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RECUPERAÇÃO DE URÂNIO E TÓRIO A PARTIR DE LICOR SULFÚRICO
POR EXTRAÇÃO POR SOLVENTES USANDO UMA MISTURA DE AMINAS
COMO EXTRATANTES
Janúbia C.B.S. Amaral e Carlos A. Morais
Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear- CDTN/CNEN
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RESUMO
A abertura da monazita via digestão ácida com ácido sulfúrico gera um licor sulfúrico contendo além dos elementos terras
raras, tório e urânio. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de processo para a recuperação de tório e urânio, antes da
recuperação dos elementos terras raras pela técnica de extração por solventes. O processo desenvolvido consiste dos
seguintes estágios: extração, reextração e regeneração do solvente. O estudo foi realizado em duas etapas; (i) estudo das
variáveis de processo através de experimentos descontínuos ; (ii) comfirmação das condições selecionadas através de
experimentos contínuos. Os metais tório e urânio foram extraídos simultaneamente utilizando como agentes extratantes uma
mistura de aminas (PrimeneQi'JM-T - amina primária e Alamine®336 - amina terciária), diluídas em Exxsol D-1 00. A
reextração foi realizada com solução de ácido clorídrico 2,0 mol/L. A regeneração do solvente foi feita com solução de
carbonato de sódio I ,O moi/ L. Os experimentos contínuos foram conduzidos em sistema contra-corrente, utilizando células
de misturador-decantador. A unidade de extração líquido-líquido constou de 1O células, sendo utilizadas 4 células na etapa
de extração, 5 células na etapa de reextração e I célula na etapa de regeneração do solvente. Após o aprimoramento do
processo desenvolvido, a recuperação do tório foi superior a 99,9% e a recuperação de urânio foi de 99,5%. A extração dos
elementos terras raras foi inferior a O, I% .
PALAVRAS-CHAVE: extração de urânio; extração de tório; monazita.

ABSTRACT
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The monazite chemical treatment by sulfuric acid produces a liquor containing besides the rare earths elements uranium and
torium. This paper describes the development of a process for thorium and uranium recovery from monazite sulfuric liquor
using the solvent extraction technique before the rare earths recovery. The process consists of following steps: Extraction,
stripping and solvent regeneration. The study was carried out in two stages; (i) study of the process variables influence
through discontinuous experiments; (ii) selected condition optimization through continuous experiments. Thorium and
uranium were simultaneously extracted by a mixture of Primene®JM-T (primary amine) and Alamine 336 (tertiary amine)
diluted in Exxsol®D-1 00. The stripping was accomplished by 2.0 mol/L HC I. The solvent regeneration was carried out with
1.0 mol/L Na 2C0 3. Continuous experiments were carried out in counter-current using mixer/settler apparatus . The so1vent
extraction circuit constant of I O mixer/settler stages: 4 in the extraction step, 5 in striping and 1 in so1vent regeneration.
After the variab1es optimization, thorium recovery was over of 99.9% and uranium recovery was over than 99.5%. The rare
earth extraction was above 0.1 %.
KEY-WORDS: Thorium extraction; Uranium extraction; monazite.
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L INTRODUÇÃO
Mais de 200 espécies independentes de minerais de elementos terras raras (ETR) já foram descritas (Toledo e Pereira,
2003). Dentre estes, os mais importantes são a monazita, bastinazita e o xenotimio, sendo a monazita um dos minerais mais
abundantes. A monazita é um mineral composto por fosfato de terras raras, que apresenta como metais associados o tório e
o urânio. Industrialmente, existem duas rotas de abertura química da monazita para a recuperação dos ETR: (i) rota alcalina
através de solução de hidróxido de sódio (NaOH), onde o tório e o urânio são separados dos ETR na forma de hidróxido
durante o processamento; (ii) rota ácida através da digestão do minério com ácido sulfúrico concentrado (H 2S04 ) ; neste caso
é gerado um licor contendo terras raras (TR), Th eU (Deqian et ai., 2004; Habashi, 1997; Thompson, 1980; Vijayalakshmi
et ai., 200 I, Silva et ai. 1995).
A produção dos metais urânio, tório e terras raras (TR) no Brasil é de responsabilidade da Indústrias Nucleares do Brasil INB. O processo atual de abertura química da monazita adotada pela INB/Caldas-MG é a digestão ácida. Neste processo, o
tório é extraído pela técnica de extração por solventes e precipitado na forma de tetrafluoreto de tório (ThF 4 ). O urânio é
descartado na forma sólida no resíduo gerado na neutralização do efluente do processamento das terras raras. No presente
estudo optou-se em desenvolver um processo que se adequasse às instalações de extração do tório da INB/Caldas, sem que
implicasse em grandes modificações nesta unidade. Desta forma o estudo foi direcionado no sentido de se investigar a
extração conjunta de Th eU, com possível separação dos metais na etapa de reextração ou então mediante uma precipitação
seletiva.
Na primeira etapa do estudo, investigou-se as variáveis de processo através de ensaios descontínuos para estabelecimento
das melhores condições de operação. As variáveis investigadas foram: tipo e concentração do agente extratante, tempo de
contato entre as fases, tipo e concentração do agente reextratante, relação volumétrica entre as fases aquosa e orgânica nas
etapas de extração e reextração. Na segunda parte do estudo foram reali zados experimentos contínuos de extração do tório e
urânio. Os experimentos foram programados com base nos resultados obtidos nos experimentos descontínuos e tiveram
como objetivo aprimorar os parâmetros selecionados nestes. Os ensaios contínuos foram realizados em sistema de
contracorrente utilizando células de misturador- decantador.

