas na
/ 1 3 / 1 % »

faixa de 50o-80°C . 0 produto e consideravelmente impuro

(quando comparado com o DUA) ; destaca-se o alto teor de s£

dio. Em algumas plantas de lixiviação alcalina, é adotada a

precipitação direta do DUS a partir da lixivia, neste caso à
( 1 3 r 3 1 i

temperatura de 20O-30QC ; o concentrado é então redisso^

vido e efetuada a reprecipitação com amônia ou com peróxido de

hidrogênio.
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Em algumas plantas é precipitado o DUMg; as condições

de pH e temperatura são semelhantes às adotadas na precipita

ção do DUS .

2.2. Notas sobre a Purificação de Concentrados

Um esquema geral do processo de purificação de"yellow-

cake" é visto na Figura 2 . 3 .

0 concentrado é inicialmente dissolvido com HNO3; são
#2 9,3 0v

típicas as seguintes reações de dissolução :

UO 3 (s) + 2HNO3 ^-— ÜO2(NO3)2 + H 20 (2.20)

U 3O 8 (s) + 8HNO3 ^-» 3UO 2(NO 3) 2 + 4H2O + 2NO2 (2.21)

3U3Ofl (s) + 20HNO3 «•* 9UO2(NO3)2 + 10H2O + 2NO (2.22)

Na 2U 2O 7 (s) + 6HNO3 ^-* 2UO 2(NO 3) 2 + 3H2O + 2NaNO3 (2.23)

Mg U 2O 7 (s) + 6HNO3 ^ 2UO2(NO3)2 + 3H2O + Mg(NO3)2 (2.24)

Valores típicos para a dissolução são: temperatura de

80O-95OC, tempo de residência de 3-4h; a concentração da solu

çâo obtida é da ordem de 200-360gü/i. A solução é então rej;

friada até cerca de 30QC e filtrada; os sólidos não dissolvi
,27,29,30)

dos são reciclados .

A solução de nitrato de uranilo é em seguida introduzi^

da no circuito de extração. 0 extratante de uso generalizado é

o TBP (tributilfosfato), que é do tipo solvatante, extraindo

moléculas neutras do tipo UO2(NO3) . A solução extratante cor»

tém, tipicamente, 20% TBP em querosene (não-aromática) ; eveii
,29,30)

tualmente, pode-se encontrar até 40% de TBP' '.
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(CONCENTRADO

DISSOLUÇÃO COM HNO3

PURIFICAÇÃO
(EXTRAÇÃO POR SOLVENTES

I
PRECIPITAÇÃO

SECAGEM

c "YELLOW CAKE*
NUCLEARMENTE PURO

NH4OH

eu

Figura 2.3. Etapas principais do refino de concentrados de

urânio
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A reextração é feita com solução diluída de HNO3 (e.g.

0,05M HNO3) , obtendo-se um reextrato de nitrato de uranilo

com cerca de 100-120gU/í., a partir do qual se fará a precipita

ção do urânio como DUA ou POU. O processo global de precipita^

ção costuma ser representado por uma das reações se_
i U i < t 5 > S 8 > 5 9 .

guintes :

2U02(NO3)2 + 6NH,,OH , ^ (NH,J2 U2O7+ + 3H2O + 4NH..NO3 (2.25)

ou então:

UO2(NO3) + H202 + xH20^?k UO,,.xH2O + + 2HNO3 (2.26)

2+
O ion nitrato e um ligante do UO2 bem mais fraco do

2-
que o Cü", e muito mais fraco que o Sd, (vide Cap. 4, Item

4.1). Isto facilita a recuperação do urânio contido em solii

ções de nitrato de uranilo. No caso da precipitação pelo perp_

xido de hidrogênio, as condições favorecem uma precipitação
< * 2 / > » S r S 8 r 5 9 i

quantitativa com seletividade máxima .

2.3. Observações Complementares

No item 2.1 foram abordados aspectos gerais da produ

ção de concentrados de urânio a partir de minérios convenci£

nais. 0 processamento de minérios chamados não-convencionais,

isto é, minérios fosfáticos e minérios marginais, apresenta pe_

culiaridades, embora nenhuma diferença importante no que se re_

fere à etapa que é objeto do presente trabalho: a precipita^

ção do "yellow-cake". A S peculiaridades ficam por conta, basJL
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camente, das etapas anteriores à precipitação.

Há diversas rotas para o processamento de minérios de
(6,2<.»25v ,6»

urânio associados a fosfatos . Numa delas , o mine,

rio fosfático é britado, moído, deslamado e submetido a £lot£

ção. Segue-se a abertura química do concentrado fosfático com

H2SOH; nesta etapa ocorre a formação de lixivia fosfórica, com

a simultânea obtenção de gesso (fosfogesso) dihidratado. O fos_

fogesso é separado por filtração e a lixivia fosfórica introdu

zida na etapa de purificação (extração por solventes) . Na ejç

tração é utilizado o sistema DEPA-TOPO. 0 DEPA (ou D2EPHA, á

cido di-2-etilhexilfosfórico) é um extratante catiõnico da f£

mília dos ácidos alquilfosforicos de cadeia longa, enquanto que

o TOPO (oxido de trioctilfosfina) atua por solvatação; são am

bos, portanto, solventes fosfatados. A mistura tem caráter s_i

nergístico, o que aumenta em muito a extração do urânio. A

aplicação industrial desta técnica teve inicio nos E.U.A. em

1977 e tem sido objeto de constantes estudos de aperfeiçoameri
(6,

to . Numa planta em operação na Florida, U.S.A., a reextra

ção é feita com solução de carbonato de amônio, obtendo-se o

urânio predominantemente na forma UO2(CO3)3 ; o reextrato é a

cidificado para descarbonatação, e o urânio é precipitado pelo

peroxido de hidrogênio' ' (vide Cap. 3, Item 3.4).

No caso de minérios marginais, são utilizadas técni

í 5 ' 6 ' 9 ' 2 3 )

cas como lixiviação in-situ e lixiviação em pilhas
- 2 + 3 +

Ha casos em que a conversão do Fe a Fe e a oxidaçao do en

xofre (presente em sulfetos) a sulfato podem ser efetuados por

microorganismos (lixiviação bacteriana). As lixivias são puri



27

ficadas por IX ou SX. Neste último caso, retorna-se,conceitua^

mente,ao fluxograma da Figura 2.2; isto seria, tipicamente: SX

com Alamina seguida de reextração e precipitação do urânio como

DUA ou como POU.

Os Capítulos seguintes tratarão da precipitação do ura

nio pelo perõxido de hidrogênio.



28

CAPITULO 3

- PRECIPITAÇÃO DO URÂNIO PELO PEROXIDO DE

HIDROGÊNIO; REVISÃO E DISCUSSÃO DE TRABALHOS EM

ESCALA DE LABORATÓRIO

O peróxido de uranilo foi sirtetizado em laboratório
(36%

por Fairley em 1877. Mas so em anos mais recentes e que

veio a se desenvolver o interesse econômico pela precipitação

do urânio sob a forma de peróxido. A partir da década de 50

as pesquisas se multiplicaram, e esta tendência tem-se inten

sifiçado ainda mais nas duas últimas décadas, como atesta o
.37-60.

grande numero de trabalhos sobre o assunto . As referen

cias aqui citadas não abrangem todo o esforço de pesquisa rea

lizado; são apenas uma amostra significativa dos resultados

obtidos em escala de laboratório, envolvendo a produção de pe_

róxido de uranilo em processo descontínuo. Como '\ quantidade

de informação é muito grande, procurar-se-á fazer a explanação

convergir para aqueles resultados que digam respeito mais

diretamente ao interesse presente: precipitação a partir de

soluções uraníferas de meio predominantemente sulfúrico e/ou

clorídrico.

3.1. Eficiência de Precipitação e Grau de Pureza do Concentrado

Os trabalhos de pesquisa aplicada referidos neste Capí

(37-60)

tulo' procuram, de um modo geral, enfocar o problema sob

dois ângulos: a eficiência da precipitação e o grau de pureza
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do concentrado.

A eficiência de precipitação é normalmente dada pela

percentagem - em termos de Ü3O8 - de urânio removido da fase a

quosa sob a forma de "yellow-cake". Em cada caso há uma efici

ência mínima economicamente aceitável e, por outro lado, um

teor máximo de U30a que pode ser descartado nos efluentes aquo

SOS.

0 grau de pureza do concentrado é expresso pelas pe£

centagens em peso: (a) de U3O8 (ou de urânio) ; (b) das djL

versas impurezas; (c) de H20, para fechar os 100%. Há várias

normas internacionais estabelecendo limites para aceitação ou

rejeição do produto e - em caso de aceitação - para definir se

o mesmo sofrerá penalidades em virtude de elevados teores de

impurezas. Uma dessas normas é a ASTMC967, de 1981. Esta nor;

ma estabelece especificações para concentrados de urânio desti

nados a plantas de conversão em UF6 . Como o fator de conve£

são de U3O8 em U é de aproximadamente 0,848, o teor mínimo de

urânio sem rejeição (65%) eqüivale a 76,7%, base U3O8 (Tabela 3.1).

Na Tabela 3.2 encontram-se as especificações adotadas

pela Allied Chemical (E.U.A.).
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TABELA 3.1 - Especificações estabelecidas pela Norma ASTM C967-81

para concentrados de urânio

(a)Limite de Concentração

(% em peso sobre o conteúdo de urânio)

U (base seca)

As

B

Ca

Carbonato (como CO2)

F

Halogêneos '

Fe

Mg

Umidade(e)

Mo

P

K

Si (como SiO2)

Na

S

Th

Ti

V

Zr

Limite sem

Penalidade<b>

0,05 máximo

0,005 máximo

0,05 máximo

0,20 máximo

0,01 máximo

0,05 máximo

0,15 máximo

0,02 máximo

2,0 máximo

0,10 máximo

0,10 máximo

0,20 máximo

0,50 máximo

0,50 máximo

1,00 máximo

1,00 máximo

0,01 máximo

0,06 máximo

0,01 máximo

Limite sem

Rejeição(°)

65 mínimo

0,10 máximo

0,10 máximo

1,00 máximo

0,50 máximo

0,10 máximo

0,10 máximo

1,00 máximo

0,50 máximo

5,0 máximo

0,30 máximo

0,70 máximo

3,00 máximo

2,5 máximo

7,50 máximo

4,00 máximo

2,50 máximo

0,05 máximo

0,30 máximo

0,10 máximo

(a) Salvo especificação em contrário.

(b) Penalidades podem ser aplicadas a concentrados com impurezas

excedendo esses limites.

(c) Salvo acordo diferente entre comprador e vendedor.

(d) Exceto flúor.

(e) Determinada por amostragem.
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TABELA 3.2 - Especificações adotadas pela Allieu Chemical, EUA,

para concentrados de urânio

Elemento

Limite de Concentração

(% em peso sobre o conteúdo de urânio)

ü

V (como V2Os)

P (como rou)

Haletos (Cl, Br, I)

F

Mo

S (como SO,J

Fe

As

Carbonato

Ca

Na

B

K

Ti

Zr

SiO2

Mg

Aqua (H20)

Limite sem

Penalidade

75 mínimo

0,10 máximo

0,10 máximo

0,05 máximo

0,01 máximo

0,10 máximo

3,00 máximo

0,15 máximo

0,05 máximo

0,20 máximo

0,05 máximo

0,50 máximo

0,005 máximo

0,20 máximo

0,01 máximo

0,01 máximo

0,50 máximo

0,02 máximo

2,00 máximo

Limite sem

Rejeição

65 mínimo

0,75 máximo

1,00 máximo

0,10 máximo

0,10 máximo

0,30 máximo

12,00 máximo

1,00 máximo

0,10 máximo

0,50 máximo

1,00 máximo

7,50 máximo

0,10 máximo

3,00 máximo

0,05 máximo

0,10 máximo

2,50 máximo

0,50 máximo

5,00 máximo
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3.2. Principais Fatores Influentes na Precipitação do Peróxido

de Uranilo

3.2.1. Concentração da Solução Uranífera

Ê usualmente expressa em gramas de U3O8 por litro. Nos

processos em que a purificação é feita por troca iônica, as cori

centrações típicas são mais baixas, da ordem de 5-20 g/i. em

U30e. Os reextratos provenientes de plantas de extração por

solventes apresentam usualmente concentrações bem mais eleva

das, da ordem de 20-60 g/S. em Ü3O8.

3.2.2. Composição do Sistema

Nos circuitos industriais, os sistemas mais comuns

são UO2
+ - SO*~ - H2O e ÜO*+ - Cí." - HaO; no caso específi

co das plantas de purificação de concentrados, estes são in_i

cialmente dissolvidos com HNO3, sendo então predominante o

sistema UO** - NO^ - H2O.

0 primeiro fato relevante é a natureza do meio (sulfú

rico, clorídrico, nítrico, etc). Serão comentadas adiante

(Cap. 4, Item 4.1) as diferenças nas afinidades dos diversos

ligantes pelo UO* ; para os casos aqui m<

decrescente de afinidade é SOj" > Cí." > NO~

ligantes pelo U02 ; para os casos aqui mencionados, a ordem

0 segundo fato relevante é a relação L/UO*"*", onde

L «= SO,, , Cí,", NO", etc, conforme o caso.
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Um terceiro fato, que tem relevância sobretudo no pro

cesso de precipitação descontínua, é a concentração de L (L =

SO,, , Cl~, etc) em termos absolutos. Mesmo que a relação

L/UOa inicial seja baixa, ela cresce ã medida que progride a

precipitação; uma concentração de L muito alta conduz a um ejs

tado final de equilíbrio no qual boa parte do U0a fica retido

(complexado) na fase aquosa, reduzindo assim a eficiência de

precipitação.

Considerando-se conjuntamente os três fatos acima meri

cionados mais a concentração de ÜO2 , ter-se-á um quadro das

possibilidades de obtenção de uma maior ou menor eficiência de

precipitação, de uma cinética de precipitação mais ou menos rá
< < » 0 , i » 3 f < » i » , 6 0 t

pida, etc . Este assunto será retomado mais adiari

te (Item 3.3).

3.2.3. pH

Esta é a principal variável de controle do processo de

precipitação do peróxido de urânio. É de uso corrente a ternú

nologia seguinte, que será adotada ao longo da explanação:

pH inicial (pH^): é o pH da solução uranífera no início do

processo, isto é, antes da adição do H202.

pH de precipitação (pH_): é o adotado durante a etapa de

precipitação; normalmente este pH

é mantido até o final da o

peração, o que inclui o tempo

necessário para a maturação (ou
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"digestão") do precipitado. Por

isso, quando houver referência ao

pH de precipitação, estará suben

tendido que se trata do pH de

precipitação e maturação do prec_i

pitado.

O papel desempenhado pelo controle do pH na precipita-

ção do peróxido de uranilo torna-se evidente pela reação.

U0*+ + Ha0a + 4Ha0 .*— U<\ 4H2O (s) + 2H+ (3.1)

As pesquisas feitas por Gurevich e associados

conduziram â seguinte expressão do equilíbrio na fase aquosa:

2U02
t+ + 2H202 + 8H2O ^ * [(Ü03)2(00)2 (H2O)8]Q + 4H

+

K = 2 x IO"3 (3.2)

Portanto, ao se adicionar H202 à solução uranífera que

se encontra no pH inicial (pH^), há formação do complexo aquo

diperoxidiuranilo, [(U02)2(00)2(H20)8]o, com simultânea diminui

ção do pH. 0 sistema atinge rapidamente um estado de equi^í

brio transitório entre o ÜO2 e o aquodiperoxidiuranilo. Para

que mais U02 seja convertido no peroxi-complexo, é necessário

neutralizar o H+ gerado pela reação. De todo modo, o equiljí

brio a que se chega é transitório, pois após algum tempo o aquo

diperoxidiuranilo - que é um dímero - começa a precipitar sob

a forma de uranilo hidratado, instabilizando o sistema. Tem-

se então:
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I(UOa)a(00)a(HaO) JO (aq) - ^ 211(^.4^0 (s) (3.3)

Somando-se esta reação com a anterior, obtém-se a rea

ção global de precipitação 3.1.

O pH de precipitação (pHp) tem efeito significativo

não só na eficiência de precipitação como também nas propri£

dades químicas (teores de impurezas, natureza do produto) e

físicas (principalmente a granulometria) do precipitado. POJ:

tanto, ao ser atingido o equilíbrio transitório acima mencio

nado, o pH do sistema deve ser reajustado para o valor pHp

mais conveniente.

A Figura 3.1 mostra algumas variantes do procedimeri

to de controle do pH. 0 procedimento acima descrito, adotado
/3 9-1» l , l » 3 , i » i » , i » 7 , < » 8 t

mais usualmente , corresponde à Figura 3.1.a.

Alguns pesquisadores' ' optaram por manter o pH constan

te durante toda a operaçãor nestes casos, o H202 é adicionei

do mais lentamente, e a acidez gerada vai sendo neutralizada

pela adição simultânea de base, conforme se vê na Figura 3.1.b;

quando se deseja um pH final menor que o inicial, simplesmente

deixa-se de neutralizar parte da acidez gerada na etapa de

precipitação. Uma discussão sobre a conveniência de um desses

procedimentos só pode ser feita com base em dados físico - quí

micos que serão apresentados no próximo capítulo (Itens 4.2 e

4.3).
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INICIO DO REAJUSTE
COM BASE

ADIÇÃO

HA

EQUILÍBRIO
TRANSITÓRIO

( O )
TEMPO

PH

PERÍODO DE ADIÇÃO
SIMULTÂNEA DE

H tO t E BASE pHfinal

(b) TEMPO

Figura 3.1. Variantes do procedimento de controle do pH na pr£

cipitação do peróxido de uranilo:

(a) Adição de H202 e posterior reajuste ao
/ 3 9 - < » l - ' » 3 , ' t ' » , ' » 7 , ' t B v

pHp» '
(b) Adição simultânea de H2O2 e base, mantendo o

( 37 h 2 *f 5 \
r.. ' ' '
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Trabalhando com um eluato de troca iônica, Waters'

obteve os resultados da Tabela 3.3, com os quais foi construí

da a Figura 3.2.

TABELA 3.3. Efeito do pH e do Tempo sobre a

(*11Eficiência de Precipitação - Dados de Waters

Tempo de Concentração de urânio no Filtrado, U3O8, mg/í.
precipitação

1 h 2 hs 4 hs 6 hs

2,0

2,5

3,0

3,3

3,5

4,0

750

186

162

135

242

1100

750

88

i6

38

39

700

740

44

35

36

37

230

730

43

35

28

26

110

(*) Eluato de IX usado(g/l)

Condições de precipitação:

: 6,8 U3O8, 35,5 Cí~, 7,3 CO*"

(como C02), 2,0 SOJ", 29,8 Na;

em mg/í.: 50 V, 1,0 Aí. , 0,5 Cu,

0,1 Fe, 0,5 Mo, 240 carbono or-

gânico.

pH inicial = 2,0

Relação ponderai H2O2/ü3Oe = 0,18

Temperatura = 5O0C

Remoção C02: 10 minutos a pH =

1-1,5 com aeração.
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CONC. NO
FILTRADO,
U.O., mg/|

700

600

500

400

300

200

100

50

ELUATO USADO (g/l): vida TABELA 3.3

CONOIÇOES DE PRECIPITAÇÃO. pH, > 2 ,0

REL. HjO./U.O,* 0,18

TEMPERATURA » 50"C

TEMPO DE
PRECIPITAÇÃO = 6hs.

2fi Zfi 3,5 PH.

Figura 3 . 2 . Variação da concentração no filtrado (U3O8 ,mg/2.)

com o pH de precipitação - Dados obtidos por

Waters (Tabela 3.3).

A Figura 3.2 revela alguns fatos interssantes: há

uma faixa de pH (aproximadamente de 2,7 a 3.6) que proporciona

boa eficiência de precipitação, sendo que o valor ótimo é

pH - 3,3. Nesta faixa obtém-se um precipitado granuloso, de

rápida decantação e excelente filtrabilidade. Se o pH cai

abaixo de ~ 2,5, a precipitação torna-se bastante lenta, uma
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vez que o equilíbrio da reação 3.1 fica muito deslocado para

a esquerda; nestas condições, o urânio encontra-se predomi

nantemente sob a forma de UO* (vide Fig. 4.8, Cap. 4) e o

pouco UO,,. 4H2O formado precipita sob a forma de cristais ex

tremamente finos ', de decantação lenta e filtração difí

cil. Se, por outro lado, o pH é elevado acima de -3,7, a e

ficiência de precipitação diminui drasticamente, o que deve

ocorrer devido a reações hidrolíticas (que conduzem à forma

ção de hidroxi-complexos) e a outras reações de formação de

complexos de uranilo solúveis (tais como complexos aniônicos

mistos do tipo peroxihidroxiuranilatos, peroxisulfatouranila-

tos, etc).

Comportamento «semelhante foi constatado por Shabbir

e Tame , cujos resultados e condições experimentais estão

indicados na Figura 3.3. Entretanto, deve-se notar que os va

lores de pH_ favoráveis à precipitação encontrados por

Shabbir e Tame são mais elevados que aqueles encontrados por

Waters (Figura 3.2). Uma explicação para isto está nas dife_

renças entre as soluções uraníferas usadas.

Esta explicação encontra apoio nos resultados

dos por Brown , que sao vistos na Fig. 3.4.. Brown pro

curou estudar os efeitos de diversos fatores, inclusive o pH

de precipitarão e as concentrações de sulfato e cloreto. Ele

constatou que a interação entre o pHp ótimo e a concentra

ção de S(\~ era pequena comparada com aquela entre o pH_ ó

timo e a concentração de Ci". Ou seja: o pH correspondente â
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CONCHO
FILTRADO

400

300

200

100

SOLUÇÃO USADA (ç/1): 25U,0, ,60S04 ,32 Cl , 30No, 1VSOS, IMo

REL. HO / U O «0,19

TEMPERATURA = AMBIENTE

TEMPO DE PRECIPITAÇÃO * 4hs.

3,0 4,0 $0 6jO pHp

Figura 3.3. Variação da concentração no filtrado (U3 08 ,

com o pH de precipitação - Dados obtidos

Shabbir e Tame
por

à melhor precipitação não muda significativamente quando varia

a relação SOH/UOj
+, porém decresce quando aumenta a relação

CÍ."/UOa+» o que pode ser notado pela inclinação das curvas de

nível da Fig. 3.4.b para a esquerda. Naturalmente que, em

quandotermos gerais,a eficiência de precipitação diminui

aumenta a relação L/U0*+ (L = SOj", CÍ." ) , para um

po de precipitação/maturação, de 4h, no caso.
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Verifica-se, portanto, que existe consistência entre

os resultados obtidos por Brown e aqueles obtidos por Waters

e por Shabbir e Tame. Parece razoável considerar tais resul

tados como indicadores de tendências presentes em sistemas ães

ta natureza, o valor ótimo para o pHp, no entanto, pode va

riar de um caso para outro, a depender das espécies presentes

na solução e das suas concentrações. Valores típicos encon

trados por diversos autores, usando soluções com composições

bastante variadas, são apresentados na Tabela 3.4.

100

í

100

2,25 pH OE PRECIPITAÇÃO 7,25

O

2,25 pH DE PRECIPITAÇÃO 7,25

CONDIÇÕES DE PRECIPITAÇÃO:
pH| • 5,00 > RELAÇÃO H.Oj/U.O,* 0,19; TEMPO DE PRECIPITAÇÃO » 4h

SOLUÇÃO USADA ( g / l ) : 30 U,0, t (a ) 50 Cl ' ; (fe) 50 SO*'

Figura 3.4. Efeitos dos níveis de (a) sulfato e (b) cloreto,

e do pH de precipitação, sobre a concentração no

filtrado (U3O8,g/í,), indicada pelas curvas de

nível - Dados obtidos por Browní"")
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TABELA 3.4. Condições para eficiência de precipitação ótima

encontradas por diversos pesquisadores

AUTOR/

REFERENCIA

H o h r ( 3 ? )

(39)
Caropreso

&
Badger

Shabbir* )

&
Tame

(M)
Watersv '

Kelchner *

( i f 8)

Broomex

PHÍ

2 , 5 - 3 ,

2 , 0

1 , 0 - 2 ,

2 , 0

2 , 5

3 , 0

V A L O R E S

PHP

5 2 , 5 - 3 , 5

3 ,4

0 3 , 4 - 5 , 0

3 , 3

2 ,5

4 , 0

0 T I M

\ Excesso

5

50

50

100

30*

50

0 S

Temperatura

<9C>

ambiente

ambiente

ambiente

20

ambiente*

OBSERVAÇÕES

Fig.3.1.b
pH constante

Fig.

Fig.

Fig.

,3.1.a

, 3 .1 .a

.3.1.a

Fig.3.1.b
pH constante

Fig.3 .1 .a
Excesso de

^HJOJ baseado
nos níveis
de U3O8 e Mo

( *) Valor recomendado porém não referido como sendo necessaria-

mente o ótimo.

No que se refere ao pH inicial, observa-se que o seu

efeito sobre a eficiência de precipitação é muito menor que o

do pH de precipitação. Isto é verificável pelos resultados

obtidos por Brown' e apresentados na Figura 3.5; dentro de

uma ampla faixa (pH = 2,00 - 8,00), o pü^ tem um efeito nega
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tivo porém pouco acentuado sobre a eficiência de precipitação

(em contraste com o efeito muito acentuado do pH , semelhan

te aos indicados nas Figuras 3.2 e 3.3).

7,25

O
«

O.

