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RESUMO 

 

RIBEIRO, Valeria Aparecida Leitão. Extração do urânio do colofanito via 
solventes orgânicos.  

 Orientador: Prof. Dr. Júlio Carlos Afonso.  
Rio de Janeiro: UFRJ/IQ, 2007. Dissertação (Mestrado em Química 
Analítica) 
 
 

 Este trabalho propõe o emprego de extratantes, puros ou combinados, 

dissolvidos em solventes orgânicos, para a recuperação quantitativa do urânio 

contido no minério colofanito, uma fluoroapatita, presente na jazida de Itataia, 

município de Santa Quitéria, no Ceará. Esta jazida contém a maior reserva 

brasileira conhecida de urânio, associado ao fosfato. O minério é digerido por 

um processo em via úmida (“wet process”) com ácido sulfúrico, produzindo 

ácido fosfórico, que é empregado na fabricação de fertilizantes fosfatados e de 

ração animal. A partir da lixívia sulfúrica, foram testados diversos sistemas para 

a separação do urânio desta solução ácida. Dentre os extratantes testados 

isoladamente o PC88A (éster mono-2-etil-hexilílico do ácido 2-etil-hexil 

fosfônico) 40% vol. e o DEHPA (ácido di(2-etil-hexil)fosfórico) 40% vol. em 

querosene apresentaram os maiores valores do coeficiente de distribuição (D) 

para o urânio. No caso das misturas sinérgicas, as que melhor se destacaram 

foram DEHPA 40%vol. + PC88A 40%vol. e DEHPA 40% vol. + TOPO (óxido de 

trioctilfosfina) 5% vol. em querosene. Na etapa de reextração do urânio da fase 

orgânica, a solução de carbonato de sódio 15% p/v foi a que melhor separou o 

urânio do ferro, seu principal interferente. O metal foi melhor precipitado na 

forma de diuranato de sódio utilizando-se uma solução de hidróxido de sódio 

5,0 mol L-1. Na seqüência, o tório no rafinado foi extraído por TOPO (0,1% vol.) 

em ciclo-hexano. O resíduo final do processo possui níveis de radioatividade 

similares à radiação de fundo ou natural, de acordo com a NORMA CNEN-NE 

6.05. Após neutralização, o sólido pode ser co-processado, de acordo com a 

Resolução nº 264 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e o 

efluente tratado disposto em corpo receptor segundo Resolução nº 357 do 

CONAMA. 
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ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Valeria Aparecida Leitão. Uranium extraction from colofanite via 
organic solvents. 
Advisor: Prof. Dr. Júlio Carlos Afonso.  
Rio de Janeiro: UFRJ/IQ, 2007. (M.Sc. in Analytical Chemistry) 

 

 

 This work describes the use of pure or combined extractants dissolved in 

organic solvents for quantitative uranium recovery from colofanite, a 

fluoroapatite ore, from Itataia, Santa Quitéria, Ceará, Brazil. This ore contains 

the highest brazilian uranium reserve. The metal is associated to phosphate 

especies.  The ore is digested with sulfuric acid (wet process), producing 

phosphoric acid, which is used for manufacturing of fertilizers and animal food.   

From the acid leaching, some systems for uranium recovery were tested. 

Among them, PC88A (2-ethyl-hexyl phosphonic acid, mono-2-ethyl-hexyl ester) 

40% vol. and DEHPA (di(2-ethyl-hexyl)phosphoric acid) 40% vol. in kerosene 

presented the highest values for the distribution coefficient (D) for uranium. 

When synergistic systems were employed, the best results were obtained for 

DEHPA 40%vol. + PC88A 40%vol. and DEHPA 40% vol. + TOPO 

(trioctylphosphine oxide) 5% vol. in kerosene. 15% wt/v sodium carbonate was 

the best medium for uranium stripping and separation from iron, the main 

interfering element. Uranium was precipitated as sodium diuranate by adding 

sodium hydroxide (5,0 mol L-1). Thorium in the raffinate was extracted by TOPO 

(0,1% vol.) in cyclohexane. The radioactivity level of the final aqueous waste is 

similar to natural background, according to CNEN-NE 6.05 Norm. After 

neutralization, the solid can be co-processed, according to the Directory 264 

from the National Brazilian Environmental Council (CONAMA), whereas the 

treated effluent can be discarded according to the Directory 357 from CONAMA. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1) A Importância estratégica da energia atômica na matriz energética 

mundial 

 

Quando se fala em energia, a primeira idéia que costuma vir à mente é a 

energia elétrica ou os combustíveis derivados do petróleo. Na atualidade, as 

atenções mundiais estão voltadas para as questões energéticas que o mundo 

vem se defrontando nas últimas décadas.  

Em meados do século XIX (1ª Revolução Industrial), o carvão mineral era a 

fonte básica de energia para transportes, indústrias e iluminação. A partir de cerca 

de 1860, decorreram iniciativas nesta área, culminando na entrada do petróleo e 

da energia elétrica (2ª Revolução Industrial). Hoje, já se fala em termos totalmente 

diversos - Energia Renovável, Energia Limpa ou Energia Suja, Energia Nuclear, 

Energia Eólica, dentre tantas outras citações [1]. 

Atualmente, o parque elétrico mundial conta com fontes diversas de 

geração. A melhor opção de geração em uma determinada região depende, 

basicamente, de suas características geoclimáticas, como a existência de uma 

bacia fluvial, o regime pluviométrico e o relevo, dos recursos disponíveis, como 

petróleo, carvão e gás natural, da legislação ambiental vigente, bem como de 

aspectos sociais, políticos e econômicos. 

Após a segunda crise de energia em 1979 (a 1ª foi em 1973), o consumo 

de energia elétrica no mundo continuou a crescer mais intensamente do que a 

produção do petróleo e do carvão, bem como de energia hidroelétrica. Nos anos 

de 1980 e 1992, os valores de consumo mundial de energia elétrica foram 

respectivamente iguais a 7356 TWh e 10797 TWh, representando um aumento 

anual de 3,3% no período considerado. Neste mesmo período, verificou-se uma 

evolução no consumo de petróleo, carvão e gás a taxas anuais de 0,5, 1,2 e 

2,9%, respectivamente. 



   2 

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                             Introdução 
  

No ano de 1992, a quantidade de energia gerada no mundo foi de 12027 

TWh, sendo 64% por centrais térmicas convencionais, 18% por hidroelétricas, 

17% por centrais nucleares e cerca de 1% por outros meios de geração 

(geotérmico, eólico, etc.) [2]. 

A modalidade nuclear de geração apresentou, particularmente, notável 

crescimento tanto em valor absoluto de energia produzida, quanto em 

porcentagem relativa a todas as fontes utilizadas até hoje. No ano de 1960, o 

montante de energia gerada em usinas nucleoelétricas foi de 2,7 TWh, 

respondendo por 0,1% do total de eletricidade produzida. Já em 1994, a 

quantidade de eletricidade de origem atômica foi de 2130 TWh, equivalente a 

16,8% do total gerado [2]. A Figura 1 mostra a geração nuclear e hidroelétrica 

entre 1980 e 1994, mostrando uma evolução maior da primeira modalidade. 

 

Figura 1 – Produção mundial de energia hidroelétrica e nucleoelétrica [2]. 

Em alguns países, como a França e o Japão, a modalidade nuclear de 

geração de eletricidade se mostra vantajosa em termos de custo de geração, se 

comparada com as térmicas a carvão e a gás. 
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A vantagem da geração nuclear em relação às outras modalidades em 

alguns países se dá, provavelmente, por apresentarem potencial hidroelétrico 

insuficiente para atender à demanda, recursos próprios para geração térmica 

convencional exauridos ou em vias de exaustão (criando grande dependência de 

importação de combustíveis para este fim), sólida base tecnológica e experiência 

operacional no sistema térmico convencional (facilmente adaptável ao sistema 

nuclear, o que alivia, substancialmente, o custo de instalação), e a possibilidade 

de aproveitamento dos produtos das reações nucleares para realimentar os 

reatores, bem como para outros fins (principalmente militares, medicinais e 

industriais) [2]. 

Curiosamente, em alguns países, a desvantagem em relação ao custo de 

geração não leva necessariamente a um decréscimo ou à interrupção na 

exploração da energia nuclear. No Reino Unido, por exemplo, apesar da energia 

nuclear se apresentar desvantajosa em relação ao carvão e gás no tocante ao 

custo de geração, a participação nucleoelétrica cresceu de 16,6% para 26,4%. 

Tal fato demonstra que a viabilidade técnica e econômica de exploração de 

uma fonte de geração não se restringem ao seu custo [2]. 

Na Tabela 1 podemos verificar a participação de algumas nações 

consideradas de “primeiro mundo” no que se refere à utilização da energia 

nuclear em sua matriz de produção de eletricidade em comparação ao Brasil [3]. 

O mundo desenvolvido busca cada vez mais dominar a tecnologia de 

energia nuclear, com segurança e eficiência. Em 1997, segundo dados da AIEA 

(Agência Internacional de Energia Atômica), havia em operação, em 32 países, 

442 usinas nucleares, gerando 17% da eletricidade do planeta. Somente dentro 

do bloco da União Européia, 1/3 da eletricidade é de origem nuclear; não libera 

emissões de gases (CO2); não demanda grandes extensões de área e extinção 

de florestas; não necessita de linhas de transmissão muito longas, pois podem ser 

construídas mais próximas dos consumidores; as tecnologias de segurança e 

controle operacional avançaram largamente.  
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Tabela 1: Participação de energia nuclear no abastecimento de energia elétrica 

de alguns países [3]. 

País Porcentagem de abastecimento  

França 75,0% 

Bélgica 57,7% 

Suécia 46,6% 

Japão 34,7% 

Alemanha 31,2% 

Estados Unidos 19,8% 

Canadá 12,4% 

Brasil 1,3% 

 

Apesar do uso pacífico da energia nuclear ser uma das alternativas 

energéticas da sociedade, a mesma apresenta algumas desvantagens como: 

• Após cerca de 3 a 5 anos, é necessário realizar a troca de componentes e 

a limpeza dos reatores nucleares, gerando resíduos denominados de lixo 

nuclear (entre eles está o plutônio, altamente radioativo). Estes resíduos 

são acondicionados em containers ou caixas de concreto, revestidos 

internamente de chumbo e guardados em depósitos próprios; 

• A vida útil das usinas nucleares é de aproximadamente 25 anos, e o custo 

de manutenção e controle é bem mais elevado se comparado com uma 

usina hidroelétrica; 

• Mesmo com todo o avanço tecnológico em equipamentos, métodos de 

controle e monitoramentos constantes, não estamos isentos da 

possibilidade de um acidente nuclear; 

• Pode-se desvirtuar o uso pacífico da energia nuclear para fins militares 

com certa facilidade. Em 1990, foram produzidos 150.000 kg de plutônio 

(para fabricação de uma bomba atômica basta 10 kg de plutônio) [3]. 
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A matriz energética brasileira, que leva em conta todas as formas de 

energia (não apenas elétrica) do país, como gás natural, carvão mineral e vegetal, 

lenha, petróleo e derivados, apresentava em 1970 a eletricidade com uma 

participação de modestos 16% de toda energia consumida, enquanto esta 

participação quase triplicou para 39,5% no fim do século XX (1999) [3]. 

Junto com as energias mecânica, química e térmica, a eletricidade compõe 

o conjunto de modalidades energéticas de uso habitual. De fato, como 

conseqüência de sua capacidade de ser transformada de forma direta em 

qualquer outra modalidade de energia, sua facilidade de transporte e grande 

alcance através das linhas de alta tensão, a energia elétrica se converteu numa 

fonte energética extremamente utilizada ao longo do século XX.  

Ainda que a pesquisa de fontes de eletricidade tenha se voltado para 

campos pouco conhecidos, como o aproveitamento do movimento e da energia 

das marés, as formas mais generalizadas são a hidroelétrica, obtida pela 

transformação mecânica da força de quedas d'água, e a térmica, constituída por 

centrais geradoras de energia alimentadas por combustíveis sólidos e líquidos [4]. 

Por dispor da maior bacia hidrográfica do mundo, é natural e 

compreensível que o Brasil tenha feito historicamente sua opção pela energia 

hidroelétrica. A hidroeletricidade obteve um importante papel no mercado 

energético nacional em contraste com o uso da lenha, carvão e bagaço da cana-

de-açúcar (os chamados combustíveis não comerciais) que declinou em uma taxa 

muito rápida [5]. Hoje, as usinas hidroelétricas dão sustentação ao 

desenvolvimento nacional e ao parque industrial brasileiro, respondendo por 

quase 90% do total de energia gerada no País [1]. Na Figura 2 podemos observar 

o desenvolvimento dos vários tipos de energia desde 1970 até os dias de hoje. 
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Figura 2 – Uso da energia primária no Brasil desde 1970 até 2001 

(Fonte: IEA, 2003a, c) [5]. 