2. TRABALHO EXPERIMENTAL

2.1 Reagentes e Soluções
Os agentes extratantes utilizados neste estudo foram: Primene®JM-T (amina primária), Primene®81-R (amina primária),
Alamine®336 (amina terciária), Aliquat®336 (sal quaternário de amônio) e uma mistura de Primene®JM-T e Alamine!)<)336.
O Primene®JM-T e o Primene0 81-R foram fornecidos pela Hohm and Haas Company. A Alamine""336, o AliquaC'336 e o
tridecanol, usado como modificador, foram fornecidos pela Cognis do Brasil Ltda. O Exxsol®D-1 00 (querosene purificado),
usado cori,o diluente, foi fornecido pela Exxon Química. As soluções dos extratantes foram preparadas na concentração
especificada, acrescidas de 5% v/v de tridecanol, diluídas em Exxsol@D-100.
O licor sulfúrico proveniente da abertura química da monazita, contendo 36,2 g/L de óxido de terras raras (TR 20 3), 3,25 g/L
Th0 2, O, 17 g/L U 3 0 ~ , 94 g/L so/· e 15, I g/L P20 5, foi fornecido pela Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - 1NB/U nidade de
Caldas, MG. Todos os reagentes utilizados na etapa de reextração foram de grau analítico e as respectivas soluções foram
preparadas com água destilada.

