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o ~rocessamento consistiu na extração do
uranio contido na lixlvia mineral por uma
alquil-amina diluida em diluente inerte, 8ft
condições de vazões controladas.para a quase
total extração do urânio.

Resumo,
O trabalho tem por objetivo comparar os
sistemas das soluções de amônia/sulfato de
amônio e cloreto de sódio na reextração do
urânio contido em solventes orgânicos em
processos de separação liquido/liquido.

Na etapa de reextração foram testados os
sistemas amónia/sulfato de amônio.. e cloreto
de sódio, com rendimentos 21~bais
superiores a 99% na produçao dO diQZanato.
de amônio (DUA) com teores de 86% o3o8 e
0,01% Na no primeiro sisteaa- .de 83\ o3o8 e
0,31% Na.quando utiJ.izando cloreto de
sódio.
·

Apresentam-se os resultados dos estudos
realizados com uma lixlvia mineral
sulfúrica analisando 0,55 g de u o8 /t, a_
nlvel de bancada e piloto, para 3a Obtençao
de concentrado de urânio dentro das
especificações comerciais para a etapa de
conversão.

Destaca-se ainda, no sistema.amónia/sulfato
de amónio, um menor consumo de· reag~ntes.

1. Introdução
Atualmente, os principais objetivos dos
estudos de desenvolvimento de processos para
o tratamento hidrometalúrgico de minérios de,
urânio se caracterizam pelaprodução de
-concentrados de urânio com teores mais
elevados, maiores rendimentos~ diminuição de
consumo de reagentes empregados e eliminação
de elementos contaminantes que prejudicam o
fluxograma operacional dos processos
estabelecidos.
Neste particular, a etapa de extração por
solventes tem sido objeto de intensivos
estudos através do emprego de diferentes
solventes e agentes reextratantes.

o urânio em soluções sulfúricas encontra-se,
em sua·maioria, na forma de uo 2 (so >;4,
4
sendo facilmente extraido por alquil-aminas
dilu!das em querosene através da seguinte
reaçao:
-4
.
-2·
2 <R:JNH> 2so 4 + uo2 (so 4>3 ~ <R:JNH> 4 uo2 (so4 >3 + so
4
é levada a efeito
por uma solução de NaCl acidulada a pH = 1,0
com ácido sulfúrico segundo a reação:
-4
(R:JNH) uo (SO ) + 4 Cl :;::=. 4R:JNH Cl + uo2 (SO 4) 3
4 2 43

.A reextração, normalmente,

ou através de vma solução de a~ônia/sulfato
de amônio de acordo com a reaçao abaixo:
.

.

(R:3NH) 4

-

.

-~

uo2 (SO4) 3 + 40H ;::!!:4R:3N + uo 2 (SO4) 3

+4

No caso especifico deste trabalho
apresentam-se os resultados no processamento
de uma lixivia mineral sulfúrica
proveniente do-tratamento qulmico de minério
de propriedade das Empresas Nucleares
Brasileiras S/A - NUCLEBRAS, quando dos
estudos de reextração com cloreto de sÓdio e
amônia/sulfato de amônio.

2. Estudos realizados
Os estudos consistiram na produção de
lixivia mineral sulfúrica'a partir de
minério em escala piloto, seguindo-se de
estudos de caracterização de lixivia,
ensaios de bancada para determinação
da
isoterma de extração e ~nsaios continuos de
concentração qulmica pcir extração com
solventes, alternando-se a etapa de
reextração com sistema amônia/sulfato de
amônio e cloreto de sÓd~à .•

f.1. Caracterizaçãoda amostra.
A lixivia mineral sulfúrica.para a .
realização do! e11tudos ~e concentração
quimic~ do uranio atraves de extraçao .por
solventes foi proveniente do processamento .
continuo (600 kg/h de minê~io) de amostra de 1
minério de propriedade das Empresas
Nucleares Brasileiras S/A - NOCLEBRAs.
O ensaio foi real'izado.na unidade piloto do
Laboratório de Processos em Poços de C~ldas,
segundo o fluxograma apresentªdo na figura

~O
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lriGORA 2 - Isoterma de extração
ro

01, e a caracterização quimica da 1ixivla
produzida foi a seguinte:
U308
Si0 2
Al 2 03
pH
s.s.
Fem
'FIGURA

=

0,55 g/1
0,60 g/1
0,54 g/1
1,0
lOppm
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=
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1 - Tratamento qu!mico do minério
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terciária de cadeia longa (Alamina 336)
dilulda para 0,12 molar em querosene e este
diluente inerte contendo 3,5% (v/v) de
tridecanol como modificante.
lU .lEITO

A etapa de .extração foi processada em 03
estágios de misturadores/decantadores em
contracorrente usando-se uma relação de
vazões orgânico/aquoso de l/12,7.

2.2. Estudos de extraçãoem bancada
Os estudos de bancada tiveram o objetivo de
levantar os pontos da curva de equilibrio do
urânio e estabelecer as condições de
operação para a unidade continua de extração
por solventes, defin·indo-se a relação
orgânico/aquoso (O/A) e o número de estágios
teóricos.
Os ensaios foram realizados segundo a
metodologia convencional de preparação de
'isotermas de equilíbrio. As fases foram
contactadas em uma ampola de vidro graduada,
por ·1m periodo de tempo suficiente para que
fosse alcançado o equilibrio quimico do
sistema.