Os recursos hídricos brasileiros, embora abundantes, estão distantes dos 

centros consumidores nacionais, especialmente da região Sudeste. Além disso, é 

cada vez mais difícil o licenciamento ambiental dos aproveitamentos hídricos 

remanescentes economicamente viáveis. 

Neste quadro, a energia nuclear tem fundamental importância à matriz 

energética nacional, já que a usinas nucleoelétricas como Angra I, II e III 

encontram-se estrategicamente localizadas na região sudeste do Brasil. O 

programa nuclear brasileiro seria uma primeira alternativa de 

complementariedade ao modelo fundamentalmente hidroelétrico. Esta opção 

torna-se ainda mais atraente quando consideramos que o Brasil possui a 6ª maior 

reserva mundial de urânio (combustível para os reatores nucleares) e que as 

instalações industriais do Ciclo do Combustível, operadas pela INB, podem nos 

assegurar independência no suprimento do combustível nuclear [3,6]. 

A Tabela 2 mostra a evolução nuclear no Brasil e a sua participação na 

produção de energia nacional. 
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Tabela 2: Energia gerada no Brasil (GWh). 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Total Brasil (*) 308.508 322.899 296.237 346.626 385.338 385.133 406.266 

CNAAA 3.977 6.046 14.352 13.837 13.336 11.552 9.853 
% Nuclear 1,3 1,9 4,8 3,99 3,65 3,00 2,43 

(*) Fonte: Boletim SIESE(MME/ANEEL/Eletrobrás). 

 

1.2) Proposta deste trabalho 

 Como já foi descrito, uma das principais utilizações da energia nuclear é a 

geração de energia elétrica. Usinas nucleares são usinas térmicas que usam o 

calor produzido na fissão para movimentar vapor de água que, por sua vez, 

movimenta as turbinas em que se produz a eletricidade. Em um reator de 

potência PWR (termo, em inglês, para reator a água pressurizada), como os 

reatores utilizados no Brasil, o combustível é o urânio enriquecido a cerca de 

3,5% m/m. Isso significa que o urânio encontrado na natureza, que contém o 

isótopo 235U, deve ser processado (‘enriquecido’) para que essa proporção 

chegue a 3,5% [7]. 

 O Brasil possui três unidades nucleares de geração de energia, sendo que 

uma (Angra III) ainda não está em operação, permanecendo parcialmente 

completa. Essas unidades estão estrategicamente alocadas numa região 

eqüidistante dos principais consumidores de eletricidade, as cidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro. A unidade de Angra I opera comercialmente desde 1985, 

e Angra II está operando desde 2000, ambas com um reator PWR. 

 A responsabilidade de operação e construção dessas plantas é da 

ELETRONUCLEAR, uma companhia Estatal estabelecida em 1997 como a única 

de competência nuclear no Brasil. 
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 Em 2003, a energia nuclear supriu 49,1% do total de consumo de 

eletricidade no Estado do Rio de Janeiro [8]. 

 Para a geração dessa energia é preciso obter o combustível nuclear. O 

processo completo para obtenção deste combustível é conhecido como Ciclo do 

Combustível, e compreende diversas etapas: i) extração do minério do solo; ii) 

beneficiamento para separar o urânio de outros minérios; iii) conversão em gás do 

produto do beneficiamento, chamado yellow cake (ou ‘bolo amarelo’); iv) 

enriquecimento do gás, no qual a proporção de 235U é aumentada até o nível 

desejado; v) reconversão do gás de urânio enriquecido para o estado de pó; vi) 

fabricação de pastilhas a partir da compactação do pó; vii) e finalmente a 

montagem dos elementos combustíveis, quando se colocam as pastilhas em 

cilindros metálicos que irão formar os elementos combustíveis do núcleo do 

reator. 

 Hoje, o combustível utilizado nos reatores de pesquisa brasileiros pode ser 

totalmente produzido no país. As reservas brasileiras de urânio, já confirmadas, 

são de 300 mil toneladas e estão entre as seis maiores do mundo. Em termos 

energéticos, mesmo com apenas uma terça parte do país prospectado, essas 

reservas são da mesma ordem de grandeza daquelas atualmente existentes em 

petróleo e seriam suficientes para manter em funcionamento 10 reatores 

equivalentes aos existentes – Angra I e Angra II – por 100 anos [7]. 

 Com essa potencialidade que o Brasil possui, este trabalho visa avaliar o 

emprego de possíveis extratantes, e as combinações entre eles, para a extração 

e recuperação do urânio, a partir da técnica de extração por solventes, contido no 

minério colofanito, o que consiste na segunda etapa do ciclo do combustível 

nuclear. 

 Este mineral colofanito é uma fluorapatita presente na jazida de Itataia, 

localizada no município de Santa Quitéria (Ceará), sendo a maior reserva 

conhecida de urânio no país atualmente. Este mineral possui um teor 
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considerável de urânio associado ao fosfato, o que torna sua extração 

condicionada à produção do ácido fosfórico. 

 A intenção é extrair o urânio da lixívia do colofanito, sendo este enviado 

para enriquecimento, e deixar o ácido fosfórico da lixívia livre de contaminantes 

radioativos, e preparado para seu processamento e purificação.  
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1) O Fósforo 

 

 O fósforo é o décimo primeiro elemento em ordem de abundância na crosta 

terrestre, com um teor médio de aproximadamente 1120 mg kg-1 (comparável ao 

hidrogênio, com aproximadamente 1520 mg kg-1 e ao manganês, com 

aproximadamente 1060 mg kg-1) [9]. 

 

 Este elemento é essencial para a nutrição de plantas e animais. A maior 

parte do fósforo é consumido como componente principal de fertilizantes do tipo 

nitrogênio-fósforo-potássio (NPK), usados na produção agrícola em todo o mundo 

[10]. Os fertilizantes são designados por números como 6-12-8 mostrando as 

respectivas percentagens m/m de nitrogênio expresso como N (nesse caso, 6%), 

fósforo como P2O5 (12%), e potássio como K2O (8%) [11]. 

 

 O fósforo também é essencial para o organismo como um constituinte de 

ossos e dentes, assim como em muitos processos metabólicos de carboidratos, 

gorduras e proteínas. O ácido fosfórico é usado para acidificar alimentos e 

refrigerantes como os de cola, em preparos farmacêuticos como solvente e como 

acidificador gástrico oral. Seu emprego na forma de ácido fosfórico ainda abrange 

o fabrico de eletrólitos, galvanizações e soluções removedoras de ferrugem (ele 

complexa o íon Fe3+). É usado em manufatura de produtos de limpeza industrial, 

resinas de fundição, tintas, esmaltes e refratários, produtos anticongelantes, 

materiais de processo têxtil, tratamento de água, controle de pH em colóides, 

nutriente na produção de fermentos, controle de crescimento de bactérias em 

alimentos processados seletos e como agente floculante para clarificação de 

sucos que contenham açúcar após processo de limagem [12]. 

 

 A produção de alimentos de origem vegetal e animal somente é possível 

em grandes quantidades a partir do emprego de técnicas e insumos modernos, 

como é o caso dos fertilizantes minerais. Eles estão de tal forma ligados ao 
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aumento da produtividade da lavoura e da pecuária, que hoje uma empresa 

agropecuária somente se torna viável sob o ponto de vista econômico se adotar 

um programa correto de uso dos fertilizantes e suplementos minerais [13]. 

  

 Os fertilizantes minerais são produzidos a partir de matérias-primas brutas 

que ocorrem na natureza contendo ao menos um nutriente, que é normalmente 

absorvido e incorporado às plantas que são posteriormente processadas pela 

indústria alimentícia. Apesar do número de processos químicos usados no 

beneficiamento das matérias-primas ser relativamente reduzido, há uma grande 

variedade de produtos acabados. 

 

Todos os fertilizantes contêm, pelo menos, um nutriente principal para 

plantas. O termo “straight fertilizer” é usado com relação a fertilizantes que têm 

um determinado conteúdo de, pelo menos, um dos principais nutrientes para 

plantas: nitrogênio, fósforo e potássio. No caso de fertilizantes de fósforo 

conhece-se o superfosfato triplo, que nada mais é do que o fosfato monocálcico 

(Ca(H2PO4)2.H2O, 45% m/m P2O5), o superfosfato simples e duplo (18-20% m/m 

P2O5) e outros de formulação mais complexa [14]. 

 

 Dentre as opções de fonte de fósforo no mercado, os fertilizantes 

totalmente acidulados ocupam posição de destaque. Os principais fertilizantes 

fosfatados totalmente acidulados pertencem ao grupo dos superfosfatos, 

constituído pelo fosfato monoamônico (MAP, NH4H2PO4) e pelo diamônico (DAP, 

(NH4)2HPO4). Estes produtos são utilizados na forma de fertilizantes simples ou 

misturados a fontes de nitrogênio, potássio e outros nutrientes, dando origem às 

diferentes fórmulas comerciais [15]. 

 

 Uma grande percentagem do ácido fosfórico nos fertilizantes fosfatados é 

produzida pela reação entre o ácido sulfúrico e a rocha fosfática. Esse ácido 

fosfórico, conhecido como ácido do processo por via úmida (“wet-process”), é 

então usado na manufatura de superfosfatos triplos, fosfatos de amônio e outros 

produtos fertilizantes [16]. 
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 Para a nutrição animal, o fosfato bicálcico (CaHPO4.2H2O) é o suplemento 

alimentar de fósforo mais nobre e mais amplamente usado na mundo para 

fornecer aos animais fósforo de alta qualidade. Existem também os fosfatos 

agrícolas e os fosfatos de rochas, geralmente vendidos com preços inferiores aos 

do fosfato bicálcico, pois na produção deste último emprega-se ácido fosfórico 

purificado, o que resulta um produto com baixos níveis de flúor e de outros 

contaminantes. Já a indústria de fosfato agrícola, emprega fosfato bruto a partir 

da rocha (contendo teores significativos de flúor) e não aplica processos de 

purificação [13]. 

 

 O conteúdo de flúor na fonte de fósforo vai depender, inicialmente, de 

quanto desse elemento tinha a rocha de origem. No processamento da rocha 

fosfática para consumo animal, o flúor é parcialmente retirado. Flúor é tóxico para 

bovinos. Parte do que é consumido é excretado na urina e, outra parte se 

deposita nos ossos e dentes. O efeito dessa acumulação pode manifestar-se a 

médio e longo prazo: aparecem lesões nos dentes e nos ossos, manqueira, 

fraturas espontâneas e inapetência [17]. 
 

 Para obtenção do fosfato de uso alimentar, é necessária a transformação 

da fluorapatita (13 a 14% m/m de P, 3 a 4% m/m de F) em fosfato biologicamente 

utilizável, que deve conter, no mínimo, 100 partes de fósforo para cada parte de 

flúor como margem de segurança na alimentação animal. A Portaria nº 20 da 

Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária estabelecia que os fosfatos 

empregados na alimentação animal deveriam apresentar relação mínima de 

fósforo:flúor (P:F) de 60:1 e limite máximo de flúor de 0,2% m/m nas misturas 

minerais. A Portaria nº 6 estabelece que os fosfatos empregados na alimentação 

animal devem apresentar limites máximos de flúor e cálcio de 1 a 20%, m/m 

respectivamente, com mínimo de 9% m/m de fósforo nas misturas minerais [18]. 

 

 O superfosfato triplo é o resultado da reação do ácido fosfórico não tratado 

sobre a rocha fosfática bruta, carregando, portanto, todas as impurezas dos 

produtos originais. Os fosfatos agrícolas contêm elevado e variado nível de 
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contaminantes e têm baixa disponibilidade de fósforo para os animais, ou seja, 

grande parte do fósforo ingerido é eliminada através das fezes e da urina para o 

meio-ambiente, contaminando mananciais e outros recursos hídricos. 

 

 O excesso de fósforo no solo e nas águas tem efeito negativo nos 

ecossistemas, resultando na eutrofização de corpos hídricos, com crescimento de 

algas, redução de oxigênio dissolvido e morte de peixes e outros organismos 

aquáticos [13]. 

 

 A matéria-bruta necessária para a produção de fertilizantes contendo 

fósforo é a chamada rocha fosfática. Este termo descreve minérios de ocorrência 

natural contendo uma elevada concentração de fosfatos minerais. Porém, 

também é empregado para se referir tanto a minerais naturais não beneficiados 

como a produtos concentrados a partir daqueles [19]. 

