
Empresas Nucleares Brasileiras SA

PROCESSOS ALTERNATIVOS PARA RECUPERAÇÃO
DE wtnie DE iciDo FesrlRieo

J , Duarte ftete» J.S. Bentdette,
J.A. Aquin»,

NüCLEBMS/CDTN-573

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR

CAIXA POSTAL, 1941 • 30.00P • NXO HOmZOMTE - BRASIL



PROCESSOS ALTERNATIVOS PARA RECUPERAÇÃO
DE URftNIO DE ÁCIDO FOSF0RTCO

J. Duarte Neto, J.S. Benedetto,
J.A. Aquino,

NUCLEBRÍS/CDTN-573



EMPRESAS NUCLEARES BRASILEIRAS S.A. - NUCLEBRJtS

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA MINERAL

PROCESSOS ALTERNATIVOS PARA RECUPERAÇÃO

DE URÂNIO DE XCIDO FOSFORICO

João Duarte Neto
Jeaneth dos Santos Benedetto

José Aury de Aquino

NUCLEBRHS/CDTN-573

Trabalho apresentado no II Encontro do Hemisfério ?•»! sobre Te£

noiogia Mineral e XII Encontro Nacional de Tratamento de Miné-

rios e H1drometa1urg1a, R1o de Janeiro, 25-29 ma 1o de 1987.

Belo Horizonte
1987



S U M A R I O

1 INTRODUÇÃO

2 CARACTERIZAÇÃO DO LICOR FOSFORO-URANTFERO

3 DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO E DOS PROCESSOS

3.1 DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

3.2 PROCESSO EM UM CICLO

3.3 PROCESSO EM DOIS CUCOS

4 BALANÇO DE MASSA

5 COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



I'INh•»::::;»»:: .- .I .TCKNATLVO:: I*AUJV M-:CUVI:IU\\;\O on u u / u t i o in:

RICO

JOAO DUAKTK NLSTO

•IKAMKTII !>«•:: SANTO» llKNKm-NTO

sft AUKV I>I:

EMFKESAS NUCLEARES DRASILEIRAS S . A . - N U C L E D R A S

CI2ITKO Dli m-r.lJNVOLVIMKNTO DA TECNOLOGIA WUCJJIAH-Dlál.O \U>VJ'/.OU'Vll-llC

RKÜUMO:

Para recuperação do urânio do ácido fosfõrico proveniente do tra

taiitcuLu liaico c químico do minério fósforo-uranifero de I tataia-

CK, loicuii o -̂.LuJadou do la processos do extração por col vento n Li ]. j .

zanáo a mistura sinergistica

-Eo as etapas de cada processo em laboratório e poste

ríormente loram avaliados os comportamentos destes em uma escala

micro-pilolo com capacidade de Oi/h.

Nc-uLu tjiabulho.aão apresentados os fluxocjramas do amboa os procu£

aor,, com decerição detalhada de cada etapa, as condições operado

liaiu o ruuultados obtidos o os balanços do massa por etapas o

global. É também descrita, de forma sumaria, a montagem das uni

daties piloto onde foram realizados os testes.

ou i i/mlhiKMi(.!.•:.; UÜ cxiiação Uo urânio obtiüuc; noa dois provcuuo

foram superiores a 99%.



I. INTKOÜUÇAü

Kmhuia o:. primeiros oatudo3 para recuperação do urânio do âciUo

foíifôiico tcnuam sido realizados na dôcaüa de SO, somente nos

anos 70 £oi desenvolvido o primeiro processo nos labora tórios Uo

Oak Ridgo, Lotados Unidos. Esse processo 6 baseado cm dois c_L

ciou de extração o foi desenvolvido utilizando-se ácidos fosfõri

cou com baixo teor de urânio (1,2).

Atualmente existem várias unidades industriais de recuperação de

urânio do ácido fosüórico utilizando o processo em dois ciclos.

Into dove-^e principalmente ao baixo teor de urânio contido ne£

tea ácido:; J.oi;i6rxcoG. Pela caracter is Lica tio procusuo cm dois

ciclos, há uma concentração significativa do urânio, o que torna

viável a sua recuperação técnica o econômica.

0 ácido foui'uirlco produzido a partir do concentrado íóuforo-uraiií

fero de Itataia-CE se destaca, entre os demais, pelo elevado teor

de urânio, cerca do dez vozos superior aos pi;occ3sadoí; cm escala

industrial. A Divisão de Processos do Departamento de Tecnologia

Mineral do CDTN^Nuclebrás oatudou a recuperação deste urânio do

ácido fosfórico pelos processos cm um c dois ciclos de c::tração.