2.2 Procedimento Experimental
Os experimentos descontínuos de extração e de reextração foram reali zados em béquer de I 00 mL, com agitação mecân ica
(rotação de 430 rpm), temperatura ambiente (25 ± 2tC e tempo de contato entre as fases de 5 minutos. Após contato, a
mistura contendo a fase aquosa e orgânica foi transferida para funil de separação, as tàses foram separadas e analisadas. A
exceção dos experimentos onde a inflw?ncia da relação de fases foi investigada, a relação volumétrica entre as fases foi
igual a l .
Os experimentos contínuos foram realizados em células de misturador - decantador construídas cm policarbonato. Foram
utilizados dois conjuntos de células; um com capacidade volumétrica de 300 mL no misturador e l 000 mL no decantador e
outro com capacidade volumétrica de 70 mL no mi sturador e 260 mL no decantador. Os experimentos foram realizados em
4 estágios de extração e 5 estágios de reextração. Na etapa de extração. o liquor foi alimentado no estágio 4 e o orgânico no
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estágio I, que corresponde a saída da tàse líquida (rafinado ). Na etapa de reextração, o agente reextratante foi alimentado no
estágio 9, com a saída do reextrato ocorrendo no estágio 5. O diagrama de blocos do processo está apresentado na Fig. I. O
acompanhamento dos experimentos foi realizado mediante analise de tório e urânio nos fluxos de saída dos efluentes
aquosos e orgânico que foram amostrados de hora em hora. Após observado o equilíbrio do sistema e o efeito da
recirculação do solvente a agitação foi desligada e, depois de certo tempo em repouso (uma noite), fez-se amostragem das
fases aquosa e orgânica em cada decantador, para se detenninar o perfil da concentração de tório e urânio em cada célula.
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FIGURA 1. Diagrama de blocos do processo contínuo de extração por solventes

A caracterização química do licor sulfúrico e as análises de acompanhamento do desenvolvimento do processo foram
realizadas por (i) espectrometria de energia de raios X, sistema KEVEX: determinação de tório, urânio e terras raras; (ii)
nêutrons retardados: determinação de urânio; (iii) ativação neutrônica: determinação de tório

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Experimentos Descontínuos
As condições operacionais foram definidas nos experimentos descontínuos. Nesta etapa estudou-se o tipo e concentração do
agente extratante, o tempo de contato entre as fases, o tipo e concentração do agente reextratante e a relação volumétrica
entre a fase aquosa e orgânica nas etapas de extração e reextração. Os agentes extratantes utilizados foram: Primene®JM-T e
Primene®8 1-R (aminas primárias), Alamine®336 (amina terciária) e Aliquat®336 (sal quaternário de amônio). Dentre estes
extratantes, os melhores resultados foram obtidos para o Primene®J-MT, que extrai preferencialmente o tório e, para a
Alamine®336, que extrai preferencialmente o urânio. Para a concentração de Primene®JM-T 0,15 mol/L, a porcentagem de
extração foi de 99,9% para o tório e de li ,8% para o urânio. Para O, 15 moi/L Alamine 336, a porcentagem de extração foi
96% U e 6,15% Th. Os experimentos realizados com a mistura destes extratantes indicaram a possibilidade da extração
simultânea dos metais tório e urânio sem extrair os elementos terras raras, que serão recuperados posteriormente (Amaral e
Morais, 2005).
Os estudos de reextração foram realizados a partir do solvente contendo a mistura Primene JM-T e Alamine 336
previamente carregado com os metais tório (5,33 g/L Th0 2 ), urânio (0,37 g/L U3 0 8) e terras raras (0,054 g/L TR2 0 3). O
carregamento do solvente foi feito mediante contatos sucessivos deste com o licor de forma descontínua. Investigou-se a
eficiência dos seguintes reagentes: ácido clorídrico (HCI), ácido sulfúrico (H 2S04 ), cloreto de sódio (NaCI), fluoreto de
amônio (NH 4 F), bifluoreto de amônio (NH 4F.HF) e carbonato de sódio (Na 2C0 3). O melhor resultado de reextração foi
obtido com solução de HCI 2,0 mol/L, onde a porcentagem de extração foi de 89% para o tório e 77% para o urânio
(Amaral e Morais, 2005).
Após estudada a influência das variáveis de processo, construiu-se as isotermas de extração e de reextração bem como os
respectivos diagramas de McCabe-Thiele para a definição do número teórico de estágios necessários para a realização dos
exper:mentos contínuos e determinação da relação volumétrica entre as fases aquosa e orgânica, para a programação dos
experimentos contínuos. As isotermas (curvas de equilíbrio) foram construídas utilizando contatos sucessivos para o
carregamento do orgânico e esgotamento do aquoso (extração) e de carregamento do reextrato e esgotamento do orgânico
(reextração). As isotermas de extração e de reextração/diagramas de McCabe-Thiele estão apresentados nas Fig. 2a e 2b.
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De acordo a Fig. 2a, três estágios são suficientes para a completa extração do tório. A relação volumétrica entre as fases é
obtida através da inclinação da reta de operação. Para a etapa de extração, foi obtida uma relação A/0 de 1,5 (Fig. 2a). A
isoterma de reextração, realizada com HCl 2,0 mol/L, indicou a necessidade de quatro estágios para a completa reextração
do tório. A relação volumétrica entre as fases orgànica e aquosa neste caso foi igual a 7 (Fig. 2b).
O diagrama para o urànio não foi apresentado, porque não se obteve a saturação do solvente para este metal com o número
de experimentos realizados. Para isto seria necessário um número muito grande de experimentos, tendo em vista que o teor
de urànio no licor é O, 17 g/L e que O, 15 moi/L Alamine®336 satura com aproximadamente 8,0 g/L U30 8 (Morais et ai.,
2005; Morais e Gomiero, 2005). Com relação ao urànio, o objetivo foi de verificar o esgotamento deste metal no licor, o que
foi obtido no segundo contato sucessivo de esgotamento. O esgotamento do urànio foi também investigado com 0,05 mol/L
Alamine®336 (Tab. 1).