 

 O fósforo se acha presente em minerais ígneos – resultantes de erupções 

vulcânicas - contendo quantidades consideráveis de contaminantes (pois não é 

uma rocha intemperizada), ou sedimentares – rochas intemperizadas que 

ocorrem como fino capeamento de terra e apresentam sedimentos contínuos de 

elevada espessura, com alto teor de P2O5 e baixo teor de impurezas -, que foram 

originados de depósitos de restos de animais e plantas durante as eras 

geológicas. O fósforo contido no minério não é, contudo, prontamente disponível 

para as plantas e animais, exigindo para tal uma etapa de beneficiamento e de 

processamento [14]. 

 

 Existem cerca de 200 minerais de fósforo descritos, mas a maior 

quantidade do fósforo ocorre numa família singular de mineral, as apatitas, e 

essas são as únicas de importância industrial, as outras têm importância 

comercial muito menor, ou são apenas meras curiosidades. As apatitas têm como 

fórmula geral 3Ca3(PO4)2.CaX2 ou Ca10(PO4)6X2, e as mais comuns são a 

fluorapatita Ca10(PO4)6F2, a cloroapatita Ca10(PO4)6Cℓ2 e a hidroxiapatita 

Ca10(PO4)6(OH)2. Existem também vastos depósitos de rocha fosfática amorfa, a 
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fosforita, que se aproxima, em composição, à fluorapatita. Esses depósitos estão 

espalhados pelo mundo como mostra a Tabela 3, e as reservas (estimativa de 

1982), embora baseadas em dados antigos, são adequadas para muitos séculos 

com a tecnologia atual de extração e de consumo no momento presente [1]. A 

fluorapatita é freqüentemente tratada com ácido fosfórico ou sulfúrico para 

produzir superfosfatos, de acordo com as reações abaixo: 

 

2 Ca5(PO4)3F(s) + 14 H3PO4 + 10 H2O → 2 HF(g) + 10 Ca(H2PO4)2.H2O               (1) 

 

2 Ca5(PO4)3F(s) + 7 H2SO4 + 3 H2O → 2 HF(g) + 3 Ca(H2PO4)2.H2O + 7 CaSO4   (2) 

 

Os produtos de superfosfatos são muito mais solúveis em água que o 

fosfato mineral [10]. 

 

 Depósitos sedimentares têm provido cerca de 80-90% da produção 

mundial nos últimos dez anos. Os depósitos que acumulam a maior parte da 

produção mundial das rochas fosfáticas estão no Marrocos (56%) e outros países 

africanos, nos EUA (18%), no Oriente Próximo e na China.  

 

 Os depósitos ígneos completam os 10-20% restantes da produção mundial 

nos últimos dez anos. Eles são explorados na Federação Russa, Canadá, Sul da 

África, Brasil, Finlândia e Zimbábue, mas também ocorrem em Uganda, Malauí, 

Sri Lanka e muitas outras localidades. Esses depósitos usualmente contêm 

variedades de fluorapatita que são relativamente não reativas e menos 

apropriadas para a aplicação direta. O produto intemperizado das apatitas ígneas 

e sedimentares (fosfatos minerais de ferro e alumínio) não é, geralmente, usado 

para aplicação direta na agricultura em seu estado natural. A Figura 3 mostra os 

depósitos ígneos e sedimentares distribuídos por todo o mundo [19]. 
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Tabela 3: Reservas estimadas de rochas fosfáticas (valores expressos em 106 ton 

de fósforo). 

Continente Principais Áreas Reservas/106 ton P 

África Marrocos, Senegal, Tunísia, Argélia, 

Egito, Togo, Angola, África do Sul 

 

4.6 

América do Norte EUA (Flórida, Geórgia, Carolina, 

Tenessee, Idaho, Montana, Utah, 

Wyoming), México. 

 

1.6 

América do Sul Peru, Brasil, Chile, Colômbia 0.4 

Europa Muitas 0.7 

Ásia/Meio Oeste Península de Kola, Casaquistão, Sibéria, 

Jordânia, Israel, Arábia Saudita, Índia, 

Turquia 

 

1.4 

Austrália Queensland, Nauru, Makatea 0.4 

Total  9.1 

 

 

Figura 3: Mapa dos depósitos de rochas fosfáticas que estão sendo exploradas 

atualmente, dos tipos depósito ígneo, sedimentar e insular [19] 
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2.2) O Urânio 

 

 Urânio é um elemento da tabela periódica que tem como símbolo U e 

número atômico 92. É um metal de cor branco-níquel, metálico, pertencente à 

série dos actinídios. É um metal radioativo, um pouco menos duro que o aço e 

encontra-se, em seu estado natural, na forma de óxidos e uranatos com o número 

de oxidação +6 ou +4, o primeiro mais comum. 

 

 O urânio natural contém cerca de 0,71% m/m de 235U, 99,28% m/m de 238U 

e 0,0054% m/m de 234U. A principal aplicação comercial do urânio é na geração 

de energia elétrica, na qualidade de combustível para reatores nucleares de 

potência [20,21]. Para tal, um de seus isótopos, 235U, é extremamente importante 

para essa finalidade, pois é passível de sofrer fissão sob bombardeio de nêutrons. 

 

 Embora o urânio seja normalmente considerado um elemento raro, ele é 

bastante difundido na natureza. Seu conteúdo na crosta terrestre é 

consideravelmente maior que o conteúdo de muitos elementos mais familiares 

como cádmio, bismuto e mercúrio, mas existem relativamente poucos depósitos 

concentrados de urânio. 

 

 O urânio se concentra em rochas ácidas com um alto conteúdo de silício. 

Os mais importantes minerais portadores de urânio são a pichblenda, cuja 

composição se aproxima de U3O8 (uranato de uranila, UO2(UO3)2), e a carnotita, 

que é um de vanadato de potássio e uranila (K(UO2)VO4). Essas são as duas 

principais rochas de formação mineral, mas depósitos consideráveis são de rara 

ocorrência [22]. 

 

2.2.1) Aplicações do urânio 

 

 Antes da descoberta da radiação, o urânio foi primeiramente utilizado em 

pequenas quantidades para colorir de amarelo vidros e cerâmicas (“vidro de 

urânio” e cerâmica “Fiestaware”). Também teve uso em produtos químicos 
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fotográficos (especialmente o nitrato de uranila, na revelação e fixação da 

fotografia). Foi utilizado em indústrias de couro e madeira para remoção de 

manchas e tinturas. Sais de urânio são agentes mordentes de seda e lãs. Outro 

uso de sais de urânio foi melhorar a aparência das dentaduras. 

 

 Após a descoberta da radioatividade, foi reconhecido o valor científico e 

prático do urânio. Depois da constatação, em 1939, de que ele é factível de sofrer 

fissão nuclear, o urânio alavancou o desenvolvimento da indústria nuclear, 

embora inicialmente baseada em aplicações bélicas. A primeira bomba atômica 

usada na 2ª Grande Guerra Mundial, “Little Boy”, lançada sobre Hiroshima a 

05/08/1945, era um artefato de urânio. Essa bomba continha grande quantidade 

do isótopo 235U para iniciar a reação em cadeia que, em uma fração de segundo, 

fez com que um grande número de átomos de urânio sofressem fissão, liberando, 

desse modo, uma colossal quantidade de energia.  

 

 O principal uso comercial do urânio no setor civil é como combustível para 

as plantas nucleares. Ele precisa estar na forma de urânio enriquecido, que tenha 

sido processado para níveis mais elevados que os naturais do 235U (de 0,7 para 

pelo menos 3,5% m/m), podendo assim ser usado para uma variedade de 

propósitos relacionados à fissão nuclear [21]. 

 

2.3) A presença de radioatividade em minerais de fósforo 

  

Material radioativo de ocorrência natural (NORM – “Naturally Occuring 

Radioactive Material”) está presente na Terra em quantidades variadas. Existem 

três séries de decaimento de ocorrência natural: série do urânio (238U), série do 

actínio (235U) e série do tório (232Th). Na mineração de fosfato e na produção de 

fertilizantes, o problema com o NORM já é conhecido há mais de 20 anos. A 

concentração de radionuclídeos dependerá das características geológicas dos 

minérios de fosfato, assim como, o processo de extração usado na mineração e 

produção de fosfatos [23]. 
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 Todas as rochas fosfáticas existentes no mundo contêm um certo teor de 

elementos radioativos, mas geralmente em baixos valores. Os principais 

elementos são urânio, tório e radônio. Alguns exemplos destes minerais de 

fosfatos, além das apatitas, são a monazita, que é um mineral ortofosfato de 

lantanídeos (principalmente os elementos da série inicial – La a Gd) com 

significativa presença de tório (de 0,1 a 30% m/m) e quantidade menores de 

urânio (até 1,5% m/m), e a xenotima, que é um ortofosfato de ítrio e lantanídeos 

da série final (Gd a Lu), que ocorre comumente associada à monazita em rochas 

ígneas [24]. 

 

 A concentração normal de urânio (50-200 mg.kg-1) em rochas fosfáticas é 

maior do que a encontrada na água do mar, e esta concentração de urânio varia 

bastante de depósito a depósito. Esta concentração é inferior àquelas utilizadas 

nos reatores nucelares convencionais de urânio; porém, o enorme volume de 

rochas fosfáticas disponível no mundo possibilita o aproveitamento do urânio 

como subproduto e, neste sentido, a recuperação do elemento contido em rochas 

fosfáticas é alvo de muito estudo fundamental e aplicado na literatura. O processo 

por via úmida do ácido fosfórico, resultado da lixiviação das rochas fosfáticas 

sedimentares por ácidos inorgânicos, é uma rota que possibilita a recuperação do 

urânio. A extração líquido-líquido é aplicada para a recuperação do elemento a 

partir da lixívia ácida [25,26]. 

 

 Fertilizantes normalmente empregados na agricultura contêm traços de 

metais pesados, potássio e radionuclídeos de ocorrência natural, como o tório e 

urânio e suas séries de decaimento. No caso de fertilizantes contendo fosfato, 

uma alta concentração de urânio (acima de 100 mg kg-1) tem sido reportada na 

literatura. A presença de urânio é uma conseqüência da ocorrência natural deste 

elemento em rochas fosfáticas usualmente empregadas como fonte de fósforo na 

produção de fertilizantes [27]. 

  

 Na produção de fertilizantes, a rocha fosfática é normalmente convertida 

em ácido fosfórico por reação com ácido sulfúrico. Nesse processo o ácido 
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fosfórico torna-se enriquecido em urânio, mas empobrecido em 226Ra (precipitado 

de RaSO4). Quando a rocha fosfática contém um alto teor de urânio, o elemento 

pode ser recuperado como um subproduto durante a produção de ácido fosfórico, 

geralmente por um processo de extração por solvente [23]. A extração por 

solvente, ou extração líquido-líquido, é a separação de um ou mais solutos de 

uma mistura por transferência de massa entre duas fases imiscíveis, uma das 

quais é um líquido orgânico (fase orgânica) e o outro aquoso (fase aquosa) [28]. 

 

 As reservas brasileiras de rochas fosfáticas somam um montante de 406 

milhões de toneladas de P2O5 representando 1% do total da reserva mundial. A 

Tabela 4 apresenta os principais minérios de fosfatos no Brasil com seus 

respectivos teores de U3O8 associado [29]. A produção comercial de rocha 

fosfática brasileira é da ordem de um milhão de toneladas de P2O5 por ano. Os 

fertilizantes produzidos a base de fosfatos contém apreciável quantidade de 

urânio e tório, e a rocha fosfática processada nos EUA também contém urânio (8 

a 400 mg kg-1) e tório (2 a 200 mg kg-1). A jazida de Itataia (Figura 4), localizada 

no centro-norte do estado do Ceará, município de Santa Quitéria, é de natureza 

fósforo-uranífera, ocorrendo sob a forma de colofanito uranífero. Este colofanito 

contém cerca de 1800 mg kg-1 de U3O8 e 140 mg kg-1 de ThO2. As reservas 

medidas desse colofanito somam 13,8 milhões de toneladas de P2O5, o que 

corresponde a 142.000 toneladas de U3O8. Em termos percentuais, esta jazida 

contém 3,4 e 47% das reservas brasileiras de P2O5 e U3O8, respectivamente [23]. 

Nessa jazida pode-se aproveitar, também, cerca de 300 milhões de m3 de 

mármore, totalmente isento de urânio. Situada a 212 km de Fortaleza, Santa 

Quitéria tem na agropecuária sua principal atividade econômica, e a exploração 

da jazida trará fortes impactos sócio-econômicos e ambientais àquela região. 
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Tabela 4: Localização e concentração de U3O8 das principais rochas fosfáticas no 

Brasil [29]. 