S

2.25

CONDIÇÕES DE PRECIPITAÇÃO. REL H t 0 t /U,0 , *0 , l9

TEMPODEPRECIPITAÇÃO* 4 h

SOLUÇÃO USADA (g/ l ) : 30 U,0,, 50S0 4 ,50Cl

2,oo pH INICIAL 8pO

Figura 3.5. Efeitos do pH inicial e do pH de precipitação so

bre a concentração no filtrado (U3O8, q/l) - D a

dos obtidos por Brown í )

(39)

Caropreso e Badger' experimentaram valores na fâ L

xa de pHi = 2 , 0 - 5 , 0 . 0 valor que propiciou melhor eficiên

cia de extração foi pHi = 2,0; todavia, a variação da efi.

ciência de precipitação com o pH^ na faixa estudada foi dimi.

nuta (U3O8 no filtrado variando de 0,001 a 0,004 g/i , sendo

este maior valor obtido com pí^ = 4,0). A solução usada ti

nha, em gramas por litro, 25 Ü3O8, 32 soj", 22C£~, 37 Na, ...

1 V2O5; condições de precipitação adotadas: pHp =3,4; re

lação H2O2/U3O8 = 0,19; tempo de precipitação de 4h e tempe

ratura ambiente. Conclui-se que, embora exista, o efeito do

pH inicial é pequeno, sobretudo quando comparado com o do pH
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de precipitação. Esta conclusão também se aplica aos resul

tados obtidos por Shabbir e Tame ' que, usando um eluato in

dustrial contendo, em q/l , 21,3 U3O8 e 120 SO,,", obtiveram os

melhores resultados com pH^ = 2,0.

3.2.4. Quantidade de H202

A quantidade de H202 é dada pela relação ponderai

H,0 /UO* . Com base na reação 3.1, pode-se calcular a rela

ção estequiometrica, que é de 0,126, ou seja, 0,126 Kg de H202

por Kg de U02
+. Como o fator de conversão ponderai de UO2 em

U3O8 é de -1,040, a mesma relação estequiometrica eqüivale a

0,121 Kg de H2O2 por Kg de Ü3O8.

Na prática, é necessário utilizar um certo excesso de

H20a em relação ã quantidade estequiometrica. A percentagem

de excesso é outra maneira usual de se expressar a quantidade

de H202 usada.

Vários fatores contribuem para o aumento do excesso

de H302 requerido em cada caso específico, e é importante co

mentar cada um deles em separado.

0 primeiro fator é a busca de uma eficiência de precjL

pitação tendendo a 100%, sendo para isto necessário deslocar

o equilíbrio expresso pela reação 3.1 para a direita mediante

uma concentração imposta de H202 livre . Este exceŝ

so de H202 também pode ser responsável, sob certas condições,
ik 0 , it 1 , K 8 )

pelo aceleramento da cinetica de precipitação '. E£

tas afirmações devem ser vistas com cautela, em virtude das
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muitas possibilidades de complexaçâo do ion uranilo (vide Ca

pítulo 4) e do efeito que tem o pH tanto no tipo de complexo

formado quanto na cinética de precipitação. Por outro lado,

ao se considerar a magnitude do excesso de Ha0a, deve-se ter

em mente o que foi relatado no Item 3.2.2. sobre a composição

do sistema. Em outras palavras, a eficiência e a velocidade de

precipitação vão depender da relação molar conjunta U02 : L :

Ha03 , onde L = SO,,", Cí~, N0~ , etc, conforme o ca

so . ?or exemplo: se o sistema inicial é

UOj - SOj" - H20, a quantidade de H202 requerida vai depen

der da relação SO^7üO2 , uma vez que a eficiência e a veloc^

dade de precipitação vão depender da relação molar conjunta

.3+ r.«2-
emUO : S0*~ : H 0 • £ possível imaginar-se essa situação

termos da competição entre os ligantes SO* e 02 ou entre

Cír e 02 , etc. Seguindo o mesmo raciocínio, é possível

- 2 — 2 +

ginar que relações SO,, /U02 mais elevadas requererão maio

res excessos de H202 e demandarão mais tempo para que se atin

ja a eficiência de precipitação satisfatória.

Um segundo fator a contribuir para o excesso de H
2 0 2

refere-se ã participação do H202 em outras reações de com

plexação, como é o caso da formação de peroxi-complexos de va

nádio, zircônio e molibdênio freqüentemente encontrados nas

soluções uraníferas industriais .

Um terceiro fator a ser considerado é a decomposição

do H202 que Cumpre ocorre e é catalisada por diversas impure
(61)

zas metálicas . Ademais, a decomposição do H202 e mais a
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centuada em temperaturas mais elevadas; isto será comentado

adiante (Item 3.2.5.).

Outros fatores podem fazer aumentar o excesso de

Ha0a requerido. Um caso interessante pode ser a precipitação

a partir de soluções com baixas concentrações dè urânio e

níveis de impurezas iguais ou (provavelmente) maiores que a

gueles dos reextratos de SX. É o caso da precipitação diretâ

mente a partir de licores de lixiviação. Ê de se esperar um

aumento relativo de Ha0a decomposto e do H20a envolvido na

complexação de impurezas, considerados em relação ao estequio

metricamente necessário.

Resultados experimentais colhidos por Waters * ' so

bre o efeito da relação HaOa/U3O8 são apresentados na Figura

3.6. Obser, ?-se uma considerável melhora da eficiência de

precipitação com o aumento ÚJL relação H2Oa/U3O8. Tal melhora

é acentuada para valores mais baixos da relação HaOa/U3O8 (de

0,15 a 0,25) e, à medida que esta aumenta, a eficiência de

precipitação tende assintoticamente para um valor bem próximo

de 100%. Pode-se considerar que, ao menos em termos quality

tivos, o comportamento observado é realmente aquele que seria

de se esperar com base na reação 3.1. A mesma conclusão se

depreende dos resultados obtidos por Caropreso e Badger ,

que testaram relações HaOa/U3O8 de 0,15 a 0,21, usando a mej>

ma solução uranífera já reportada (25 U3O8, 32 SO,,", 22 Cl~ ,

37 Na, 1 V2O5, em g/S.) e as mesmas condições de precipitação

(pHp = 3,4 ; pHi = 2,0; tempo de precipitação = 4h). Kelch-

ner constatou o mesmo comportamento, trabalhando com uma



47

CCNC. NO FILTRADO
U,0 , ,m 8 / l

K>0

SO

ELUATO USAOO(gZI) VIOE TABELA 3 3

CONDIÇÕES OE PRECIPITAÇÃO: pHj « 2,0

PH, «3,3

0,10 0,20 000 0,40 0,50

TEMPERATURA* 50*C

TEMPO OE
PRECIPITAÇÃO • 6ht

Fiqura 3.6. Efeito da relação H2O2/U3O8 sobre a concentração no

filtrado (U3O8 mg/8.) - dados obtidos por Waters' '

SOLUÇÃO USAM ( | / l ) 25 U,0,, W S 0 4 , J2CI,

SONf, IV,O,, IMo

CONDIÇÕES DC PRECIPITAÇÃO: »M,. Zfi

»M,. 5,0

TEMPER», UH*• ÍMBIÍNTt
TEMPO OE PRCCIPl7A(Í0i4h

0,20 0,22 0 24

Figura 3.7. Efeito da relação H2O2/U3O8 sobre a precipitação do

POU - dados obtidos por Shabbir e Tame< >
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solução pura de nitrato de uranilo (0,42M em UO2(NO3) e O,1N

HNO3), e adotando pH = 2,5 (constante), temperatura ambien

te e tempo de precipitação de 30 minutos; ele experimentou r£

lações H2O2/U3O8 de 0,13 a 0,61, tendo observado uma melhora

mais acentuada até 0,24; relações acima desta não causaram

melhora significativa.

Entretanto, a conclusão baseada nos resultados acima

não é capaz de explicar, nem mesmo em termos meramente qualjl

tativos, o efeito da relação H2O2/U3Oe sobre a eficiência de

precipitação em todos os casos. Os autores até aqui referi

dos adotaram pHp i 3,4. O quadro é substancialmente compljL

cado em valores de pH acima de 4,0 ou 5,0 (dependendo das con.

centrações de UO2 e outras espécies, da força iônica do

meio, etc), pois então passam a intervir reações hidrolíticas

que resultam na formação de hidroxi-complexos e que, em pr£

sença de H2O2, podem levar ã formação de complexos mistos

(peroxi-hidroxi-complexos, peroxi-hidroxi-sulfato-complexos ,

etc). Isto inviabiliza qualquer explicação geral baseada

nas reações 3.1 a 3.3.

( t O i

Shabbir e Tame obtiveram os resultados vistos na

Figura 3.7, adotando pHp = 5,0. Não se observa qualquer efeî

to sistemático significativo da relação H2O2/Ü3O8 sobre a e

ficiência de precipitação. Em alguns trechos chega a haver um

ligeiro efeito negativo. Deve-se notar que fci neste mesmo

intervalo de valores da relação H2O2/U3O8 que Waters, Caropre

so e Badger, e Kelchner encontraram o efeito positivo mais a

centuado.
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Walton realizou experiências com uma solução sî

muiando um eluato proveniente de uma lixivia alcalina; com

alguns dos resultados por ele obtidos foi construída a Figura

3.8. Estes resultados afastam qualquer pretensão de se en

contrar uma explicação simples e geral para o efeito da rela

ção H 0 /ü 08 sobre a eficiência de precipitação. Deve-se no

tar que o comportamento observado a pHp = 2,0 (Figura 3.8.a) é

diferente do observado a pH = 4,0 (Figura 3.8.b). Neste últ_i

mo caso verifica-se que, a partir de 0,252, a relação Ha^a^

U3Oe tinha um efeito negativo sobre a eficiência de precipi.

tação.

O efeito negativo da quantidade de H202 sobre a ef_i

ciência de precipitação, observado sob certas condições, não

comporta explicação baseada nas reações 3.1 a 3.3. Tudo se

passa como se, sob tais condições, a precipitação do urânio

se devesse nao apenas a complexaçao do UO2 pelo peroxido, mas

também â intervenção de reações hidrolíticas, com a formação

de complexos mistos, conforme já referido.

3.2.5. Efeito da Temperatura

Waters1 investigou este efeito, obtendo os resul

tados da Tabela 3.5.

Pode-se notar que, na faixa de temperatura de 20o a

500C o efeito da temperatura na velocidade de precipitação do

peroxido de uranilo é muito pequeno e inverso, ou seja, pa

ra um mesmo tempo de precipitação a eficiência diminui com o
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L06C

300

2,00

100

L06C

4fiO

3flO

ZfiO

SOLUÇÃO USADA (g/l,oprox.): IOp U/>,, 6,0 CO,, 71 Cl, 46,3Na, 0,2 V, 0,02 Si,

< 0,001 AI.O,

pHj-9-10

PHD. 2,0

Ofi

ifi

(o)

(b)

0,202 = H.

0,252

0,227

TEMPO DE
PRECIPITAÇÃO (h )

j • 9-10

Zfl TEMPO DE
PRECIPITAÇÃO ( h )

Figura 3.8. Efeito da relação H2O2/U3O8 sobre a concentração

no filtrado (U3O8, mg/Jl) , com (a) pHp = 2,0 e

(b) pHp = 4,0 - dados obtidos por Walton( )
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aumento da temperatura de modo que, para se obter a mesma

eficiência de precipitação a uma temperatura mais elevada, se

ria necessário usar uma relação H202/U3O8 maior. Waters a

tribuiu este fato à decomposição do H 20 2 .

TABELA 3.5. Efeito da Temperatura sobre a Precipitação do Perõ

xido de Uranilo - Dados Obtidos por Waters( ) (*)

Tempo de Precipitação

Temperatura (OC)

20

35

50

Concentração

lh

50

77

82

no

2hs

19,

36

40

Filtrado, U3O,

4hs

2 2,1

2,1

11

3, mg/S.

6hs

1,1

1,5

6,4

(*) Eluato usado (g/S.): 6,8 Ú3O8, 35,5 Cl~, 7,3 CO*" (como

C0 2 ) , 2,0 S0*~, 29,8 Na; em mg/S. :

50V, 1,0 Aí., 0,5 Cu, 0,1 Fe, 0,5 Mo,

240 carbono orgânico.

Condições de precipitação: pH inicial,= 2,0

pH de precipitação = 3,3

Relação Ha02/U3Oe = 0,40

Temperatura = 505C

É preciso separar, para efeito de análise dos resujL

tados de Waters, dois fatores contribuintes para a decompôs^

ção do H 30 2. 0 primeiro deles é a temperatura propriamente d_i
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ta/ que é vim parâmetro cinético cujo aumento acelera as re<i
(62 v

ções químicas. Ê reportado1 que a velocidade de decompôs^

ção do H202 aumenta 2,2 vezes para cada 10GC de aumento de tem

peratura, na faixa de 200 a ÍOOOC. O segundo fator, que se so

brepõe à temperatura, é a catalise, já mencionada, que pode

ser homogena ou heterogênea* '. Na catalise homogena, a de

composição do H202 é acelerada pela presença de metais (cá

tions) solubilizados, tais como Fe, Cu, Cr, W, Ag, etc, além

de metais do grupo da platina; na catalise heterogênea a

decomposição do H202 é acelerada pelo contato com sólidos in

solúveis tais como hidróxidos e óxidos de metais pesados

(Ru, Mn, Fe, Ni, Co, Pb, Hg, etc), além dos' metais nobres.

Kelchner também investigou o efeito da temperatu

ra na precipitação do peróxido de uranilo. O particular in

teresse desse trabalho para a presente discussão está em que

a solução usada era pura, obtida, como já mencionado, pela dij>

solução de U02(N03) . Isto suprimia todo efeito de catalise

da decomposição do H202 por impurezas metálicas. Foram obti.

dos os resultados da Tabela 3.6. Klechner testou temperatu

ras apenas até 60OC pois constatou que, acima deste valor, a

decomposição do H202 era elevada, principalmente se houves^

sem impurezas catalizadoras.

ík0)Shabbir e Tame chegaram aos resultados da Figu

ra 3.9. Observaram que, considerando tempos de precipitação su

ficientemente grandes (2;2,5h), a eficiência de precipitação au

mentava com a temperatura, uma conclusão diferente da dos au
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tores já citados . Todavia, na primeira meia hora de

precipitação o efeito era precisamente o inverso, a ponto de

ocorrer um notável período de indução a 57QC, o qual desapare^

cia à medida que baixava a temperatura.

TABELA 3.6. Efeito da Temperatura sobre a Precipitação do Pe

róxido de Uranilo - Dados obtidos por Kelchner " '

TEMPERATURA

(OC)

0

28(ambiente)

40

60

CONCENTRAÇÃO NO

FILTRADO

(U3O8, mg/4)

0,6

0,6

0,7

1,8

TEMPO DE

FILTRAÇAO

(min)

26

3,5

3,6

7,0

(*) Solução usada (g/fl.): 118 U3O8, 58,3 NO^

Condições de precipitação: pH = 2,5 (constante)

Relação H2O2/U3O8 - 0,16

Tempo de precipitação = 30min
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SOLUÇÃO USADA (g/l): 22 U,0, , 77Scf4\ 32CI" , 3ONo,

I V , 0 , f IMo

CONDIÇÕES DE PRECIPITAÇÃO: pH inicial - 2 , 0

pH tf* precipitação =5 ,0

RELAÇÃO H 4 0 t /U ,0 ,=

icrc

I I
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

TE MPO DE PRECIPITAÇÃO , h

3,0 3,5

Figura 3.9. Efeito da temperatura e do tempo na precipitação

do peróxido de uranilo - Dados obtidos por Sabbir
(h0)e Tame

Os autores atribuiram este comportamento inicial à

decomposição acelerada do Ha02 a temperaturas mais elevadas .

É certo que tal decomposição é acelerada pelo aumento de tem

peratura, mas não parece razoável atribuir apenas a este fato

o período inicial de indução. Deve-se notar que as experiên

cias foram feitas a pH = 5,0 e que, com este valor, já de

viam estar intervindo processos de hidrólise e várias reações

de formação de complexos mistos (vide Capítulo 4). Talvez

fosse mais razoável relacionar o período inicial de indução

£ a respectiva temperatura com a ativação de algumas dessas r£

ações, e a posterior conversão de um complexo em outro de fojr

inação mais lenta porém de maior estabilidade termodinâmica. Ou
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tra hipótese a ser verificada estaria relacionada com o efe_i

to da temperatura sobre a nucleação e a cinética de crescimen

to dos cristais; sabe-se que o formato e o tamanho dos cris

tais de POU e, consequentemente, a sua superfície específica ,
(55»

estão muito relacionados com a temperatura , o que da val_i

dade a esta hipótese.

Shabbir e Tame também chamaram a atenção para o fato

de que os teores de V e Mo no precipitado aumentavam com o

aumento da temperatura, fato este bem correlacionado com a ins

tabilidade térmica do Ha02 e dos peroxi-complexos desses nre

tais.

Do que foi acima discutido sobre o efeito da tempera

tura, pode-se estabelecer alguns fatos gerais:

a decomposição do HaOa é acelerada pelo aumento

da temperatura; a taxa de decomposição torna-se

bastante elevada acima de 60QC; isto funciona co

mo uma contra-tendência poderosa ao efeito acele

rador que a temperatura teria na precipitação do

POU, além de implicar em perda de reagente.

a decomposição do Ha0a faz aumentar os teores, no

precipitado, daquelas impurezas que, de outro mo

do, ficariam retidas na fase aquosa sob a forma de

peroxi-complexos; são exemplos o V e Mo.

a presença de impurezas catalizadoras (Fe, Aí,, Cu,

Ni, etc), inevitável nas soluções uraníferas ín
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dustriais, pode amplificar o efeito da temperatu

ra sobre a decomposição do H20a a ponto de torná-

lo inibidor do processo global de precipitação.

Tomados em seu conjunto, os fatos acima sugerem que

a precipitação do POÜ seja conduzida ã temperatura ambiente;

não parece vantajoso - em termos gerais - buscar-se reduzir o

tempo de precipitação aumentando-se a temperatura. Há outros

recursos para isso, tais como a otimização do pH de precipita

ção (Figs. 3.2 e 3.3) e da relação H202/ü30é , a reciclagem

de sementes para o reator de precipitação, a operação em mais
,6 3~6 5.

de um estágio, etc.

A temperatura não deve ser vista apenas pelo seu e_

feito sobre a taxa de precipitação. Na medida em que influi,

como já foi dito, sobre o tamanho e forma dos cristais, ela

tem influência sobre parâmetros operacionais importantes, co

mo a velocidade de decantação e a filtrabilidade do precipitei

do. Kelchner e Mondesi e Abrao estudaram o efeito

exercido sobre o tempo de filtração por diversos fatores,

tais como temperatura, pH, concentração inicial de urânio na

solução, tempo de precipitação/maturação, e influência de vá

rias impurezas. No que se refere â temperatura, o menor tem

po de filtração encontrado por Kelchner correspondia â tempe_

ratura ambiente (Tabela 3.6). Mondesi e Abrão encontraram o

menor tempo de filtração usando pH = 2,5 e temperatura de

160C.
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3.2.6. Tempo de Precipitação

*Trata-se aqui do tempo necessário para se obter uma

precipitação que, nos padrões atuais, é praticamente quanti

tativa. Este tempo depende, naturalmente, da velocidade de

precipitação, a qual é função de diversos parâmetros já dis

cutidos, tais como concentração de urânio, natureza e ccmposi^

ção úo sistema (relação L/UO* , onde L = Soj~, Cí.~, etc), re_

lação HaOa/UO* , pH, temperatura. Outras variáveis podem ter

influência, mas para as finalidades presentes um maior det£

lhamento não é necessário.

0 que vale ressaltar é que todos os fatores foram

discutidos a partir de resultados de precipitação descontínua

(isto é, em batelada) e com nucleação homogêna (sem uso de

sementes) . Mesmo no caso de soluções uraníferas que pernvi

tam este tratamento, é de se esperar que a reciclagem tie s£

mentes para o reator de precipitação possibilite uma consid£

rável redução no tempo de precipitação, além de contribuir p^

ra uma maior estabilidade/reprodutibilidade do sistema quari

to ã nucleação. Ou seja: as sementes poderiam suprimir o

caráter um tanto aleatório da nucleação, al,ém de acelerar a

cinética de precipitação pelo aumento da interface cristal-

solução. No caso de soluções uraníferas com altas relações L/

UO* , principalmente quando L = SO,,", a precipitação em bate

lada com nucleação homogênea dá resultados muito pobres; nes_

tes casos, torna-se imperativo o uso da precipitação contínua
/63-S5,

e a reciclagem de sementes '.
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3.3. Influência dos Níveis de Sulfato e Cloreto na Precipita

ção do Peróxido de Uranilo

A influência dos níveis de S(\~ e Cí." já foi abordada

no item 3.2.2.; o que será apresentado a seguir tomará aque

Ias considerações como ponto de partida.

Ao estudar os efeitos do SO,, e do Cl~,Brown obte

ve os resultados da Figura 3.10.

100

ao

CONDIÇÕES 0E PRECIPITAÇÃO:

pH inicial « 5,00

pH de precipitação « 4 ,75

RELAÇÃO HtOt/U,O, *O,I9

TEMPO OE PRECIPITAÇÃO' 4hs

CONCINICIAL (g/ l ) : 30,0 U(0;

SULFATO, g/l

Figura 3.10. Efeitos dos níveis de cloreto e sulfato

a concentração no filtrado

obtidos por Brown

sobre

Dados

Nota-se que níveis crescentes, tanto de sulfato quan

to de cloreto, diminuem a eficiência de precipitação. 0

efeito do sulfato, porém, é mais pronunciado que o do cloreto,

certamente devido ao maior poder de complexação do S0*" sobre

o ÜOj (vide Cap. 4, Itens 4.1 e 4.4). Talvez seja por este

motivo, e também pela sua freqüente presença e altas conceii
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trações nas soluções uraníferas industriais, que o sulfato

tem recebido maior atenção nos trabalhos de pesquisa aplicada.

Seu efeito tanto é o de retardar a precipitação como o de

reduzir a sua eficiência.

Quando se trata de precipitação em batelada deve ser

» 2 —

considerada a concentração de S0u (ou CÍ-") em termos absolu

tos (g/í.) ,. mesmo que a relação S(\ /U02 (ou C£~/UO2 ) in_i

ciai seja baixa. A medida que, com o andamento da precipita

ção, o UO* vai sendo removido da fase aquosa, esta relação

tende a crescer indefinidamente, e o parâmetro que passa a

ter significação é a concentração de SOj~ (ou Cl~); se esta

é muito elevada, a precipitação não se completa satisfatória

mente; é atingido um equilíbrio no qual parte do UO* fica

retido na fase aquosa sob a forma de sulfato-complexos (ou
(60>cloreto—complexos). Brady e associados ' assinalam que tal

efeito não é significativo em concentrações de SO*" de até cer

ca de O,1M. Na prática, são muitos os fatores a serem consides

r&dos, e pode-se obter uma precipitação quantitativa mesmo com

concentrações de S0*~ da ordem de 1M (isto é, em torno de 100

g/S,). Esta flexibilidade está associada a fatores cctno pH,

excesso de HaO2 e, vale ressaltar, a fatores de cinética he

terogênea (densidade de polpa, superfície específica da fase

cristalina, etc).

Shabbir e Tame* ' investigaram o efeito do sulfato

usando uma solução-estoque contendo, em gramas por li*:ro, 12,6

U3O8 e 36,4 Na (como NaCÍ.) . Também eles constataram um
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to marcante de retardamento da precipitação com o aumento da

concentração de sulfato na solução usada. Experiências com

um eluato industrial contendo, em g/i , 21,3 U3O8 e 120 soj~,

confirmaram os resultados acima. Em outras experiências, os

autores removeram previamente parte do sulfato mediante preei

pitação com CaC£2 (para soluções com pH > 3,5) ou CaO (para

soluções com pH < 3,5). Tal procedimento apresenta o inconv£

niente de requerer uma etapa prévia de precipitação, separação

sólido/líquido, etc. A limitação está precisamente em se teii

tar a precipitação em batelada a partir de soluções com ní

veis de sulfato muito elevados. A tendência, em anos recen

tes, é processar tais soluções em circuitos de precipitação coii

tínua.

3.4. Notas sobre a Precipitação Contínua

A tendência crescente â precipitação do urânio pelo

peróxido de hidrogênio tem suscitado, em anos mais recentes,

um considerável esforço de pesquisa em vários países, voltado

para o desenvolvimento de processos de precipitação contínuos,

multi-estágio e com reciclagem de sementes. A única planta

de precipitação contínua de POU existente em todo o mundo, em

1980, estava em operação na Flórida, EUA; tratava-se do está

gio final de recuperação de urânio de rocha fosfática; o cir_

cuito de precipitação era alimentado com um reextrato uraní

fero proveniente de um sistema de extração com DEPA/TOPO e
(63)

reextraçao com solução de carbonato de amonio* . Em 1982

estavam sendo desenvolvidos processos contínuos pelo menos nos
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EUA, Austrália e Inglaterra.

<63%

Num de seus trabalhos de pesquisa, Walton avaliou

três diferentes esquemas de precipitação contínua de peróxido

de uranilo. O melhor dos esquemas foi operado em bases real.

mente contínuas por períodos de até 100 horas. Uma eficiência

de precipitação de 99,9% foi obtida de uma solução contendo

25 q/l de U3O8 e 60 q/l de sulfato, com tempo de residência

de 11 horas; a quantidade de H20a não foi reportada.