Conforme mostrado na Tabela 1, a eficiência de extração de urànio com a mistura contendo O, 15 mol/L Alamine®336 é bem
superior a mistura contendo 0,05 mol!L Alamine®336. Porém, pode-se observar que para 0.05 mol/L, 4 contatos sucessivos
são suficientes para extrair todo urànio presente no licor sulfúrico (Tab. 1). Desta forma, optou-se por realizar dois
experimentos contínuos, um com o solvente contendo 0,05 mol/L Alamine®336 e outro com o solvente contendo O, 15
mol/L Alamine®336.
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FIGURA·2. (a) Isoterma de extração do tório I Diagrama de McCabe-Thiele para o solvente contendo O, 15 moi/ L Primene
JM-T e O, 15 moi/ L A lamine 336; (b) lsoterma de reextração do tório/Diagrama de McCabe-Thiele para o reextratante 2,0
mol/L HCl; E = estágios teóricos.

TABELA 1. Esgotamento do urànio da fase aquosa para as misturas 0,15 mol/L Prímene®JM-T I 0,15 moi/L Alamine®336
e O, 15 mol/L Prímene®JM-TI 0,05 mol/L Primene®JM-T.
Teor de urânio no licor (giL)

Contatos sucessivos
1

2
3
4

0,15 moliL Primene.,JM-T I 0,15
moliL Alamine®336
0,011
0,001

0,15 moiiL Primene.,JM-T I 0,05
moliL Alamine®336
0,068
0,032

< 0,001

0,011

< 0,001

< 0,001
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3.2 Experimentos Contínuos
Foram realizados dois experimentos contínuos. O objetivo destes experimentos foi de otimizar as condições selecionadas
em bancada e confirmar o processo desenvolvido. As diferenças básicas entre os dois experimentos foram: (i) concentração
de Alamine®336 no solvente (0,05 e 0,15 mol/L); (ii) relação de fases AIO na etapa de extração e (iii) regeneração do
solvente antes deste ser recirculado no processo. No experimento contínuo 1, o solvente foi recirculado direto da etapa de
reextração para a etapa de extração, enquanto no experimento 2, este foi regenerado com carbonato de sódio (solução 1,0
mol/L Na2C0 3) antes da recirculação.
Experimento contínuo 1