Cidade Estado U3O8 (mg.kg-1) 

Itataia Ceará (CE) 1,8 x 103 

Catalão Goiás (GO) 200 

Iguarassú Paraíba (PB) 200 

Araxá Minas Gerais (MG) 160 

Olinda Pernambuco (PE) 130 

Olinda - Paulista Pernambuco (PE) 130 

João Pessoa Paraíba (PB) 100 

Tapira Minas Gerais (MG) 80 

Turiaçú Maranhão (MA) 80 

Itambé Bahia (BA) 50 

Jacupiranga São Paulo (SP) 30 

Patos de Minas Minas Gerais (MG) 10 

 

 

 

Figura 4: Foto da jazida de Itataia (CE), retirada do portal da INB 

(www.inb.gov.br), detentora dos direitos de exploração desta. A parte clara 

observada na figura é o colofanito uranífero. 
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 Embora a jazida de Itataia seja a maior reserva de urânio brasileira, sua 

viabilidade econômica é dependente da exploração do fosfato associado. Isso 

significa que a extração de urânio está condicionada à produção de ácido 

fosfórico – insumo utilizado na produção de fertilizantes [20]. 

 

2.4) Processos de extração do urânio em presença de fosfato 

  

 O ácido fosfórico é um dos mais importantes materiais químicos. Os 

processos para o preparo desse ácido são classificados como “wet-process” 

(processo por via úmida) e “heat-process” (processo a quente ou processo 

térmico). A rota típica por via úmida para o preparo do ácido fosfórico compreende 

a decomposição da rocha fosfática com ácido sulfúrico e a separação da torta 

obtida numa solução contendo ácido fosfórico e uma suspensão de sulfato de 

cálcio. De acordo com a condição e o número de moléculas de água de 

cristalização no sulfato de cálcio produzido, os processos por via úmida são 

classificados como processos diidratado, hemi-hidratado, anidro, hemi-diidratado 

e di-hemihidratado. Dentre eles, o processo anidro não é mais industrializado, e o 

processo hemi-hidratado é raramente usado devido às condições severas de 

operação. Atualmente o processo diidratado é o principal para a preparação do 

ácido fosfórico. A produção por este processo responde por mais de 80% do total 

da produção do ácido fosfórico [30]. 

 

 Existem três rotas comerciais de produção de ácido fosfórico por via úmida, 

dependendo do ácido utilizado: 

 

Rota Clorídrica: emprega-se o ácido clorídrico na solubilização da rocha fosfática. 

Essa rota foi desenvolvida a partir de uma situação muito específica: as 

salmouras do Mar Morto contêm, relativamente, baixa concentração de NaCl e 

altas concentrações de cloretos de outros metais como KCl, CaCl2 e MgCl2. Isso 

viabilizou a extração de KCl e MgCl2, dentre outros produtos, dessas salmouras, 

gerando uma grande quantidade de ácido clorídrico concentrado (36,5% m/m). 

Este ácido foi totalmente aproveitado para a solubilização da rocha fosfática na 
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rota clorídrica de Israel, pois não podia ser descartado devido à necessidade de 

controle de poluição ambiental, com isso a rota foi viabilizada pelo custo zero na 

obtenção do HCl. Por outro lado, devido ao seu alto poder corrosivo, havia a 

necessidade de se utilizar reatores feitos de materiais nobres como os aços-liga, 

o que tornava o processo caro. Outra desvantagem era a produção de um ácido 

fosfórico muito diluído, com aproximadamente 13% de P2O5. 

 

 No Brasil já existiu uma unidade utilizando ácido clorídrico, pertencente à 

COPEBRÁS, que produzia negro de fumo e tripolifosfato de sódio, utilizados para 

a fabricação de detergentes, shampoos, etc. que utiliza na sua produção ácido 

fosfórico puro. 

 

Rota Nítrica: usa-se ácido nítrico na solubilização da rocha fosfática. Essa rota é 

de tecnologia européia, que foi desenvolvida em função da sobra de HNO3 após a 

2ª Guerra Mundial, durante a qual foram implantadas diversas fábricas de ácido 

nítrico para a produção de explosivos. A rota nítrica em geral não é usada para 

produzir ácido fosfórico e sim para produzir fertilizantes diretamente porque a 

separação do ácido fosfórico do nitrato de cálcio (Ca(NO3)2) é cara. O que se faz 

é neutralizar o ácido fosfórico, formado na solução, com amônia, obtendo-se um 

fertilizante N-P, ao qual pode-se adicionar uma fonte de potássio caso se deseje 

produzir um fertilizante NPK; 

 

Rota Sulfúrica: utiliza-se o ácido sulfúrico na solubilização da rocha fosfática. É o 

processo mais usado e nele obtém-se uma suspensão contendo uma solução de 

ácido fosfórico e um precipitado de sulfato de cálcio (CaSO4), chamado de 

fosfogesso. O gesso precipitado pode estar na forma anidra, com 1/3 a 2/3 de 

água de cristalização, dependendo das condições usadas no processo. A 

produção de fosfogesso é o grande problema desta rota, pois este subproduto 

ainda não aproveitado, é acumulado em pilhas ou lagoas, causando a poluição 

dos lençóis freáticos [31]. 
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 No processo por via úmida, a rocha fosfática, que inclui cálcio, fosfato e um 

variado número de contaminantes, é minada, beneficiada (concentrada) e então, 

algumas vezes seca ou molhada, passando por moinhos de bolas ou de barras. A 

rocha é alimentada em tanques ou reatores e é digerida com ácido sulfúrico. Uma 

representação simplificada do processo de digestão é mostrada a seguir: 

 

Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 + 6 H2O → 2 H3PO4 + 3 CaSO4.2H2O        (3) 

 

 A reação produz ácido fosfórico (H3PO4) e sulfato de cálcio diidratado ou 

gesso (CaSO4.2H2O). O gesso precipitado é filtrado. Numa variação do processo 

por via úmida – o processo hemi-hidratado – o sulfato de cálcio hemi-hidratado 

(CaSO4.1/2 H2O) é produzido [32]. 

 

 Um fluxograma simplificado do processo de extração do urânio e do ácido 

fosfórico pelo processo de via úmida pode ser observado na Figura 5 [23]. 

 

No Brasil, a rota sulfúrica é a única utilizada, na prática. Porém devido a 

alguns impactos ambientais que provoca ao gerar de 5 a 6 ton de fosfogesso, 

poluente e invasivo, para cada tonelada de ácido fosfórico produzida [33], outras 

rotas alternativas vêm sendo estudadas. Uma delas, testada para a produção de 

fertilizantes fosfo-nitrogenados a partir da rocha fosfática de Itataia, utiliza como 

agente lixiviante o ácido nítrico [33]; porém os testes de lixiviação nítrica do 

concentrado de Itataia, utilizando uma razão mássica sólido:líquido 1:2,5, 

apresentaram resultados pouco satisfatórios no que diz respeito à percentagem 

solubilizada de P2O5, principal objetivo do presente estudo. 
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Figura 5: Fluxograma do Processo de Produção de Ácido Fosfórico Livre de 

NORM [23] 

 

 Até o presente momento, todas as plantas comerciais de recuperação de 

urânio do ácido fosfórico são baseadas na extração por solvente [34]. Mesmo 

assim, inúmeros estudos vem sendo realizados no sentido de aprimorar essa 

técnica, tanto para extrair o urânio o mais eficientemente possível, como para 

reduzir a um mínimo a co-extração do ácido fosfórico. 

  

 Dos sistemas de extratantes reportados na literatura, três são os de 

interesse de aplicação: os sistemas de ácido octil-pirofosfórico (OPPA) e ácido 

octil-fenilfosfórico (OPAP), que extraem urânio tetravalente e a mistura 

sinergística de ácido di(2-etil-hexil)fosfórico (DEHPA) e óxido de trioctilfosfina 
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(TOPO) que extrai o urânio hexavalente. A aplicação do sistema DEHPA-TOPO 

na recuperação do urânio teve seu início nos meados dos anos 60 em Tenessee, 

Estados Unidios [41]. O sistema provou ser o mais promissor e tem operado em 

algumas plantas comerciais sendo usado há algum tempo para a recuperação do 

urânio do ácido fosfórico, como podemos conferir em patentes datadas desde 

1981 [35,36,43], 

 

 Mishra e Chakravortty (1996) [26] fizeram um estudo preliminar da extração 

do urânio (VI) com a mistura sinergística de Aliquat 336 (tricapil metil cloreto de 

amônio) e PC88A (éster mono-2-etil-hexílico do ácido 2-etil-hexil fosfônico), em 

meio de H3PO4. Primeiramente, estudou-se a extração do urânio com Aliquat 336 

ou PC88A (ambos a 5% vol. em xileno). A concentração molar de ácido fosfórico 

variou de 0,4 a 1,4 mol L-1. À medida em que a acidez aumentava, a porcentagem 

de extração de urânio diminuía para ambos os extratantes. Este mesmo 

comportamento foi observado para a mistura sinergística de Aliquat 336 + PC88A 

(ambos a 5% vol. em xileno), apesar de ter sido observado um moderado 

aumento na porcentagem de extração do urânio em relação ao desempenho dos 

extratantes isolados. No entanto, quando a concentração do Aliquat 336 foi fixada 

em 5% vol., ao variar-se a concentração do PC88A entre 5 e 30% vol. em xileno, 

sob concentração de ácido fosfórico 0,6 mol L-1, a porcentagem de extração do 

urânio aumentou a medida que a concentração de PC88A aumentou. O mesmo 

foi verificado quando se fez o sistema inverso, ou seja, fixando-se a concentração 

de PC88A e variando-se a do Aliquat 336 nas mesmas proporções em ácido 

fosfórico 1,0 mol L-1. 

 

 Sohair e Nasser (1996) [35] avaliaram a extração do urânio do ácido 

fosfórico obtido via processo por via úmida, em um sistema de gotejamento 

mediante emprego de uma bureta de Mohr, mediante um mistura sinergística de 

Cyanex-921 (óxido de trioctilfosfina, ou TOPO) e DEHPA diluídos em querosene a 

diferentes concentrações. A solução de 5,0 mol L-1 de ácido fosfórico continha 40 

mg L-1 de urânio e foi contatada por 15 min com a mistura sinérgica em questão 

numa relação de fases FA/FO = 1 e temperatura de 25 ± 1°C. A escolha pelo uso 
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do Cyanex-921 foi devido ao fato deste ser mais barato do que o TOPO 

comercial. Os resultados mostram que, no equilíbrio, a extração do urânio 

aumentou à medida que aumentavam as concentrações molares do Cyanex-921 

e do DEHPA, e decresceu com o aumento da concentração de ácido fosfórico. 

Obteve-se um coeficiente de distribuição (D) 0,5 e 8 para os sistemas combinados 

DEHPA 0,2 mol L-1 + Cyanex 0,05 mol L-1, e DEHPA 2,0 mol L-1 + Cyanex 0,5 mol 

L-1, respectivamente.  

  

 Krea et al. (2000) [37] fizeram um trabalho de estudo da extração do urânio 

e dos lantanídios presentes na solução de ácido fosfórico, proveniente do 

processo por via úmida, das rochas fosfáticas da Argélia, utilizando DOPPA 

(ácido di(octil-fenil) fosfórico) e uma mistura sinergística de DOPPA-TOPO. 

Querosene foi o diluente e os experimentos foram conduzidos a uma temperatura 

de 40 °C. Os ensaios foram feitos com uma solução aquosa sintética pura de 

ácido fosfórico 30% vol. na qual foram adicionados 100 mg L-1 de urânio e 150 mg 

L-1 de lantanídios e DOPPA 0,1 e 0,5 mol L-1, com uma relação de fases igual a 1. 

Os resultados indicam que DOPPA extrai urânio nos seus dois estados de 

oxidação, e que com DOPPA 0,5 mol L-1 obteve-se um grau de extração de 100% 

com um valor de D muito alto para o U(IV).  O efeito do TOPO no rendimento da 

extração foi estudado dentro de um intervalo de concentração entre 0,1 e 0,5 mol 

L-1 TOPO. Os resultados obtidos não foram mostrados, mas indicam que a 

influência do TOPO no grau de extração do urânio e lantanídios é significativa 

somente para baixas concentrações de DOPPA na fase orgânica, e é limitada 

para concentrações entre 0,1 e 0,3 mol L-1. A fase orgânica composta de 0,5 mol 

L-1 de DOPPA e 0,125 mol L-1 de TOPO se mostrou ótima para a extração 

simultânea de lantanídios e urânio. 