Em 1983, a precipitação contínua de peróxido de ura

nilo especificamente a partir de soluções com altos níveis de
/6W-65»

sulfato foi estudada por Broome • Ele obteve result^

dos satisfatórios utilizando três estágios com reciclo de só

lidos. Quando era utilizada uma solução contendo 12,5 q/l de

U3O8 e 60 g/i. de sulfato, e excesso de H2O2 de 100%, a eficiêri

cia de precipitação era de 99,8%. Usando-se uma solução com

25 q/l de U3O8 e 120 q/l de sulfato, a eficiência continua,

va a ser de 99,8%, nas mesmas condições operacionais. Foi

então observado que, neste tipo de operação, a concentração de

sulfato não parece afetar a eficiência de precipitação, como £

contece no processo em batelada. Isto talvez se deva a que

as soluções ricas «gm sulfato vão sendo descartadas e os sól_i

dos reciclados com maior densidade de polpa. O maior efeito
2 _

observado era o da relação SO,, /U3O8. Nos exemplos menciona

dos, esta relação era de 4,8:1; quando esta relação era au

mentada para 6,4:1, ou seja, quando era usada uma solução con

tendo 18,75 q/l de U3O8 a 120 q/l de sulfato,e mantidas as de-

mais condições a eficiência de precipitação caía para 99,1%.
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Foi também constatado um efeito significativo da razão de

reciclo de sólidos sobre a eficiência de precipitação. De

qualquer modo, eficiências de precipitação da ordem de 99,8%

com uma relação SO*~/U3O8 = 4,8 são um resultado deveras satis

fatório. Ainda mais se se considerar que os teores de sulfato

no produto ficavam tipicamente na faixa de 0,2 - 0,5%, base

UO,,'2H2O teores estes inferiores ac limite de aceitação sem penali-

dade estabelecido por normas como a ASTM C 967-81, e as tabe_

Ias de Allied Chemical (Tabela 3.2) e da Eldorado Nuclear

Ltd.l '.

3.5. Incorporação de Algumas Impurezas na Precipitação do

Peróxido de üranilo

3.5.1. Vanádio, Molibdênio, Zircônio

Fato comum a estes metais é a sua complexação pelo

Ha02, dando complexos solúveis relativamente estáveis. A com

plexação pelo HaOa tem sido usada como meio de reter estes me

tais na fase aquosa.

Caropreso e Badger, no trabalho ja mencionado ,ch£

garam a encontrar valores da relação H2O3/U3O8 para difereni

tes concentrações de vanádio, como se vê na Tabela 3.7.
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TABELA 3.7. Quantidade de H2O2 em Função da Concentração de Va
(39)

nadio - Dados obtidos por Caropreso e Badger '

Cone. de V2O5(g/Jl)

Relação H2O2/U3O8

Z V20 5 no Produto

U308 no Filtrado
(g/£)

0

0,14

menor

0

0

25

,17

que

0,

0 ,

0 , 1

menor

50

20

que

1

0

, 0

.21

menor

0 ,005

1.

0,

ou

5 2

23 0

igual

, 0

.24

a 0,

2

0

4

,5

.24

3 ,

0 ,

0

25

Eles observaram que, na precipitação a partir de solu

ções com até 0,5 q/l de V2O5, o produto apresentava menos que

0,1% de V2O5; quando a solução original continha 1 q/l ou mais

de VaO5 , os teores no produto eram iguais a 0,4% ou maiores.

Observaram também que o teor de V2O5 no produto aumentava com

o tempo de precipitação. .Este efeito foi atribuído ã quebra

dos peroxi-complexos de vanádio à medida que o peróxido ia

se decompondo, o que conduzia à coprecipitaçao de õxidos de

vanádio relativamente insolúveis. O efeito da temperatura so

bre os teores de V e Mo no precipitado, observado por Shabbir

e Tame , também esta relacionado com a decomposição do

Ha°a' conforme mencionado ro Item 3.2.5.

Broome usou a mesma técnica para reter o molibd£

nio na fase aquosa, de modo a obter um precipitado mais puro.

Em meio ácido, são necessários dois grupos peróxido para com

plexar cada átomo de molibdênio, dando o complexo [Mo 0a(00)J
 2~

a quantidade estequiométrica é então 0,708 gramas de H202 por

grama de Mo. No seu trabalho, Broome calculou o excesso de
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HaO com base na quantidade estequiometrica necessária para

complexar tanto o UO* (isto é, 0,126 g H202 por g U02 ) como

o Mo (isto é, 0,708 g H202 por g Mo). Partindo de soluções com

20 g/i. de U3O8 e 30 g/í, de Mo, ele obteve uma eficiência de

precipitação de 99,9% após 3 horas, com pHi - 3,0 e pHp = 4,0;

cerca de 99,96% do Mo ficou na fase aquosa; os 0,04% de Mo as

sociados com o urânio precipitado estão dentro das especifica

ções de pureza para os concentrados; o excesso de H2O2 foi de

cerca de 50% (com base nas concentrações de U308 e Mo). Foi

constatado que os teores de Mo no "yellow-cake" são independeri

tes das corcentrações de Mo inicialmente em solução, desde

que se use 50% de excesso de H2O3 segundo o cálculo acima men

cionado. Quantidades de H 0 abaixo da estequiometrica cata

sam grande aumento do teor de molibdenio no precipitado.Broome

também observou algum efeito do pH sobre a coprecipitaçao do

Mo; ele constatou que pĤ ^ = 3,0 era melhor que pH^ =1,0, e

que pHp = 4,0 era o melhor valor na faixa estudada (3,5- 4,5).

Mas a variável com maior efeito era mesmo a quantidade de

Ha°a'

Por outro lado, deve-se considerar que, em meio ai.

calino, vários metais existem sob forma aniônica (é o caso

dos ions molibdato - MoO*~ - zirconato, vanadato, etc). Po£

tanto, quando se trata de lixívias alcalinas, não se pode sim

plesmente abaixar o pH para efetuar a precipitação do POU,pois

a acidificação causaria a coprecipitaçao de óxidos hidratados

daqueles metais, mediante reações do tipo:
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Mo 0*~ + H20 + H*" ̂ » Mo 03 . H20 i + OH" (3.4)

Em tais casos, lança-se mão de uma etapa preliminar

de precipitação direta do urânio, a partir da lixivia alcali
( 1 3 , 3 1 »

na, sob a forma de diuranato de sódio .

Deste modo, as impurezas metálicas aniônicas ficam

na fase aquosa, juntamente com aquelas impurezas catiõnicas que

têm um elevado pH de hidrõlise, sulfato, etc. O DUS é então
(31)

separado e redissolvido, seguindo-se a precipitação do POU'

Isto fica registrado como informação, embora a técnica a ser

destacada neste Item seja a separação de algumas impurezas

metálicas via complexação com o H203, em meio ácido.

3.5.2. Outras Impurezas

O diagrama da Figura 4.7 mostra que as espécies me

tálicas catiõnicas sofrem hidrólise e tendem a precipitar à

medida que se eleva o pH do meio. Uma das grandes vantagens

do H20a como agente precipitante é justamente a operação em

pH ácido, que proporciona maior seletividade em relação ã

quelas impurezas.

No caso bastante freqüente do Fe / cuja faixa de

hidrólise coincide com aquela de precipitação do POÜ, obser

va-se um aumento regular do seu teor no produto com o aumento

í38)
do pH de precipitação . Miller chegou a patentear um

método para tratar soluções com níveis proibitivos de ferro,
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que inclui o uso de aditivos para compiexar o Fe3 previameri

te â precipitação do urânio; mas tal método não tem interejs

se para o presente trabalho. Mesmo assim, o processo pode

ser otimizado de modo a se obter níveis de ferro dentro dos

limites fixados pelas normas.

Metais alcalinos e alcalino-terrosos, de um modo

geral, sofrem hidrólise em pH elevado. São, portanto, está

veis em meio aquoso ácido, não coprecipitando com o POU. A

sua incorporação pode se dar - e isso vale para qualquer ou

tra impureza - por adsorção e por aprisionamento entre os

cristais que constituem agregados policristalinos. A lava

gem/repolpagem pode minimizar os efeitos da adsorção, mas não

o do aprisionamento de ions.

A incorporação química de impurezas não está previ^

ta na fórmula do aquodiperoxidiuranilo - [(U02) (00)2(H20) ]o
2 6

- cujo precipitado é o POp. Deve-se, entretanto, considerar

a possibilidade de formação de complexos mistos, em cujas es;

feras interiores entrariam ânions como 0H~, SoJ", Cí.~, etc.Tais

complexos mistos poderiam eventualmente formar compostos com

cátions como NH+ , Na+, Caa , etc. Este caso é típico na

precipitação de uranatos, e pode acontecer como fenômeno mar_

ginal na precipitação do POU, particularmente quando esta é

conduzida em pH no qual interfiram reações hidrolíticas (vide

Capítulo 4).
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3.5.3. Conteúdo d'Água no Peróxido de Uranilo

0 complexo mais simples de peróxido com uranilo é

o aquodiperoxidiuranilo - I(U02)2 (00)2(Ha0)nl - que passa pa

ra a fase sólida sob a forma UO^.nHjO, referida como peróxido

de uranilo (POU). Amostras de POU secas ã temperatura am

biente até peso constante podem conter n = 4,0 - 4,5 moléculas

d'água na referida fórmula, sendo usualmente aceito n = 4,0

Duas dessas moléculas d'água podem ser classificadas como á

gua higrocópica. Após secagem a não mais que 110QC até peso

constante, o POü tem a composição U(\. 2H2O, com duas moléculas
#68,71».

d'água de cristalização1 '. Este seria o "yellow-cake" pu

ro de POÜ. É fácil verificar que o seu teor de H20 é de 10,65%,

fato este que deve ser levado em conta ao se confrontar as a

nálises de concentrados de POU com as especificações da ASTM,

da Allied Chemical, e outras (vide Item 3.1).

Ainda em termos teóricos, o teor de U3O8 no UOV.2H2O

puro é de 83,04%, o que eqüivale a 70,42% de urânio.

Quando submetido a temperaturas gradualmente mais

elevadas, o UO,,.2H2O inicialmente perde a maior parte da £

gua de cristalização; em seguida é convertido a UO3 (talvez

com alguma h20 remanescente, de início) e, então,a U3O8. Cai
(39)

ropreso e Badger' ' fizeram ensaios de calcinaçao cujos re

sultados estão na Figura 3.11. Nestes ensaios a temperatura

foi elevada até o valor considerado, mantida constante por 20-

30 minutos, e depois reconduzida ã temperatura ambiente. Pro

autos com 90-95% de U3O8 ( isto é, 76-81% de urânio) foram
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obtidos com temperaturas na faixa de 350Q-520QC Ensaios fejl

tos por Waters mostraram que o produto calcinado e bastan
• *

te fluente.

W «0 »l • * M »4 «9 M tT • • • • 100 «I Ml

TEOR DE U,0, NO PRODUTO, %

Figura 3.11. Teor de U3O8 e cor dos produtos de termodecompo-

sição do POU em função da temperatura - Dados ob
( 39 )

tidos por Caropreso e Badger
( 6 6 \

Souza Junior e Abrao estudaram o comportamento do

POU quando submetido a secagem e calcinação. Dos resultados

que obtiveram depreende-se que a maior parte da água, tanto

de absorção quanto de cristalização, é eliminada na faixa de

temperatura de 20Q - 108QC, sendo que em alguns casos, este

primeiro estágio de decomposição e liberação se limitou a tem

peraturas mais baixas, (450 e 89OC, respectivamente, em duas

séries de ensaios). A partir destes valores, a eliminação de

alguma água remanescente já ocorria simultaneamente à perda

de oxigênio do U(\, com presumível formação de U03.
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CAPITULO 4

ASPECTOS FÍSICO-QUlMICOS DA

PRECIPITAÇÃO DO URÂNIO PELO PERÕXIDO

DE HIDRO-AUIO

4.1. O Ion Uranilo e sua romplexação

As Valencia »io urânio variam de 2 a 6, sendo mais co

muns os estados t: 'oxidação 4+ e 6+. Desses dois últimos, o

hexavalente é o mais estável. Quase todos os compostos de

Ü(VI) - e certamente todos os complexos em solução aquosa - cori
«+ 2+

têm nao o ion U mas o ion uranilo, U02 . Este ion e caracte_

rizado pelo fato de que as distâncias entre o átomo de urânio

e os dois átomos de oxigênio (1,7 - 2 A) são menores do que a

quelas entre o urânio e quaisquer outros elementos que entram

na formação dos vários compostos. Outra característica do ion

uranilo é a sua estrutura linear, que lhe confere excepcional

estabilidade química. Via de regra, quando as reações oco£

rem ele entra inalterado na composição do novo composto. Apareri
2 +

temente, a estabilidade do U02 está relacionada com o grande

número de orbitais 6d e 5f do átomo de urânio, alguns dos quais

permanecem livres apesar das ligações covalentes usuais dentro

do grupo 0=U=0. A presença dos orbitais desocupados do átomo

de urânio mais a possibilidade de ligações dos dois pares não

compartilhados de elétrons dos átomos de oxigênio, explicam a
2 +

excepcional estabilidade do U02 e a sua grande capacidade de
í67)formação de complexos .
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Estas características do U02 são fundamentais para

a interpretação da estrutura dos compostos e complexos de ura

nio. Por exemplo: em várias fontes pode-se encontrar a repr£

sentaçao do ion como U(OH) ,, , ou seja, ü ligado a quatro

grupos OH . Porem ja foi demonstrado que, na realidade, se

trata do ion uranilo ligado a duas moléculas d'água,
2+ (67)

[UO2(H2O)2]

Um outro fato que merece destaque é a grande tendêri

cia do urânio de formar ligações químicas com o oxigênio. Es_

ta tendência já é verificável pela estabilidade química do

ion uranilo; ademais, há uma grande afinidade por ãnions e

moléculas que contenham átomos de oxigênio, com os quais ele
2 +

tende a se ligar preferencialmente. Sem se alterar, o U02 tam
2-

bém pode se ligar a diversos ânions (0H~ , SOi, , CÃ." , NO^#etc) ,

formando com cada um desses ligantes uma série de compostos

relativamente extensa e complexa.

Na formação das diversas séries de compostos de uran_i

Io, deve-se levar em conta a série de deslocamento dos liqan-

tes proposta por Chernyaev , que ordena os diversos
2 +

ligantes pela sua afinidade com o U02
 :

002" i O*" à CO3" 2 0H~ ^ F" 2 CH3COO" Z C20,,~ > SO*' > H20 è

Cl" i NO7 > NCS" > Br" > ... etc.

Os fatos acima expostos podem ser resumidos em três

pontos: (1) a grande estabilidade química do U0z e a lineéi

ridade da sua estrutura; (2) a sua grande afinidade pelo o
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xigênio; (3) a sua capacidade de formar séries de compostos

com diversos ligantes, cujas afinidades com o U02 estão orde_

nadas na série de deslocamento proposta por Chernyaev. Tendo-

se esses três pontos em mente, pode-se abordar a formação das

séries de compostos e complexos de uranilo e, mais especifica_

mente, o estabelecimento das suas estruturas.

A pedra angular da definição da estrutura e da nomeri

clatura dos compostos e complexos de uranilo é a teoria da coor_

í6B'7I*)
denaçâo de Mayer . Tipicamente, o ion uranilo tem número

de coordenação seis (enquanto que para o U este numero e

oito), de modo que a sua representação espacial é a da Figura

4.1.

Figura 4.1. Representação espacial do ion uranilo com suas seis

posições de coordenação.

Esquematicamente, o 1ÍO2 pode ser representado como

na Figura 4.2.a; neste caso, deve-se ter em mente que os seus

dois átomos de oxigênio estão situados na perpendicular ao pla_

no do papel. Um exemplo de aplicação deste tipo de representa

çao é visto na Figura 4.2.b; o composto representado é o tr_i

carbonatouranilato de sódio, Na,, [UO2(CO3)3]. 0 carbonato,
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como se vê, é um ligante bidentado, ligando-se ao uranilo por

dois dos seus átomos de oxigênio.

(o)

Figura 4.2.(a) - Representação esquemática, do íon uranilo

com suas seis posições de coordenação;

(b) - representação do tricarbonatouranilato de só

dio.

Na Figura 4.3, estão representadas as esferas interi£

res (sempre delimitadas por colchetes) de alguns complexos a

(*)
quo-peroxidos

As séries de compostos e complexos de uranilo que iri

teressam diretamente ao presente trabalho são as dos hidroxi-

complexos, dos sulfato-complexos e dos peroxi-complexos, uma
2+ 2 —

vez que o principal sistema considerado e o U02 - H202 - SO,, -

H20 (vide Capítulo 5, Item 5.4: Composição da Solução Uranífe

ra). 0 segundo sistema em importância para o presente estudo
~ 2

é o ÜO2 - H2O2 - Cl~ - H20 . Não foi encontrado qualquer ejs
tudo fundamental sobre este último sistema. 0 próprio Chernyaev,

que descreve as séries de compostos de uranilo com os demais

(*) Neste texto, os compostos e complexos de uranilo serão re_

feridos segundo a nomenclatura adotada por Chernyaeví " )

e por Gurevich et ai( ' ' ).
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ligantes acima mencionados indicando as suas esferas internas

(entre colchetes), abstém-se de fazê-lo em relação aos compos;

tos de U02• com C&~ que apresenta, alegando a mesma falta de

Í71Iinformações a respeito . Este assunto sera retomado adian

te.

OO

v0v
I.

(b)

00 -( ««t

(e)

s.

Figura 4.3 - Esferas interiores de alguns complexos aquo-peró

xidos:

(a) [U02(00)3] ~ ou U0 e~ (triperoxiuranilato ou

peruranato)
2 - 2 -

(b) [U02 (00) 2 (H20) 21 ou U0 6 (diaquodiperoxiurji
nilato)

6- 6-

(c) [ (UO2) 2 (00) 5(H2O) 2] ou 0 2 0 u (diaquopentape

roxidiuranila

to)

As Tabelas 4.1/ 4.2 e 4.3, são definições simplifies

das das esferas internas dos complexos que compõem as séries

respectivamen-2 + 2 — 2 —

formadas pelo U02 com o 0H~, SO,, e 02
# 6 8 - 7 0 » 7i»j _ '

te . Nestas versões simplificadas, o número de coor_

denação do U02 é desconsiderado, levando-se em conta apenas

as relações molares entre U0 2 e ligante. Na realidade, as

esferas internas dos complexos apresentados precisariam ser

completadas pela inclusão de outros ligantes (tais como grupos
2-

0H~, H07, S0H , Ci", etc, ou moléculas neutras como H20) , de
2+

modo a preencher as posições de coordenação dos ions U02 pr£
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sentes.

TABELA 4.1 - Série dos Hidroxi-Complexos de Uranilo

NO de Série

1

2

3

4

5

6

7

8

UO2
+ : OH"

1:0,5

1:1,0

1:1,5

1:2,0

1:2,5

1:3,0

1:3,5

1:4,0

Tipo de

nuo2)2oHj3

[U020H]+

I(ÜO2)a (OH)

[ÜO2(OH)2]Q

IíüO2)2(OH)

[ÜO2(OH)3]"

l(UO2)2(OHi

[ÜO2(OH) J 2

Complexo

+

. 1 "

(*) Não se conhecem compostos com esta relação UO2 :0H"

Ao apresentar a série • dos hidroxi-compostos, Cher_

nyaev usa relações molares UO2
+:OH~ que vão até 1:6*0 pr£

vavelmente por coerência com a teoria da coordenação, embora

não se conheçam compostos com relações outras que as incluídas

na Tabela 4.1.

0 interesse da série dos hidroxi-compostos para o prç_

sente trabalho relaciona-se principalmente com os processos de

hidrõlise do U03 que ocorrem quando se eleva o pH do meio, como

será visto no Item 4.2, a seguir. Os produtos de hidrõlise, de

fato, são hidroxi-complexos de uranilo.
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TABELA 4.2 - Série dos Sulfato-Complexos de Uranilo

NO de* Sér ie

1

2

3

4

5

6

Ü O 2
+ : S O 2 '

1:0 ,5

1:1,0

1:1 ,5

1:2,0

1:2 ,5

1:3 ,0

Tipo de Complexo

[<uo2)2soj2 +

[UO2SOJ°

í (ÜO2)2 (SO,,) 3]
z ~

[ U O J Í S O J J 2 "

[(uo 2) 2(soj 5] 6~

too,».»,]"

TABELA 4.3 - Série dos Peroxi-Complexos de üranilo

NO de Sér ie

1

2

3

4

5

6

UO2
 + : OO2"

1:0 ,5

1:1 ,0

1:1 ,5

1:2 ,0

1:2 ,5

1:3 ,0

Tipo de Complexo

K Ü O 2 ) 2 O O ] 2 +

[ÜO 2OO]Q

t ( u o 2 ) 2 ( o o ) 3 ] 2 "

iuo2(oo)2]2"

[ ( U O 2 ) 2 ( O O ) 5 ]

lüO 2 (OO) 3 ] " "

A série dos sulfato-complexos apresenta interesse em

virtude da composição da solução utilizada, como já foi mencio

nado.
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Maior atenção merece a série dos peroxi-complexos, en

tre os quais se situa o aquodiperoxidiuranilo ,

[ (U02)2(00)2(H20) 1° i que é um dimero cujo precipitado é o

peróxido de uranilo, UOn.xHzO (vide Cap. 3, Item 3.2.3). Na Ta

bela 4.3, este corresponde ao número de série 2, [UO2OO]°, que

normalmente se dimeriza e incorpora moléculas d'água ã sua es

fera interior, de modo a preencher as posições de coordenação

dispoi íveis. Na realidade, pode-se relacionar pelo menos oito

peroxi-complexos desse tipo ', um dos quais, de grande

relevância no caso, é o diperoxidisulfatodiuranilato, ....

Í(ÜO2) (0O) (S(\) 1*"" , que também é um dímero. Sua formação

será comentada no Item 4.4.

A série dos cloreto-complexos é relevante em virtude

da presença deste ligante na solução uranífera utilizada, mas

a referida ausência de estudos fundamentais abrangentes impe;

de um tratamento mais rigoroso. Vale mencionar o estudo feito

por Pozharskii et ai , que encontraram evidencias da exis

tência de complexos do tipo UO2C£
+ (<0,3M ÜCSL) , UO2Cl2 (0,3 a

0,9 M HCÍ.), UÔ CÍ-ã (>0,9 M HCÍ) e UO2CÍ-J"(>3 M HCJl) . Com base

em tais evidências, e em indicações indiretas como a teoria da

coordenação e a série de deslocamento de ligantes, além da £

xistência de cloretos de uranilo e outros sais contendo U02 e

(71)Cí~ apresentados por Chernyaev , e bastante razoável supor

que o Cl" participe na formação de vários complexos com U02 ,

inclusive em complexos mistos juntamente com outros ligantes,

como o 0H~ e o 02~ . Mas não pode haver rigor em tais assej:

ções, sendo mais confiável se usar resultados de pesquisas £

plicadas como a realizada por Brown1 ', já discutida no Capitu
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Io 3. A existência desses resultados atenua a deficiência. Ou

tro atenuante é o fato da afinidade do Cí." pelo U02 ser me_

nor que a*do SO*", conforme visto na série de deslocamento; e^

te atenuante é ainda maior quando se considera que a concentra^

ção de SO,," na solução uranífera utilizada ê muito maior que

aquela de CJL~ . Portanto, parece razoável considerar que o com-

portamento que predomina no presente caso é o do sistema U02 -

H O - SO*"* - H O , sobre o qual há estudos mais detalhados.

Para uma comparação em bases quantitativas entre as

afinidades de alguns ligantes (02~, C03~, S0H~ e CÍ-") pelo U02 ,

foram calculados, no presente trabalho, os diagramas de distri

buição para os respectivos complexos mononucleares, que são

í75)apresentados na Figura 4.4 . Para os peroxi-complexos, f£

ram usados os valores das constantes de estabilidade obtidos

por Moskvin* '(valores de 8j e 02) e por Gurevich e

(77iOsicheva * ' (valor de 8 3 ) ; para os carbonato-complexos, os
• •Oi

valores de Lemire e Tremaine ; para os sulfato-complexos, os

(78> I79)
valores de Ahrland , que coincidem com os de Kanevskii ;
para os cloreto-complexos, os dados apresentados por Ahrland

í82)et ai . Estes últimos dados correspondem a primeira cons

tante de estabilidade (8!, para o complexo UO2CÍ.
+ )

Deve-se observar que, embora o número de coordenação

típico do ion uranilo seja seis - que é o número máximo - ele

não é o único possível, podendo variar dentro de certos limi

tes, dependendo de fatores tais como tamanho dos ligantes e

densidade de suas cargas, entre outros. O número de coordena^

ção seis, todavia, aplica-se â grande maioria dos casos e, pro

vavelmentc, â totalidade dos casos abordados neste trabalho.
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- 2 0 2 4 6 B I O 12 14 1 6 2 4 2 6 2 8 3 0 32 34 p0*~

- 2 0 2 4 6 6 K> 12 14 20

•2 0 2 4 6 8 10 pS04
f-

- 2 0 2 4 6 8 10 20 per

Figura 4.4. Diagramas de distribuição de complexos mononuclea^

res de uranilo com (a) peróxido; (b) carbonato;

(c) sulfato; (d) cloreto, em soluções ácidas.
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4,2. A Hidrólise do Ion uranilo - Sistema U0 2
+ - OH" - H20

0 ion urânio hexavalente U não existe, como tal, em

solução aquosa. Mesmo nas soluções mais ácidas o que se encon

tra é o ion uranilo, ÜO2
+, que pode ser considerado um estado

hidrolisado do U +. 0 único composto já preparado que pode ser

considerado um sal de U é o hexafluoreto de urânio, ÜF6, mas

mesmo este, quando dissolvido em água, ê imediata e completameri

te convertido em UO2F2 * .

