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A formação de emulsão estável é um dos grandes problemas em plantas de extração por solventes. Esta pode ser 
causada por vários fatores, como: características químicas e tisicas do licor de alimentação, propriedades do 
solvente, tipo de agitação, etc. A única planta de produção de concentrado de urânio em operação no Brasil no 
momento, encontra-se em Caetité, BA. Essa planta, uma das unidades da Indústrias Nucleares do Brasil S/A -
INB, é responsável pela produção de cerca de 450 toneladas de "yellow cake" por ano, o que corresponde a 
aproximadamente 400 toneladas de óxido de urânio (U30 x)/ano. Devido à grande escassez de água na região de 
Caetité, toda a água utilizada no beneficiamento do urânio é recirculada no processo. A recirculação da água tem 
provocado alterações constantes na composição do licor que alimenta a etapa de extração por solventes, 
principalmente com relação à concentração de sulfato. Com o decorrer de alguns ciclos de recirculação da água, 
observou-se uma queda no rendimento do processo, seguido de formação de emulsão estável na fase orgânica na 
etapa de extração do urânio . Neste estudo é apresentado uma caracterização minuciosa dos fluxos do processo, a 
saber: licor sulfúrico, rafinado, filtrado da precipitação do diuranato de amônio - (NH4) 2U20 7 ("yellow cake"), 
orgânico carregado, orgânico esgotado e emulsão. Apresenta-se, também, alguns tipos de tratamento desses 
efluentes, como redução do teor de sulfato no rafinado, com conseqüente redução deste no licor e regeneração do 
orgânico esgotado. A partir deste estudo, foi possível identificar as causas da formação de emulsão na fase 
orgânica no processo de produção de urânio da Unidade de Caetité, bem como as formas de evitar esta formação. 
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INTRODUÇÃO 

A Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB vem produzindo concentrado de urânio desde 1982 . A 

primeira unidade industrial de produção desse concentrado foi implantada em Caldas - MG. O processo 

utilizado naquela unidade, com sucesso, durante I O anos, é semelhante ao utili zado na unidade de Caetité-BA, 

denominada Unidade de Concentrado de Urünio- URA. Este processo consta das etapas de lixiviação su lfúrica 

do minério, extração do urânio com o extratante "Aiaminc 336®", reextração do uránio com cloreto de sódio 

(NaCI) e precipitação do diuranato de amónio ((NH.4)2U20 7) mediante adição de hidróxido de amônio (NH~OH) 

no reextrato. 

As duas principais diferenças entre o processo de Caldas c o de Caetité são: (I) utilização da técnica de 

lixiviação de pilhas estáticas de minério britado em substituição à lixiviação em tanques com agitação de polpa 

de minério; (2) recirculação da água de processo. Como em Caldas não existia o problema de escassez de água, 

os efluentes aquosos, após tratados e monitorados, eram liberados para o ambiente. Ao contrário, em Caetité, 

existe um problema sério de escassez de água. Isso levou a INB a modificar o projeto na URA, de forma a 

consumir menos água, fazendo com que toda água do processo fosse recirculada. Desta forma, o efluente aquoso 

da etapa de extração (rafinado ), contendo alto teor de sulfato, mais parte do filtrado da precipitação do 

(NH4)2U20 7 (solução de NaCI) são utilizados no preparo da solução sulfúrica usada na lixiviação do minério. 

Durante o primeiro ano de operação, a planta funcionou como o esperado. Porém, com os ciclos de 

recirculação da água, o aumento da salinidade do licor sulfúrico começou a comprometer o rendimento de 

produção de concentrado de urânio, além da formação de emulsão estável na fase orgánica na etapa de extração 

do urânio. 

PROCESSO DA INB/URA 

No processo de produção de concentrado de urânio adotado pela INB, o uránio contido no minério na 

forma de U03 é lixiviado com solução sulfúrica conforme reação indicada pela equação (I). 