 

 Outra proposta feita por Sing et al. (2001) [38] prevê a extração do urânio, 

em contra-corrente, do ácido fosfórico oriundo do processo em via úmida por uma 

mistura composta de DNPPA (ácido di-nonil-fenil fosfórico) em combinação com 

os reagentes sinergisticos DBBP (di-butil-butil fosfonato) e TOPO, em 

comparação com uma mistura comumente usada de DEHPA-TOPO. Os 
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experimentos foram feitos no ácido fosfórico (oriundo do processo tal qual, com 

26-30% m/m de P2O5), chamado de ácido fosfórico fraco (WPA), com 

concentração de U3O8 igual a 0,11 g L-1, e no ácido fosfórico de grau comercial 

(MGA), que é o ácido do processo após concentração para 50% m/m de P2O5, 

com concentração de U3O8 igual a 0,155 g L-1. Na remoção do urânio do WPA 

(5,8 mol L-1 H3PO4) pela fase orgânica consistindo em 0,5 mol L-1 de DNPPA + 

0,25 mol L-1 de DBBP, em contra-corrente, numa relação de fases FA/FO = 2,5 e 

tempo de contato de 1,5 min em 5 estágios de extração, obteve-se uma extração 

de urânio superior a 93% m/m. Já para a extração do urânio do MGA foram feitos 

dois sistemas: um consistindo de 1,0 mol L-1 DEHPA + 0,25 mol L-1 TOPO como 

fase orgânica e outra consisitindo de 0,5 mol L-1 DNPPA + 0,25 mol L-1 DBBP 

como fase orgânica. Ambos os sistemas tinham relação de fases FA/FO = 1,5, 5 

estágios de extração e 3 min de contato em contra-corrente. A extração de urânio 

em ambos os sistemas foi de 80% m/m. Resultados com valores de concentração 

de urânio em cada estágio são mostrados na Tabela 5. O efeito da concentração 

de DNPPA foi estudado mantendo a taxa de molaridade do reagente sinergístico 

constante. WPA e MGA foram contatados com misturas de DNPPA-DBBP e 

DNPPA-TOPO e as soluções de ácido fosfórico foram fortificadas com 0,43 g L-1 

de urânio. Os resultados são mostrados na Tabela 6. Preferencialmente, para 

recuperação de urânio do WPA, a combinação do DNPPA com DBBP é mais 

apropriada, enquanto que para separação do urânio do MGA, o DNPPA em 

combinação com o TOPO é mais adequado. 

 

Na planta piloto do processo de extração de urânio do colofanito de Itataia, 

a alta concentração deste elemento, comparada com outras rochas fosfáticas 

(Tabela 4), torna possível um circuito de extração por solvente mais simples onde 

o urânio é recuperado em apenas um ciclo de extração/reextração. A mistura de 

DEHPA 0,5 mol L-1 e TOPO 0,25 mol L-1 foi usada para a extração do urânio, mas 

o processo ainda está em desenvolvimento e aprimoramento [39,42]. 

 

Entre os vários artigos publicados em extração de metais, separando-os do 

ácido fosfórico do processo por via úmida, o número de estudos experimentais 
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focando a extração do urânio se resumem a somente alguns. Os resultados 

apurados mostram que ainda existe muito a fazer a fim de melhorar a eficiência e 

a aplicabilidade do uso da técnica de extração com solvente na separação urânio-

ácido fosfórico, e a composição da rocha original parece ter uma grande 

importância na adaptação desta metodologia à amostra em questão. 

 

Tabela 5: Extração em contra-corrente de urânio (VI) do WPA/MGA com 

diferentes extratantes [38]. 

Número do 

Estágio 

Concentração de urânio  

(g L-1) 

DNPPA-DBBP - WPA 

Concentração de urânio  

(g L-1) 

DNPPA-DBBP - MGA 

Concentração de urânio  

(g L-1) 

DEHPA-TOPO - MGA 

 Fase 

orgânica 

Fase 

aquosa 

Fase 

orgânica 

Fase 

aquosa 

Fase 

orgância 

Fase 

aquosa 

1 0,08 ‹ 0,01 0,032 0,030 0,03 0,037 

2 0,12 0,055 0,042 0,049 0,05 0,053 

3 0,15 0,065 0,049 0,063 0,055 0,060 

4 0,18 0,075 0,065 0,083 0,065 0,078 

5 0,21 0,100 0,087 0,110 0,082 0,114 

 

 

Tabela 6: Efeito da concentração de DNPPA na extração do U (VI) – Valores de 

D [38]. 

Número do 

Estágio 

Concentração 

de DNPPA 

(mol L-1) 

D em H3PO4 5,8 mol L-1 D em H3PO4 

8,0 mol L-1 

  Com DBBP Com TOPO Com TOPO 

1 0,1 - 2,14 0,49 

2 0,2 1,95 - - 

3 0,3 2,25 - - 

4 0,4 - 7,05 1,08 

5 0,5 3,38 - 2,4 

6 0,6 - 9,1 2,6 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1) Descrição das Amostras 

 

 A lixívia do colofanito da jazida de Itataia, no município de Santa 

Quitéria/CE, foi fornecida pela INB (Indústrias Nucleares do Brasil), detentora dos 

direitos de exploração e mineração da jazida. O minério foi previamente 

beneficiado através de três etapas de britagem, uma pré-concentração 

intermediária, uma moagem e uma concentração por flotação, onde são 

separados os silicatos e carbonatos do minério original. A lixívia é produzida 

através do processo por via úmida pelo ataque do ácido sulfúrico (H2SO4) ao 

concentrado fosfático. O ácido fosfórico produzido contém cerca de 28% m/m de 

P2O5 e em torno de 1800 mg L-1 de U3O8. Antes da etapa de extração por 

solvente, a lixívia produzida passa por um processo de pretatamento onde os 

finos contendo o gesso e matéria orgânica são removidos [40,42]. 

 

 A lixívia utilizada nos ensaios, tal qual foi fornecida pela INB, possui uma 

coloração esverdeada e contém as seguintes concentrações médias: 

[H3PO4] = 5,04 mol L-1; 

[HF] = 0,67 mol L-1; 

[H2SO4] = 0,02 mol L-1; 

[Th4+] = 181,86 mg L-1; 

[Uvi] = 1830 mg L-1; 

[Fe3+] = 11940 mg L-1; 

[Ca2+] = 1400 mg L-1; 

[Al3+] = 4700 mg L-1; 

[Mg2+] = 4040 mg L-1. 

 

além de outros metais em menor quantidade, como Mn, Sr, Y e Zr. Sua densidade 

é de 1,29 g cm-3. A Figura 6 mostra um aspecto visual da lixívia utilizada nos 

ensaios. 
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3.2) Extração do urânio por extratantes dissolvidos em solventes orgânicos 

 

 A extração por solvente, ou líquido-líquido, tem se tornado um dos mais 

importantes processos de separação de elementos, especialmente metálicos, na 

área hidrometalúrgica. A extração por solvente na hidrometalurgia em grande 

escala teve início em 1942, no projeto Manhattan, onde éter dietílico foi utilizado 

como solvente para a recuperação de urânio (nitrato de uranila) de solução de 

ácido nítrico. O éter foi, contudo, rapidamente substituído por tributil fosfato (TBP) 

como solvente para a extração, pois era muito mais eficiente e seguro de 

manipular. O processo de extração por solvente foi, em seguida, nos anos 50, 

extendido para a recuperação de urânio de lixívias de ácido sulfúrico produzidas a 

partir de seus minérios, usando extratantes como alquil aminas e ácido di(2-etil-

hexil) fosfórico (DEHPA). 

 

 

Figura 6: Lixívia do colofanito de Itataia utilizada para os ensaios. 
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 Atualmente, existe um grande número de extratantes para uso em 

hidrometalurgia com mais de 40 reagentes em oferta, dos quais, pelo menos, uma 

dúzia é utilizada em grande escala [38]. 

 

 Para as rochas fosfo-uraníferas, como a encontrada em Itataia, estudos 

vêm sendo feitos objetivando a recuperação do urânio e de ácido fosfórico livre de 

urânio, tório e flúor, e o processo que mais se destaca e o de maior interesse para 

aplicação industrial é o processo de extração por solvente. Nesse âmbito, a 

recuperação do urânio a partir do concentrado de ácido fosfórico tem preferência 

devido ao maior rendimento, pureza de concentrado de urânio obtido e menor 

perda de solvente [25]. 

 

 Tendo em vista que os processos de extração do urânio do ácido fosfórico 

do colofanito aplicados atualmente se iniciam com a lixiviação do mineral com 

ácido sulfúrico, e a partir daí aplica-se o processo de separação por extração por 

solvente, este trabalho manterá esta forma de tratamento seqüenciado. 

 

 A intenção é fazer um estudo dos possíveis extratantes e suas 

combinações para a remoção deste urânio. A escolha deles é feita a partir do seu 

princípio de extração e sua afinidade com o metal em questão. De acordo com o 

tipo de reação de extração, os extratantes podem ser classificados em extratantes 

neutros ou de solvatação, catiônicos líquidos e aniônicos líquidos [28]. 

 

a) Extratantes Neutros ou de Solvatação 

 Os extratantes de solvatação atuam pela transferência de um par iônico 

neutro, da fase aquosa para a fase orgânica. A transferência é promovida pela 

substituição da camada de hidratação do par iônico pelas moléculas do extratante 

orgânico, formando um complexo preferencialmente solúvel na fase orgânica. 

 

MA(H2O)n + nS → MA(H2O)n-mSn + H2Om         (4) 
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onde: MA – par iônico; S – extratante (na fase orgânica); MA(H2O)n-mSn – 

complexo na fase orgânica. 

 

 Os extratantes de solvatação mais usados atualmente são o tributil fosfato 

(TBP), o óxido de trioctil fosfina (TOPO), ambos usados na metalurgia do urânio, 

e a metil isobutil cetona (MIBK), usada para a separação de nióbio e tântalo bem 

como de zircônio e háfnio; 

 

b) Extratantes Catiônicos Líquidos 

 Eles atuam por substituição do hidrogênio ácido nas moléculas do 

extratante pelo íon do metal considerado. 

 

Mn+ + nRH → MRn + nH+           (5) 

 

 Nesta categoria temos dois grupos: 

 

- Ácidos orgânicos → extratantes onde há uma simples troca iônica do hidrogênio 

ácido com o íon metálico. Ex.: ácidos carboxílicos, conhecidos como ácidos 

versáticos; ácidos naftênicos; e ácidos alquilfosfóricos (o mais conhecido é o 

DEHPA – ácido di(2-etil-hexil)fosfórico); 

  

 O maior uso do DEHPA é na separação de terras raras (Sc, Y e 

lantanídios), na extração do berílio e na recuperação do urânio de seus minérios. 

 

- Extratantes quelantes (também chamados de seqüestrantes) → contêm na 

molécula um grupo complexante que coordena o cátion metálico, conferindo um 

elevado grau de seletividade à reação. Estes extratantes são fabricados “sob 

medida” de forma a atender requisitos especiais de seletividade para cada metal. 

Ex.: LIX, desenvolvido pela General Mills, baseado nas propriedades quelantes do 

grupo α-hidroxioxima e KELEX, fabricado pela Sherex Chemical Co., baseado nas 

propriedades quelantes do grupo β-hidroxiquinolina; 
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c) Extratantes Aniônicos Líquidos 

 Os extratantes aniônicos extraem os íons metálicos na forma de ânions 

complexos ou pares iônicos neutros através de reações do tipo: 

 

Bn- + nR4N
+A- → (R4N

+)nB
n- + nA-      (6) 

 

onde Bn- é o complexo aniônico contendo o metal. 

   

 Os extratantes usados são os derivados alquílicos da amônia (NH3), tais 

como alquil-aminas e sais quaternários de amônio. 

 

 Existem diversos extratantes aniônicos no mercado e, dentre outros, 

podem-se citar o Primer JMT (amina primária) usado na extração de metais a 

partir de soluções sulfatadas ácidas, LA1 e LA2 (aminas secundárias – n-lauril 

trialquilmetilamina) usados na extração do urânio, alamina 336 (aminas terciárias 

– R3N com peso molecular 336) usada na extração do urânio, vanádio, tungstênio 

e molibdênio e aliquat 336 (aminas quaternárias – R3NCH3Cl com peso molecular 

336) usado na extração do vanádio. 