Observa-se que o ion uranilo é a única espécie de \x

rânio hexavalente em solução aquosa até pH : 2,5 (o valor exa

to depende, naturalmente, da solução considerada) Se o pH é

elevado acima desse valor, ocorre consumo de base e nova hidró

lise. 0 U0 2
+ se comporta de maneira análoga a outros ions me

tálicos: mantém-se inalterado dentro de amplos limites de pH

ácido e, â medida que o pH aumenta, é gradualmente submetido a

uma hidrólise mais pronunciada' '. Uma maneira de represeii

tar este processo é vista na Figura 4.5.

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

-1 L
•t ._ ' M e . j t . ANIONS V POLIURANATOS

UO, CATK)NS( U f0 t E U,0 , ) , POLINUCLEARES INSOLÚVEIS

L
PREPARAÇÃO DE SAIS WANATOS) (POLIMERIZAÇÃO)

BA'SICOS DE URANILO

Figura 4.5 - Representação esquemática da hidrólise do ion u-

ranilo.
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Vários autores1 ' concordam com a representação

da Figura 4.5, embora hajam pequenas diferenças na delimitação

das regioe's assinaladas, o que pode ser atribuído em parte às

diferenças nas soluções usadas nos respectivos trabalhos. Os

limites indicados na Figura 4.5 são os citados por Gurevich e

associados , que trabalharam com [ÜO2 ] - 5 x 10~
4M, no sis

tema UO2(N03)2 - MOH - H2O.

Um dos primeiros trabalhos sobre o assunto foi feito por

Ahrland y que, utilizando soluções com força íonica unitária

(I = 1, meio Na, HC2.O.J e temperatura de 25QC, obteve as cons

tantes de estabilidade seguintes:

ÜO2 + 0H~ „_». [UO2OH]
+ &i = 2 x IO' (4.1)

2UO2
+ + OH-^a* [(UO2)2OH]

 3+ B2i = 4 x IO*' (4.2)

Komar e Tretyak , partindo de dados experimentais

obtidos com soluções com [UO2 ) - 4 x 10 M e do valor

0j - 2 x 10 obtido por Ahrland para a reação 4.1, determinaram

a constante para o que consideraram ser o primeiro passo de lvL

drólise do U0 2
+ :

ÜO 2
+ + H2O ,* [ÜO2OH]

+ + H+ K = (6,4±0,5) x IO"5 (4.3)

Hearne e White , na pesquisa que fizeram, chegaram

aos resultados da Tabela 4.4, referentes respectivamente às re£

ções hidrolíticas seguintes:
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U0 2
+ + H20

2U02
++ H20

[UO2OH]
+ + H +

[(UO2)2OH]
+ + H+

(4.4)

(4.5)

TABELA 4.4 - Dados Obtidos por Hearne e White

Temperatura

Forca Iõnica

106K

106K

0,347

4

1,5

25OC

0,0347

1,5

0,7

40OC

0,0347

8

1,2

Reação

4.4

4 .5

2+ (")
te para a hidrolise do UO2 , Ahrland e associados

Numa tentativa de encontrar uma explicação generalizan

retoma

ram os resultados numéricos de um trabalho anterior' ' e de

finiram duas reações hidroliticas gerais, uma para o primeiro

passo e outra para os passos subsequentes, que são, respectiva

mente:

00 2
++ H20 *» (UO2)

24"ÜO2(OÜO2)24 + H2O
3

K =

n + 1

(4 .6)

-6,3S±0,l

2H+ K=10

Essas reações podem ser escritas assim:

(4 .7)

ÜO2
++ 2H2O 2H (4.8)

ÜO2[ÜO2(OH)2]
2+ + 2H2O UO2[ÜO2(OH)2]

(4.9)
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Dados praticamente concordantes foram obtidos por

Dunsmore e associados e por Hietanen e associados , a

25QC em medo (NaJC&O., 3M, para as reações hidrollticas segui ri

tes:

U02
++ H20 ^ — ÜO2OH

+ + H + eti = 7,94 x IO""7 (4.10)

2U0l++ H20 ̂ * (UO2)2OH
3+ + H + 6*j = 2,00 X IO"" (4.11)

2UO2
++ 2H2O — (ÜO2)2(OH)2

2++ 2H+ 0*2 = 9,12 x IO"
7 (4.12)

3UO2
++ 4H2O ** (UO2)3(OH)^

+ + 4H+ 0*,, = 6,31 x IO"1* (4.13)

3üol++ 5H2O ** (ÜO2)3(OH)+ + 5H+ 6*5 = 2,95 x 10"*
 7 (4.14)

Na Figura 4.5 são apresentadas curvas de distribuição

correspondentes ao primeiro passo de hidrólise do ion uranilo;ju

ma destas curvas foi calculada usando-se dados acima citados,

Í9C)enquanto que a outra foi calculada por Gurevich e associados * í

as fontes dos dados para as respectivas curvas estão indicadas

na própria legenda da figura. O procedimento de cálculo foi o

convencionalmente adotado no tratamento da formação de comply

(75)xos' '.

Examinando-se a Figura 4.6, observa-se que o pH ini

ciai da solução uranífera é um fator a ser considerado na pro

dução do peróxido de uranilo. Se o pH inicial é suficienteme£

te baixo, o peróxido de hidrogênio adicionado irá reagir dire

tamente com o UO* para formar o complexo [(U02) (00) (H20) ] °,

que precipitará como UO,,.4H2O. Em pH mais elevado, o H2O2 i,

rá reagir não com o U02 mas com seus produtos de hidrólise, o

que pode ter conseqüências no processo de precipitação e na

qualidade do produto. A interferência dos processos de hidró

lise na reação entre U02 e H2O2 tem um papel importante na
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formação de complexos mistos, ou seja, hidroxi-peroxi-complexos

de uranilo.

Figura 4.6 - Curvas de distribuição para o primeiro passo de

hidrõlise do ion uranilo, calculadas com dados

dos seguintes autores:
(85,

Curva 1: Komar e Tretyak '
(86)

Curva 2: Hearne e White ' - calculada por
(90)

Gurevich et ai * '

(69,

Chernyaev refere-se à necessidade de se considerar

os produtos de hidrólise do U02 do ponto de vista da teoria

da coordenação, vale dizer, como membros da série dos hidroxi-

complexos (Tabela 4.1) cujas esferas interiores podem ser com

pletadas pela inclusão de outros ligantes ou moléculas neutras.

A hidrólise do U02 é basicamente um processo de formação de

hidroxi-complexos.

Os hidroxi-complexos encontrados com maior freqüência

são os aquo-hidroxi-complexos [UO2(OH)2(H20) ] c ,

I(UO2)2 (OH)5 (H2O) )" e [UO2(OH)3(H2O) ]~, que se enquadram
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nos números de série 4, 5 e 6 da Tabela 4.1, respectivamente.

0 primeiro deles é o hidróxido de uranilo (fórmula convencio-

nal: UO3.H2O). Os dois últimos, sendo ânions. tendem a se lî

gar a metais alcalinos (sódio, principalmente) ou amônio, for

mando os compostos conhecidos como diuranatos (fórmula conven

cional: M2Ü2O7.nH2O). Portanto, os chamados diuranatos são,

basicamente, misturas de hidroxi-compostos nas quais predomi^

na o aquo-hidroxi-complexo binuclear, [(ÜO2)2(OH)5(H20) ]~. Es

tas observações sobre os diuranatos somam-se àqueles já feî

tas no Capítulo 2, Item 2.1 baseadas nos estudos realizados por

Cordefunke* ' e por Stuart e Whateley

Outras informações importantes são fornecidas pela Fî

gura 4.7. Trata-se de um diagrama de precipitação de hidróxi^

dos de metais ; cada reta corresponde a uma reação do tipo:

M1^ (aq) + nHtO = = M(OH>n (s) + nH
+ (4.15)

As solubilidades dos hidróxidos de metais são função

do pH da solução e do estado de oxidação do metal, além das con

centrações das espécies presentes e da natureza dos ligantes. Pa

ra cada cátion metálico há um pH no qual se iniciará a hidrólise

e, dependendo da sua concentração, a precipitação do hidróxido.

A Figura 4.7 revela uma das vantagens de se precipitar o urânio

com o perõxido de hidrogênio. Tal procesno é conduzido em va

lores baixos de pH, minimizando assim a coprecipitaçao da maio

ria das impurezas metálicas. Tal vantagem não existe no caso

dos diuranatos (DUA, DUS, etc), cuja precipitação é usualmente

conduzida em meio neutro ou alcalino (pH > 7,0).
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LOS DA CONCENTRAÇÃO

00 K>N META'LICO(M)

-6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 pH

Figura 4.7. Diagrama de precipitação de hidróxidos de metais

(a linha interrompida corresponde â reação 3.1)

(92»

Markov e associados fornecem a constante de equi

librio para a reação:

U02(02) (s) + 2H+ U02
++ H2O2 + 4H2O

Ks = 1,38 x IO"
1 (4.16)

Esta constante (Kg = 1,38 x 10" ) define a solubilidade do

UOi,.4H2O em função do pH. Deve-se notar que, quanto mais baî

xo o pH mais solúvel o UO,,.4H2O; isto explica porque a veloci

dade e a eficiência de precipitação do POU caem acentuadameii
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te em pH muito ácido (pH < 2,5) (vide Figuras 3.2 e 3.3). De

ve-se notar também que a inversa da reação 4.16 nada mais é

que a reação 3.1, que pode agora ser reescrita com a respecti_

va constante:

U02
++ H2O2 + 4H2O ^ — ÜO,,.4H2O (s) + 2H

+

K = 7,24 x IO2 (3.1)

O valor consiâeravelemente elevado desta constante de equilí

brio da uma indicação da tendência a precipitação do U02 pe

Io H2O2. A equação 3.1 está representada na Figura 4.7 pela

linha interrompida, calculada tomando-se uma atividade de

II2O2 igual a 0,1.

4.3. Notas sobre o Sistema UO2 - H202 - OH~ - H2O

/7»,90j

Gurevich e associados fornecem uma descrição a_

brangente deste sistema, cobrindo toda a escala de pH. O que

interessa ao presente trabalho é o comportamento em pH ácido;

portanto, somente este será abordado a seguir. Deve-se res>

saltar que todos os dados mencionados foram levantados por
(7*,90.

Gurevich e associados , trabalhando com soluções com con

centrações de uranilo de 10" a 10~ M e relação molar H2O2/

ÜO2 variando de quase zero até -7.

A formação de compostos com relação UO2 /O2 igual a 1,

representativos do segundo membro da série dos peroxi-compels

tos de uranilo (Tabela 4.3), ocorre em toda a faixa de pH.

Em meio ácido fraco, ocorre o equilíbrio expresso pela
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Cão 3.2 (Cap. 3, Item 3.2.3.):

2UO2 + 2H202 + 8H2O ^*. I(ÜO2)2(OO)2(H2O)al
c + 4H+

K « 2 x IO"3 (3.2)

Este equilíbrio é observado na faixa de pH = 3,0 - 6,0. Quando

ê adicionada base num sistema nesta condição, ocorre dissocia

ção das moléculas d'água do complexo aquodiperoxidiuranilo,

I(U02)2(00)2(H20) g]0. Este processo gradual de hidrólise, ao

longo da faixa de pH de 7,0 a 14,0, conduz ã formação de v£

rios tipos de aquo-hidroxi-peroxi-complexos de uranilo, cujos

passos sucessivos podem ser representados pelas reações se_
(7lf)guintes :

l(UO2)2(OO)2 (H2O) 8]0 ^ » [(U02) 2(00) 2(0H) (H2O)7]- + H+

3 x IO"7 (4.17)

[(ÜO2)2(OO)2(H2O)e]O ^^, [(UO2)2(OO)2(OH)2(H2O)J
2"+ 2H+

(4.18)

[(UO,) (00) (H,0) ]° ̂ J » 2[ÜO. (00) (OH) (H,0) ] 2"+ 4H+

* 2 2 ' 8 * 2 * 2

(4.19)

Na Figura 4.8 é apresentado um diagrama de distribuição

para a reação 3.2. Este diagrama foi calculado usando-se o Vcj
3 (7h,90x

lor K - 2 x 10" obtido por Gurevich e associados ', pa

ra as condições (atividades de U0 2
+ e H2O2) indicadas na pró

pria legenda da figura.
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6 7 pH

Figura 4.8. Diagrama de distribuição para a reação 3.2, cal̂

culado a partir de dados de Gurevich e associa
/30 « —

dos , para as condições seguintes:

Curva 1: [U02
+] - 0,2M e aH _ » 0,1

H2°2
Curva 2: [U02+] - 10"3M e au _ = 10"

3

H2°2

Das curvas apresentadas na Figura 4.8, a que mais se apro

xima das condições experimentais adotadas no presente trabç*

lho é a curva 1. Na Figura 4.9, é 'eita a superposição das cur

vas 1 das Figuras 4.8 e 4.6. A Figura 4.9 serve de comprova

ção para um fato já mencionado no item anterior: quando se

trabalha em um pH suficientemente baixo, o Ha02 atua diretja

mente sobre o UO2 , isto é, não há competição entre os ligari

tes OH~ e O2 ; comprova-se também que, em tais condições,

a acidez gerada quando da adição do H2O2 deve-se à formação

do complexo aquodiperoxidiuranilo, e não a reações hidrolíti

cas, de modo que a variação da concentração hidrogenionica cons

titui-se numa medida da percentagem inicial de conversão do
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PEROXI-HIDROXI- COMPLEXOS

7 PH

FIGURA 4.9 - Superposição das curvas 1 das Figuras 4.6 e 4.8.



90

ÜO2 no complexo peroxidado. Se, por outro lado, o pH situa-

se acima do limiar de hidrõlise, pode-se considerar a formação

de complexps mistos, isto é, .peroxi-hidroxi-complexos.

4.4. Notas Sobre os Sistemas UO2 - SO« - H2O e

ÜO*+ - H2O2 - SoJ" - Ha0

_ 2—

Na serie de deslocamento, o grupo SCK fica posici£

nado bem depois de ligantes como o 02~ , OH~ e C03~; este ia

to também é revelado pelos diagramas já apresentados (Figura

4.4). Consequentemente, os sulfato-compostos e sulfato-comple-

xos de uranilo são menos estáveis que aqueles formados com os

ligantes acima referidos.

Na Tabela 4.5 encontram-se as constantes de estabilida

de típicas do sistema UO2 - SOH - H2O, obtidas por
,78, (79,

Ahrland , Kanevskii e associados , e por Betts e Mi
#80, '

chels . Esses equilíbrios verificam-se na faixa de pH áci
(70/9 1,

do fraco ou ácido (tipicamente, pH £ 5,9) . Em pH mais

elevado, começam a interferir os processos de hidrólise do

UO2 , com a formação de hidroxi-complexos.
(91)

Segundo Gurevich e Susorova ', em soluções aquosas

com concentrações de sulfato maiores que 0,5M ocorre predonú

nantemente o equilíbrio:

[Ü02(SOJ2]
2" + Sol' (4.24)
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TABELA 4.5. Constantes de Estabilidade para

Complexos do Sistema üO* + - S0*~ - H O

•r

«r
«r

REAÇÃO

+ HSOf « »

•so*'-*

• 3SOa~«#*

[uoasoj<>

[uoa(soja)a~

CONSTANTE DE ESTA-
BILIDADE (B)

5 .0 tO.34

SOtlO

(3.5* 1.5)xl0a

(2.5 ±1) x lo"

FORCA IÔNI-
CA DO MEIO

I - 1
(lla.KCtQ»)

H

M

TEMP.
(SC)

25

25

25

REFERENCIA

80

78.79

78.79

78.79

HOMERO DA
REAÇÃO

4.20

4.21

4.22

4.23

Na prática, este equilíbrio ê deslocado para a direita,

como conseqüência da grande instabilidade cinética do trisul

fatouranilato em meio aquoso' '.

Compondo-se os dados da Tabela 4.5 com aqueles citíi

dos para a reação 3.2 (vide Item 4.3), pode-se computar as cons

tantes de equilíbrio para as reações dos sulfato-complexos de

uranilo com o H2O2

(91)

2[UO 2SOJ° + 2H 2O 2 + nH2O ^ * [ (UO2 ) 2 (00) 2 (H2O) §]

+ 4H+ + 2S0l~ K - 8,4 x IO"7 (4.25)

2[UO2(SO,,)2]
2"+ 2H2O2 + nH2O ^* I(U02) 2 (00) 2 (H2O) ]« +

+ 4H+ + 4S0j- K - 1,7 x IO"8 (4.26)
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2[ÜO2(SOJ3] " + 2H2O2 + nH2O ^ - [ (ÜO2) (OO) a (H2O)n]C +

+ 4H+ + 6S0*~ K = 3,4 x IO"10 (4.27)

Todavia, o equilíbrio no sistema ÜO2 - H2O2 - S0%~ -

H2O pode ser substancialmente complicado por processos de

formação de complexos mistos. Na região de pH = 1 - 5, ocoir

re um equilíbrio complexo que pode ser assim representado:

o*V[uoa(so >J<2m-2>- *fe I(uo2) (ooxso ) n l ( 2 n ' 2 ) '

I<uo2)j«x»a<solt)pl2p'

[(UOJ (OO) (H 0)q]
9

a , 2 2 1

A posição deste equilíbrio depende fundamentalmente do

pH do meio e das relações molares entre cs componentes. Na pre

sença de um pequeno excesso de sulfato, o equilíbrio tende pa

ra a formação do aquodiperoxidiuranilo' '. Deve-se enfatizar
(91)

que, no trabalho citado , Gurevich e Susorova usaram rela

ções molares UO*+:SO* ;H a0 2 variáveis, sendo casos limites

1:300:0 e 1:600:100; portanto, as relações SO*~/Uo' por eles

referidas como sendo pequenas estão, na verdade, em torno de

300. Diante desses valores, as relações Sof/UO^ encontra
das em soluções uraníferas industriais podem ser consideradas

muito pequenas.
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Considerando-se, de acordo com os dados da literatu-

I70'91! - a-

ra ', que em presença de uma concentração de SO,, maior

que 0,5M no sistema uoj+ - S0*.~ - H,0, o urânio existe predo

minantemente sob a forma do complexo cineticamente mais est£

vel lüOa(SO^) ]
a ~ , pode-se definir o primeiro passo da intera

çao com o H2O2 como sendo :

2lüO2(SOJ2]
2" + H2O2 ^ [(ÜO2)2(OO) (SOJ 3}"~ +

(4.29)

2H+ + SO*" K - (2,9±0,2) x 10~2

Ademais, a reação global de formação do complexo dipe_

roxidisulfatodiuranilato fica sendo:

a— . * —
1 + 2 H O ^^^^ f (UO 1 í OO) í ̂ O \ 1 +

a a a " a a a * a

(4.30)

4H+ + 2SOÍ" K = (2,6 ± 0,3)x IO"7

Em algumas séries de experimentos observou-se que, com o au

mento do pH (sempre na faixa ácida), processos de hidrólise su

per punham-se à reação 4.30, conduzindo à formação de comple_
(91»

xos mistos do tipo peroxihidroxiuranilatos' .

Comparando-se as reações 4.26 e 4.30, pode-se esti

mar a constante de equilíbrio entre o aquodiperoxidiuranilo e

o diperoxidisulfatodiuranilato:
(4.31)

[(U02) (00) (Ha0) ]» + 2S0j" ̂ * [(UOJ (00) (SO ) l^+nH.O***

(*) É sempre possível considerar a presença de moléculas d'água
na esfera interna dos sulfato-complexos ou peroxi-sulfato-
complcxos.
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Esta reação caracteriza a forca da ligação dos grupos sulfato

com o ion central, na esfera interna do ion diperoxidisulfatod_i
7

uranilato. Sua constante ê: K = 5,9 x 10

Com base nas reações 4.25, 4.27 e 4.31, pode-se es ti.

mar as constantes de equilíbrio das reações seguintes:

2 [ U O 2 S O J ° + 2H 2O 2 ^* t(UO a) a(OO) 2(SOJ 2l*~+ 4H+ (4.32)

K • 1,0 x IO- 5

2 [ U O 2 ( S O J 3 J 1 | ~ + 2H2O2 _ ^ í

(4.33)

4H+ + 4S0*~ K = 4 , 1 x 1 0 " '

Pode-se ainda estimar as constantes de estabilidade

dos peroxi-sulfato-complexos considerados, mediante as reíi

çoes' ':

+ + 0^" + 3SO,2" ̂ * l(ÜO.) (00) (S0^) 1 "" (4.34)

2U0* + + 20j" + 2S0J" ^ [(U0 a) 2(00) 2(S0 l t) 2]"" (4.35)

Os valores são, respectivamente:

8 [ ( ü 0 a ) (OO)(SOH) ] * " = 2 x 10"°
2 2 3

6 [ ( Ü O a ) a ( O O ) 2 ( S O l f ) 3 ] = 6 , 5 x I O 7 1
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Ê interessante comparar os valores acima com o obtido

por Gurevich para o aquoâiperoxiâiuranilc:

6[(0Oa)a(0O)a(HaO),|« - 5 x I O "

Deve-se notar a proximidade dos valores das constari

tes de estabilidade dos complexos [(U0a) (0O)2(S0%) ] ~ e

l(ÜO2) (00)a(Ha0) ]° . Este fato é bastante relevante nos pro

cessos de precipitação de urânio em meio sulfúrico. Na faixa

de pH - 1-5 observa-se que, aumentando-se o excesso de sulfato,

o equilíbrio tende para a formação do [(U02) (00) (SO,,) ] ~, eri

quanto que com pequenos excessos, o equilíbrio é deslocado

no sentido do [(U0_) (00),(H,O)e]° • Este fato já foi referi,

do ao ser apresentado o esquema de reações 4.28.

Em pH > 5 no sistema ÜO a
+ - S0*~ - H2O, há uma conve£

são completa dos sulfato-complexos em hidroxi-complexos de ura_

nilo. No sistema U0 2
+ - H a0 2 - S0*~ - Ha0, sob condições an£

logas, também se observa hidrólise dos peroxi-sulfato-complexos,

resultando em complexos do tipo [(UO2)2(OO) (SOJ (OH) ]<2n+x-2>'

e I(ÜO2) 2(00) jlSOJ^ÍOH)^ <
2m+y>". os dados espectrofotométri-

cos obtidos por Gurevich e Susorova evidenciaram que, em

presença de excessos de H a0 2 e S0*~, a região de formação dej>

ses complexos fica compreendida na faixa de pH = 5-8. Todavia,

não foi possível determinar sem ambigüidade o conteúdo de

SO* nas suas esferas internas' '.

(•) Trabalhando com [UOa+] = 10"3M e relações molares UOf+:

S0?~:H202 iguais a (1) l;600:0; (2) 1:300:0; (3) 1:600:10;

(4) 1:600:100.
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4.5. Conclusões sobre o Capitulo 4

[1] A- interação dos sulfato-complexos de uranilo com o pe

róxido de hidrogênio procede em dois passos: o pri

me iro conduz â formação do [(UO.) (OO) (S0%) ]*~ • o
* 2 3

segundo, à formação do [(U0a) (00)2 (SO,,) ] ou do

í(ÜOa)a(OO)a(H1O)i]O.

[2] Combinando-se as reações 4.29 e 4.30, obtém-se:

l(UO2)2(OO)(S0%)3]*~ + H2O2 ^ [(0O2)2(0O)2(SOJ2]'
>~

(4.36)

+ 2H+ + SO*" K = 8,97x10-'

Vê-se que, na faixa estudada (pH - 1-5), diminuindo-

se o pH e o excesso de H203, favorece-se a formação

do [ (UO2) 2 (OO) (SO,,) ] ~; aumentando-se o pH e o ex

cesso de Ha0a, favorece-se a formação do

í(ÜO2) (00)2 (SO%) ] ~. A diminuição da relação SOj~ /

UO* também favorece a formação deste último comple

xo.

Combinando-se as reações 4.26 e 4.29, obtém-se:

í(ÜOa)a(OO) (SOJ J--+ H2O2 + nH20 ** [(ÜOa)a(OO)2(HaO)e

+ 2H+ + 3S0*~ K = 5,86x 10 "? (4.37)

Pelo que se vê que, na faixa estudada (pH = 1-5), a

formação do aquodiperoxidiuranilo é favorecida por

menores relações SOÍ"/UOa
+ , maior pH e maior excesso
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de HaOa.

[3] Considerando-se o equilíbrio:

[(U02)2(0O)2(H20)n]Q + 2S0l~ ̂  [(ÜO-2)2(OO)2(SOJ2]*"

+ nHaO (4.31)

Vê-se que, embora ambos os complexos tenham sua forma

ção favorecida pelo aumento do pH (na faixa de 1 a 5 )

e do excesso de H30 , a formação do aquodiperoxidiura-

nilo é favorecida por menores relações SO*~/UO**.

14] Em pH > 5, ocorre a formação de peroxi-hidroxi-sulfato-

complexos de uranilo do tipo

t(UO,) (00) (SOJ (OH) ](2n+x-2)- e

* 2 n x
l(U0_) (00), (SO,,) (OH) ] (2m+y)- f p e i a intervenção de

* a * m y
processos de hidrólise.

[5] Parece licito considerar que, já a partir de pH : 4

(Figura 4.6), os processos de hidrólise do ion uranilo

interferem na formação dos complexos mencionados em

(1), (2) e (3).