UOJ(s) + 2H+(aq) + 3SO/(aqJ = [U02(S04)3((aqJ + HzO(I> (I) 

O urânio presente no licor na forma do complexo trissulfatouranilato (Vl) é separado das demais espécies 

químicas por extração por solventes, usando como extratante uma amina terciária de cadeia longa (Alamine 

336®) na forma de cloreto. A etapa de extração é representada pela equação (2). 

4R3NHCl(orgJ + [U02(S04)J((aq) = (R3NH4)4U02(S04h(org) + 4Cr<aq) (2) 

Conforme projeto da URA, a fase aquosa, efluente da etapa de extração do urânio, é recirculada para a etapa de 

lixiviação do minério . A reextração do urânio para uma fase aquosa, onde este possa ser precipitado na forma do 

sal diuranato de amônio (DUA), é realizado pela contactação da fase orgânica, contendo o urânio, com uma 

solução de cloreto de sódio (Eq. 3). 

(R3NH4)4UOz(S04)J(org) + 4(Na+Cr)(aq) 4R3NHCl<orgJ + [U02(S04)J(<aql + 4Na '"<aql (3) 
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Após a etapa de reextração , a fase orgánica, na forma de cloreto e isenta de urânio, é recirculada para a etapa de 

cxtração e o urünio presente no rcextrato aquoso é precipitado como diuranato de amônio, mediante adição de 

hidróxido de amônio, conforme equação ( 4 ). 

(4) 

PARTE EXPERIMENTAL 

A caracterização química das amostras foi reali zada por análise qualitativa por fluorescência de raios-X e, 

análise quantitativa por espectrofotometria de absorção atômica, fotometria de chama e gravimetria. Os ensaios 

de laboratório de regeneração do solvente, precipitação do sulfato e extração do urânio foram realizados em 

bequer, com agitação mecânica. Os ensaios de floculação dos sólidos em suspensão foram realizados em proveta 

de I 000 mL. Todos os experimentos foram realizados a temperatura de 25 ± I °C 

REAGENTES 

As soluções orgânicas, o licor sulfúrico e o rafinado foram fornecidos pela lNB. O licor sulfúrico é 

proveniente da etapa de lixiviação do minério de urânio e o rafinado é o efluente aquoso após extração do urânio. 

A fase orgânica é constituída de Alamine 336® (0, 15 moi/L) e tridecanol (3 %), utilizado como modificador, 

diluídos em querosene purificado. A Alamine 336® e o tridecanol foram fornecidos pela Cognis do Brasil Ltda. 

O querosene purificado foi fornecido pela Petrobrás Distribuidora S/ A. Os floculantes Poliox WSR 30 I® e F II® 

foram fornecidos pela Dow Chemical S/ A e GEBetz S/ A respectivamente. Os demais reagentes utilizados foram 

de grau P.A. e as respectivas soluções preparadas com água destilada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O problema de formação de emulsões estáveis com evolução para formação de "cruds" é comum em 

operações de extração por solventes em indústrias de mineração. Esse fenômeno físico/químico pode significar 

perda excessiva de solvente no circuito, afetando negativamente os custos operacionais. Os principais fatores que 

contribuem para a formação de emulsão são: tipo de minério, composição do licor, composição do solvente, 

presença de outros constituintes orgânicos, projeto e tipo de agitação (Ritcey, 1980, 1982, 200 I; Menacho, 

1994). 

Com o objetivo de identificar as causas da formação de emulsão estável no processo de produção de 

concentrado de urânio da INB/URA, foi realizado uma caracterização química minuciosa dos fluxos do 

processo, quais sejam: licor sulfúrico proveniente da etapa de lixiviação do minério, efluente aquoso da etapa de 

extraçào (rafinado) , orgânico carregado, orgânico esgotado, emulsão, filtrado do DUA, água de processo e do 

sólido em suspensão observado no licor sulfúrico. Os resultados obtidos estão apresentados nas Tabelas 01 e 02. 
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Tabela 01- Analise qualitativa por fluorescência de raios-X 

Amostra Elementos detectados 

Licor S, Cl, AI, Ca, Mg. K,U, Fe, Ti 

Rafinado S, C l, AI, Ca. Mg, K, fc, Ti 

Orgá nico carregado U, S, fc, Si, Ti , r 
Orgánico esgotado U. S i. C!, S, Ti , Fc. I' 

Emulsão Si, AI, S, Mg, U, Ti, Fc, r. TR 

Filtrado do DUA C!, S, Ca, K 

Água de processo Ca,CI, K 
- ----·---

Tabela 02- Analise quantitativa dos principais elementos detectados. 