 

3.3) Procedimento de isolamento do urânio 

 

 Esse estudo foi feito empregando-se alguns extratantes, isolados ou em 

misturas, dissolvidos em um solvente orgânico. Estipulou-se uma relação de fase 

aquosa/fase orgânica (FA/FO) igual a 1, e os experimentos foram conduzidos em 

funil de separação. A relação FA/FO 1 é muito utilizada em ensaios preliminares, 

quando se deseja saber a eficiência do extratante no isolamento do elemento 

desejado.  O pH da lixívia não foi alterado, portanto todos os ensaios de extração 

foram feitos na mesma faixa de pH e em um único estágio. 

 

Os extratantes utilizados foram escolhidos de acordo com suas 

capacidades de extrair o urânio, sendo eles: DEHPA, alamina 336 (trididecil 

amina), PC88A (éster mono-2-etil-hexilílico do ácido 2-etil-hexil fosfônico), e 
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TOPO, bem como sistemas de extratantes envolvendo misturas entre eles. O 

solvente orgânico (diluente) utilizado foi o querosene desodorizado EXXOL S-100 

(fornecido pela Esso Internacional). Essas escolhas refletem o emprego deles no 

isolamento do urânio de diversas fontes minerais [26,28,35-38,41]. 

  

 Os ensaios iniciam-se com a filtração em papel de filtro quantitativo da 

lixívia tal como foi recebida. Esta etapa tem por finalidade retirar eventuais 

partículas que possam estar dispersas ou em suspensão, e que atrapalhariam o 

processo subseqüente da extração. Os extratantes foram diluídos em balão 

volumétrico de 100 mL com querosene. 

 

 Após a filtração, a lixívia (fase aquosa) é contatada com o extratante (fase 

orgânica) a ser testado, já na concentração desejada para estudo. Os volumes 

foram fixados em 25 mL (medidos em proveta volumétrica de 25 mL), alíquota 

suficiente para fazer as análises químicas, e vertidos em béquer de 100 mL, onde 

as fases são contatadas por 5 min sob agitação mecânica à temperatura 

ambiente (Figura 7). Após a agitação, a mistura é vertida em funil de separação 

(Figura 8), estipulando-se um tempo mínimo de 10 min para que as fases se 

separem completamente. Em casos onde a separação é mais demorada, o uso 

da centrífuga se faz necessário. Os volumes das fases aquosa e orgânica foram 

medidos após os experimentos, e as duas fases analisadas quimicamente. 

 

Os primeiros testes foram feitos com cada extratante isolado para verificar 

seu comportamento frente à extração. Os sistemas testados foram: alamina 5% 

vol., PC88A 10% vol., PC88A 20% vol., PC88A 40% vol., DEHPA 20%vol., 

DEHPA 40% vol. e TOPO, nas concentrações de 5, 10, 20, 30 e 40% vol. Para 

todos os extratantes a concentração molar deles a 100% (ou seja, puros, sem 

diluente) fica em torno de 3,0 mol L-1. A diluição com querosene foi feita à 

temperatura ambiente, exceto para o TOPO, quando foi necessário um 

aquecimento a 50 oC para solubilização completa. 
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Figura 7: Agitação mecânica para contato das fases aquosa e orgânica em 

laboratório. 

  

 

Figura 8: Funil de separação com as fases orgânica e aquosa sendo separadas 

(a fase aquosa é a mais densa). 

 

Os sistemas envolvendo misturas de extratantes testados foram 

determinados em função dos resultados obtidos para os mesmos em separado. 

 

 Os testes realizados tiveram o mesmo procedimento e condições que 

aqueles com os extratantes isolados. Os sistemas de misturas de extratantes 

foram os seguintes: DEHPA 40% + PC88A 40% vol. (denominado DPC 4040), 
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DEHPA 40% + PC88A 20% vol. (denominado DPC 4020), DEHPA 20% + PC88A 

40% vol. (denominado DPC 2040), DEHPA 40% + TOPO 5% vol. (denominado 

DTO 4005), DEHPA 40% + TOPO 10% vol. (denominado DTO 4010), DEHPA 

40% + TOPO 20% vol. (denominado DTO 4020) e DEHPA 40% + TOPO 40% vol. 

(denominado DTO 4040).  

 

Após verificar quais extratantes ou as misturas deles seriam os mais 

adequados para a extração do urânio, foram feitos ensaios para a reextração 

deste urânio da fase orgânica carregada (aquela que contém o metal extraído) 

para a fase aquosa. Foram feitos testes com algumas soluções que poderiam 

formar complexos com o urânio sendo capaz de retirá-lo da fase orgânica. As 

soluções testadas foram o carbonato de amônio ((NH4)2CO3 15% p/v), carbonato 

de sódio (Na2CO3 15% p/v) e hidróxido de amônio (NH4OH 50% vol.). A escolha 

pelo uso destas soluções é baseada no amplo emprego em trabalhos da literatura 

para essa finalidade e as concentrações acima estão dentro da faixa de 

concentração encontrada na literatura. A utilização de soluções de carbonato de 

amônio é largamente utilizada para a reextração do urânio em plantas industriais, 

principalmente nos sistemas de extração DEHPA/TOPO [38,42,43], pois o amônio 

é volatilizado e não introduz um cátion fixo dentro do sistema como no caso do 

carbonato de sódio, além de poder ser recirculado no processo. Segundo 

Benedetto [42], o urânio extraído na planta piloto da lixívia de Itataia é reextraído 

com uma mistura de carbonato de amônio e bicarbonato de amônio num único 

estágio de reextração. Já em 1981, Berry et al, descrevia a reextração do urânio 

da fase orgânica carregada, composta de uma mistura sinergística de 

DEHPA/TOPO, com uma solução diluída de carbonato de amônio numa faixa de 

0,25 mol L-1 a 1,0 mol L-1 [43]. 

 

A utilização de carbonatos de amônio e metais alcalinos é explicada pela 

formação de um carbonato complexo de urânio solúvel, [UO2(CO3)3
4-], enquanto 

que uma vasta maioria de elementos interferentes são precipitados. Dessa forma 

é possível separar o urânio de quase todos os elementos interferentes, exceto 
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alguns lantanídios mais leves (La-Gd), que são parcialmente solúveis em 

soluções de carbonato de sódio [22], fato que não ocorre com o sal de amônio.  

 

 Por fim, o urânio contido na solução reextratante foi precipitado com 

hidróxido de amônio 15 mol L-1 ou hidróxido de sódio 5,0 mol L-1, filtrado em papel 

de filtro e seco sob lâmpada de alta potência para ser analisado. 

 

 Os ensaios de reextração do urânio das fases orgânicas foram realizados 

da seguinte forma: a fase orgânica carregada foi dividida em três partes iguais 

denominadas B, C e D. Em cada uma delas foi testado uma solução reextratante 

diferente, numa relação FA/FO = 1 num único estágio de extração; o urânio foi 

precipitado em seguida. Na fase aquosa, denominada A, foi feito ensaio de 

extração do tório com TOPO a 0,1% vol. em ciclo-hexano, como é feito no 

procedimento de determinação deste elemento por espectrofotometria no visível 

com arsenazo III, numa relação FA/FO = 5 [44]. 

 

 Os ensaios de reextração da fase orgânica B foram feitos com NH4OH 50% 

vol. à temperatura ambiente. Durante a reextração obteve-se um precipitado que 

foi filtrado em funil de vidro com papel de filtro, seco sob lâmpada de alta 

potência, homogeneizado em gral e enviado para análise por fluorescência de 

raios-x por comprimento de onda dispersivo (WDXRF) (item 3.4). O filtrado foi 

aquecido em béquer, sob chapa de aquecimento à temperatura de 60 oC, para 

coagular o precipitado em suspensão; este foi filtrado, seco, homogeneizado e 

também submetido à análise por WDXRF. 

 

 Na fase orgânica C foram feitos ensaios de reextração com (NH4)2CO3 15% 

p/v à temperatura ambiente. A fase aquosa resultante da reextração foi 

precipitada com NaOH 5,0 mol L-1 ou NH4OH 15 mol L-1, filtrada em funil de vidro 

com papel de filtro, seca sob lâmpada de alta potência, homogeneizada e o 

precipitado enviado para análise por WDXRF. 
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 Os ensaios de reextração da fase orgânica D foram feitos com Na2CO3 

15% p/v à temperatura ambiente. A FA resultante foi dividida em duas partes e 

precipitada com NH4OH 15 mol L-1 ou NaOH 5,0 mol L-1. 

 

 A Figura 9 mostra um fluxograma simplificado dos ensaios realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Fluxograma simplificado dos ensaios realizados. 

 

3.4) Métodos analíticos 

 

 Na fase aquosa, a determinação quantitativa de urânio e ferro, antes e 

após a extração, foi feita por fluorescência de raios-x por dispersão de 

comprimento de onda (WDXRF), em aparelho de marca RIGAKU, modelo 

GEIGERFLEX B3. Para isso, foram estabelecidas curvas analíticas na faixa de 

0,2 a 1,0 g L-1 de urânio em meio de H3PO4 1,0 mol L-1 (Figura 10). As amostras 

foram pipetadas (200 µL) com pipetas volumétricas EPPENDORF, em papel de 

filtro de tamanho específico para o aparelho (diâmetro de 3,8 cm - Figura 11), e 

secas sob lâmpada PHILLIPS com 300 Watts de potência. Após secas, os papéis 
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foram cobertos com filme de poliéster e submetidos à análise (Figura 12-d). O 

mesmo procedimento foi tomado para o ferro. 
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Figura 10: Curva analítica do urânio por WDXRF 
 
 

 

 

Figura 11: Amostra sendo pipetada em papel de filtro de diâmetro 3,8 cm.  

  

Para o pó resultante da precipitação, uma análise qualitativa (“varredura”) 

foi feita por WDXRF, enviando-se o material já seco em papel de filtro coberto 

com filtro de poliéster ou em recipiente de amostra (Figura 12-a, b e c). A 

varredura tem o objetivo de analisar todos os metais na faixa de detecção do 

titânio ao urânio, que estejam presentes na amostra; com isso pode-se verificar se 

há muita ou pouca presença de urânio, se há algum interferente, se tem algum 
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outro metal sendo precipitado junto com o urânio e etc, ou seja, nos dá uma visão 

do tratamento como um todo. Como exemplo, podemos verificar a varredura feita 

da lixívia tal e qual foi fornecida pela INB (Figura 13). Fez-se uma precipitação 

desta com NH4OH 15 mol L-1 e seu precipitado foi enviado ao WDXRF para 

análise, depois de filtrado, seco e homogeneizado. 

 

 

a 

 

b 

c 

d 
 

Figura 12: Amostra sendo seca sob lâmpada de alta potência (a); amostra sólida 

em papel de filtro com filme de poliéster e em recipiente de amostra (b,c); e 

amostra líquida em papel de filtro coberto com filme de poliéster (d). 

 

 

 

Figura 13: Varredura da lixívia tal e qual foi fornecida pela INB 
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 Para a determinação do tório foi utilizado o método espectrofotométrico 

com TOPO/AZOIII, no aparelho de espectrofotometria FEMTO. Esse método se 

baseia na extração líquido-líquido do tório em meio nítrico por TOPO 0,1% vol. em 

ciclohexano e sua reextração da fase orgânica utilizando ácido oxálico 5% p/v. A 

leitura é feita em λ = 665 nm utilizando como indicador o Arsenazo III (ácido 2,7-

bis(2-arsenofenilazo)-1,8-dihidroxinaftaleno-3,6-dissulfônico). É necessária uma 

curva analítica para a utilização deste método. Esta curva foi elaborada na faixa 

de 0,8 a 2,4 ppm de tório. O padrão utilizado foi nitrato de tório 2,0 g L-1, que foi 

diluído convenientemente em balão volumétrico para o estabelecimento da curva 

de calibração. 

 

 A concentração de ácido fosfórico total, antes e depois da extração, foi 

determinada por titulação potenciométrica utilizando um eletrodo de vidro 

combinado com eletrodo de referência Ag/AgCl, ORYON/ANALYSER, com auxílio 

de potenciógrafo METRHOM-682 TITROPROCESSOR e hidróxido de sódio 1,233 

mol L-1, padronizado com biftalato de sódio, como solução titulante. A alíquota a 

ser analisada foi, primeiramente, percolada por resina catiônica fortemente ácida 

LEWATIT S-100 para retirada dos metais que podem sofrer hidrólise durante a 

titulação, provocando um erro na análise e formando precipitados de fosfatos 

metálicos.  