[6] A precipitação excessivamente lenta e incompleta do u

rãnio pelo peróxido de hidrogênio em pH moderadamente

ácido pode ser atribuída à formação de complexos mis

tos solúveis como os considerados neste Capítulo.
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CAPITULO 5

DESCRIÇÃO DA PARTE EXPERIMENTAL

A solução uranífera usada nas experiências de precipi-

tação do peróxido de uranilo era um reextrato proveniente do

circuito de extração por solventes/reextraçao do C.I.P.C. (Com

plexo Industrial de Poços de Caldas - Nuclebrás) . A composi_

ção do reextrato é dada no Item 5.4.

5.1. Procedimento Experimental e Equipamento

0 procedimento experimental está esquematizado na Fi

gura 5.1. Tomava-se 300 ml da solução uranífera, que estava

inicialmente a pHe (pH do estoque) ; a sua temperatura era es_

tabilizada no valor fixo escolhido (30QC) e o pH ajustado len

tamente (cerca de 60 minutos) até o valor pH^ (pH inicial); eŝ

perava-se (cerca de 20-30 minutos) para se certificar de que

o sistema havia se estabilizado quanto a pH e temperatura;pro

cedia-se à adição de H203, que durava cerca de 1 minuto; com

a adição de H203, o pH caía rapidamente até um valor pHt, no

qual o sistema ficava em equilíbrio transitório; o sistema

era deixado aproximadamente 10 minutos neste estado, sem se

observar precipitação; em seguida, iniciava-se a adição de ba

pe para reajustar o pH até o valor pHp (pH de precipitação/matu

ração do precipitado); o tempo de precipitação era contado

a partir do instante em que este valor de pH era atingido; o

pH era mantido neste valor até o final da experiência (nas ex

periências definitivas, o tempo de precipitação/maturação era

de 4 horas).



PH.

pH,«pH DO ESTOQUE
pHj > pH INICIAL

pH f • pH d« EQUILÍBRIO TRANSITdRK) ( APÓS A ADIÇÃO DO H,O,)

pH, • pH do PRECIPITAÇÃO/MATURAÇÃO DO PRECIPITADO
(AT),» TEMPO OESOE A ADIÇÃO DE HtO» ATÉ SER ATINGIDO O pH f

(AT), » TEMPO NO EQUILÍBRIO TRANSITÓRIO (VALOR ADOTADO = IO min)
(AT), * TEMPO DE REAJUSTE DO pH
(AT)4 > TEMPO DE PRECIPITAÇÃO /MATURAÇÃO DO PRECIPITADO

INlCIODA
ADIÇÃO
DEH.O,

INfclO DA
ADIÇÃO DE
NH40H 1:1

l

• & -

so

(ATI. (AT),

if-
(AT)4 TEMPO

Figura 5.1. Procedimento adotado para precipitação do peróxido de uranilo.
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Este mesmo procedimento pode ser visualizado através

da Figura 5.2, que mostra esquematicamente a configuração do

sistema utilizado. Os 300 ml de solução uranifera eram coloca

dos num reator de vidro aberto com camisa d1água (1, Figura

5.2); um agitador elétrico com hélice (2) mantinha a homogenei^

dade do material dentro do reator; o peróxido de hidrogênio e

ra adicionado com auxílio de uma bureta (3) com graduação de

centésimos de ml; a temperatura era monitorada por um termôme

tro de mercúrio (4) e mantida no valor escolhido (30QC) com

auxílio de uma placa aquecedora Corning Mod PC-351 (5); o ba

nho d'água do reator, que diminuia bastante as flutuações de

temperatura, era mantido sob agitação pelo agitador magnético da

placa (5); a dosagem de base para controle do pH era feita

por meio de um dosador automático (bureta eletrônica) Metrohm

Mod. 655 (6), acionado por comando manual remoto (7); a base

(NH4OH 1:1) era introduzida no reator através de uma válvula (8)

que impedia o fluxo inverso de material do reator para o duto

do dosador automático; o pH era monitorado por um pH-metro Mî

cronal Mod. B375 (9), e era medido por um eletrodo de vidro

(10); ã saída do pH-metro era conectado um registrador gráfi

co Carl Zeiss Mod. K201 (11), que fazia o registro pH versus

tempo.

O sistema apresentado esquematicamente na Figura 5.2

é visto na Figura 5.3. Na Figura 5.4, vê-se em detalhe o

reator com os acessórios descritos.

Concluída a experiência, passava-se aos ensaios de

filtração. Era feita filtração com vácuo de aproximadamente 550
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1. REATOR COM CAMISA D'AGUA

2. EIXO DO AGITADOR ELÉTRICO

3. BURETA DE PRECISÃO (poro aáiçSo d» H,O f)

4. TERMÔMETRO DE MERCÚRIO

5. PLACA AQUECEDORA COM AGITADOR MAGNÉTICO CORNING
MOO. PC-35I

6. DOSADOR AUTOMÁTICO METROHM MOD. 655

7. COMANDO MANUAL REMOTO DO DOSADOR

8. VÁLVULA PARA DOSAGEM OE BASE

» . pH-METRO MICRONAL MOO. B 375

IQ ELETRODO DE VIDRO (para pH)

I I . REGISTRADOR GRA>ICO CARL ZEISS MOD. K 2 0 1
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Figura 5.2. Esquema do sistema usado nas experiências
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Figura 5.3. Vista geral do sistema usado nas experiências
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Figura 5.4. Detalhe do reator com acessórios

Figura 5,5. Vista do secador infra-vermelho usado para secagem

dos precipitados
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mmHg; usava-se funil de Buchner com diâmetro de 10cm, e papel

de filtro Framex 389 - Faixa Azul, de filtração lenta. Três en

saios de filtração eram feitos e cronometrados. No primeiro eri

saio,era filtrada a polpa tal qual retirada do reator. Seguia-

se uma repolpagem com solução 0,2% de H 20 a até um volume de poJL

pa de 300 ml, e procedia-se ã segunda filtração. Outra repolpa_

gem e filtração era efetuada em condições idênticas. Ainda no

funil, o precipitado era ligeiramente aspergido com água desti

lada. Os resultados desses ensaios estão no Apêndice 1.

Depois, era feita a secagem do precipitado eir um seca

dor infra-vermelho especialmente construído para isto (Figura

5.5). No secador, uma folha muito fina de alumínio ficava in

terposta entre a lâmpada IV e o precipitado, de modo que não

houvesse incidência direta dos raios sobre o mesmo, o que eleva

ria a sua temperatura muito além de 100«C. Com este recurso,

foi conseguida uma temperatura de secagem de aproximadamente

800C; a secagem durava 2 horas. 0 precipitado era então gua£

dado em ambiente seco e à vácuo (dessecador a vácuo, com silica

gel).

5.2. Condicionamento das Amostras para Análise Espectrofotomé-

trica do Urânio

Ainda no decorrer da precipitação e maturação do pr<?

cipitado, amostras eram retiradas do reator a intervalos de

tempo pré-estabelecidos. As amostras eram coletadas com seriri

gas convencionais de 20 ml; eram em seguida filtradas por um

conjunto pré-filtro/filtro Míllipore com abertura de 0,8y, colo
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cado em um suporte de filtro (filter holder) Millipore Mod.

SX0001300 adaptável ã seringa; obtinha-se assim uma amostra

límpida da- fase aquosa; uma alíquota de 10 ml desse material e_

ra tomada e imediatamente titulada com solução de KMn(\ 0,5N ;

este procedimento destruia o perôxido residual, evitando que

a precipitação continuasse; o volume de permanganate» gasto na

titulação permitia o cálculo do perôxido residual (em gH2O2/£) ;

a amostra assim estabilizada era diluida com HN03 até o volume

desejado, ficando com um pH - 1,0; o fator total de diluição

era anotado; o procedimento de filtração era repetido, após o

que o material estava pronto para ser submetido ã análise es

pectrofotometrica do urânio (vide Apêndice 2).

O perôxido de hidrogênio (estoque) foi analisado ai
<9«f95)

gumas vezes por permanganometria , para se certificar de

que não tinha havido decomposição significativa, e que sua con

centração era de 50% em peso.

5.3. Reagentes Utilizados

5.3.1. Reagente de Precipitação

Perôxido de Hidrogênio - H20a 50%, grau técnico.

5.3.2. Reagentes Utilizados para Controle do pH e para acidifi-

car a Solução Uranífera de Estoque

(a) Hidróxido de Amônio - NH..OH p.a.

Obs.: Era usada solução 1:1 (em volume)
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(b) Ácido Clorídrico - HC£ p.a.

5.3.3. Reagentes Utilizados para Calibração do pH-metro

(a) Solução Tampão (ampola), pH = 2,00

(b) Solução Tampão (ampola), pH = 7,00

5.3.4. Reagentes Utilizados para Determinação do Peróxido de

Hidrogênio

(a) Eexraanganato de Potássio - KMn(\ p.a. (ampolas pré

fatoradas).

(b) Ácido Sulfúrico - H3S0i, p.a.

5.3.5. Reagentes Utilizados na Determinação Espectrofotometrica

do Urânio (*)

(a) Sulfito de Sódio Anidro - Na2SO3 p.a.

(b) m-Cresol Púrpura (indicador) - C 2iH 1 8O 5S

(c) Ácido Nítrico - HN03 p.a.

(d) Hidróxido de Amônio - NH^OH p.a.

(e) Ácido Acético Glacial - CH3COOH p.a.

(f) Pluoreto de Sódio - NaF p.a.

(g) Nitrato de Alumínio - AÜ(N03) p.a.

(h) TBP (Tri-n-butilfosfato) - CijHjyO^P

(i) Isooctano - C 8H i 8, grau espectrofotométrico

(j) Acetona - CH3COCH3 p.a.

(k) Piridina - C5H5N p.a.

(*) Vide Apêndice 2.
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(1) Dibenzoilmetano - C6H5COCH2COC6H5 (produto puro)

5.3.6 - Reagentes Utilizados na Preparação dos Padrões de Urânio

para Espectrofotometria

(a) Acetato de Uranilo - (CH3COO)2 UOZ.2H2O p.a

(b) Ácido Nítrico - HNO3 p.a.

Obs.; O acetato de uranilo foi calcinado a 800 C

até peso constante em cadinho de platina, e

pesado como U 3O 8 (padrão primário). Um grama

de U3Ott foi dissolvido em HNO3 cone. e o vo

lume ajustado a 11, resultando uma solução

padrão de 1000 ppm em U e 0,5 M em HNO3. A

partir desta solução foi preparada uma série

de padrões, mediante soluções com HNO3 0,05 M.

Esses padrões foram comparados com um padrão

em U 3O 8 de grau "Specpure" produzido pela

Johnson MattheyChemicals, Inglaterra, apre

sentando concordância satisfatória.

5.4 - Composição da Solução Uranífera >

O reextrato uranlfero recebido doCI.P.C./Nuclebrãs,ti

nha a composição apresentada na Tabela 5.1. Esta solução foi

utilizada em todas as experiências preliminares.

Quando da realização da primeira experiência prelimi_

nar, o pH do reextrato em estoque era de 1,15. Quando da rea

lização das demais experiências preliminares - no decorrer das

três semanas seguintes - observou-se que o pH do estoque aumen

tava, no início lentamente, mas nos últimos dias a uma taxa mais

acentuada, já tendo atingido o valor aproximado de 2,00. Consi^

derou-se que este processo tendia a continuar elevando o pH e
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TABELA 5.1. Composição da Solução Uranifera usada

nas Experiências Preliminares (*)

Espécie

u3o.
V 2 O 5

PO,

Haletos

Mo

SO,,

Fe

As

Concentração,
g/A

55,87

0,003

0,043

24,9

0,004

102

0,051

0,0004

Espécie

Ca

Na

K

B

Ti

Zr

SiO a

Mg

Concentração,
g/i

0,081

50

0,038

< 0,005

< 0,001

0,045

0,014

0,0081

(*) Métodos de Análise:

Ü 3 O B , Haletos - Volumetria

PO,,, SiO 2

Na, K

SC\

Demais Elem.

- Espectrofotometria

- Absorção Atômica

- Gravimetria

- Espectroscopia de Plasma

por Indução Acoplada (ICP).

que, a partir de valores entre 2,00 e 3,00, o UO* passaria a

ser hidrolizado, o que levaria â instabilização do reextrato ,

com a precipitação de hidróxidos de UO* . Decidiu-se então a

baixar o pH do estoque até um valor no qual não houvesse este

risco. O pH foi reduzido a aproximadamente 0,5 mediante a adî

ção de 45 ml de HCí, p.a. por cada litro de reextrato. Este
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pH permaneceu estável por todo o período de realização das ex

periências definitivas; nenhum precipitado foi observado no

estoque. A adição de HCfc implicou num aumento considerável

da concentração do ion cloreto no estoque; as concentrações

do reextrato original (Tabela 5.1) foram corrigidas em relação

ao volume de HCÍ. adicionado (45m£/l). A composição do estoque

definitivo está indicada na Tabela 5.2.

TABELA 5.2. Composição da Solução Uranífera usada nas

Experiências Definitivas

Espécie

U3O,

V2O5

PÓ*

Haletos

Cl adicional

Mo

S0H

Fe

As

Concentração,

9/1

53,46

0,003

0,041

23,8

18,5

0,004

98

0,049

0,0004

Espécie

Ca

Na

K

B

Ti

Zr

SiO2

Mg

-

Concentração,

9/4

0,078

48

0,036

< 0,005

< 0,001

0,043

0,013

0,0078

-
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CAPITULO 6

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL E EXPERIÊNCIAS PRELIMINARES

6.1. Planejamento Experimental

A precipitação do urânio pelo perõxido de hidrogênio

foi estudada sob três aspectos: eficiência de precipitação;

teor de Ü3O, no concentrado; teores de impurezas no concentra^

do. A solução uranífera tinha composição previamente estab£

lecida (Tabelas 5.1 e 5.2). As variáveis estudadas foram: pH

inicial, pH de precipitação/maturação, e relação HJOJ/UO* (tam

bêm indicada pela percentagem de H202 em excesso sobre a quari

tidade estequiométrica). Foi elaborado um plano fatorial esta.

tistico com os três fatores mencionados e dois níveis para ca

da fator, o que deu 2 = 8 experiências. O plano é apresentado

na Tabela 6.1. Na coluna da direita estão os números das re£

pectivas experiências; a ordem de execução foi randomizada,cor_
(96-9 8\

respondendo ã ordem crescente daqueles números

Os níveis de cada fator estão na Tabela 6.2. Esses

níveis foram definidos com base na discussão dos trabalhos de

diversos autores, realizada no Capítulo 3, Item 3.2. Delinú

tou-se assim um certo espaço fatorial que, provavelmente, con

teria as condições para eficiência de precipitação ótima. S£

ria também possível analisar a variação dos teores de U30e e

de impurezas nos precipitados, dentro daquele espaço.
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TABELA 6.1. Tabela de Sinais do Plano Fatorial 23

A B ' c
Código de
Tratamento pH l n i c l a l PH d e precipitação Relação Ha0a/U02

Seqüência A-
*+ letôria de

Execução

(D

a

b

ab

c

ac

bc

abe

20

21

17

14

19

18

16

13

(-) nível inferior

(+) nível superior

TABELA 6.2. Níveis adotados para as Variáveis do Plano

FatoriaK*)*

Variável (Fator) Nível

Inferior Superior

pH inicial

pH de precipitação

Relação Ha02/U0*
2 +

1,00

3,00

0,151

2,00

4,00

0,227(**)

(*) Temperatura = 30OC

(**) Relação H2°2/U02+ = 0,151 eqüivale a 20% de excesso

.2 +Relação Ha03/U03 = 0,227 eqüivale a 80% de excesso
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Ainda de acordo com a discussão feita no Capitulo 3, J_

tem 3.2, optou-se por realizar todas as experiências à temperai

tura de 30QC. A opção poderia ter sido a de trabalhar à "tempe

ratura ambiente (entre 20Q e 27QC), mas para prevenir suas flu

tuações, optou-se por 30QC. Isto permitiu impor condições de

temperatura semelhantes para todas as experiências.

0 trabalho experimental foi iniciado com oito experiên

cias preliminares (nQs 1 a 8) para os acertos do equipamento e

do procedimento experimental, e para verificação da reprodutibi

lidade e da influência da velocidade de agitação. Nesta fase

preliminar, usou-se a solução uranífera da Tabela 5.1.

Passou-se em seguida às experiências definitivas, usari

do a solução uranífera da Tabela 5.2. Inicialmente, foram fei_

tas quatro experiências (nQs 9 a 12) no ponto central do espaço

fatorial definido (ou seja, com pH^ = 1,50, pHp = 3,50, e excej;

so de H2O2 - 50%). Seus resultados foram usados para estimar o

erro experimental. Seguiram-se as oito experiências do plano

fatorial (nQs 13 a 21, exceto a nQ 15). Depois destas, várias

outras foram feitas (nQ 5 e nQs 22 a 27) paira se investigar a

influência das variáveis estudadas quando eram adotadas combina

ções de valores diferentes daquelas do plano fatorial. Finalmen

te, foram feitas duas réplicas (nQs 27 e 28) de experiências do plano

fatorial (nQs 13 e 14, respectivamente).

Os dados numéricos correspondentes a todas as experî

ências encontram-se no Apêndice 1. Na seqüência deste Capítu

Io serão discutidos os resultados das experiências prelimina-
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res. Os resultados das experiências definitivas serão discuti^

dos no próximo Capitulo.

6.2. Experiências Preliminares

Como os dois primeiros testes (experiências n©s 1 e 2)

visaram mais o acerto dos instrumentos e do procedimento exp£

rimental, os resultados obtidos (vide Apêndice 1) não foram coji

siderados significativos.

Dois testes (nOs 3 e 4) foram então realizados para

se verificar a reprodutibilidade experimental. Seus resulta

dos (Tabela 6.3) permitiram verificar que era possível se ob

ter eficiências de precipitação maiores que 99,9% com um tempo

de precipitação de 2 horas, e bem próximas de 100% com tempos

de 4 ou 5 horas. Constatou-se também serem consistentes os

dados sobre a variação da concentração de urânio na fase aquo

sa com o tempo de precipitação, conforme se vê nas Figuras 6.1

e 6.2.

Em seguida, quatro experiências foram realizadas para

verificação do efeito da velocidade de agitação. Os resulta

dos estão na Tabela 6.4; com esses valores foram construídas as

Figuras 6.3 e 6.4.

Observou-se que não havia uma variação regular da ta

xa de precipitação do urânio com a velocidade de agitação. As

disparidades verificadas com tempos de precipitação pequenos

(principalmente entre 0 e 1 hora) podem ser atribuídas â insta
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TABELA 6.3. Variação da Eficiência de Precipitação

com o Tempo (*)

NO da

Experiência

Tempo de Precipitação (horas)

3

4

99,64 99,93 99,95 99,98 99,99

99,60 99,95 99,96 99,99 99,99

(*) Solução usada: Vide Tabela 5.1

Condições de precipitação:

pHi =1,5

pHp =3,5

Excesso de H20a = 52%

TABELA 6.4. Dados obtidos com Diferentes Velocidades de

Agitação (*)

Tempo

tação

N9 da

de Precipj^

(hs)

Experiência

5

6

7

8

Concentração na Fase

(U,0.. 9.11)

0

10,8

11,6

20,2

1

0,281

0,221

0,343

0,304

Aquosa

2

0,030

0,018

0,024

0,028

Eficiência

0

78,35

76,74

59,50

70,33

de Precipitação

1

99,44

99,56

99,31

99,39

2

99,94

99,96

99,95

99,94

Velocidade de

Agitação

(rpm)

360

290

440

440

(*) Solução usada e condições de precipitação: as mesmas da

Tabela 6.3.
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O EXPERIÊNCIA N* 3

• EXPERIÊNCIA N'4

OAOOS 6ERAIS:pH| « 1 , 5 0

pHp«3,50

EXCESSO HaOt> 5 2 %

' "S-\^ ^
Tp(h)

Figura 6.1. Concentração de urânio na fase aquosa (U3O8,g/í.)

versus tempo de precipitação - Testes de reprodutjL

bilidade.

bilidade inerente aos processos de nucleação homogênea, o que

torna praticamente impossível um controle estrito do período

de indução. Todavia, na faixa de velocidades experimentada,não

foi observado efeito atribuível â velocidade de agitação. Cori

sequentemente, adotou-se para as experiências definitivas uma

velocidade de agitação simplesmente capaz de homogeneizar a

polpa no reator. 0 valor adotado foi de 300 rpm, aproximada

mente.
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LDGC

-loco

-I.5O0

-2,000

-2,500

•

I
\
\
\
\
\
\

\
\

\

O EXPERIÊNCIA N*3

• EXPERIÊNCIA N M

DADOS GERAIS : pH; * 1,50

pHp- 3 ,50

EXCESSO HtOt = 52 %

***" — — °
\ \

N
\

Tp(h)

Figura 6.2. Logaritmo da concentração de urânio na fase aquosa

versus tempo de precipitação - Testes de reproduti

bilidade.

As experiências de números 5 a 8 também permitiram

observar que, apesar das inevitáveis disparidades verificadas

com tempos de precipitação pequenos (tipicamente, de 0 a 1 no

ra), o sistema tende, sob as mesmas condições experimentais, p£

ra resultados consistentes â medida que aumenta o tempo de

precipitação. É neste limitado sentido que se pode falar a

qui em reprodutibilidade, isto é, reprodutibilidade dos resul

tados globais.
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3 6 0 rpm

290 rpm

4 4 0 rpm

GERAIS: pH| -1 ,50

pHp *3 ,50

EXCESSO H,0,« 52%

H
Tp(h)

Figura 6.3, Concentração de urânio (U3O8,g/Jl) versus tempo

de precipitação - Dados obtidos com diferentes ve

locidades de agitação.
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O 360 rpm
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O A 440 rpm

DADOS SERAIS: pH; * 1,50

*H p «3,50

EXCESSO 52%

Tp(h)

Figura 6.4. Logaritmo da concentração de urânio versus tempo

de precipitação - Dados obtidos com diferentes ve

locidades de agitação.
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CAPITULO 7

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

O conjunto dos dados numéricos obtidos experimen-

talmente encontra-se no Apêndice 1. Embora os resultados ge

rais sejam apresentados no correr deste capitulo, é recomen

dável uma consulta prévia ao Apêndice 1.

7.1 - Resultados quanto ã Eficiência de Precipitação

Já foi mencionado (Capítulo 3, item 3.1) que a efjL

ciência de precipitação é normalmente dada pela percentagem-

em termos de U,09 — de urânio removido da fase aquosa sob a

forma de "yellow-cake". Uma forma equivalente é referi-la

pela percentagem de U3O8 restante na fase aquosa que, por d.i

ferença de 100, dá a eficiência de precipitação. 0 tratamen

to dado ao plano fatorial tomará como resposta a percenta

gem restante. Maximizar a eficiência de precipitação equiva

le a minimizar a percentagem restante.

Os resultados das experiências do plano fatorial

e no ponto central encontram-se na Tabela 7.1. São apresen-

tados valores da percentagem restante para tempos de precipi_

tação de 2 e 4 horas.

7,1,1 - Estimativa do Erro Experimental

0 erro experimental pode ser estimado a partir dos
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TABELA 7.1 - Eficiência de Precipitação (Indicada pela Per-

centagem Restante de U3O8 no Filtrado)

EXPERIÊN-

CIA N9

PH

INICIAL

pH de

PRECIPITAÇÃO

% EXCESSO

DE H2Oa

% U3O6 RESTANTE NO FILTRADO

2 h 4 h

EXPERIÊNCIAS DO PLANO FATORIAL

20

19

17

16

21

18

14

13

09

10

11

12

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00 *

EXPERIÊNCIAS

1,50

1,50

1,50

1 ,50

3,50

3,50

3,50

3,50

20

80

20

80

20

80

20

80

3,46

0,53

0,72

1,49

3,21

0,12

0,73

1,12

NO PONTO CENTRAL

50

50

50

50

0,28

•0,20

0,29

0,16

2,09

0,17

0,03

0,16

1,95

0,04

0,0C

0,04

0,04

0,01

0,01

0,01
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resultados das experiências no ponto central, mediante as
(96-98*

expressões seguintes :

Média amostrai: y = —^- (7.1)

/

i i

/

*Y~)Ü.— (7.2)
(n-1)

Onde: y = valores das percentagens restantes individuais

n = número de observações feitas (no caso, n = 4)

Aplicando as expressões acima aos valores obtidos,

encontra-se:

Para tempo de precipitação de 2 horas: y = 0,2325

s = 0,0629

Para tempo de precipitação de 4 horas: y = 0,0175

s = 0,0150

A dispersão dos resultados diminui à medida que

aumenta o tempo de precipitação. A maior dispersão (s=0,0629)

observada após 2h pode ser atribuida às inevitáveis varia-

ções que ocorrem em processos de nucleação homogênea. Obser

vações feitas em tempos menores que 2h certamente mostrari-

am uma dispersão maior. Tal constatação, aliás, já tinha

sido feita na discussão das experiências preliminares n9s

5-8, nas quais foram observadas as eficiências de precipita

ção nos tempos de precipitação zero,1 e 2 horas (Capítulo 6,

Item 6.2). Com relação a este comportamento, é de se espe-
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rar que o uso de sementes desde o inicio da precipitação (nu

cleação heterogênea) dê maior estabilidade ao sistema e o

torne mais reprodutível, mesmo em pequenos tempos de preci-

pitação .