Amostra/teor 
Espécie Licor Rafinado oc(l> OE12> Emulsão Filtrado Água ss0 > 

(g/L) (g/L) (g/L) (g/L) (%) (g/L) (g/L) ('Yo) I 

U30s I ,80 0,006 4,20 0,1 2,05 < 0,001 < O,OOI 3,16 

SO/ 84,0 82,1 10,4 < 0,05 11,2 76,0 < 0,01 12, 1 

Si02 0,90 0,92 0,05 < 0,05 7,00 <0,02 < 0,02 23,0 

fe 6,40 6,40 0,007 < 0,005 0,59 < 0,001 < 0,001 6,24 . 

Mg 2,82 2,80 0,61 0,26 0,50 0,10 <0,001 0,14 I 

C a <0,001 <0,001 1,90 1,9 1 0,29 0,09 0,07 3,42 
I 
I 
I 

c r 3,79 4,00 2,34 5,40 1,50 15,3 0,26 0,32 

Na 3,50 3,95 < 0,0 1 O,OI 0,42 3 1,0 0,05 0,57 

K 0,08 0,08 < 0,01 <0,01 O, I I 0,03 0,02 0,58 

Ti - - - - < 0,1 - - 6,6 
p - - - - <O, I - - 3,35 

Zr - - - - - - - 0,41 
ss<J> 0,09 - - - - - - -
pH 1,2 1,2 - - - 8,0 6,5 -

O>oc = Orgánico carregado; moE =Orgâ nico esgotado; !3>ss =Sólidos cm suspensão 

Pela caracterização química dos flu xos, pode-se observar na emulsão, elevados teores de sílica e de 

sulfato, além da presença de espécies não detectadas no orgánico carregado. Pela Tabela 02, pode-se observar 

que o licor apresenta uma quantidade significativa de sólidos em suspensão (90 mg/L), elevados teores de sulfato 

e de sílica, além de um teor de cloreto que pode interferir negativamente no rendimento de extração do urânio 

(Soldenhoff et a!, 2000; IAEA, 1993). Pode-se observar também, o baixo teor de urânio no orgánico carregado 

(4,20 g/L de U30 8) . O carregamento típico de uma so lução de a lamina 336® O, 15 moi/La nível industrial é da 

ordem de 7,5 g/L de U30 8. Conforme Soldenhoff et a i (2000), 2,0 g/L de cloreto no licor é suficiente para afetar 

o rendimento de extração do uránio pela alamina 336®. O efeito da concentração de su lfato na extração do urúnio 

por aminas terciarias é citado por Merritt ( 197 1 ). Segundo Meritt, para uma solução contendo O, I moi/L de 

sulfato, o coefici ente de extração do urânio é da ordem de I 000, enquanto que, para uma solução contendo I ,O 

moi/L de sulfato, o coefic iente de extração cai para valores abaixo de I 00. 

O alto teor de sulfato no licor se deve à recirculação do rafinado sem prévio tratamento. Com o intuito 

de reduzir o teor de sulfato e dos metais presentes no li cor foram realizados experimentos de precipitação do 

sulfato de cálc io e dos hidróx idos metálicos presentes no rafinado, mediante adição de cal, variando o pH final. 
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A recirculação do rafinado em pH mais baixo pode significar redução no consumo de ácido na etapa de 

lixiviação. Nesses experimentos, variou-se o pH final no intervalo de 2,0 a 9,5. Os r·esultados destes estão 

apresentados na Tabela 03. 

