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, PROCESSOS ALTERNATIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE URÂNIO OB ACIDO
FOSFORICO
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RESUMO

Para recuperação de urânio do ácido fo»fórico proveniente do tra •
tamento físico e químico do minério fósforo-uranlfero de Itataiã
-CE, foram estudados dois processos de extração por solvente uti
lixando a mistura sinergíatica Dj EHPA-TOPO. '~

Estudaram-se as etapas de cada processo em laboratório e poste -
riormcnte foram avaliados os comportamentos deites em uma escala
r.lcro-piJoto com capacidade de 6 t/h.

Neste trabalho são apresentados os fluxogramas de ambos os pro -
cessos, com descrição detalhada de cada etapa, as condições ope-
racionais e resultados obtidos e os balanços de massa por etapae
e global. Ê também descrita, de forma sumária, a montagem das
unidades piloto onde foram realizados os testes.

Os rendimentos de extração de urânio obtidos nos dois processos
foram superiores a 99t.

1 Lr.prcs.is Nucleares Brasileiras 5.A. - NUCLEDRAS
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - Belo Horizon
te - HG ~
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INTRODUÇÃO

os primeiros estudos para recuperação de urânio de ácido

'osfõrico tenham sido realizados r.a década d* SO, somente nos

.nos 70 foi desenvolvido o primeiro processo nos laboratórios da

< Vs. RivJ'je, Estados Unidos. Esse processo ê baseado em dois e i

cios tie extração c foi desenvolvido utlllxando-se ácidos fosfõri

cja COM baixo teor de urânio (1,2).

Atualmente existem varias unidades industriais de recuperação de

urânio do ácido fosfôrico utillrando o processo em dois ciclos.

Isto deve-se principalmente ao baixo teor de urânio contido nes

tu3 ácidos fosfõricos. Pela característica do processo em dois

c.clos, hã uma concentração significativa do urânio e que torna

viável o sua recuperação lêcntc.i o econômica.

n ."toi.io fnr.fnrirri prrxUiz lilu a part ir do concentrado fõs fnro-ura

tilifiti d** M .ii .i i .i-i'i-: .-;•> ii«\'ii . ic i , i*n( i v ou itumals, polo clcv^lu

t-or tlc urânio, cerca Uc dez veies superior aos processados era

escala Industrial. A Divisão de Processos do Departamento de Teç

IU._>ijla Minorai do COTN-Nuclebrãs estudou a recuperação deste urâ

nio do õcidJ fosfôrico pelos processos em um e dois ciclos de ex

tr.ição. Esses processos utilizam cono solvente a mistura D2EHPA-

Tioi1») (ácido dl-2-otil hexII fosfõrlco-õxido do trl-n-octil-fosfi

na) U) .

Ne.ite tr.ib.ilho .i|>ri-si-ntcun—se os fluxotjr^unas, condições operado

nu:u •<•• o.l.i et.ip.i o b.»lanços do massas, para os dois processos

tU xi i.ic'ix. obtidos i<n tosto» contlnuus, escala micro - piloto.
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2. CARACTgRKACAO DO LICOR FPSFORO-URANlPEKO

0 licor foiforo-uranlfero utilizado not estudos contínuos d* ex

tração de urânio por solvente, objeto deste trabalho, foi produ

sido ea unidade piloto a partir do concentrado foifático de Ita

tala, en condições operacionais definidas pela Divisão de Pro

cessos - COTN - NUCLEDRAS (4).

A Tabela 1 apresenta a composição química deste licor.

TABELA 1

C O M P O S T O T E O R (g/Z)

PJOJ 374

U 3O 8 2,J8

Fe 2O 3 14,0

At 2O 3 7,2

MgO 5,3

P" 18,4

SOj 31,6

Na2O 1,98

K,0 0,79
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í. DESCRI ÇAO PA INSTALAÇÃO E DOS PBOCESSOS

j.l. OESCRIC*0 DA INSTALAÇÃO

A unidade microplloto com capacidade de 6 t/h, na qual fora» rea

lixados os testes contínuos, ê composta da vários estágios do ti

po mi&turador decantador em acrílico. O mlsturedor comunica-ae

com o decantador através de uma abertura superior. * v- .--, ««• -•

ton uma salda Inferior destinada a passagem da faae aquosa para

o es-âglo anterior e o orgânico flui para um enaipartimento de on

de ê suecionado para o estágio seguinte. 0 nível da interface dos

decantadores ê controlado, hldroítaticamente, pelo posicionamen-

to adequado da conexão que liga cada salda de aquoso com o está

çio anterior. A alimentação e os reciclo» sao feitos através de

bombas que fornecem vazões constantes.

Pela necessidade de realixar as operações a uma temperatura aci

ma da ambiente (40-4S9C), foi necessário cncamlsar as células pa

r.< escoamento de ãqua quente. O controlo de temperatura õ foi to

nua painel coa. um termopar mergulhado no mlsturador do coda está

gio.

Pela importância do pH na etapa de reextração com carbonato de

anõnia, tem-se a sua medição e controle em linha nesta etapa do

l>roccaso.

3.2. PROCESSO EM UM CICLO

O processo em um ciclo estudado para extração de urânio do ácido

fosfõrtco de Itatala compreende as seguintes etapast
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. Extração

. Remoção da Impurezas

. Lavagem

. Reextração

. Regeneração

A etapa de extração processa o ácido fosfórleo clarificado • ox,i

dado, contendo aproximadamente 29% P-0$ e 2,4g de Ü^Oj/t, em con

Ta-corrente com o solvente D2EHPA 0,5M-TOPO 0,12SM.

iiesta etapa são obtidos como produto o ácido fosfórico, contendo

menos de 20 ppm de DjOg e a fase orgânica carregada que alimenta

a etapa seguinte. Além do urânio, uma pequena quantidade de for

ro é co-extralda e será parcialmente precipitada na etapa de re

extração.