As estimativas de erro experimental s= 0,0629 e

s= 0,0150 são usadas na análise dos resultados do plano fato

rial. Como essas estimativas resultaram de quatro experiên-

cias no ponto central, deve-se considerar v=n-1=3 graus de

liberdade. O valor do parâmetro t da distribuição t-Student
0 95

com 3 graus de liberdade e 95% de certeza é: t,' =3,18. O

grau de significãncia das variáveis estudadas e das respect^.

vas interações pode então ser avaliado com base nas magnitu-

des dos efeitos calculados e do erro experimental, conforme

se vê nas Tabelas 7.2 e 7.3.

7*1.2 - Análise do» Resultados do Plano Fatorial

•

As Tabelas 7.2 e 7.3 resumem os resultados da aná

lise fatorial para os tempos de precipitação de 2 e 4 horas,

respectivamente. Nessas tabelas estão contidos: a tabela

de sinais para o plano fatorial, as respostas obtidas (% de

U3O9 restante), os cálculos dos efeitos de cada variável ,

e o valor do parâmetro t calculado em relação ao erro experi.

mental. São consideradas significativas aquelas variáveis

cujo valor absoluto do parâmetro t é maior ou igual a
0,95

t, = 3,18.

Segundo as Tabelas 7.2 e 7.3, os efeitos significa

tivos na precipitação do POU são exercidos pelo pll inicial(A),
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2 +

pelo pH de precipitação (B), pela relação H2O2/UO2 (C), e

pela interação entre o pH de precipitação e a relação H20, /
2 •

U0a (BC)-. Isto quer dizer que, em relação ao erro experi-

mental estimado, são estas as variáveis efetivas no proces-

so. Estas conclusões se aplicam, naturalmente, ã região de

limitada pelo plano fatorial (pHi=1,00-2,00; pH=3,00-4,00,-

excesso de HjO2 = 20-80%) ; qualquer extrapolação tem, neces;

sariamente, que se apoiar em dados experimentais adicionais.

São consistentes os resultados das Tabelas 7.2 e

7.3. Ambos os cálculos apontam como significativas as me£

mas variáveis. O sistema apresenta o mesmo comportamento

geral entre os tempos de precipitação considerados (2 e 4

horas).

Observa-se que o pl^ (A), o pH (B) e a relação
2+ P

HJOJ/ÜO2 (C) têm efeitos negativos (isto é, inversos) so-

bre a percentagem restante (o que eqüivale a dizer que são

positivos em relação â eficiência de precipitação. Um efe_i

to inverso quer dizer que, aumentando-se o valor da variá-

vel, ccorre a diminuição da percentagem restante, para um

mesmo tempo de precipitação. Observa-se também que os efejl

tos do pH e da relação H2O2/UO3 são mutuamente dependen-

tes, e que há um forte efeito positivo da sua interação(BC)

sobre a percentagem restante. Isto significa que o aumento

simultâneo ãessas duas variáveis (sempre dentro da região

definida pelo fatorial) faz aumentar a percentagem restante.
a +

Esta so diminui quando o pH e a relação H2O2/UO2 variam
em sentido contrário, o que se torna aparente pelo exame



TABELA 7.2 - Tabela de Sinais do Plano Fatorial e Cálculo dos Efeitos das Variáveis Estudadas

sobre a Eficiência de Precipitação (Indicada pela Percentagem de UsOs Restante

no Filtrado) - Tempo de Precipitação de 2 horas

CÓDIGO DE TRATAMENTO

1

a

b

a b

c

ac

b c

a b e

Experiên-
cia N9

20

21

17

14

19

18

16

13

DIVISOR =>

EFEITO= - | - = >

+ EFEITO
^CALCUIADO ~ s =>

S = SIGNIFICATIVO
NS= NAO SIGNIFICATIVO

Média

+

+

+

+

+

+

+

+

8

1,42

(Média)

A

-

+

-

+

-

+

-

+

4

-0 ,255

- 4,05

S

B

-

-

+

+

-

-

+

+

4

-0,815

- 13,0

S

C

-

-

-

-

+

+

+

+

4

-1 ,215

- 19,3

S

AB

+

-

-

+

+

-

-

+

4

0,075

1,19

NS

AC

+

-

+

-

-

+

-

+

4

-0 ,135

- 2,15

NS

BC

+

+

-

-

-

-

+

+

4

1,795

28,5

S

ABC

-

+

+

-

+

-

-

+

4

-0 ,055

-0 ,874

NS

% Restan-
te (y)

3,46

3,21

0,72

0,73

0,53

0,12

1,49

1/12

—

——

OBSERVAÇÕES: A = pH inicial
B = pH de precipitação
C = relação H2O,/UOj

Ponto Central: y=0,2375
s=0,0629 0,95

Tabela t-Student (bivariada): t, = 3 , 1 8



TABELA 7.3 - Tabela de Sinais de Plano Fatorial e Calculo dos Eteitos aas variáveis estuaaaas

sobre a Eficiência de Precipitação (Indicada pela Percentagem de U3O9 Restante no

Filtrado) - Tempo de Precipitação de 4 horas

CÕDIGO DE TRATAMENTO

1

a

b

ab

c

ac

bc

abe

Eiqperiên-

cia N9

20

21

17

14

19

18

16

13

Divisor =>

Efeito = - | - =>

CALCULADO = E F E I T 0 ^

S = SIGNIFICATIVO

NS= NÃO SIGNIFICATIVO

Média

+

+

+

+

+

+

+

+

8

0,56
(média)

-

-

A

-

+

-

+

-

+

-

+

4

-0 ,105

- 7,00

S

B

-

-

+

+

-

-

+

+

4

-1,005

-67,0

S

C

-

-

-

-

+

+

+

+

4

-0,915

- 6 1 , 0

S

AB

+

-

-

+

+

-

-

+

4

0,030

2,00

NS

AC

+

-

+

-

-

+

-

+

4

-0 ,020

-1 ,33

NS

BC

+

+

-

-

-

-

+

+

4

1,000

66,7

S

ABC

-

+

+

-

+

-

-

+

4

-0 ,025

-1 ,67

NS

% Restan-
te (y)

2,09

1,95

0,03

0,00

0,17

0,04

0 , 1 6

0 , 0 4

——

OBSERVAÇÕES: A = pH inicial

B = pH de precipitação
j +

C = relação HaO2/UO,

Ponto Central: y = 0,0175

s = 0,0150

Tabela t-Student (bivariada): t°' 9 5
s 3,18
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dos dados da Tabela 7 . 1 . Cabe aqui uma discussão detalhada

de cada um desses e f e i t o s . Nessa d i scussão , deve-se t e r em

mente que e l e s são tomados -como s i g n i f i c a t i v o s em comparação

com o erro experimenta.», e que, salvo observação em co-.trário, as conclu-

sões se aplicam à região definida pelo plano fatorial.

7.1.2.1 - Efeito do pH Inicial

Os resultados das experiências do plano fatorial

para os dois níveis do pH inicial são vistos nas Figuras 7.1

e 7.2, para os tempos de precipitação de 2 e 4 horas, respec

tivamente. De um modo geral, as experiências com pH, =2,00

proporcionaram melhor eficiência de precipitação que aquelas

com pH. = 1,00. Esta observação foi levada em conta ao se

rem planejadas experiências adicionais que, como será relata

do adiante, foram realizadas com pH. = 2,00.

Comparando-se as Figuras 7.1 e 7.2, verifica-se

que as superfícies correspondentes aos dois níveis de pH in_i

ciai estão bem mais próximas após 4 horas do que após 2 ho

ras, indicando que o efeito é atenuado a medida que aumenta

o tempo de precipitação.

Outra conclusão decorre da comparação das magni-

tudes dos efeitos do pH. com as dos demais efeitos significa

tivos. Os cálculos para tempo de precipitação de 2 horas

(Tabela 7.2) revelam que a magnitude do efeito do pí^ é mui-

to menor que as dos demais; esta disparidade aumenta ainda

mais para tempo de precipitação de 4 horas (Tabela 7.3). Em
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%RESTAKTE
(y)

O pH inicial • 1,00
A pHiniciol « 2,00

TEMPO DE PRECIPITAÇÃO « 2h

FIGURA 7.1 - Percentagem de U3O8 restante na fase aquosa em

função do pH e da relação H2O2/UO2 , para os

dois níveis de pH inicial e tempo de precipita-

ção de 2 horas.
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% RESTANTE
(y)

• ' .00

TEMPO OE PRECIPITAÇÃO • 4b

FIGURA 7.2 - Percentagem de U3O8 restante na fase aquosa em
2 +

função do pH_ e da relação H,O3/UO3 , para os

dois níveis do pH inicial e tempo de precip_i

tação de 4 horas.
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termos práticos, isto significa que, dentre as variáveis con

sideradas significativas, o pH inicial é a que menor influ-

ência exerce sobre a eficiência de precipitação do POU. De

um ponto de vista operacional pode-se dizer que, na faixa

estudada (pHi=1,00-2,00), o controle do pH inicial não é cri

tico.

Essas conclusões se assemelham às de outros pesqui
/ 3 9 » > » 0 » i t i » t

sadores , cujos resultados já foram referidos no Ca

pitulo 3, Item 3.2.3. Vale aqui relembrar os resultados ob

tidos por Brown1 'que,trabalhando no intervalo de pHi = 2,00-

8,00, mostrou que o efeito desta variável sobre a eficiência

de precipitação é muito menor que o do pH de precipitação,

além de possuir o mesmo sinal que o encontrado no presente

trabalho (efeito negativo ou inverso sobre a percentagem res

tante) (vide Figura 3.5).

0 efeito positivo do pí^ sobre a eficiência de pre

cipitação parece estar ligado ã percentagem inicial de con

versão do U02 em [(UO2)2 (00), (H2O)8]° quando da adição

do H20a. Os valores desta percentagem foram calculados e

estão no Apêndice 1, Item 4. 0 seu valor médio foi de 4,91%

para as quatro experiências do plano fatoriàl com pH. = 1,00,

e de 7,52% para as quatro experiências com pHi=2,00. Esta

maior concentração inicial do peroxi-complexo de uranilo

quando se adota pH.= 2,00 pode permitir que, ao se fazer o

ajuste até o pH , o processo de indução da precipitação seja

mais favorecido do que quando se trabalha com pHi =1,00. A

diferença entre as eficiências de precipitação observadas com
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pHi = 1,00 e pHi = 2,00 está então relacionada com o início

da precipitação. Esta maneira de ver o fenômeno também ex

plica a atenuação do efeito, do pHi com o aumento do tempo de

precipitação, acima referida. Pode-se esperar que, com um

tempo de precipitação suficientemente longo, o efeito do pH.

desapareça.

Os cálculos termodinâmicos são consistentes com a

observação experimental, conforme se vê na Figura 7.3 (rea

presentação da Figura 4.8). A curva 1 é a que mais se apro-

xima da situação presente. Pode-se verificar que, com pH=
2 +

=1,00, predomina a espécie não complexada (UO3 ) ; com p H =

=2,00, é maior a tendência ã formação do peroxi-complexo.

7 pH

FIGURA 7.3 - Diagrama de distribuição para a reação 3.2:

2 ü O 2 + 2 H 2 O 2 + 8 H 2 0 = [ ( U O 2 ) 2 ( 0 0 ) 2 < H 2 0 ) a ] ° + 4 H + ,
/90\

calculado a partir dos dados de Gurevich et ai

para as condições seguintes:
7 +

C u r v a 1 : [" U03 ] = 0 ,2M e a H Q = 0 , 1

C u r v a 2 : [UO2 ] = 1 0 " 3 M e a u _ = 1 0 " 3

H2Ü2

{reapresentaçao da figura 4.8).
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7.1.2.2 - Efeitos do pH de Precipitação, da Relação H2O2/
a +

j , e da sua Interação

Como estes efeitos estão interrelacionados, convém

analisá-los conjuntamente.

As Figuras 7.4 e 7.5, respectivamente corresponder*

tes aos tempos de precipitação de 2 e 4 horas, revelam a in

fluência do pH no contexto do plano fatorial. Cada uma das

duas superfícies corresponde a um dos níveis adotados para o

pH . Há uma diferença marcante no comportamento do sistema

em um e outro nível.

Com pH = 3,00, observa-se um acentuado declínio
j +

da percentagem restante com o aumento da relação H202/UO2

Considerando pH. =2,00 e tempo de precipitação de 2 horas, a

eficiência de precipitação passa de 96,79% para 99,88% guan-

do a relação H2O}/UO2 é aumentada de 0,151 (excesso de 20%)

para 0,227 (excesso de 80%)'; para 4 horas os valores são

98,05% e 99,96%, respectivamente (vide Apêndice 1). Em suma:

com pH =3,00, a eficiência de precipitação aumenta quando
a +

aumenta a relação HaO2/UO2 . Este é, de fato, o efeito

que seria de se esperar com base nas reações 3.1 a 3.3, já

discutidas com detalhe nos Capítulos 3 (Item 3.2.3) e 4 (Item

4.3),e reapresentadas a seguir:

2* +

U02 + H202 + 4 H,0 * UO.,.4H2O (s) + 2 H (3.1)

2 U 0 2 + 2 H 2 O a + 8 H a 0 ^ [ (U0a ) 2 ( 0O) 2 ( H 2 0 ) 8 ] ° ( a q ) +4H ( 3 . 2 )

[ ( U O j ) 2 ( 0 0 ) 2 ( H 2 O ) 8 ] ° ( a q ) ^ 2 U O . . 4 H 2 O ( s ) ( 3 . 3 )
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% HESTANTE

TEMPO DE PRECIPITAÇÃO «2h

FIGURA 7.4 - Percentagem de U3O8 restante na fase aquosa em
j +

função do pü^ e da relação H2O2/üO2 , para os

dois níveis do pH de precipitação e tempo de

precipitação de 2 horas.
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%RESTANTE

p
TEMPO OE PRECIPITAÇÃO * 4h

FIGURA 7.5 - Percentagem de U3Oe restante na fase aquosa em
2 +

função do pH, e da relação H3O3/UO2 , para os dois

níveis de pH de precipitação e tempo de precipi^

tação de 4 horas.



134

A reação 3.1 corresponde ao processo global. Vê-se

que, aumentando-se a concentração de Ha0a livre — o que po
2 +

de ser me'dido p-2lo aumento da relação Ha 0a /U0a — aumenta

a eficiência de precipitação.

Como na solução-estoque usada o meio é predominan-

temente sulfúrico, o processo pode ser representado mais pre

cisamente pelo equilíbrio complexo proposto por Gurevich e
(91v

Susorova , já discutido com detalhe no Capitulo 4 (Itens

4.4 e 4.5) e reapresentado a seguir:

(S0-) ] (2m"2)- ^ [ (Ü0a)a (00) (S0-) 1
 {2n~2)~

ir. n

[(U02)2(0O)2(S0u)J
2p~

X l(U02)a(OO)2 (H2O)q]°

(4.28)

Este equilíbrio não só apresenta a formação do

o 3 +

[(U0a)a(00)2 (Ha0)8] a partir do U02 em meio sulfúrico, co

roo sugere que o teor algo mais elevado de sulfato no precipi.

tado observado ao se adotar pH =3,00 se deve à coprecipita-

ção de um peroxi-sulfato-conplexo do tipo [ (U0a) a (00) (S(\) ]
 n~

e/ou f(UO2 ) 2 (00) 2 (SO.,)]
 p~, conforme será comentado adiante

(Item 7.3.1 ). Gurevich e Susorova verificaram este equilí-

brio no intervalo de pH =1-5, com soluções diluidas do siste
J+ 2-

ma U0a - Ha0s - SC - Ha0.
0 aumento da eficiência de precipitação com oauraen

a +

to da relação H2O2/UO2 foi também constatado por diversos

pesquisadores, entre eles Waters' ' (Figura 3.6), Caropreso
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/39v 1*5)

e Badger , e Kelchner (vide Capitulo 3, Item 3.2.4).

Ê importante notar que todos eles adotaram pH < 3,4.

Com pH = 4,00, o comportamento observado é dife-

rente; há um aumento da percentagem restante com o aumento

da relação HaO2/UOa . Este aumento é mais acentuado quando

se considera o tempo de precipitação de 2 horas (Figura 7.4).

Com a continuação da precipitação, a superfície corresponder*

te a pH - 4,00 tende ã horizontal (Figura 7.5), revelando

um pequeno efeito — mas ainda assim positivo — da relação

H2Oj/UO2 sobre a percentagem restante. Para confirmar esta

observação, foram feitas replicadas das experiências n9s 13

e 14 (experiências n9s 27 e 28, respectivamente), que deram

resultados similares. Considerando pH. =2,00 e tempo de 2

horas, a eficiência de precipitação cai de 99,27% (experiên-

cia n9 14) para 98,88% (experiência n9 13) quando o excesso

de HjO3 aumenta de 20% para 80%; para 4 horas, os valores

são (aproximadamente) 100% e 99,96% (vide Apêndice 1). Por

tanto, a precipitação é quantitativa quando se usa excesso

de H302 de 20%, não diminuindo substancialmente quando este

excesso é elevado a 80%. Este curioso efeito inverso do ex

cesso de peróxido sobre a eficiência de precipitação também

foi observado por outros pesquisadores (vide Capítulo 3,Item

3.2.4). Walton observou este fenômeno ao trabalhar com

(•* °)pH =4,0 (pigura 3.8). Shabbir e Tame , trabalhando com

pH =5,0 e tempo de precipitação de 4 horas, fizeram variar

relação H2O2/U,Oa do 0,14 até 0,24, e não observaram um aumen

to regular da eficiência de precipitação (Figura 3.7).
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As Figuras 7.6 e 7.7, também construídas com os

resultados do plano fatorial, apresentam sob outro ângulo

os mesmos fatos acima referidos. As duas superfícies de ca

da uma dessas figuras correspondem aos dois níveis de H2O2

adotados (excessos de 20% e 80%).

Para que fique bem caracterizada a interação en

tre os efeitos do excesso de H2O3 e do pH de precipitação ,

foram construídas as Figura 7.8 e 7.9, com os resultados das

experiências do plano fatorial. Na Figura 7.9, curvas 1 e

3, foram incluídos os resultados da experiência n9 23 (pon

to extra — vide Apêndice 1).

Não há, na literatura disponível, uma explicação

para a diferença entre os efeitos do excesso de H3O2 a

pH =3,00 e 4,00. Os recursos experimentais e analíticos

usados no presente trabalho tampouco permitem uma explica

ção bem fundamentada. Pode-se apenas formular hipóteses com

base nos trabalhos de caráter científico referidos no Capa.

tulo 4.

Uma hipótese é a seguinte: em pH =3,00, a precip_i

tação do urânio ocorre segundo a reação global 3.1 acima re

ferida; em pH =4,00, tudo se passa como se a precipitação

do urânio se devesse não apenas à complexação pelo peróxido,

mas também ã intervenção de reações hidrolíticas, ocorrendo
2+ 2-

a formação de complexos mistos de U02 com 02 e OH de

baixa solubilidade. Tais complexos podem ter diferentes re

lações 02 /OH nas suas esferas internas (vide Capítulo 4,
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O EXCESSO H.O, • 2 0 %
A EXCESSO H,0, * 6 0 %

TEMPO DE PRECIPITAÇÃO* Zb

FIGURA 7.6 - Percentagem de U3O9 restante na fase aquosa em

função do pH^ e do pH , para os dois níveis do

excesso de H30, e tempo de precipitação de 2 horas
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% RESTANTE
<>

O EXCESSO H,Oj » 20%

6EXCESS0 HaOa • 80%

TEMPO OE PRECIPITAÇÃO ' 4h

FIGURA 7.7 - Percentagem de U3O8 restante na fase aquosa em

função do pH^ e do pH , para os dois níveis do

ãexcesso de e tempo de precipitação de 4 horas,
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%u.o.

RESTANTE

4,00

2,00

ipo

%u,o.

RESTANTE

4.OO

3,00

2,00

ipo

CURVA (V): pHp»3.00

W 2 h

CURVA Ç?): pl lp-4,00

Tpc«cpt" 2

20 50 80 % EXCESSO
(a)

CURVA ( 5 ) : pHp'3,00

CURVA (A) : pHp • 4 , 0 0

V«cp». ' 4 h

TOOAS A3 CURVAS ; pH, > 1,00

20 SO
(b)

60 %EXCCSSO

FIGURA 7.8 - Efeito do excesso de H2O2 sobre a percentagem de

U3O8 restante no filtrado/ para tempos de preci-

pitação de (a) 2 horas e (b) 4 horas — dados ob

tidos com pHA = 1,00.
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%u,o,
RESTANTE

300

2,00

AOO

CURVA 0 pHp* 3,00

0 CURVA (5 ) : pHp« 4,00

( ô

20 50
(o)

60 %EXCESSO HaO4

RESTANTE

4,00

2P0

1,00

20

V
© \A

CURVA

CURVA

9 :

4 :

-

pHp» 3,00

pHH* 4 ,00

Tpr.ept"4 h

TODAS AS CURVAS: pH; < 2,00

50
(b)

BO % EXCCSSO H tO t

FIGURA 7.9 - Efeito do excesso de H2O2 sobre a percentagem de

U3Os restante no filtrado, para tempos de preci-

pitação de (a) 2 horas e (b) 4 horas - dados ob

tidos com pH, = 2,00.
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Item 4.1 e 4.3). O efeito inibidor do excesso de H302 so

bre a eficiência de precipitação poderia então ser explicado
2 ~ _

se os co'mplexos com menores relações 0a /OH fossem menos
2 ~ _

solúveis que aqueles com relações Oa /OH mais elevadas. A

intervenção de processos de hidrólise na formação de peroxi-

complexos de uranilo já foi discutida no Capítulo 4, Item 4.3.

Os dados termodinâmicos disponíveis corroboram a

hipótese de intervenção de processos de hidrólise na precip_i

tação do POU a pH =4,00, como se vê na Figura 7.10, que é

uma reapresentação da Figura 4.9.

i.o

O,5 U0.1

PEROXI-HIOROXI- COMPLEXOS

[(UOI)t(OO)t(HtO)ij°

O • 2 3 4 5 6 7 pH

FIGURA 7.10 - Curvas de distribuição para a complexação do ion uranilo:

Curva 1 : ccnplexação pelo H2O2 segundo a reação 3.2, cal_

culada para o presente trabalho can dados de Gurevich et

a l ( \ tcmando-se [U02 ]=0,2M e SL, _=0,1 (curva 1,Fig.7.3).
-H2o2Curva 2: primeiro passo de h i d r ó l i s e do U02 , cal

culada para o presente trabalho com dados de Kctnar e Tre-

(vide Capítulo 4, item 4.2).

(reapresentação da Figura 4.9).
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Outra hipótese ê a da simples coprecipitação de

formas hidrolisadas do ion uranilo (por exemplo, o complexo

[U02 (OK),. (H20)n ]°) e peroxi-complexos, particularmente o

aquodiperoxidiuranilo, [(U02)2 (00)3 (H20)a] .

Análises de difração de raios-X dos concentrados

obtidos nas experiências n9s 13, 14, 18 e 21 revelaram tra

tarem-se basicamente de UO<».2H2O. Estes resultados indicam

que, se houve coprecipitação de peroxi-hidroxi-complexos e/ou

de hidroxi-complexos de uranilo, isto ocorreu em quantidades

reduzidas. Se a presença de formas hidrolisadas do uranilo

em solução teve apenas uma função mecanística, também não se

pode verificar. Não há evidência experimental para suportar

as hipóteses referidas ou qualquer hipótese de tipo mecanís-

tico. A complexidade do sistema estudado desaconselha tenta

tivas neste sentido.

Do ponto de vista técnico, entretanto, é relevante

a constatação de que, com pH. =2,00, pH_=4,00, e com um ex
i p —

cesso de H202 de apenas 20%, se alcança uma precipitação

de praticamente 100% em 4 horas. A suposta intervenção de

reações hidrolíticas não apresenta inconveniente; ao contra

rio, viabiliza uma substancial economia de , H2O2, desde que

se prolongue suficientemente a precipitação (4 horas, no pre

sente caso).

7.1,3 - Influência do pH na Eficiência de Precipitação -

Série Adicional de Experiência!

Uma série adicional de experiências foi planejada
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mantendo fixos os valores pH. =2,00 e relação H,Oa/ÜO2 =0,189

(excesso de 50%). Os resultados são vistos na Tabela 7.4 e

na Figura 7.11.

TABELA 7.4 - Eficiência de Precipitação (Indicada pela Per

centagem de U3O8 Restante no Filtrado) — Série

de Experiências em Pontos Extras

EXPERIÊNCIA

N9

23

22

24

29

25

15

26

pH

Inicial

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

pH de

Precipitação

2,50

3,00

3,50

4,60

5,00

•
5,00

3,50

% Excesso

de H2O2

50

50

50

50

50

80

20

% Ü3O8 RESTANTE NO FILTRADO

2h

10,6

0,60

0,05

5,63

8,83

9,83

0,43

4h

6,79

0,19

0,01

1,58

2,38

3,38

0,10

0 que chama de início a atenção, na Figura 7.11, é

a semelhança das curvas com aquelas obtidas por Waters ' e

(" °)
por Shabbir e Tame ' (vide Capítulo 3, Figuras 3.2 e 3.3,

respectivamente). Examinando-se as curvas, vê-se que há uma

faixa de pH — que se alarga um pouco ã medida que aumenta

o tempo de precipitação — que propicia boa eficiência de

precipitação. Na curva para 4 horas esta faixa é pH =3,00-
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4,00. Neste intervalo, o controle do pH não é crítico,

embora se possa selecionar um valor ótimo. Tal controle, en

tretanto/ se torna crítico quando a pH assume valores acima

ou abaixo do referido intervalo. Os dados do plano fatorial

se inserem perfeitamente nesta conclusão.