Tabela 03 -Tratamento do rafinado com cal hidratada 

pll final Si02 Fc Mg C a sot 
(g/L} (g/L) (g/L) (g/L) (g/L) 

2,0 O,X8 4,5 3,5 < 0,01 70,7 

3,6 0,12 0,85 3,5 < 0,01 59,5 

5,6 < 0,05 0,17 3,5 0,04 27,3 

6,X < 0,05 < 0,001 3,0 0,18 24,5 

7,5 < 0,05 < 0,001 2,4 0,65 22,1 

8,5 < 0,05 < 0,001 1,X 0,85 15,6 

9,5 < 0,05 < 0,00 I 0,03 1,45 3,0 

O valor do pH final, neste caso, não é o fator predominante no teor de sulfato remanescente em solução. 

A precipitação do sulfato de cálcio é controlada principalmente pela quantidade de cálcio adicionado. 

Considerando-se que a solubilidade do CaS04 em água a 25"C é de aproximadamente 2,4 g/L, a remoção do 

SO/ em pH entre 5,6 e 8,5 não foi completa devido a insuficiência de cálcio no sistema. Já a precipitação dos 

hidróxidos metálicos depende do pH final. Como esperado, o teor de cloreto manteve-se inalterado com este 

tratamento (4,3±.0,1 g/L). Em pH final 5,6, mais de 50% do sulfato foi removido. Nesse pH houve também uma 

redução significativa do ferro e remoção completa da sílica. A remoção parcial do magnésio só foi observada a 

partir de pH 6,8, onde também não se observou mais a presença do ferro. Para se evitar um aumento significativo 

do teor de magnésio no licor devido ao reciclo do rafinado, o tratamento deve atingir pH superior a 8,5. 

A redução do teor de sólidos em suspensão foi investigada pela técnica de floculação. Antes de 

alimentar a etapa de extração por solventes, o licor sulfúrico passa por um espessador e por um filtro de carvão 

antracitoso. Os sólidos em suspensão presentes no licor, foram decorrentes do esvaziamento completo de uma 

das bacias de armazenagem da instalação. Ao ser novamente cheia, o material sólido particulado, que estava 

scdimcntado no fundo da bacia, misturou-se ao licor e, por ser muito fino, não foi retido no espessador ou no 

filtro. Os experimentos de floculação foram realizados com os floculantes Poliox WSR 30 I®' da Dow Chemical, 

e o floculante F II®' da GEI3etz, usados na concentração de 0,2 % p/v. Os melhores resultados foram obtidos 

com o lloculante F II®, na dosagem de 4 mg/L (2,0 L de solução/m3 de licor). Segundo (IAEA, 1993), níveis de 

sólidos cm suspensão da ordem de 30 a 50 mg/L são toleráveis quanto à fonnação de emulsão. Com esse 

tratamento foi possível atingir níveis de sólidos em suspensão inferiores a 20 mg/L. A redução dos sólidos 

presentes no licor para estes níveis foi suficiente para controlar a formação de emulsão, em escala industrial, e 

permitiu que a URA retornasse à operação normal, porém, com rendimento de produção abaixo do esperado. 

A remoção do íon cloreto da fase aquosa é complexa e pode apresentar elevados custos. Para a redução 

do teor de cloreto foram realizados experimentos de regeneração do solvente orgânico. A remoção do cloreto da 

Ü1se orgânica antes de sua rccirculação evita a introdução deste íon na fase aquosa durante a etapa de extração do 

urânio (Eq. 2). Os experimentos de regeneração da solução de Alamine 336® foram realizados com solução de 

carbonato de sódio (Na"C01) I ,O mol/L na presença c ausência de hidróxido de sódio (NaOH). A fase orgânica 

utilizada nos experimentos foi o orgânico esgotado (OE), com concentração de cloreto de 5,4 g/L (Tabela 02). 
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Os experimentos de regeneração do orgünico foram realizados cm bequcr de I 00 ml, com agitação 

mecünica; tempo de agit ação de 5 minutos. Nos experimentos 2 e 3, adicionou-se hidróxido de sódio (solução 

aquosa 50'% p/v) ú solução de Na 2C03 até pi I 12 e 13 n;specti vamente. No experimento 4 o pi I de eq uilíbrio foi 

mantido cm 12 mediante adição de Na0!-1 50 % p/v durante a contactação entre as L1ses. O NaOII foi adicionado 

na tentativa de favorecer o deslocamento do cloreto da fase orgünica. A regeneração com solução de Na0!-1 pura 