 

 A concentração de ácido fluorídrico inicial da lixívia foi determinado por 

eletrodo íon-seletivo para fluoreto da marca ORION com a ajuda de um medidor 

de pH da marca THERMO ORION, e a concentração do ácido sulfúrico foi obtida 

por diferença, a partir da acidez total deduzindo aquela correspondente ao HF e 

ao H3PO4. Para a determinação do fluoreto por eletrodo íon-seletivo foi necessário 

obter uma curva analítica de solução de NaF na faixa de concentração de 10-4 a 

10-1 mol L-1 utilizando uma solução de TISAB na faixa de pH = 10. 

 

 A concentração de cálcio, alumínio e magnésio da lixívia foram 

determinados por espectrometria de absorção atômica no aparelho GBC 908AA 

torre manual, com lâmpada de catodo oco para cada elemento.  
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 A escolha do melhor solvente ou mistura de solventes é definida pela 

determinação do coeficiente de distribuição (D) – relação das concentrações 

totais de soluto (espécies metálicas) qualquer que seja a sua forma, nas fases 

orgânica e aquosa, após o contato das mesmas em condições bem definidas [28] 

– na extração do urânio. Quanto maior o valor de D, mais eficiente o processo. 

Também foram analisados os coeficientes de distribuição para ferro, tório e ácido 

fosfórico. O solvente que obtiver o maior valor de D para o urânio e o menor valor 

para o restante dos analitos é o mais viável para a utilização na extração do 

urânio. 

 

 O cálculo do D é dado pela seguinte fórmula: 

 

aqorg

aqaqlixlix
y CV

VCVC
D

−
=          (7) 

 

onde: C = concentração; V = volume; lix = lixívia; aq. = fase aquosa; org = fase 

orgânica e y = a espécie de interesse (U, Th, Fe ou H3PO4). 

 

3.5) A recuperação dos extratantes 

 

 A recuperação dos extratantes é feita da mesma forma para todos eles. 

Primeiramente, lava-se o extratante com água deionizada para limpá-los de 

impurezas e retirar alcalinidade obtida devido ao uso das soluções reextratantes. 

Em seguida, faz-se a contatação deste com ácido sulfúrico, aproximadamente 2,0 

mol L-1, numa relação FA/FO = 1, e depois lava-se novamente o extratante com 

água deionizada. Esse procedimento pode ser repetido 2 ou 3 vezes. 

  

 Sempre há um pouco de perda de extratante, mas sua concentração pode 

ser medida por titulação. No caso do TOPO faz-se a titulação contatando o TOPO 

com ácido nítrico 3,0 mol L-1 por três vezes. Após esse procedimento, retira-se 

uma alíquota do extratante dissolvida em álcool 15% vol. e dosa-se com NaOH 

padronizado.  
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 Para o DEHPA o contato é feito com ácido sulfúrico em torno de 2,0 mol L-

1. Também, após essa etapa, dosa-se uma alíquota dissolvida em água com 

NaOH padronizado. Antes da dosagem, é conveniente medir o pH do extratante, 

pois este deve estar em torno de 3,0, caso não esteja, lavá-lo com água 

deionizada até que o pH seja atingido. Tanto o TOPO quanto o DEHPA absorvem 

o ácido numa relação 1:1, ou seja, o resultado que se obtiver da concentração do 

ácido será também a concentração do extratante. 

 

Os extratantes podem ser reutilizados para outros processos de extração; 

para isso, deve-se contatá-los com soluções de hidróxido ou carbonato de sódio, 

lavando-os em seguida com água deionizada, antes do tratamento com o ácido, 

para garantir que todo o metal seja retirado da solução orgânica. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1) Avaliação do desempenho dos extratantes 

 

 Nos ensaios feitos com os extratantes isolados foram analisados, na fase 

aquosa, urânio, ferro, tório e ácido fosfórico, para verificar o nível de extração do 

urânio e de seus contaminantes pelo extratante. O desempenho da extração foi 

verificado pelo valor de D (coeficiente de distribuição) calculado para cada um 

deles, cujos valores são listados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Valores do coeficiente de distribuição para os metais e o ácido fosfórico 

do colofanito após a extração por diferentes extratantes isolados em querosene. 

 

Extratante DU DTh DFe DH3PO4 

ALA 5% vol. - 0,008 0,713 0,195 0,062 

PC88A 10% vol. 0,003 0,737 0,176 0,050 

PC88A 20% vol. 0,318 0,314 0,154 0,020 

PC88A 40% vol. 4,490 0,686 0,205 0,053 

DEHPA 20% vol. 0,484 0,453 0,138 0,036 

DEHPA 40% vol. 3,790 0,676 0,265 0,117 

TOPO 5% vol. 0,051 0,333 0,075 0,049 

TOPO 10% vol. 0,004 0,742 0,185 0,076 

TOPO 20% vol. 0,130 0,167 0,047 0,102 

TOPO 30% vol. 0,066 0,642 0,165 0,125 

TOPO 40% vol. 0,174 0,250 0,303 0,238 

 

 Os resultados confirmam que o DEHPA [35,36,38,42,43] é eficiente na 

extração do urânio, pois, como se pode ver na Tabela 7, ele obteve um alto valor 

de D para esse metal e baixos valores de D para o restante dos analitos.  

  

 Outro extratante que se mostrou muito eficiente foi o PC88A, o qual a 

literatura pouco cita para a extração do urânio em presença de fosfato [26]. Seu 
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desempenho se mostrou superior ao do DEHPA. O TOPO, apesar de bastante 

citado na literatura [36,37,38,43] como eficiente na extração do urânio, teve seu 

desempenho bem inferior ao do DEHPA e do PC88A. Apesar do D ter aumentado 

comparando-se TOPO 5% e TOPO 40% em querosene, esse aumento de 

concentração também levou ao aumento do D para o ácido fosfórico. 

 

 A Alamina 336 não foi eficiente para a extração do urânio, como pode-se 

verificar na Tabela 7, apesar de ser citada na literatura [28] como extratante para 

o urânio. Comparando-se o resultado experimental da Alamina com os resultados 

obtidos na literatura para o Aliquat 336 (sal quaternário de amônio) na extração do 

urânio em meio de fosfato [26], ambos tiveram o mesmo comportamento e sua 

ineficiência pode ser explicado pelo meio altamente ácido e a baixa concentração 

do extratante. 

 

 Diante desses resultados, as misturas sinergísticas testadas foram uma 

combinação de DEHPA com PC88A ou TOPO. As análises na fase aquosa antes 

e após a extração permitiram obter os valores de D listados na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Valores do coeficiente de distribuição para os metais e o ácido fosfórico 

do colofanito após a extração por diferentes misturas sinergísticas de extratantes 

em querosene. 

Extratante DU DTh DFe DH3PO4 

DPC 4020* 7,824 0,846 0,515 0,066 

DPC 4040 23,386 0,584 0,656 0,100 

DPC 2040 10,603 0,714 0,503 0,092 

DTO 4005 202,040 0,955 0,347 0,095 

DTO 4010 27,116 0,718 0,413 0,062 

DTO 4020 66,707 0,809 0,496 0,101 

DTO 4040 15,669 1,015 0,468 0,136 

*Esta notação significa DEHPA 40% vol. + PC88A 20% vol. em querosene (TO = 

TOPO). 
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O sistema DEHPA-TOPO provou ser o mais promissor e por isso vem 

sendo empregado em algumas plantas comerciais [35]. As vantagens relatadas 

para esse sistema são a estabilidade da combinação de extratantes em acidez 

elevada e em contato com soluções de carbonatos usadas para reextração e 

obtenção de produtos de urânio com alta pureza. 

 

Na planta piloto de produção de ácido fosfórico da rocha fosfática de Itataia 

testada, era utilizada a combinação DEHPA 0,5 mol L-1/TOPO 0,25 mol L-1 para a 

extração do urânio [42]. A diferença em relação aos resultados da Tabela 7 é a 

proporção relativa entre eles: uma relação DEHPA-TOPO 8:1 (D = 202,040) tem 

desempenho cerca de 3 vezes melhor que a mistura 2:1 (D = 66,707). 

 

Dentre os sistemas testados, o sistema DTO 4005 foi o mais eficiente 

dentre todas as combinações de extratantes empregadas. Obteve-se um valor de 

D muito elevado para o urânio (D = 202,040). Dentre os sistemas DEHPA-PC88A, 

o mais eficiente foi o DPC 4040, cujo desempenho é nitidamente inferior ao da 

maioria das misturas DEHPA-TOPO.  

 

4.2) A etapa de reextração do urânio da fase orgânica 

 

 Na etapa de reextração do urânio dos sistemas DTO 4005 e DPC 4040 

com NH4OH 50% vol. (em um único estágio) os espectros de varredura de 

WDXRF (Figuras 14 e 15) do precipitado formado imediatamente no processo 

(FAB – Figura 9) contêm picos de baixa intensidade referentes ao ferro, enquanto 

que os de urânio são bastante proeminentes. Não há diferença significativa entre 

os espectros dos precipitados dos dois sistemas de extratantes. Th e outros 

elementos presentes na lixívia do colofanito não foram identificados ou se 

encontram como traços apenas. 

 

Pode-se verificar pelos espectros de varredura (Figuras 16 e 17) dos 

precipitados coagulados a quente a presença eminente do ferro. O urânio já havia 

sido separado no momento do isolamento do primeiro precipitado. Portanto, vale 
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a pena isolar o primeiro precipitado ao invés de aquecer para coagular os sólidos 

suspensos, pois acarretará numa maior contaminação do urânio pelo ferro, ainda 

que isso implique numa etapa adicional de filtração. 

 

 

 

 

Figura 14: Espectro da varredura do precipitado inicial da reextração do sistema 

DPC 4040 por NH4OH 50% vol. 
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Figura 15: Espectro de varredura do precipitado inicial da reextração do sistema 

DTO 4005 por NH4OH 50% vol. 

 

 

Figura 16: Espectro de varredura do precipitado coagulado à quente, após 

reextração do urânio do sistema DPC 4040 por NH4OH 50% vol. 
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Figura 17: Espectro de varredura do precipitado coagulado à quente, após 

reextração do urânio do sistema DTO 4005 por NH4OH 50% vol. 

 

 Quando do emprego de (NH4)2CO3 15% p/v como meio de reextração, o 

sistema DPC 4040 não acusou formação de precipitado, nem mesmo após 

aquecimento para coagular algum eventual sólido disperso. Após neutralização e 

precipitação da FAC (Figura 9) resultante da reextração, com NaOH 5,0 mol L-1, a 

análise por WDXRF (Figura 18) aponta grande quantidade de ferro conjuntamente 

com o urânio, resultado insatisfatório em termos de obtenção de um produto final 

de urânio de alta pureza. Isso pode ser explicado devido à baixa força iônica que 

este carbonato possui e o forte complexo formado de ferro com o extratante. O 

carbonato de amônio não tem força iônica suficiente para deslocar o ferro no 

sentido da precipitação para este sistema de extratantes.    

 

Com o sistema DTO 4005, a reextração com (NH4)2CO3 15% p/v foi muito 

favorável. Houve formação de precipitado marrom durante a reextração. Pode-se 

observar que, pelo seu espectro de varredura (Figura 19), ele contém 

praticamente ferro. 
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A FAC resultante da filtração ficou com uma coloração amarela brilhante, 

característico de soluções de urânio (VI) [UO2
2+]. Esta fase foi dividida em duas 

partes. Na primeira tentou-se precipitar o urânio com NH4OH 15 mol L-1, mas 

nada ocorreu. Na segunda a precipitação foi tentada com NaOH 5,0 mol L-1 e 

houve formação de precipitado com coloração amarela. Em seu espectro de 

varredura (Figura 20) os picos relativos do urânio tinham forte intensidade. A FO 

foi contatada mais uma vez com solução de (NH4)2CO3 15% p/v para verificar se 

ainda havia algum urânio restante. Essa nova FA foi tratada com NaOH 5,0 mol L-

1. O espectro resultante (Figura 21) mostra que só havia ferro na FO após a  

primeira reextração, ou seja, o urânio foi quantitativamente extraído no primeiro 

estágio.  A não precipitação do urânio com NH4OH e a precipitação deste com 

NaOH é explicada pelo fato do pH do hidróxido de sódio ser maior que 12, 

enquanto o pH do hidróxido de amônio fica na faixa entre 11 e 12. Os complexos 

de carbonatos de urânio são pouco estáveis em pH < 7 e pH > 12 [45]. 

 

 

 

 

Figura 18: Espectro de varredura do sistema DPC 4040 após reextração com 

(NH4)2CO3 15% p/v e precipitação com NaOH 5,0 mol L-1. 
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Figura 19: Espectro de varredura do precipitado formado durante a reextração do 

sistema DTO 4005 com (NH4)2CO3 15% p/v. 