% U . 0 ,
RESTANTE

Xy)

11,0

10,0

9,0

epo

7,00

$00

5,00

4,00

400

2fi0

1,00

\ \

1
|
•
1
II

1

!
!\
ww
\\\\

•
\\* \\ \\ \\\

CONDIÇÕES ADOTADAS: pH{ «2,00

EXCESSO DE H,0, « 5 0 %

/
2h

/

2,50 3>00 AflO SfiO

FIGURA 7.11 - Variação da percentagem restante (%Ü30s no fil

trado) com o pH de precipitação.
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O comportamento observado em pH muito ácido (pH<

< 3,00, no caso) pode ser atribuído à maior solubilidade do

POU com o aumento da acidez, que desloca para a esquerda o

equilíbrio da reação 3.1 (Capítulo 4, Figura 4.7); a própria

complexação do uranilo pelo peroxide diminui com o abaixamen

to do pH, como se viu na Figura 7.3.

Por outro lado, o comportamento observado em pH >

> 4,00 pode ser atribuído â formação de complexos mistos so

lúveis, conforme referido no Capítulo 4, Itens 4.4 e 4.5. É

particularmente notável a possibilidade de formação de pero-

xi-hidroxi-sulfato-complexos de uranilo, a qual foi detecta
(91)

da por Gurevich e Susorova . Estes autores estudaram o

2comportamento do sistema U02 -H2O2-SOi, -H20 em soluções djl

luidas e constataram que, no intervalo de pH = 5-8 e em pre

sença de excessos de SCK e H2O2, ocorria a hidrólise dos

peroxi-sulfato-complexos, resultando em complexos do tipo

r ínn \ (nn\ ísn i (nu\ i(2n+x-2)- f / I 1 n . , ^ . / c n . , .„ . . (2m+y)-
n x m y

Ê realmente interessante a coincidência entre os valores do

pH em que se inicia a formação desses complexos (pH = 5) e do

pH a partir do qual passa a ocorrer uma acentuada diminuição

da eficiência de precipitação (Figura 7.11). Portanto, esta

diminuição pode ser atribuida, pelo menos em parte, â forma

ção de complexos deste tipo.

Outras observações que podem contribuir para a ex

plicação da diminuição da eficiência de precipitação em

pH > 4 são aquelas feitas por Gurevich e já referidas no

Capítulo 4, Item 4.3. Trabalhando com soluções muito dilui-
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2 +

das (da ordem de 10" a 10" M em U02 ), ele constatou a hi

drôlise do aquodiperoxidiuranilo em passos sucessivos, a par

tir de pH = 7, segundo as reações: .

t(UO2)2 (00)2(H20)8]° ^ [(ÜO2)2(OO)a (OH)(H20)7]"+H
+

(4.17)

[(UO2)2 (00)2 (H2O)8 ]°^ [(OOaJj (00)2 (0H)2 (H2O)6] " + 2H
+

(4.18)

t(UO2)2 (00) a (H2O)8 ]° ̂ 2[(UO2) (00) (OH)2(H2O)2] + 4H+

(4.19)

A formação de peroxi-hidroxi-complexos como estes,

juntamente com a formação de peroxi-hidroxi-sulfato-conplexos

como os acima mencionados, parecem explicar a acentuada dim_i

nuição da eficiência de precipitação observada em pH >4, no

presente trabalho.

7.1.4.- Comentários Adicionais sobre a Eficiência de Pre-

cipitação

Os dados da Tabela 7.4 mostram que, com pH. = 2,00

e excesso de H2O2 de 50%, o valor ótimo do pH de precipita-

ção fica em torno de 3,50 (experiência n<? 24) . Nestas condi

ções, a eficiência de precipitação obtida é de 99,9 5% em ape_

nas 2 horas, e de 99,99% em 4 horas. 0 valor para 4 horas

é comparável ao obtido na experiência n<? 14; o valor para

2 horas é bem melhor, no caso da experiência n9 24.
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Portanto, com pH. = 2,00, uma precipitação quantita

tiva pode ser obtida com pH =3,50, 50% de excesso de H2O2

e tempo de precipitação de 2 horas, ou com pH =4,00, 20% de

excesso de H,Oa e tempo de precipitação de 4 horas. Uma

precipitação quantitativa também foi obtida nas experiências

n9s 17, 18 e 13, sendo que, nestas duas últimas, o consumo

de perõxido foi maior (excesso de 80%). Embora as experiên-

cias 14 e 24 tenham propiciado os melhores resultados quanto

ã eficiência de precipitação, não se deve descartar as condi

ções adotadas nestas outras três experiências, especialmente

na n9 13, antes de se examinar os teores de impurezas nos

precipitados.

Na experiência n9 26, foram adotadas as mesmas con

dições da n<? 24, porém reduziu-se o excesso de H2O2 a 20%. A

eficiência de precipitação diminuiu. Isto sugere que, pelo

menos até pH =3,50, predomina o efeito direto do excesso de

HJOJ sobre a eficiência de precipitação.

7.2 - Resultados quanto ao Teor de ü3Oe no Concentrado

Na análise dos efeitos das variáveis estudadas (pH.,

pH e relação H2Oa/UO2 ) sobre o teor de U3O8 no precipita-

do, é adotado o mesmo tratamento dedicado aos efeitos sobre

a eficiência de precipitação.

Os teores de U3O8 nos concentrados obtidos nas ex

periências do ponto central do plano fatorial (experiências

n9s 9-12) são, respectivamente, 82,8, 82,9, 83,3 e 83,1% em
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peso, base seca (vide Apêndice 1). Com as equações 7.1 e

7.2, obtém-se x = 83,025 e s = 0,2217. De posse desta esti-

mativa de erro experimental, pode-se proceder ã análise fato

rial, cujos cálculos são apresentados na Tabela 7.5.

Vê-se que nenhuma das variáveis estudadas é signi-

ficativa para o teor de U3O8 no concentrado. Isto não sign_i

fica necessariamente que não há qualquer efeito das varia

veis sobre o teor de Ü3O8. Significa precisamente que, se

há algum efeito, ele é pequeno em relação ao erro experimen

tal estimado, o que inviabiliza a sua detecção. Estas con

clusões, naturalmente, apücam-se â região definida pelo pia

no fatorial.

0 conjunto dos valores obtidos (Apêndice 1, Item

1.2) revela que o teor de U3O8 no concentrado é muito está

vel a despeito das mudanças nos níveis das variáveis estuda-

das.

Estes resultados mostram que, na precipitação do

POU, o controle das variáveis estudadas — principalmente

do p.H e do excesso de H202 — deve buscar maximizar a e^i

ciência de precipitação e minimizar os teores das impurezas

mais indesejáveis no produto. Não é possível, nas condições

de trabalho adotadas, exercer controle sobre o teor de U:Os

no precipitado através das variáveis estudadas, uma vez que

seus efeitos não são significativos.

Afortunadamente, o teor médio de U3O8 nos preci-

pitados obtidos nas experiências do plano fatorial é de



TABELA 7.5 - Tabela de Sinais do Plano Fatorial e cálculo dos Efeitos das Variáveis Estudadas

sobre o Teor de U3O8 no Precipitado

CÓDIGO DE TRATAMENTO

1

a

b

ab

c

ac

bc

abe

Experiên-
cia N9

20

21

17

14

19

18

16

13

DIVISOR =£>

EFEITO = —— =̂ >
4

. EFEITO
CALCULADO ~ s

S = SIGNIFICATIVO
NS = NÃO SIGNIFICATIVO

Média

+

+

+

+

+

+

+

8

82,9125
(Média)

—

—

A

-

+

-

+

-

+

-

+

4

0,275

1,25

NS

B

-

-

+

+

-

-

+

+

4

0,425

1,93

NS

C

-

-

- •

-

+

+

+

+

4

0,525

2,38

NS

AB

+

—

—

+

+

-

-

+

4

0,275

1,25

NS

AC

+

-

+

-

-

+

-

+

4

-0,025

-0,114

NS

BC

+

+

_

-

-

—

+

+

4

-0,375

-1,70

NS

. ABC

+

—

+

-

-

+

4

0,075

0,341

NS

% U3Oe no
Precipita-
do

82,2

82,3

82,8

83,3

83,2

83,1

82,9

83,5

— _

OBSERVAÇÕES: A

B

C

pH inicial

pH de precipitação

relação H O /UO*
2 J

Ponto Central: x = 83,0250

s = 0,2217

Tabela t-Student (bivariada):t
0,9 5

3,18
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82,9%, base seca. Um valor muito bom se se considera que boa

parte do peso é constituida por H20 (além de alguma matéria

volátil)*

Foi feita determinação de perda de peso por calci-

nação(900°C durante 2 horas) nas amostras n9s 11 e 12 (ponto

central do fatorial), cujos teores de UaOe* base seca, eram

de 83,3% e 83,1%. As perdas de peso foram de 15,82% e 16,10%,

respectivamente. Portanto, considerando que o produto de cal_

cinação é basicamente U3O8, os teores no material calcinado

foram de 98,95% e 99,05%, respectivamente. Estes valores po

dem ser considerados excelentes.

7.3 - Resultados quanto ã Incorporação de Impurezas ao Con-

centrado

Foram determinados teores de diversas impurezas

nos precipitados obtidos nas quatro experiências do plano

fatorial em que foi adotado pt^ = 2,00 (n9s 13, 14, I8e21),

em duas das experiências no ponto central (n9s 11 e 12), e

em quatro das experiências em pontos extras (n9s 22-25). Os

resultados encontram-se no Item 2 do Apêndice 1. Para compa

rar esses resultados com as especificações para concentrados

de urânio, foi construida a Tabela 7.6. Nas duas colunas

da direita encontram-se os limites sem penalidades e sem re

jeição, respectivamente, segundo a tabela da Allied Chemical

(Capítulo 3, Tabela 3.2).

A Tabela 7.6 revela que, de um modo geral, os teo



TABELA 7.6 - Comparação entre os Teores de algumas das Impurezas presentes nos Concentrados e as

Especificações da Allied Chemical (*)

ESPÉCIE

S O ,

P O ,

F e

Z r

Haletos

Na

K

Si°>

NUMERO DA EXPERIÊNCIA

13

< 0,17

0,069

0,051

0,010

-

0,155

0,010

0,0088

14

0,30

0,071

0,055

0,034

0 , 0 0 4 2

0,24

0,008

-

18

2,37

0,050

0,026

<0,007

-

0,162

0,011

0,0087

21

4,21

0,052

0,021

<0,007

-

0,175

0,013

0,0087

22

1,87

0,047

0,024

<0,007

-

0,149

0,011

0,0087

23

0,57

0,026

0,006

0,011

0,0103

0,27

0,006

-

24

0,47

0,068

0,043

0,020

0,0105

0,23

0,004

-

25

0,31

0,074

0,061

0,026

0,0073

0,28

0,006

-

TABELA DA ALLIED CHEMICAL

Limite sem

Penalidade

3,00

0,10

0,15

0,01

0,05

0,50

0,20

0,50

Limite sem

Rejeição

12,00

1 ,00

1,00

0,10

0,10

7,50

3,00

2 , 5 0

(*) Os números expressam percentagem em peso sobre o conteúdo de urânio.

OBS.: Os teores das demais impurezas analisadas ficaram abaixo do limite de detecção do método analíti-
co {< 0,005 ou < 0,01, dependendo do caso) , situando-se abaixo dos limites especificados para con
centrados sem penalidades (vide Apêndice 1).
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res de impurezas encontram-se abaixo dos limites estabeleci-

dos pela tabela da Allied Chemical. 0 mesmo se aplica ã com

paração com os limites fixados pela Norma ASTM C 967-81 (Ca-

pitulo 3, Tabela 3.1). Este fato atesta a seletividade do

processo e a vantagem óbvia que está na ausência de penalida

des. Exceção são os níveis de zircõnio presentes nas amo£

trás n9s 14, 24 e 25, que estão um pouco acima do limite sem

penalidade, embora muito abaixo do limite sem rejeição. Em

algumas amostras, entretanto, todos os níveis de impurezas

encontram-se de acordo com as especificações, o que signifi-

ca que o concentrado está completamente isento de penalida

des. £ o caso das experiências n9s 13 e 18 do plano fatori-

al, e nÇ 22, em ponto extra. Destas, a 13 e a 18 apresenta-

ram eficiência de precipitação de 99,96% em 4 horas, com ex

cesso de H2O2 de 80%.

A Tabela 7.7 dá uma melhor idéia da seletividade

do processo de precipitação do urânio pelo H2O2. Os números

expressam as percentagons das impurezas presentes no reextra^

to uranífero (solução-estoque - vide Tabela 5.2) que não fo

ram incorporadas ao precipitado, isto é, que permaneceram na

fase aquosa.

Sumarizando: as experiências que apresentaram maior

eficiência de precipitação — com os respectivos excessos de

H2O2 usados — foram as de números 14 (20%), 17 (20%), 24

(50%), 13 (80%) e 18 (80%). Dentre estas, as de n9s 13 e 18

deram produtos isentos de penalidades. Não foi feita análi-

se de impurezas do precipitado da experiência n9 17. Os pro



TABELA 7.7 - Percentagens das Diversas Impurezas não Coprecipitadas (Percentagens Removidas no Filtrado)

ESPÉCIE

SO-

P0-

F e

Zr

Haletos* '

Na

K

S i O

CONCENTRAÇto NA
SQLÜÇAD-ESPOQÜE

(g/l)

98

0,041

0,049

0,043

42,3

4 8

0,036

0,013

13

> 99,7

24,3

5 3 , 5

8 9 , 7

—

9 9 , 9

8 7 , 7

6 9 , 8

14

9 9 , 9

2 2 , 8

4 9 , 6

6 4 , 7

100

9 9 , 8

8 9 , 4

-

NUMERO DA EXPERIÊNCIA

18 21 22

9 8 , 9

4 5 , 9

7 6 , 7

> 9 2 , 6

—

9 9 , 8

8 5 , 9

7 0 , 3

9 8 , 1

4 4 , 4

8 0 , 6

> 9 2 , 6

—

9 9 , 8

8 4 , 2

7 0 , 3

9 9 , 1

4 9 , 0

7 8 , 0

> 9 2 , 6

_

9 9 , 9

8 5 , 9

7 0 , 3

23

9 9 , 7

7 2 , 2

9 4 , 8

8 8 , 2

100

9 9 , 7

9 3 , 0

-

•

24

9 9 , 8

2 5 , 9

61 ,2

7 9 , 4

100

9 9 , 8

9 4 , 7

-

25

9 9 , 9

1 9 , 7

4 4 , 4

7 3 , 5

100

9 9 , 7

9 3 , 0

-

u>

(*) Com excessão do flúor.
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autos das experiências n<? 14 e 24 estão sujeitos a alguma pe

nalidade em função do zircõnio, embora tenha sido gasto me

nos HJOJ .(e até por isso mesmo). Na prática, deve-se buscar

o melhor compromisso entre excesso de H2O2 e teor de zircõ-

nio no concentrado, ou seja, entre os custos com H2O2 e o

montante das penalidades.

Após esta avaliação de caráter geral, pode-se ob

servar como o pH de precipitação e o excesso de H302 afeta

ram os teores de impurezas nos precipitados. Todos os gráf_i

cos apresentados a seguir foram construidos com os dados do

Apêndice 1, Item 2. Deve-se ter em mente que,salvo observa-

ção em contrário, os teores de impurezas estão de acordo com

as especificações para concentrados de urânio (sem penalida-

de) .

7,3,1 - Sulfato

A Figura 7.12 mostra que, nas condições estudadas,

o teor de sulfato é máximo com pK =3,00 e 20% de excesso de

HaO2. Com estes valores (experiência n9 21), o teor de sulfa

to fica algo acima do limite para aplicação de penalidade.

Sua diminuição ocorre quando aumenta o excesso de H2O2 e,

principalmente, quando aumenta o pH . 0 valor pH =3,00 é

o mais desfavorável, na faixa observada, no que se refere â

incorporação de sulfato.

Os resultados da série adicional de experiências,

com pHi = 2,00 e excesso de H2O2 de 50%, estão na Figura 7.13,



155

TEOR DE

SULFATO

pH:.2,00

FIGURA 7.12 - Teor de sulfato no precipitado (base seca) em

função do pH e do excesso de Ha0a — Experien

cias do plano fatorial com pHi = 2,00 (n9s 13,

14, 18 e 21).
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confirmando as observações já feitas. É provável que a

maior incorporação de sulfato a pH = 3,00 se deva ã co-

precipitaçao de um peroxi-sulfato-complexo de uranilo, co

mo o t(UO,)2 (00) (S0.,)n]
 (2n~2)- e/ouo [ (U0a) a (00) 3 (S0,) ]

 2p~, já

mencionados. A julgar pelos teores de sulfato nos precipi-

tados, tal coprecipitaçao seria diminuta quando comparada

com a precipitação do [(U0a)a (00)a(Ha0)s]°, cujo precipita-

do é o P00.

TEOROE

SULFATO

ifiO

A pH. • 2,00

EXCESSO DE H,0t « 5 0 %

2,50 A00 3,50 ^00 5,00 pHp

FIGURA 7.13 - Teor de sulfato no precipitado (base seca) em

função do pH — Experiências em pontos extras

(n9s 22 - 25) .
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7.3.2 - Fosfato

Pela Figura 7 .14, vê-se que o t eor de fosfa to no

prec ip i tado é pouco sens íve l ã var iação do excesso de Ha02

usado, sendo mais sens íve l ã var iação do pH de p r e c i p i t a ç ã o .

O aumento do teor de fosfato com o pH também é observado na Figura 7.15.

Estes resultados concordam cem aqueles obtidos por Brown e Winkley

TEOR DE

FOSFATO

OU

pH,« 2,00

FIGURA 7 . 1 4 - Teor de fosfato no precipitado (base seca) em função do

pH e do excesso de H20a — Experiências do plano fa to r i -

a l c a n p H i = 2 , 0 0 (n9s 1 3 , 1 4 , 1 8 e 2 1 ) .
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HORDE
FOSfiKID

0,060

0,050

0,040

0,030

0,020

0,010

0,000

pHj«2,00

EXCESSO DE

O

= 507.

3J00 4P0 4,90 5,00 pH.

FIGURA 7.15 - Teor de fosfato no precipitado (base seca) em

função do pH — Experiências em pontos extras

(n9s 22-25).

7.3.3 - Perro

Os resultados da Figura 7.16 mostram que o teor de

ferro no precipitado varia muito pouco com a quantidade de

HJOJ, mas é bastante sensível ao pH . A influência do pH

também é vista na Figura 7.17. Estes resultados já seriam

de se esperar pois, a partir de pH - 2,0 o Fe começa a so

frer hidrólise e tende a precipitar como hidróxido (vide Ca-

pítulo 4, Figura 4.7).
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pH,-2,00

FIGURA 7.16 - Teor de ferro no precipitado (base seca) em

função do pH e do excesso de Ha0, — Experien

cias do plano fatorial com pH. = 2,00 fn<?s 13,

14, 18 e 21).
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TEOR DE
F»

0,040

0,030

0,020

0,010

•

•

•

s

/
/

s

EXCESSO OE H,Oa > 5G

2,50 3,00 3,50 4,00 5P0 PHP

FIGURA 7.17 - Teor de ferro no precipitado (base seca), em

função do pH — Experiências em pontos extras

(n9s 22-25)

7.3.4 - Zircônio

A Figura 7.18 mostra que, com excesso de H2O2 de

apenas 20%, há um considerável aumento do teor de zircônio

no precipitado, em relação àqueles obtidos com maiores exces

sos de H3O3. Supondo-se que este metal está em solução sob
a +

a forma de ion zirconilo, ZrO , este fato pode ser atribuí-

do â crescente hidrólise e precipitação do hidróxido com o

aumento do pH. Tal efeito diminui acentuadamente quando o

excesso de H3O2 é de 80%, o que pode ser explicado pela

maior complexação do zirconilo pelo peróxido, permanecendo o

peroxi-complexo na fase aquosa.
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TEOR DE
Zr

nu

0,020

pHj.2,00

QflKt

FIGURA 7.18 - Teor de zircônio no precipitado (base seca)em

função do pH e do excesso de H2O2 — Experi-

ências do plano fatorial com pH. - 2,00 (n9s

13, 14, 18 e 21).
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TEOR DE
Zr

4020

4010

QOOOl 1

pH{« 2,00

EXCESSO DE H aO a«5O%

2,50 3,00 4J0O 5,00 pHp

FIGURA 7.19 - Teor de zircônio no precipitado (base seca) am

função do pH — Experiências era pontos extras

(n9s 22-25)
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7.3.5 - Sódio

TEOR DE
No

ZflO

FIGURA 7.20 - Teor de sódio no precipitado (base seca) em fun

ção do pH e do excesso de H2O3 — Experiênci

as do plano fatorial com pH. = 2,00 (n9s 13,14,

18 e 21.
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TEOR DE
Na

Q2OO

O,IOO

o

v-- PHJ.2 ,00

EXCESSO OE HtO, « 50 %

ZfiO 3,00 4P0 AfiO

FIGURA 7.21 - Teor de sódio no precipitado (base seca) em fun

cão do pH — Experiências em pontos extras(n<?s

22-25).
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7.3.6 - Potássio

2,00

PIGURA 7.22 - Teor de potássio no precipitado (base seca) em

função do pH e do excesso de H2O2 — Experi-

ências do plano fatorial com pH, = 2,00 (n9s

13, 14, 18 e 21).



166

TEOROE

K

0,010

0,008

0,006

0,004

0y0O2.

\

pHj • 2 ,00

EXCESSO OE H,Ot * 50 %

. -O

2,50 9P0 3,50 AfiO pHp

FIGURA 7.23 - Teor de Potássio no precipitado (base seca)

em função do pH — Experiências em pontos

extras (n9s 22-25) .
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7«3.7 - Outras Impurezas

. Os teores das demais impurezas analisadas ( vide

Apêndice 1, Item 2) ficaram abaixo dos limites estabeleci-

dos para aplicação de penalidades, não suscitando qualquer

preocupação.

Os teores de haletos (que incluem o cloro) das

amostras n9s 14, 23, 24 e 25 são praticamente desprezíveis,

o que revela que não houve precipitação de complexos de ura

nilo contendo cloro. Estes resultados endossam a argumenta

ção desenvolvida no Capitulo 4, Item 4.1, considerando prio

ritário, no presente caso, o estudo teórico do sistema
a + a -

UO, - H20, - SO- - H20.

7.4 - Micrografias de Alguns Precipitados

Utilizando um microscópio eletrônico de varredura,

foram feitas micrografias dos precipitados obtidos nas expe

riências 14, 18, 23-25. Todos eles apresentaram a morfolo-

gia vista nas Figuras 7.24 e 7.25. São agregados policris-

talinos cujos cristais individuais têm forma arredondada com

diâmetro de 1-4y.

É interessante observar a consistência que existe

entre esta uniformidade na morfologia dos precipitados obti

dos nas diferentes condições estudadas e a uniformidade dos

resultados dos ensaios de filtração (Apêndice 1, Item 5)* Os

tempos de filtração (sobretudo da 29 e 39 filtrações) não
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1

(a) (b)

FIGURA 7.24 - Micrografias do precipitado obtido na experiência

n9 14, com aumentos de (a)1000X e (b) 2000 x.

,/*

(a) (b)

FIGURA 7.25 - Micrografias do precipitado obtido na experiên-

cia n9 25, com aumentos de (a) 1000 X >• (b) 2000X.
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variaram muito, o que pode ser atribuído à morfologia seme-

lhante dos precipitados obtidos nas diversas experiências.

Deve-se notar que os ensaios de filtração realiza

dos não se basearam em qualquer procedimento estabelecido

por norma, tendo apenas um valor comparativo entre os prec_i

pitados obtidos no presente trabalho.
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CAPÍTULO 8

CONCLUSÕES

Uma avaliação geral revela que:

1) 0 processo de precipitação do urânio pelo peróxido de hi

drogênio, aplicado a um reextrato uranífero industrial,

apresentou resultados altamente satisfatórios. O reextra-

to usado tenha a composição seguinte, em gramas por litro:

53,5 U 3O 8, 98 SO-, 24 Cl, 48 Na,0,041 P0-,0,049 Fe, 0,043Zr,

0,004 Mo, além de outras impurezas; pH = 1. Os resultados

foram satisfatórios tanto do ponto de vista da eficiência

de precipitação (% do urânio removido da solução), quanto

dos teores de U3O8 e de impurezas nos precipitados obtidos.

2) Em algumas das condições adotadas no presente trabalho,fo

ram obtidas eficiências de precipitação maiores que 99,9%

em 2hs.

3) Após calcinacão (900°C por 2 horas), os contentrados obti

dos alcançaram teores de U3O8 da ordem de 99%. Os teores

de U 30 B dós precipitados secos (110°C por 14 horas) fica

ram em torno de 83%. 0 principal responsável pela perda

de peso por calcinacão é o Ha0.

4) 0 processo mostrou-se muito seletivo em relação às impure_

zas analisadas, inclusive em relação ao SO* e ao Zr, que

mereceram maior cuidado. Foi obtido um POU cujos teores
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de todas as impurezas analisadas (vide Apêndice 1, Item

2) satisfazem os requisitos de pureza estabelecidos (Nor

na ASTN C 967-81 e Tabela da Allied Chemical), situan

do—se abaixo dos limites para aplicação de penalidades.