ÜÍÍÍÍCS processos utilizam como solvente a mistura J)2iiiii'A-Tui'ü (áci-

do di-2-ctíl hcxil fosfórico-óxido de tri-n-octil-fos£ina) (3).

Neslo trabalho aprccenLam-so os fluxograwas, condições operacío

iiaii; Uu cada uLapa c balanços do massas, para os doio procurou

do extração, obtidos em tostas contínuos, escala micro-piloto,com

capacidade do 6Í./J1.



2 . rAKACrKKlKACAO DO LICOK UtelXJUO-UKANf l-i:UU

O licor lúüloro-uranlfcro utilizado nos estudos conLlnuos de ex

ti:ação do vitãnio por solvente, objeto deste trabalho, foi produ

zido cm unidade piloto a partir do concentrado fosfático de Ita

tala, em condições operacionais definidas pela Divisão de Pro

CCSSOS - CDTN - NUCLEBRÂS (4).

A Tabela 1 apresenta a composição química deste licor.

. TADELA 1

C O M P O S T O T 1 5 O R ( <j/JL)

P2°5 374

U 3O 8 2,38

- Fe 2O 3 14,0

A1 2O 3 7,2

tV MgO 5,3

P" '•• ; 18,4

SOj 31,6

Na.,0 1,98

K2O 0,79



J . IH^CKJl-AU PA INSTALAÇÃO li PO.'J

J . I . l»K:JCnJÇAO UA .LNUTAUVÇAO

A unidadu mlcro-plloto com capacidade du Cf./h, na qual foram roa

li,:adou oi; Lestes contínuos, o composta de vários estágios do ti

pu misLurador decantador cm acrílico. O luisturador comunica-sc com

o decantador através do una abertura superior. 0 decantador tem

uma salda inferior destinada ã passagem da fase aquo^a para o us

táyio anterior o o orgânico flui para um compartimonto de onde c

üuecionado para o estágio seguinte. 0 nível da interface dou do

cantadores é controlado, hidrostaticamente, pelo posicionamento

adoijuudo da conexão quo liga cada saída de aijuoso com u uutãtjio

anterior. A alimentação•o os rociclos são feitos através de bom

bixr. que iuiuccem vazões constantes.

Pela necessidade de realizar as operações a uma temperatura acima

da ambiente (40-459C), foi necessário oncamisar as células para

escoamento de água quonto. O controle de temperatura é feito num

painel com um termopar mergulhado no miuturador de cada estágio.

Pula importância do pli na etapa do roextraçâo com carbonato de

amõnia, tem-se a sua medição o controlo cm linha nesta etapa do

processo.

3 . 2 rilOCUSSO UM UM CICLO

0 piocĉ .i.o cm um ciclo estudado para extração de urânio do ácido

!' ;tVit'.•'••) '• riaLaía compreende ao seguinte-:; ctapc.y:



. Reiuoção de Impurezas

. Lavagem

. Reextração

. Regeneração

A etapa do extração processa o ácido íoslõrico clarificado c oxji

dado, contendo aproximadamente 29% P2°5
 e 2' 49 d e Ü3°8^*' cm co—

tra-corrente com o solvente D2EUPA 0,5H-TOPO 0,125M.

Nesta etapa são obtidos como produto o ácido fosfórico, contendo

menos de 20 ppm de U^O» e a fase orgânica carregada que alimenta

a etapa seguinte. Além do urânio, una pequena quantidade de fer

ro ê co-extraida e será parcialmente precipitada na etapa de ro

extração.

Para redução da quantidade de ferro no orgânico carregado foi in

troâuzida a etapa de remoção de impurezas, com ácido fosfórico

em una concentração de 29% P2°5*

0 ácido fosfórico efluente da etapa de remoção de impurezas é re

circulado para a alimentação do circuito de extração,evitando-se

ausim a perda de urânio no circuito.

Após a etapa de remoção de impurezas, o solvente carregado passa

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

rastado, já que a sua presença na etapa posterior de reextração,

além de contaminar o produto, acarreta problemas físicos o aumen

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

no ácido podo ser rocirculado, por exemplo, como água de lavagem

para o filtro da etapa de lixiviação.

O solvente carregado passa então para a etapa de rca-:lração com eo



lucâo tio carbonato do antônia 0,4M. 0 pll tom uma lnliu«"ueia tii.<j11L

ficativa sobro osta etapa âo processo c,.oin virtude disto» o

MCSWO õ controlado, cm linha, nuwa faixa do 0,2 - 8,ü com adição

de hidróxido de antônia no primeiro estágio.