O experimento contínuo 1 foi realizado em células de misturador - decantador com capacidade de 300 mL no misturador e
1000 mL no decantador. O circuito de extração constou de 4 estágios de extração e 5 estágios de reextração, conforme
mostrado na Fig. I. A concentração dos extratantes no solvente foi 0,15 moliL Primene®JM-T e 0,05 moliL Alamine®336. A
vazão média do licor foi 43,8 mL!min, enquanto a vazão do orgânico foi de 31,3 mL/min, ou seja, relação A/0 igual a 1,4
na etapa de extração. A vazão média de HCI, usado como reextratante, foi de 4,5 mL/min, indicando uma relação de fases
01A igual a 7 na etapa de reextração. O tempo de residência no misturador (relação entre o volume do misturador e a soma
dos fluxos de alimentação) foi de 4 minutos na etapa de extração e de 8,4 minutos na etapa de reextração. O tempo de
residência na etapa de reextração foi superior porque, embora a relação de fases tenha sido alterada, o tamanho das células
foi o mesmo.
O experimento teve duração de 30 horas. A partir de 7 horas de operação, o solvente efluente da etapa de reextração
(orgânico esgotado) passou a ser recirculado. Foram processados 80 litros de licor. Os perfis de concentração para o tório e
urânio, em cada estágio, estão apresentados nas Fig. 3a e 3b.
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FIGURA 3. (a) Perfil de extração e reextração de tório no experimento 1; (b) Perfil de extração e reextração de urânio no
experimento 1

Conforme observado, a concentração dos metais na fase líquida (rafinado), apresentada no estágio 1 das Fig. 3a e3b, ficou
muito alta (0, 1O giL Th0 2 e 0,05 giL U3 0 8). O tório remanescente na fase líquida (rafinado) pode estar relacionado com o
alto carregamento do orgânico (5,1 giL Th0 2 e 0,18 giL U3 0 8 ). O fato do urânio não ter sido completamente extraído pode
estar relacionado tanto com a falta de regeneração do solvente como com o teor deA!amine®336 (0,05 mo!IL). Apenas
0,09% (0,03 giL) dos ETR foram extraídos, confirmando a seletividade dos extratantes para tório e urânio. O reextrato
obtido apresentou teores de 34,3 giL Th0 2 , I ,42 giL U30 8 e 0,20 giL TR2 0 3 .
Experimento continuo 2

Com base nos resultados obtidos no experimento contínuo I foi programado um outro experimento, buscando a melhoria do
rendimento do processo. Para reduzir o consumo de licor e de HCl, usado na etapa de reextração, este experimento foi
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realizado em células de menor capacidade volumétrica (70 mL no misturador e 260 mL no decantador) . Neste caso, a
concentração dos extratantes no solvente foi de 0,15 mol/L Primene®JM-T e 0,15 mol/L Alamine'~1 336. Após a etapa de
reextração foi introduzido um estágio de regeneração do solvente. A rel ação de fase na etapa de extração foi alterada para
I ,25 e o tempo de residência no misturador foi de 5 minutos.
A regeneração do solvente foi realizada com solução I ,O mol!L Na2C03 em um único estágio, com relação volumétrica
entre as fases orgânica e aquosa (O/A) igual a 3. Durante a etapa de reextração com HCI , o solvente incorpora íons cloreto
(Cr), que diminui a eficiência de extração do urânio. O contato do solvente com solução de Na 2C0 3 remove os íons cr,
regenerando o solvente e melhorando sua performance quando recirculado (Morais et ai., 2005; Morais e Gomiero, 2005).
Embora o tempo de residência de 4 minutos seja suficiente para que seja atingido o equilíbrio entre a fase aquosa e
orgânica, este foi alterado para 5 minutos para melhorar a separação das fases no decantador. Isto se fez necessário porque
as células utilizadas neste experimento não possuíam dispositivo para melhorar a separação de fases como no caso das
células utilizadas no experimento 1.
No experimento contínuo I, utilizou-se uma relação de fases AIO de l ,4 onde previu-se um carregamento do orgânico com
5,0 g/L Th 20 3 e 0,24 g/L U30 8 • No experimento contínuo 2, a relação A/0 foi reduzida para I ,25 com o objetivo de
melhorar a eficiência de extração.
O experimento teve duração de 32 horas e foram processados 15 litros de licor. Os perfis das concentrações de tório e
urânio nas etapas de extração e reextração estão apresentados nas Fig. 4a e 4b.
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FIGURA 4 (a)Perfil de extração e reextração de tório no experimento 2 (b)Perfil de extração e reextração do urânio no
experimento 2