No que se refere a uma melhor compreensão do pro

cesso:

1) A análise fatorial das variáveis estudadas (pH inicial,

pH de precipitação e relação Ha0,/UO- ) no processo de

precipitação do POU revelou os seguintes efeitos sobre a

eficiência de precipitação:

Efeitos principais:

- pH inicial : efeito positivo

- pH de precipitação: efeito positivo

- Relação HjO, /U02 : efeito positivo

Efeitos de interações:

j +

- pH de precipitação x relação H2Oa/UD 2 : efeito negativo

Tais e f e i t o s foram observados na reg ião definida pelo pia

no f a t o r i a l (pH^I ,00-2,00; pH =3,00-4,00; relação H2O2/U02 =

. 0 , 1 5 1 - 0 , 2 2 7 ) .
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2) Em pHp> 3,50, foi observada a intervenção de reações hi

drolíticas na precipitação do POU. A essas reações pode

ser at-ribuido o forte efeito da interação entre o pH
a +

de precipitação e a relação H2O2/UO2 .

3) Em pH < 3,00 a precipitação torna-se mais lenta e incom

pleta. Observa-se uma acentuada diminuição da eficiên

cia de precipitação, a qual provavelmente está relaciona

da com o aumento da solubilidade do POU no sistema estu-

dado (meio predominantemente sulfúrico).

4) Em pHp> 4,00 também ocorre acentuada diminuição da efici.

ência de precipitação, o que pode ser atribuido ã forma

ção de peroxi-hidroxi-complexos e peroxi-hidroxi-sulfato

-complexos de uranilo, complexos estes de maior solubili

dade que o aquodiperoxidiuranilo, cujo precipitado é o POU.

5) No que diz respeito ao teor de UjO 8 no concentrado, não

foi observado qualquer efeito significativo das variá-

veis estudadas nem das suas interações. 0 teor de U 3O 9

no concentrado mostrou-se consideravelmente estável dian

te das mudanças nos valores daquelas variáveis. Tal con£

tatação desloca a atenção para os problemas de maximizar

a eficiência de precipitação e minimizar os teores de

impurezas no precipitado.
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APÊNDICE 1 - DADOS NUMÉRICOS OBTIDOS EXPERIMENTALMENTE

1. RESULTADOS SOBRE EFICIÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO E TEOR DE U3O8 NO PRECIPITA-

DO

1.1. EXPERIÊNCIAS PRELIMINARES (Nos 1-8)

DADOS GERAIS:

2 +

pH inicial = 1,50
pH da precipitação =3,50
Excesso de H 2 O 2 = 62% (Relação H2O2 /uoJ T » 0,192)

Temperatura = 30°C
Composição da Solução: vide Capítulo 5, Tabela 5.1
Quantidade de Solução Usada =300 ml

EXPERIÊNCIAS INICIAIS (*)

Experiência

N?

l

2

EFICIÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO (%)

0,5 h

82,87

—

1,0 h

92,31

—

1,5 h

96,45

—

2,0 h

98.05

53.97

2,5 h

98,90

—

4,0 h

—

85,63

% RESTANTE (NA FASE AQUOSA)

0,5 h

17,13

—

1,0 h

7,69

—

1,5 h

3,55

—

2,0 h

1,95

16,64

2.5 h

1,10

—

4,0 h

—

14,37

% U j O 8
no

'rccipitacto
:B..-.- S..-ca>

86.9 (••)

82.9

(*) Velocidade de Agitação = 360 rpm
(**) Essa amostra foi submetida a uma temperatura de secagem mais elevada que as demais.

TESTES DE REPRODUTIBILIOAOE (*)

Experiência

N?

3
4

EFICIÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO (%)

l h

99,64

99,60

2h

99,93

99,95

3h

99,95
99.96

4 h

99,98

99,99

5h

99.99

99.99

% RESTANTE ( NA FASE AQUOSA)

l h

0,36

0,40

2h

0,07

0,05

3 h

0,05

0,04

4h

0,02

0,01

5 h

0.01

0,01

%U 3OS

no
Precipitado
i ! ' i>o SL-C;I)

83,1

( ') Velocidade de Agitação = 360 rpm

TESTES DE VELOCIDADE DE AGITAÇÃO

Experiência

NP

5

6
7

8

Velocidade
de

Agitação
rrom)

360

290

440

440

EFICIÊNCIA DE PRECIPITAÇÃO (%)

Oh

78,35

76.74

59.50
70,33

l h

99,44

99.56

99.31

99,39

2h

99,94

99.96

99.95
99,94

%RESTANTE (NA FASE AQUOSA)

Oh

21.65

23,26

40,50
29*67

l h

0.56

0,44

0,69

0,61

2h

0,06

0,04

0,05
0,06

% U,O8
no

Precipitado
(!?:'« Si'cai

3J.2

83.0

«3.1
s3.i .
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1.2. EXPERIÊNCIAS DEFINITIVAS (N<* 9 • 29)

DADOS GERAIS:

Temperatura *30°C
Composição da Solução: vide Capitulo 5, Tabela 5.2
Quantidade de Solução Usada =300 ml

N?

pH

Inicial

pH

de
Precipitá-lo

Excesso
de

H,O,
i%>

Relaçfo

HjOj/Uq,

Eficiência de
PrecipitaçSo (%>

2 h 4 h

% Restante
(na fase aquosa)

2h 4 h

%u,o,
no

Precipitado
iBase Seca)

EXPERIÊNCIAS NO PONTO CENTRAL DO ESPAÇO FATORIAL
9

10
U
12

1.50
1.50

1.50
1.50

3.50

3 «J
3.50
3.50

50

50

50

50

0,189
0,189
0,189
0,189

99,72

99,80

99,71

99,84

99.96
99.99
99.99
99.99

0,28

0.2D

0,29

0,16

0.04
0.01
0.01
0.01

S2.8

82.9
83.3
83.1

EXPERIÊNCIAS DO PLANO FATORIAL
20

19
17
16
21
18
14
13

t nn

1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00

300

3.00
4.00
4.00
3.00
3.00

400

20

80

20
80
20
80
20
80

0.151
0.227
0,151
0,227
0,151
0,227
0.151
0,227

96.54
99,47
99,28

96,7*
99.88
99,27
98,88

97.91
99,83
99.97
<K> "M

98,05
99,96
99,996
99.96

3,46

0,53

0,72

1,49

3,21

0,12

0,73

1,12

2,09
0.17
0,03
0.16
1.95
0,04
0,004
0,04

82.2
83,:
82.8
82.9
82.3
83,1
83,3
83,5

EXPERIÊNCIAS EM PONTOS EXTRAS
n
22
24
29 1
25
15 |
26
—

2OO

2.00
2.00

2.00

2.00

1.00

2.00
—

2.50
3.00
3.50
4.60
5.00
5.00
3,50
—

50

SO
50

50

50

80

20
—

0,189
0,189
0.189
0,189
0,189
0,227
0,151

—

89,41
99,40
99.95
94.37
91.17
90,17
99,57

—

93,21
99,81
99.99
98,42
97,62
96.62
99,90

—

10,59

0,60

0,05

5,63

8.83

9,83

0.43
—

6.79
0.19
0.01
I.5S

2.38

3.38

0.10
-

82.3
83.1
83.1

82.8
82.8
82.9
—

IEPLICADAS DAS EXPERIÊNCIAS Nos 13 e 14
27
28

2.00
2.00

4.00
4.00

80
20

0,227
0,151

98.98
99,44

99,95
99,97

1.02
0.56

0.05

0.03 —

Observação: Método de análise de U3O t no precipitado — Volumetría com dicromato.
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2. ANALISES DE IMPUREZAS NOS PRECIPITADOS

Observações: a) Todas as análises dos precipitados foram efetuadas pela SecSo de Apoio Analíti-
co do Laboratório de Poços de Caldas / NUCLEBRAS (*).

•b) Os números expressam porcentagens em peso, base seca (")

Expcritncfa
N?

11

12

21

18

14

13

23

22

24

25

soí-

< 0.50

< 0,50

2^4

1.67

0.21

< 0,50

0,40

1,32

0,33

0,22

0.047

0.046

0.036

0.035

0.050

0.049

0.018

0.033

0.048

0.052

Haletos

_ _

_ _

0.0030
_ _

0.0072
_ _

0.0074

0.0051

F~

< 0.01

< 0.01

< 0.01

< 0.01

——•

<0.01

< 0,01

_ —

VaO,

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

Experiência

N?

11

12

21

18

14

13

23

22

24

25

Na

0,100

0.125

0.122

0,114

0,17

0.110

0,19

0.105

0,16

0,20

K

0,006

0,007

0,009

0,008

0,006

0,007

0,004

0,008

0,003

0,004

Ca

< 0,005

< 0,005

< 0.005

< 0,005

< 0.01

< 0.005

< 0.01

< 0.005

< 0.01

< 0.01

< 0,005

< 0,005

< 0.005

< 0.005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

Fe

0,030

0,031

0.015

0.018

0,039

0.036

0.004

0.017

0.030

0.043

Mo

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0.005

< 0,005

< 0,005

< 0.005

< 0,005

< 0,005

Zt

< 0.005

0.007

< 0.005

< 0.005

0.024

0.007

0.008

< 0.005

0.014

0.018

Ti

< 0.005

< 0,005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

As

< 0.005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0.005

< 0,005

B

< 0,005

< 0.005

< 0,005

< 0.005

< 0.005

< 0,005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

SiO,

0.0077

0.0061

0,0061

0,0061

0,00*2

0.0061

(") Métodos de análise empregados:

P 0 4 - Espectrofotometria com azul de molibdênio.

Halogíneos - Vohimetria.

Na e K - Espectrofotometria de absorçSo atômica.
As — Espectrofotometria com dieülditiocarbamato de prata.
Demais Elementos - Espectrometha de Emissão por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP)

( • ) As amostras foram submetidas a secagem por 14 horas, a ~ 110*C.
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3. CONSUMO DE REAGENTES E ANALISES DO FILTRADO <*>

3.1. EXPERIÊNCIAS INICIAIS

Experiência

N?

1

2

NH|OH1:1
Pa» Ajuste
lopH de
PreéipitaçJo

(ml)

19,86

21.94

NHiOHU
Dunn te a
Precoitxdc

(ml)

0,10

0,18

Quwtidade
de

HiQ,50%

(ml)

5,15

5.15

Excesso de
H,O,

<%)

52

52

Volume
Total Após
. Adições

(ml)

329

330

CONCENTRAÇÃO NO FILTRADO
(UsOa.f/l)

0,5 h

8,73

-

1,0 h

3.92

-

1,5 h

1,81

-

2,0 h

0,995

183

2,5 h

0,561

-

4.0 h

-

7,30

Experiência

W

1 •

2

PEROXIDO RESTANTE NO FILTRADO
( H X O I . B / I )

0,5 h

3,9

-

1,0 h

3.2

-

1.5 h

2.9

-

2.0 h

2.9

4,8

2.5 h

2,6

-

4,0 h

-

3,5

FEROXIDO RESTANTE DO FILTRADO
( % do estequiométrico )

0^ h

63

-

1,0 h

52

-

1,5 h

47

-

2,0 h

47

78

2,5 h

42

-

4,0 h

-

57

3.2. TESTES DE REPRODUTIBILIDADE

Experiência

W

3

4

NHiOH 1:1
'ara Ajuste
aopH de

(ml)

24,45

21.15

NII4OH 1:1
Durante a
PrecipieçK

(ml)

0,16

0,06

Quantidade
de

HJOJ 50%
(ml)

5,15

5,15

Excesso de
HjO,

(%)

52

52

Volume
Total Após

Adições
(ml)

336

336

CONCENTRAÇÃO NO FILTRADO

I h

0,178

0,198

2h

0,036

0,025

3 h

0,026

0,019

4 h

0,008

0,006

5h

0.007

0,005

Experiência

3

4

PE RÓX1DO RESTANTE NO FILTRADO
<H,Oj,f/l)

111

_2,6

2 h

2.6

2.5

3h

2,5

2,5

4 h

2,4

2.5

5h

23

2,3

PEROXIDO RESTANTE DO FILTRADO
(%do estequiométrico)

l h

43

43

2h

43

41

3h

41

41

4h

40

41

5h

38

38

(") Métodos de análise empregados:

U|O» nn fíltrado - Espectrofotometria com dibenzoibnetano (vide Apêndice 2).

Feróxido no filtrado - Volumetria com permanganato.
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3 3 . TESTES DE VELOCIDADE DE AGITAÇÃO

Eqniênci*

N?

5

6

7

•

NH|OH1:1
Pan Ajuste
aopH de
PiecipiUçjo

(ml)

21,28

21,23

22.61

22,00

NH4OHU
Ouiante a
Precipitação

(ml)

0.08

0,02

0,10

0,07

Quantidade
de

HjQ 50%

(ml)

5,15

5,15

5,15

5,15

Excesso de
HJOJ

(%)

52

52

52

52

Volume
Tital Após

Adiçües

(ml)

336

336

336

336

CONCENTRAÇÃO NO FILTRADO

(UjOt.g/1)

Oh

10,8

11,6

20,2

M.8

l h

0,281

0,221

0.343

0,304

2h

0,030

0.018

0,024

0,028

Experiência

N?

5

6

7

•

PEROXIDO RESTANTE NO FILTRADO

(HJOJ.I/ 1)

Oh

3,9

3,9

5.2

4,5

l h

2,6

2.5

2,7

2h

2,4

2,4

PEROXIDO RESTANTE NO FILTRADO

(% do ertequiomítricô)

Oh

64

64

86

74

l h

43

41

45

43

2h

40

40

43

41
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3.4. EXPERIÊNCIAS DEFINITIVAS

íxperiên-

NH4OHU
•ara Ajuste
10 pH de
Preaptgro

(ml)

NH*OHia
Durante

Í $ O C Í P Í -
(ml)

Quantida-
de de
H J O J 50f?£

(ml)

Excesso
de
H j O ,

<%

Volume To-
tal após adi-
ções

(ml)

Concentração no

2h 4h

Peróxido Restante

2h 4h

Peróxido Ki
Eiltrado

2h

stanto no

4h

EXPERIÊNCIAS NO PONTO CENTRAL DO ESPAÇO FATORIAL

9

10

11

12

21,08

21,77

21,01

21,53

0,13

0,06

0,09

0,11

4,87

4,87

4,87

4,87

50

50

50

50

338

339

338

338

0,132

0,093

0,138

0,077

0,019

0,007

0,007

0,004

2,4

2,4

2,4

2,4

2,3

2,3

23

2,3

41

41

41

41

40

40

40

40

EXPERIÊNCIAS DO PLANO FATORIAL

20

19

17

16

21

18

14

13

28,85

32,38

34,40

33,22

17,05

18,45

19,35

19,40

1,76

1J2

0,12

0,03

1,88

0,82

0,07

0,06

3,89

5,83

3,89

5,83

3,89

5,83

3,89

5,83

20

80

20

80

20

80

20

80

343

346

345

346

336

338

336

338

1,62

0,245

0,334

0,692

1,53

0,056

0,347

0,531

0,978

0,080

0,014

0,074

0,929

0,020

0,002

0,021

0,8

3,5

0,7

3,9

0,9

4,0

1,0

4,2

0,5

3,3

0,6

3.7

0,7

3,8

0,7

3 r 9

14

62

12

69

16

70

17

73

9

59

11

66

12

66

12

68

EXPERIÊNCIAS EM PONTOS EXTRAS

23

22

24

29

25

15

26

15,70

17,95

19,84

20.37

19.88

30,22

20,07

3,68

1,36

0.32

0,06

0,13

0,13

0,85

4,87

4,87

4,87

4,87

4,87

5,83

3,89

50

50

50

50

50

80

20

337

337

338

338

338

345

338

5,04

0,284

0,026

2,67

4,19

4,57

0,205

3,23

0,091

0,006

0,748

1.13

1.57

0,047

2,7

2,4

•2,3

2,8

2,9

4,6

0,8

2,4

2,3

2,2

2.5

2,6

4,0

0,7

47

42

40

49

50

82

14

42

40

38

43

45

71

12

REPLICADAS DAS EXPERIÊNCIAS N<» 13 e 14

27

28

20,12

19,77

0,06

0,08

5,83

3,89

80

20

339

337

0,485

0,266

0,025

0,016

4,3

0,8

4,0

0,7

74

13

69

12
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4.% CONVERSÃO INICIAL A [(UO, ) , (OO)2 (H,O),]° (*)

Experiência

N?

PH

Inicial

pH
ApósAdiçSo
deHjOj

(M)

Volume
Total Após
Adições (")

(ml)

Concentra-
;lo Corrigi-
ila Após Adi-few»

Concentra-
d o Molar
deUO?[+

Após Adições
(M)

Concentração
Aprox. de
UOl + Após

(M) l I

Convênio A
lUQHOOfcatft))
<Vpós Adição de

EXPERIÊNCIAS INICIAIS

1

2

1,50

1.50

1,00

1,16

6.84 X IO"2

3,76 X IO*2

309

308

51,90

52,07

0.185

0.186

0,151

0,167

18.4

10,2

TESTES DE REPRODUTIBILIDADE

3

4

1.49

1,50

1.26

1,13

2,26 X IO"2

4,25 X IO"1

311

315

51,57

50.91

0,184

0,181

0,172

0,160

6,52

11.6

TESTES DE VELOCIDADE DE AGITAÇÃO

5

6

7

8

),51

1.50

1,50

1,51

1.13

l.U

1,20

1.18

4,32 X 1CT2

4,60 X IO"3

3,15 X 10'2

3,52 X 10"2

315

315

313

314

50.91

50.91

51,24

51.08

0.181

0,181

0,181

0,181

0,160

0,158

0,166

0,163

11,6

12,7

8,29

9,94

EXPERIÊNCIAS NO PONTO CENTRAL DO ESPAÇO FATORIAL

9

10

l i

12

1.53

Wl

1.53

Ml

1.18

1,17

1,14

1.17

3,66 X 1(T2

3,67 X IO'2

4,29 X 1CT2

3,67 X 1(T2

317

317

317

316

50,59

50,59

50,59

50,59

0,180

0,180

0,180

0,181

0,162

0,162

0,159

0,162

10,0

10.0

11.7

10,5

EXPERIÊNCIAS DO PLANO FATORIAL

20

19

i ;

16

21

18

14

13

1,00

1.00

1.02

1,00

2.01

2.00

2.02

2.00

0,93

0.93

0,96

0,92

1,48

1.41

1.44

1.37

1,75 X IO"2

1,75 X IO"2

1,41 X IO"1

2,02 X IO'2

2,33 X IO"2

2,89 X IO'2

2,68 X IO'2

3,27 X IO'2

312

312

310

313

317

319

317

319

51,40

51,40

51,74

51,24

50,59

50,28

50,59

50,28

0,183

0,183

0,184

0,183

0,180

0,179

0,180

0,179

0,174

0,174

0,177

0,172

0,169

0,165

0,167

0,163

4,92

4,92

3,80

6,01

6.11

7,82

7.22

8,94

(*) Cálculo feito com base na reaçío 3.2: 2UO3 + + 2H,Oa + 8HjO gj0 + 4H+

(") Esta cotreçlo comtden as adições de base para ajuste da soluçío — estoque ao pHj, e de H3Oj.
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Expcumctt

N?

PH

Inicial

PH

ApósAdiçío
de H,O, (M)

Volume
Total Após
Adições (•)

(ml)
1

ConcentraçSo
Corrigida

Após Adições

(UjO,,g/l)

roncentnçio
Molai dcUDí
Corrigida
Após AdiçSes

(M)

-oncentraçio
\prox. de

VO%+ Após
AdiçSodcHjO

(M )

Convênio A
L'O4.mHjO
Após Adição de

EXPERIÊNCIAS EM PONTOS EXTRAS

23

22

24

29

25

IS

26

2.00

2,03

2,04

2,01

2,01

1,01

2.02

1.46

1,46

1.52

1.45

1,36

0.91

1,57

2.47 X IO"1

2,53 X IO"2

2,11 X 10-2

2,57 X 10"*

3,39 X IO*2

2,53 X IO"2

1,74 X IO"2

318

318

318

318

318

315

317

50,43

50,43

50,43

50,43

50,43

50,91

50,59

0.180

0,180

0,180

0,180

0,180

0,181

0,180

0,167

0,167

0,169

0,167

0,163

0,169

0,172

7,22

7,22

6,11

7,22

9,44

6.63

4.44

REPLICADAS DAS EXPERIÊNCIAS Nos 13 e 14

27

28

2.00

2,08

1.43

1,50

2,72 X IO"2

2,33 X IO"2

319

317

50,33

50,59

0,179

0,180

0,166

0,169

7.26

6.11

(*) EsU coneçSo considera as adiçSes de base paia ajuste da soluçio - estoque ao pHj, e de H J O J .



181

6. TEMPOS D l FILTRAÇÃO (*)

Experiência

N?

TEMPO DE
(Minutos e

ltFiltiacfo

m s

FILTRAÇÃO
segundos)

2? FiltnçSo

m

EXPERIÊNCIAS INICIAIS

1

2

TESTES

3

4

TESTES

s

«

7

s

-

-

-

s

3»FUtraçío

m

DE REPRODUTIBILIDADE

-

2 54

1

1

DE VELOCIDADE

2 40

2 58

1 59

2 28

EXPERIÊNCIAS NO
ESPAÇO FATORIAL

9

19
l i

12

—

2 18

2 14

2 31

1

1

1

1

OS

18

1

1

s

06

19

DE AGITAÇÃO

24

14

19

14

1

1

1

1

26

17

18

12

PONTO CENTRAL DO
>

1

l

l

1

07

16

08

13

1

1

1

1

04

19

20

14

Experiência

N?
1?

m

TEMPO
(Minutos

FiltnçSo

s

EXPERIÊNCIAS

20

19

17

16

21

18

14

13.

2

3

1

2

3

3

2

3

11

58

23

00

25

27

05

03

EXPERIÊNCIAS

23

22

24

29

25

15

26

3

3

3

1

1

2

2

19

18

07

52

50

08

17

2»

IT

DO

1

1

1

1

1

1

1

1

EM

1

1

1

1

1

1

REPLICADAS DAS 1
Nos 13 e 14

27

28

2

2

. 50

15

DE HLTRAÇÃO
e Segundos)

FiltraçJo

i «

PLANO 1

15

19

03

18

21

24

13

37

PONTOS

03

30

23

-

04

10

20

3íFiltraçio

m

FATORIAL

l

l

1

l

1

1

1

l

23

19

06

10

25

25

10

29

EXTRAS

1

i

1

1

1

1

21

33

17

06

25

18

EXPERIÊNCIAS

-

-

-

-

(•) Os ensaios foram realizados com: - funil de Buchner <f> 100 mm

- papel de filtro FRAMEX 389 Faixa Azul (de filtração lenta).

- volume de polpa - 300 ml (2? e 3? fíltrações).

- vícuo: 550 mmHg

- peso de sólidos (secos): valor típico de 19g,
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APÊNDICE 2

- •

ANALISE DE URÂNIO POR ESPECTROFOTOMETRIA

COM DIBENZOILMETANO

O método consiste na determinação espectrofotométrica

do urânio em fase orgânica sob a forma do complexo com diben-
/99 # 10 0\

zoilmetano

0 ion uranilo, UO* , tem a propriedade de ser extraído

quantitativamente por TBP em meio isooctano, em condições de

pH e meio iônico adequado, o que permite a sua separação de

outros metais. O UO* reage com dibenzoilmetano em meio aceto

na/piridina, formando um complexo de cor amarela cuja intensi.

dade pode ser medida por espectrofotometria na faixa visível, a

410nm.

0 procedimento é ilustrado pelo diagrama de blocos a

baixo. »

Uma alíquota de 5ml de amostra previamente condido

nada (vide Capítulo 4, Item 4.2) é introduzida num funil de

- 4+

separação. Sulfito de sódio e adicionado para reduzir o Ce

0 pH é ajustado para um valor entre 6,5 e 8,5., correspondente à

cor amarela do indicador púrpura de meta-cresol. Ácido acéti

co glacial é adicionado para eliminar a interferência do to

rio. A interferência do titânio e do zircônio é eliminada pe

Ia adição de fluoreto de sódio. Para se assegurar uma extra

ção quantitativa, é adicionada uma solução concentrada de ni

trato de alumínio, para salinizar o meio. 0 ion UO* é em se
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guida extraído pela mistura de TBP-isooctano. Uma alíquota da

fase orgânica carregada ê utilizada para desenvolvimento de co

loração com dibenzoilmetano em meio de acetona tamponado com pî

ridina. A medição é feita a 410nm.

0 mesmo procedimento é aplicado ao branco e ã série de

padrões (soluções com 20, 40, 60, 80 e 100 mg U/2.) .
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ANA'LISE ESPECTROFOTOMETRICA DE URÂNIO COM DIBENZOILMETANO:

(BRANCO)

5 ml

PADRÃO )

5ml

ADIÇÃO DE NaxS0,,50g/l
(3 GOTAS)

ADIÇÃO DE INDICADOR
PÚRPURADEM-CRESOL

( 1 - 2 GOTAS)

AJUSTEA0pH*6,5-8,5

COM HNO, OUNH4OH

ADIÇÃO DE ÁCIDO
ACÉTICO GLACIAL

( 2 GOTAS)

ADIÇÃO DE NaF,25g/l
(2ml)

ADIÇÃO DE AKNO,),, 900 g/l

AMOSTRA7)

5 ml

ADIÇÃO DE TBP- ISOOCTANO 1:10
(5ml)

EXTRAÇÃO

(AGITAÇÃO POR Imin)

I
2ffll DA FASE ORGÂNICA

t
DILUIÇÃO A 25 ml COM SOL. DE

DBENZOILMETANO EM ACETONA

ESPERA DE (HORA

MEDIÇÃO A 410 nm

RESULTADO )
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