Para redução da quantidade de ferro no orgânico carregado foi in

troãuiida a etapa de remoção de impuretas, com ácido fojfórico

em uma concentração de 29% P2°5-

0 ácido fosfórico efluento da otapn do romoçüo do lmpurozaa ú ro

circulado para a alimentação do circuito do extração,evitando-so

assim a perda de urânio no circuito.

Apôs a etapa de remoção de Impureias, o solvente carregado passa

por uma etapa de lavagem com água, para eliminação do H3PO4 ar

raatado, ji que a sua prosonça na etapa posterior de roextração,

além de contaminar o produto, acarreta problemas físicos e aumen

ta o consumo de reagente. Não há perda de urânio e o efluente aquo

so ácido pode ser reclrculado, por exemplo, como água de lavagem

para o filtro da etapa de llxlvlação.

O solvente carregado passa então para a etapa de reexiração com ao.
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lucâo de carbonato do am&nla 0,4.1. o pH tem una influencia slgnl

ficatlva sobes esta etapa do processo e, ea virtude disto, o

mesmo ê controlado, ea linha, nuaa falses de 8,2 - 8,5 COM adição

do hidróxido de amõnla no prlaeiro estágio.

O solvente esgotado, era forma de sal de anônia, ê regenerado cot

H2SO4 (17%) convertendo-se em sua forma ácida, e recirculado pa

ra a etapa de extração, com prévio ajuste da sua concentração. A

asiõnla ê recuperada no efluente aquoso na forma sulfato de amô

r.ia.

O reextrato contendo o urânio recuperado ê enviado pira a etapa

de precipitação. O urânio contido pode ser precipitado na forma

de perôxldo CUOj • 2HjO) ou de tricarbonato de uranlla e anõnia

(TOM.

A Figura 1 apresenta o fluxograma do processo em uo ciclo.

3.3. PROCESSO EM DOIS CICLOS

O processo ea dois ciclos ê constituído de um primeiro ciclo que

tem COMO objetivo a concentração do urânio, seguido de um segun

do ciclo com o objetivo de purificação.

O primeiro ciclo compreende as etapas de extração e reextracão

rcdutlva. A etapa de extração processa o ácido fosfôrico clarifi

c-ido o oxidado, contendo aproximadamonto 2,4g UjOj/t o 29» PJ>^ ,

em contra-corrente com o solvente D2EHPA 0.5M-TOPO 0.12SH, obten

du-se cowo ,-roduto o ácido fonfórico contendo menos de 20 ppn de

urânio * A fase orgânica carregada.
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A fa»» orgânica passa então por um processo de extração redutiva

com ieido foafôrlco 37% PjO., c o* ° objetivo de concentrar o uri

nio. Este Soldo fosfórlco, COM alto teor de urânio, é oxidado e

tem sua concentração ajustada para 29 t P,Oj alimentando, em segai

da, a etapa de extração do segundo ciclo, em contra corrente com

o solvente D2EHPA 0,3M - TOPO 0,7SN.

As etapas seguintes de lavagem, reextração e regeneração são rea

lixadas de maneira semelhante àquelas do processo em um ciclo. O

processo em dois ciclos não envolve a etapa de remoção de impure

tat jâ que no segundo ciclo o ácido fosférlco que alimenta a ex

tração tem elevada concentração de urânio, o que leva ã uma bal

xa co-extração de ferro pela fase orgânica.

A Figura 2 apresenta o fluxograma do processo em dois ciclos.

*. BALANÇO DE MASSA

Foram realizados testes contínuos para os processos descritos, em

um e dois ciclos, e as Figuras 3 o 4 aprosentam as condições e

resultados que compõem o balanço de massa para cada processo.

5. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES

Os estudos contínuos de extração de urânio do licor Tosfórico da

Itatala mostram que e possível recupornr eficiontciu.Tite o urânio

com o solvente D2EHPA-TOPO, utilizando o processo cm um ou dois
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ciclos. Os rendimentos de urânio obtidos neste processos foram

S9.0 o 99.•*, respectivamente.

O processo em um ciclo, alam da aer constituído de menor numero

üe etao.i«, • consequentemente de mais fácil operação, utiliza o

solvente D2ERPA-T0PO numa única concentração (0,5/0,125M) e con

têm apenas usa etapa de oxidação. O principal problema deste pro

cesso deve-se à co-extração de ferro na otapa de extração o õ

sua precipitação parcial na reextraçâo. Para evitar tal fato, c

necessária a introdução da etapa de renosão do ferro con ácido

fosfôrico, apôs a etapa de extração, o que significa um custo adJL

cional ao processo.

O processo em dois ciclos, alem de ser constituído de maior nume

ro de etapas, utiliza o solvente D2EHPA—TOPO ea duas concentra

çõvs 0,5/0,121M o 0,3/0,075* o exige duas etapas do oxtdnçõo c

uma de redução. No entanto, não existe a etapa de remoção do ter

ro co» -iciJo foafórlCQ.

Para definir qual o processo a ser aplicado para extração de ura

nlo da licor fosfôrico do Xtataia, deve-sa fazer um estudo econõ

nico entre os dois processos.
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FIGURA 4 - BALANÇO OE MASSA 00 PROCESSO EM OOIS CICLOS
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FIGURA 3 - BALANÇO DC MASSA DO PROCESSO EM UM CICLO
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