 

Figura 20: Espectro de varredura do precipitado formado com NaOH 5,0 mol L-1 

após reextração do sistema DTO 4005 com (NH4)2CO3 15% p/v e isolamento do 

1o precipitado. 
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Figura 21: Espectro de varredura do sistema DTO 4005 após 2ª reextração com 

(NH4)2CO3 15% p/v e precipitação com NaOH 5,0 mol L-1. 

 

 Nos ensaios de reextração empregando Na2CO3 15% p/v, no sistema DPC 

4040, durante o processo, houve formação de precipitado com coloração marrom 

intensa (FAD – Figura 9). A análise deste precipitado (Figura 22) mostra somente 

ferro. 

 

 O tratamento da FAD com NH4OH não foi favorável, pois o precipitado 

continha apenas ferro (Figura 23), pois a solução de hidróxido de amônio está 

numa faixa de pH abaixo da necessária para que haja o deslocamento do urânio 

do complexo formado com o carbonato [45]. Na precipitação com NaOH obteve-

se um ótimo resultado, precipitando uma grande quantidade de urânio em relação 

ao ferro, que co-precipita em menor quantidade, em um único estágio de 

reextração como pode-se verificar no espectro da Figura 24. 
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Figura 22: Espectro de varredura do precipitado formado durante a reextração do 

sistema DPC 4040 com Na2CO3 15% p/v. 

 

 No ensaio de reextração empregando Na2CO3, no sistema DTO 4005, 

obteve-se um precipitado junto com a solução amarela resultante. Nesse 

precipitado verifica-se grande quantidade de ferro e ítrio, e uma pequena 

quantidade de urânio como pode ser observado na Figura 25. Após um certo 

tempo (poucos minutos) um precipitado continuou a se formar em bastante 

quantidade, e a análise deste mostra que havia, praticamente, só urânio (Figura 

26). Isso, provavelmente, se deve ao fato da solução de carbonato de sódio 

possuir uma grande força iônica, além de ter pH elevado, facilitando a reextração 

do urânio seguido de sua precipitação [45]. No filtrado foi feito um teste de 

precipitação com NH4OH 15 mol L-1, e o resultado nos mostra eminente presença 

de ferro e, apenas, traços de urânio (Figura 27). 
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Figura 23: Espectro de varredura do sistema DPC 4040 após reextração com 

Na2CO3 15% p/v e precipitação com NH4OH 15 mol L-1. 
 

 

Figura 24: Espectro de varredura do sistema DPC 4040 após reextração com 

Na2CO3 15% p/v e precipitação com NaOH 5,0 mol L-1. 
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Figura 25: Espectro de varredura do precipitado formado durante a reextração do 

sistema DTO 4005 com Na2CO3 15% p/v. 

 

 

 

Figura 26: Espectro de varredura do 2º precipitado formado durante a reextração 

do sistema DTO 4005 com Na2CO3 15% p/v. 
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Figura 27: Espectro de varredura do sistema DTO 4005 após reextração com 

Na2CO3 15% p/v e precipitação com NH4OH 15 mol L-1. 

 

4.3) Ensaio de extração do tório da fase aquosa 

 

 Recorda-se que o ensaio de extração do tório da fase aquosa após o 

processo de extração do urânio foi feito contatando-se a FA1 com TOPO 0,1% vol. 

em ciclo-hexano, numa relação FA/FO = 5:1. 

 

 No rafinado após emprego do sistema DPC 4040, o ensaio de extração do 

tório mostrou-se promissor para a separação deste metal, como podemos verificar 

no espectro de varredura da fase aquosa (FAA) obtida (Figura 28); houve uma 

significativa redução do tório e traços de urânio no espectro. Isso pode ser 

explicado devido ao fato da concentração do urânio na FA1 antes da extração do 

tório, estar numa relação máxima de 1:1 de concentração com o tório, o que ajuda 

na extração do metal, pois pela literatura [44], o tório é extraído preferencialmente 

pelo TOPO até relação de concentração de 1:4 com o urânio.   
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Figura 28: Espectro de varredura da FAA (sem urânio) após extração do tório com 

TOPO 0,1% vol. em ciclo-hexano no sistema DPC 4040. 

  

Após a extração tentou-se fazer um ensaio de reextração do tório da FO 

com ácido oxálico 5% p/v, mas o espectro de análise quantitativa de WDXRF não 

permitiu concluir com certeza se o processo foi efetivo, pois a concentração de 

tório estava abaixo do limite de detecção da curva analítica do WDXRF para tório, 

mesmo após concentração da amostra por evaporação da solução a, 

aproximadamente, ¼ do volume inicial. O mesmo se pode dizer do método 

espectrofotométrico empregado na análise do tório. 

 

 O ensaio de extração do tório no rafinado após uso do sistema DTO 4005 

para o urânio mostrou-se igualmente eficiente, havendo uma alta remoção deste 

da fase aquosa (FA1), como no caso anterior (Figura 29). 
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Figura 29: Espectro de varredura da FAA (sem urânio) após extração do tório com 

TOPO 0,1% vol. em ciclo-hexano no sistema DTO 4005. 

 

 

4.4) Resíduo final do processo 

 

 Após todos os ensaios realizados de extração e reextração do urânio e 

extração do tório, o resíduo não deve conter elementos radioativos em sua 

composição, estando pronto para a próxima etapa de estudo da extração do ácido 

fosfórico, que é o processamento do efluente aquoso final desse processo. 

 

  O resíduo final do processamento, sem o ácido fosfórico e os elementos 

radioativos, deve ser submetido a uma medida de radioatividade para que este, 

caso esteja em condições, possa ser co-processado por indústrias cimenteiras de 

acordo com a resolução no 264 do CONAMA [46] que fala sobre co-

processamento de resíduos para a fabricação de cimento. De acordo com as 

varreduras das Figuras 28 e 29, o ferro é o principal elemento presente, seguido 
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do manganês. Elementos tóxicos como Pb, As e Cd não estão presentes ou estão 

em quantidades mínimas em solução. 

  

Foi feito um monitoramento na FAA (resultante da extração do tório), no 

laboratório de radioproteção do IEN, com um detector tipo Geiger-Muller com 

sonda pancake. O monitoramento foi feito na panqueca de amostragem do 

WDXRF pipetando-se 200 µL da FAA. O resultado obtido foi de 100 cpm 

(contagens por minuto) que, fazendo as devidas conversões de medidas, equivale 

a 1,67 Bq (Bequerel), ou seja, resultado similar à radiação de fundo ou natural. De 

acordo com a Norma CNEN-NE 6.05 [47] que fala de gerência de rejeitos 

radioativos, o estabelecido permite um limite de, no máximo, 3,7x107 Bq m-3 para 

o urânio natural e 2,2x106 Bq m-3 para o tório natural em rejeitos líquidos solúveis. 

Na FAA monitorada o resultado para 200 µL foi 8,4x106 Bq m-3. Com esse 

resultado, o resíduo gerado em todo o processo (considerando a extração do 

urânio, do tório e do ácido fosfórico) pode ser neutralizado com hidróxido de 

sódio, precipitando, assim, os metais que irão para co-processamento em 

indústrias cimenteiras, e o resíduo aquoso tratado pode ser descartado em corpo 

receptor, não causando risco de contaminação por radiação, uma vez satisfeitas 

as exigências da Resolução 357 do CONAMA [48] para águas de classe VIII 

(salinas). 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 O objetivo do presente trabalho foi estudar possíveis extratantes e as 

combinações entre eles, para a extração do urânio contido no minério colofanito 

da Jazida de Itataia, no Ceará. 

 

 Esse objetivo foi atingido, e os resultados obtidos são, por um lado, 

bastante semelhantes aos já encontrados na literatura, enquanto outros são 

particularmente novos, como no caso do uso do PC88A como extratante para o 

urânio em meio de fosfato. 

 

 Pôde-se observar que o emprego de DEHPA 40% vol. e de PC88A 40% 

vol. como extratantes isolados foram bem eficientes na extração do urânio em 

apenas 1 estágio com FA/FO = 1. Já o TOPO, muito citado na literatura, não se 

mostrou adequado ao processo quando utilizado isoladamente. 

 

 Para os sistemas binários de extratantes testados o sistema DTO 4005 foi 

o mais eficiente das combinações DEHPA/TOPO testadas obtendo um valor de D 

bem elevado para o urânio. Esse resultado vem confirmar dados colhidos na 

literatura onde a mistura DEHPA/TOPO é muito utlizada para a extração do 

urânio. Na realidade, esse resultado torna o processo mais viável 

economicamente, visto que a proporção utilizada de DEHPA em relação ao TOPO 

é de 8:1 vol./vol., enquanto a proporção já testada em planta piloto de extração do 

urânio de Itataia foi de 0,5 mol L-1 de DEHPA / 0,25 mol L-1 TOPO [39,42], ou seja, 

uma proporção de apenas 2:1 vol./vol.. O TOPO é um extratante relativamente 

caro quando comparado ao DEHPA e ao PC88A. 

 

 Outra mistura sinergística com um resultado bem favorável foi a DPC 4040. 

Apesar desta ter sido bem inferior aos resultados para as combinações de 

DEHPA/TOPO, ela se torna favorável por se tratar de dois extratantes 

relativamente baratos e acessíveis. Considerando que a extração foi feita em 

apenas 1 estágio e numa relação de fases FA/FO = 1, sugere-se que este ensaio 
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seja testado com diferentes números de estágios e relação de fases. Esta, talvez, 

seja uma boa opção para a proposição de novos processos com custo 

competitivo em relação às rotas comerciais atualmente empregadas. 

 

 Na etapa de reextração do urânio com NH4OH 50% vol. o resultado obtido 

foi bem favorável visto que o precipitado imediatamente formado na reextração 

contém todo o urânio, em ambos os sistemas. Não é aconselhado o aquecimento 

antes de separar o primeiro precipitado para coagular os sólidos suspensos, 

porque isso contaminaria o urânio com ferro. Sugere-se que se faça uma segunda 

reextração com NH4OH a fim de certificar que todo o urânio tenha sido removido 

da fase orgânica. 

 

 Na reextração feita com (NH4)2CO3 15% p/v, para o sistema DPC 4040 o 

resultado foi insatisfatório em termos de obtenção de um produto final de urânio 

de alta pureza, visto que o ferro precipitou conjuntamente com o urânio e em 

grande quantidade. Isso se deve, provavelmente, à baixa força iônica deste 

reextratante frente ao sistema de extratante utilizado, o que permitiu a remoção 

do ferro da fase orgânica, mas sem precipitá-lo. Para o sistema DTO 4005 este 

meio reextratante foi favorável porque o urânio foi totalmente reextraído em 

apenas 1 estágio, ao mesmo tempo em que o ferro precipitou diretamente. O 

urânio só foi precipitado mediante solução de NaOH 5,0 mol L-1. São necessários 

estudos mais aprofundados para se compreender a diferença do comportamento 

do ferro na reextração com (NH4)2CO3 segundo o sistema de extratantes utilizado 

para o urânio. 

 

 O Na2CO3 15% p/v como solução reextratante foi favorável para o sistema 

DPC 4040, pois boa parte do ferro precipita diretamente e o urânio se mantém em 

solução sendo totalmente precipitado com solução de NaOH 5,0 mol L-1. No 

sistema DTO 4005, uma pequena parte do urânio co-precipita juntamente com o 

ferro, precipitando em grande quantidade logo após. Isso não é favorável devido à 

perda do urânio neste primeiro sólido, e a dificuldade de controlar a precipitação 

do urânio restante. Essa diferença de comportamento do urânio em relação 
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àquele quando do emprego do sistema DPC 4040 indica que a força iônica deste 

reextratante é maior do que o outro empregado, conseguindo deslocar o ferro 

para a precipitação e precipitar o urânio logo em seguida devido ao elevado pH do 

meio. A estabilidade do complexo de urânio com carbonato é quebrada em pH 

acima de 12 [45], o que é conseguido quando do emprego de solução de base 

forte (NaOH). Há a necessidade de estudos complementares para esclarecer 

melhor esse resultado, em especial variar a concentração de Na2CO3 na solução 

de reextração.  

 

 Num teste preliminar para a extração do tório do rafinado com TOPO, após 

a extração do urânio, o resultado foi satisfatório para ambos os sistemas, pois a 

FAA não apresentava este elemento em quantidade identificável. Sugere-se um 

estudo mais profundo, variando-se concentração de TOPO, relação de fases, e 

número de estágios além de otimizar a etapa de reextração. O TOPO pode ser 

um extratante promissor para a extração do tório do colofanito. 
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