é inviável devido a degradação do solvente. Nestes experimentos utilizou-se uma relação volumétrica entre as 

fases orgânica c aq uosa (0/ A) igual a I. Os parâmetros avaliados foram o tempo de separação das fases c o teor 

de cloreto remanescente na fase orgânica após a regeneração. Os resultados estão apresentados na Tabela 04. 

Tabela 04- Influência do pH na remoção do cloreto da Alamine 336®. 

Experimento Fase aquosa C r orgânico Remoção 

Solução pH;nicial pHr.nal (g/L) (%) 

1 NazC03 10,8 10,1 0,25 95,4 

2 Na2C03/NaOH 12,0 10,2 0 ,22 95,9 

3 Na2C0 3/NaOH 13 ,0 10,4 0,20 96,3 

4 Na2C0 3/NaOH 10,8 12,1 0,18 96,7 

Concentração inicial de cr na fase orgânica = 5,4 g/L 

Conforme observado na Tabela 04, mais de 95% dos íons cr foram removidos cm apenas uma 

contactação. Nessas condições, o tempo de separação das fases foi de aproximadamente I O minutos em todos os 

experimentos. Para a relação de fases 0/ A igual a I , pôde-se observar que não há necessidade da adição de 

NaOH. Porém, a relação de fa ses é uma variável de grande importância no processo de extração por solventes, 

principalmente no que diz respe ito a custos operacionais. Na etapa seguinte do estudo, avaliou-se a influência da 

relação de fases na remoção do íon cloreto. A relação de fases 0 /A foi investigada no intervalo de I a 7. A 

concentração de Na2C03 foi mantida em I ,O mol/L c os experimentos foram reali zados com c sem adição de 

hidróxido de sódio. Os resultados estão apresentados na Tabela 05. 

Os experimentos variando a relação de fases indicaram que a remoção do c loreto diminui suavemente 

com o aumento da relação 0/A. O controle do pH, mediante adição de solução de NaOH 50% p/v durante a 

contactação das fases, não apresentou melhoria significativa na remoção do cloreto. Até a relação de fases 0 / A 

igual a 5, mais de 90 % do cloreto foi removido mediante regeneração do orgânico com a solução aquosa 1 ,O 

mol/L de Na2C03 pura (Tabela 05). A introdução de um segundo estágio de regeneração implica na formação de 

emulsão entre as fases, com difícil separação. 

Tabela 05 - Influência da relação de fases na remoção do cloreto da Alamine 336®. 

Experimento O/A Fase aquosa c r Orgânico Remoção I 

Solução pHinicial pHr.nal (g/L) (%) . 

5 I Na2C03 10,8 10, 1 0,20 96,3 I 

6 3 Na2C03 10,8 9,3 0,36 93,3 

7 5 Na2C03 10,8 8,9 0,45 91,7 

8 7 Na2C03 10,8 8,8 0,63 88,3 

9 1 Na2C03/NaOH 10,8 13 0, 15 97,2 

lO 3 Na2CO/NaOH 10,8 13 0,32 94,1 

li 5 Na2C03/NaOH 10,8 13 0,40 92,6 

12 7 Na2C03/NaOH 10,8 13 0,54 90,0 
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Por último, elaborou-se duas curvas de equilíbrio, uma com o orgânico esgotado sem regenerar e outra 

com o orgúnico regenerado. O orgúnico foi regenerado nas condições do experimento I e o licor foi centrifugado 

para remoção dos sólidos em suspensão. A construção das curvas de equilíbrio, para verificação da capacidade 

de carga do orgúnico e determinação do número teórico de estágios, foi feita utilizando a técnica de contactações 

sucessivas para saturação da fase orgúnica c esgotamento da fase aquosa . As curvas de equilíbrio/di agrama de 