Neste experimento, as concentrações de Th eU na fase líquida (rafinado) foram inferiores a 0,00 I g/L. A comparação entre
as Fig. 3a, 3b e Fig. 4a, 4b (estágio I) mostram a melhora obtida na etapa de extração. Foi obtido um rendimento superior a
99,9% para Th e 99,5% para oU . Parte do urânio extraído, não foi reextraído pela solução 2,0 moi!L HCI (Fig. 4b- estágio
9). Este fato não foi observado no experimento contínuo I, onde a reextração dos metais foi completa. Isto pode ter ocorrido
em decorrência do aumento da concentração de Alamine 336 e conseqüente alteração do mecanismo de extração. A
diferença de reextração para as diferentes concentrações de Alamina não foi observado nos experimentos de bancada porque
nestes a relação de fases 0 /A foi de 1:1, enquanto nos experimentos contínuos, esta foi de 0/A = 7:1. O urânio não
reextraido pelo HCI foi reextraido pela solução I ,O mol/L Na 2C0 3 durante a etapa de regeneração. Este resultado mostra a
possibilidade de uma reextração seletiva dos metais através do uso de uma solução de HCI mais diluída para a reextração do
tório, seguido de uma solução mais concentrada ou mesmo com solução 2 moi/ L HCI em uma relação de fases 0 / A menor
que 7 para a reextração do urânio.
De acordo com as vazões de alimentação do licor (7 ,8 mL/min), do solvente (6,2 mL/min.) e da solução reextratante (0,95
mL/min) era esperado a obtenção de um reextrato com 29,6 g/L Th0 2 e I ,42 g/L U 3 0 ~. Foi obtido um reextrato com 29,3

181

XXll ENTMME I Vll MSHMT- Ouro Preto-MG, novembro 2007.

g/L Th0 2 e 0,94 g/L U30g. O menor teor de U no reextrato se deve ao fato deste não ter sido completamente reextraido do
solvente. O teor de TR no reextrato foi de 0,20 g/L TR 20 3 .

4. CONCLUSÃO
O estudo mostrou a viabilidade técnica de recuperação dos metais tório e urânio do licor sulfúrico através da extração
simultânea dos metais empregando a técnica de extração por solventes. Foi mostrado também a importância da realização
de experimentos contínuos no desenvolvimento de processos hidrometalúrgicos. No experimento contínuo 1 a extração dos
metais não foi completa. Este fato pode ser atribuído tanto a falta de regeneração do solvente, quanto a baixa concentração
de Alamine336, bem como quanto a relação volumétrica entre as fases aquosa e orgânica (A/0) utilizada. As alterações
implementadas no experimento contínuo 2 solucionou os problemas da etapa de extração. Neste experimento, a reextração
do urânio com solução 2,0 mol/L HCI não foi completa. O urânio remanescente no solvente foi reextraido durante a etapa
de regeneração com solução 1,O mol/L Na 2 C0 3 . No experimento contínuo 1, o rendimento de extração do tório e urânio foi
de 97,2% e 70,6% respectivamente. No experimento contínuo 2 o rendimento de extração foi superior a 99,9% Th e 99,5%
U. Em ambos os experimentos, a extração dos elementos terras raras foi inferior a O, 1%.
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