O solvente cuejotado, cm forma de sal de ainõnia, c regenerado ootu

ll^O^ (17V.) convertendo-se em sua forma ácida, c recireulado pa

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

amônia ê recuperada no efluente aquoso na forma sulfato de amo

nia.

O reextrato contendo o urânio recuperado é enviado para a etapa

do precipitação. O urânio contido pode ser precipitado na forma

de peróxido (uo2 • 2H2<X) ou ãe tricarbonato de uranila e amônia

(TUA) .

» • • • • •

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

3.3. PROCESSO EM DOIS CICLOS

0 processo em 4dois ciclos i constituído de um primeiro ciclo que

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

do ciclo com o objetivo do purificação.

0 primeiro ciclo compreende as etapas de extração e rooxtração

redutiva. A etapa do extração processa o ácido fosfórico clarifi

codo o oxidado, contendo aproximadamente 2,4g U^Oy/í. <• 291 i'2Or ,

em contra-corrente com o solvente D2EIIPA 0,&M-TOPO 0,1251-1, obten

do-se como produto o ácido fosfórico contendo menos de 20 ppm de

urânio o a Ease orgânica carregada.



A lauo onjánica passa então por um processo do extração redutiva

con ácido £os£ôrico 37% ?2°5' c o m ° objotivo do concentrar o urâ

nio. Este ácido fosfórico* com alto toor do urânio, c oxidado c

tom «u.i concentração ajustada para 29% P,0r alimentando, em scgui

ii.t, a otapa de extiacão do segundo ciclo, out contra corrente com

O «ulvcnte D21SIIPA 0,3M - TOPO 0,75M.

As otapas seguintes do lavago», rooxtraçáo o rogoncração são roa

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

processo cm dois ciclos não envolvo a etapa de remoção de impure

zas já guc no segundo ciclo o ácido fosfórico que alimenta a ex

tração tem elevada concentração do urânio, o que leva a uma baixa

co-extração de ferro pc).a fase orgânica.

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

4» BALANÇO DE MASSA

Foram realizados testes contínuos para os processos descritos, em

um e dois ciclos, o as Figuras 3 o 4 apresentam as condiçoeu o ro
(i

sultados que compõem o balanço do massa para cada processo.

íi. COMUNTAUIOS E CONCLUSÕES

Os estudos contínuos do extração de urânio do licor fosfórico de

I t a t a i a tuoutron que ó possível recuperar oficionfcoincnto o urânio

CCÍ;I o r.olvcnlo D2I2IIPA-TOPO, utilizando o processo em um ou dois



ciclos. O:; rcndlncntoa do urânio obtldou no:;Lc processou lorom

99,0 e 99,81, respectivamente.

O processo cm um ciclo, além de ser constituído de menor número

de ctapau, c conscqucntctuento do mais iãoil operação, utiliza o

solvente D2EUPA-TOPO numa única concentração (0,5/0,125M) c con

têm apenau uma etapa de oxidação. O principal problema deste pro

cesso deve-se à co-extração de ferro na etapa de extração e ã

sua precipitação parcial na rocxtração. Para evitar tal fato, é

necessária a introdução da etapa dé remoção do ferro com ácido

fosfórico, após a etapa de extração, o que significa um custo adjL

cional ao processo. '

O processo cm dois ciclos, além de ser constituído de maior nume

ru de etapas, utiliza o solvente D2EHPA-TOFO em duas concentra

ções 0/5/0,125M e 0,3/0,07521, e~ exige duas etapas de oxidação e

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

ro com ácido fosfórico.

Para definir qu l o processo a ser aplicado para extração de urâ

nio do licor fosfórico de Itataia, deve-se fazer um estudo cconõ
»• —

mico entre os dois processos. .
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FIGURA 1 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO EM UM CICLO
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FIGURA 2 - FLUXOGRAMA 00 PROCESSO EM DOIS CICLOS
UXtVlA

Og EHPA Qfi - TOPO 0,129 M

REEXTRATO

REFINAOO

M3PQ4 51 % P/P

REEXTRAÇAO
M REOUTIVA

EFtUCNTE REEXTRATO
f/PRECIPITAÇÃO

EFLUENTE
(NH4)2S04



FIGURA 3 - BALANÇO DE MASSA 00 PROCESSO EM UM CICLO
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FIGURA 4 - BALANÇO OE MASSA 00 PROCESSO CM OOIS CICLOS
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