McCabe-Thicle estão apresentadas nas figuras O! c 02. 
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Figura 01- Curva de equilíbrio com o orgánico 
esgotado sem regenerar 
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Figura 02 -Curva de equilíbrio com o orgânico 
esgotado após regeneração 

A partir das Figuras O I c 02, pode-se observar o efeito da regeneração do solvente. O carregamento 

máximo obtido para o orgünico sem regenerar foi inferior a 7,5 g/L de U30R (Fig. 01), enquanto para o orgânico 

regenerado este foi de aproximadamente 8,5 g/L de U30 x (Fig. 02). O número teó rico de estágios foi 

determinado pelo método de McCabe-Thiele (Ritcey, 1984). Observa-se que, para o orgânico regenerado, 3 

estágios são suficientes para a extração de quase a totalidade do urânio presente no licor. Para o orgânico não 

regenerado observa-se uma inflexão para baixas concentrações de urânio no equilíbrio. lsso indica a dificuldade 

de extração completa do uránio, o que acarreta em um número maior de estágios na etapa de extração. A 

regeneração do solvente, por si só, não evita a formação de emulsão, porém aumenta o rendimento de extração 

do urânio. 

Outro fluxo do processo que também merece atenção é o filtrado da precipitação do diuranato de 

amónio. Este fluxo apresenta e levados teores de sulfato, sódio e cloreto. Parte desse fluxo (cerca de 40 %) é 

recirculado para o preparo da solução reextratante de NaC I. A outra parte junta-se ao rafinado para compor a 

solução de lixiviação. Nesse caso, o sulfato pode ser removido pelo tratamento com cal, porém, o sódio e o 

cloreto pennanecem em solução. Considerando a baixa vazão desse fluxo (0,96 m3/h), comparada à do rafinado 

(30 m3/h), o ideal é que o excedente do preparo da solução de NaCl, que corresponde a aproximadamente 

0,58 m3/h, não seja rccirculado juntamente com o rafinado para a etapa de lixiviação, de modo a evitar o 

incremento dos íons Na+ e C!' no licor. 
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CONCLUSÃO 

A formação de emulsão estúvcl na planta de extração por solventes da unidade de Caetité teve como 

principal causa os sólidos cm suspensüo presentes no li cor. A redução do rendimento de extraçüo do urünio se 

deve a alta salinidade do licor e, principalmente, aos elevados teores de sulfato c de cloreto neste. O tratamento 

do rafínado com cal foi eficiente para pH igual a 9,5 , onde ocorreu a precipitação completa dos metais c de 

praticamente todo o sulfato. 

Os experimentos de regeneração do orgânico indicaram que a adição de NaOH à solução de Na:C03 

não favorece significativamente o deslocamento dos íons cloreto. Quando a relação volumétrica das fases 

orgânica e aquosa (0/A) variou de I para 7, a remoção do cloreto reduz iu de 96,3 %para 88,3 %. O orgânico 

regenerado mostrou-se bem mais eficiente na extraçâo do urânio comparado ao orgânico não regenerado; 

carregamento máximo obtido de 8,5 g/L de U30 8 e 7,3 g/L de U30 8 respectivamente. Pôde-se observar, também, 

que o número de estágios necessários para o esgotamento completo do licor é bem menor para o orgânico 

regenerado, comparado ao orgânico não regenerado. 

A regeneração do solvente, associada à redução do teor de sólidos em suspensão no licor e ao 

tratamento do rafínado para redução do teor de sulfato e dos metais solúveis antes da sua recirculação, reduz as 

alterações contínuas na composição do licor que alimenta a etapa de extração por solventes do urânio. Isso evita 

quedas no rendimento de extração do urânio e formação de emulsão estável na fase orgânica/aquosa. Nesse 

processo, é importante a não recirculação dos fluxos das etapas de precipitação do diuranato de amônio e de 

regeneração do solvente para a etapa de lixiviação do minério. 
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