A caracterização química do reextrato obtido
foi a seguinte:

=

20,5 g/t,
130
g/R,
0,005g/t,

0,02 g/1.
0,005 g/.t
0,002 g/R,

A precipitação do urânio foi realizada
através da adição de amónia, objetivando-se
produzir o concentrado de urânio n~ forma
de diuranato, em sistema continuo em dois
estágios em série com rendimento de
precipitação de 99,99%.

A fase orgânica utilizada foi uma solução
de 0,12 M de Alamina 336 em querosene, em
temperatura ambiente, tendo-se obtido os
resultados representados na curva de
equillbrio da figura 02.

o precipitado obtido após filtração e
secagem forneceu a seguinte composição:

.2.3. Extração I reextração I precipitação
do uranio (amônia I sulfato amônio)
1

O ensaio realizado apresentou o efluente
aquoso analisando lppm de U30s, com fase
orgânica carregada contendo '7~0 g de u 08 /.t.
3
Após a lavagem da fase orgânica com âgua
acidulada a pH = 1,5 para eliminação de
algumas impurezas, a reextração foi
conduzida com solução 1,2 M de sulfato de
àmónio em 04 estágios de
misturadores/
decantadores em contracorrente, com relação
de vazões orgânico/aquoso de 3/1 e
adicionando-se amónia em cada um dos
lestágios para controle de reextração.

A recuperação do~ valores de urânio contidos
na lixiv!a mineral sulfúrica através do
método de utilização de solução de sulfato
de amónio na etapa de reextração foi
processada em3escala continua (2 i. /h) e
piloto (0,8 m /h), segundo o fluxograma da
figura 03.
A fase orgânica para a extJ;"ação
liquido/
liquido do urânio era constitulda de amina
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U308
'V205
Po=4
Mo

o

86%
0,001%
0,02%
0,002%

s04
Fe
N~

zro 2

=

3,80%
0,02%
0,01%
0,01%

consumo dos principais reagentes
utilizados no processamento, tendo por base
i produção de 1 kg de u o , foi o seguinte:
3 8
amónia
ácido sulfúrico =

4

4

FIGURA

A caracterização qu!mica do reextrato
a seguinte:

3 - Remiperação do Urânio (Sol.
(NH ) so )
4 2 4
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0,05 g/t
0,07 g/t,
0,03 g/t

O precipitado obtido após espessamento,
repolpagem com solução de sulfato de amónio,
filtração e secagem apresentou a seguinte
composição:

:

I

34,8 g/t
g/t,
40
0,03g/t
g/i
27

foi.

I
I

U308
V205

I

I
I
______ JI

po=4

Mo

=
=
=
=

so~

83%
0,001%
0,028%
0,002%

Fe
Na
zro 2

=
=

3,89%
O,l211i
0,31%
0,01%

Em relação ao consumo de reagentes,
dados foram os seguirttes:
cloreto de sódio
sulfato de amónio
amônia
ácido sulfúrico

=

=

=

=

2,0
0,2
0,3
0,2

os

11

n

2.4. Extração I reextração I precipitação
do urânio (cloreto de sódio)

3. Análise e conclusões

O ~rocessamento da lix!via sulfúrica de
uranio, segundo o fluxograma apresentado na
figura 04, foi levado a efeito, até a etapa
de reextração, de modo idêntico ao sistema
anterior.

Os resultados dos estudos de processo até
agora realizados com lix!vias minerais
sulfúricas portadoras de urânio,
utilizando-se sulfato de amônio na etapa de
reextração, permitem apresentar as
seguintes conclusões:

Para a reextração utilizou-se uma solução
1,2 M de cloreto de sódio em OS estágios de
misturadores/decantadores em
contracorrente, com uma relação de vazões
orgânico/aquoso de 5/1.

- o processo estabelecido fornece uma
recuperação global superior a 99%,
caracterizada pela presença de lppm de Ua08
no refinado aquoso (lix!via esgotada) apõs
extração com solvente.

FIGURA

4
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Recuperação do urânio (Sol.NaCR.)
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- A utilização do sulfato de amónio na
etapa de reextração do urânio forneceu um
produto final (concentrado de urânio) com
caracter!sticas superiores, e praticamente
isento de sódio (0,01%).
- A presenxa de sulfato de amónio em
j
substituiçao ao cloreto de sódio elimina, no
fluxograma de processo,a etapa de
repolpagem do concentrado, necessária para
diminuir o teor de sódio, conforme
comparação entre as figuras 03 e 04.
- A ausência do !on cloreto no fluxograma
favorece o processamento pelos efeitos
deletérios que pode provocar.
- Finalmente, embora com custo unitário
superior ao cloreto de sódio, a presença
do sulfato de amônio favorece os custos
globais do processo pela sua quase total
recirculação na extração e menor consumo de
amônia na precipitação.
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