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PRODUÇÃO DE OXIDO DE ZIRCÔNIO E HÁFNIO COM GRAU DE PUREZA 
NUCLEAR 

P. R. ROUSEl, M. CASTANHEIRA! 

Este trabalho descreve o desenvolvimento e a operação do 
sistema continuo de extração líquido/liquido para a separação 
de Zircônio e Háfnio no sistema HC1-NH4SCN-MIBK e a posterior 
obtenção dos respectivos óxidos com grau de pureza nuclear. O 
processo conta com 35 estágios de equilíbrio na forma de 
células misturadoras-decantadoras, distribuídas em 3 circuitos: 
extração e reversão de ferro; extração, lavagem e reversão de 
Háfnio e recuperação do tiocianato. o trabalho, inicialmente em 
escala de laboratório, gerado em convênio COPESP CTA, 
viabilizou a concepção de uma Unidade Piloto para separação de 
Zircônio e Háfnio, projetada pela Paulo Abib Engenharia e 
instalada na COPESP. Avanços nas etapas de otimização de 
processo e operação foram conseguidos, tornando-se esta Unidade 
a primeira a produzir Zircônio e Háfnio com qualidade para 
utilização nuclear no Brasil. 

ZIRCONIUM OXIDE ANO HAFNIUM OXIDE PRODUCTION OF NUCLEAR GRADE 

The work describes the development and operation of a 
liquid/liquid continuous extraction system for Hafnium 
Zirconium separation in the system HC1-NH4SCN-MIBK, in order to 
obtain the oxides of both elements to within nuclear grade 
specifications. The process comprises 35 mixer-settlers 
equilibrium stages, arranged in 3 circuits: Iron extraction and 
stripping; Hafnium extraction, scrubbing and stripping and 
Ammonium Thiocyanate recovery. The initial studies in 
laboratory scale resulted in the information necessary to 
design the pilot plant unit built at COPESP. Developments in 
process optmization and operation performance were obtained, 
making this Unit the first one to produce Zirconium oxide and 
Hafnium oxide of Nuclear Grades in Brazil. 

1 Divisão de MateriaisjCOPESP, Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 
05508 - São Paulo-SP. Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido pela COPESP - Coordenadoria 

para Projetas Especiais do Ministério da Marinha com o objetivo 

de estabelecer os dados básicos e a rota de processo para obter 

Zircônio e Háfnio na forma de óxidos, ambos de pureza nuclear, 

para serem utilizados como matéria-prima na fabricação de 

metais puros e das ligas Zircalloy. 

O interesse da COPESP neste projeto deve-se especialmente 

a dois aspectos básicos: o domínio da tecnologia para a 

obtenção destes materiais, essenciais para atender a objetivos 

maiores e, a garantia de disponibilidade de modo a não depender 

assim de fontes externas para seus suprimentos. 

O processo adotado para a obtenção dos óxidos de Zircónio 

e de Háfnio de purezas nuclear faz uso das pequenas diferenças 

de comportamento 

contendo Háfnio 

químico 

em meio 

dos íons 

clorídrico 

contendo Zircónio e os 

tiociãnico, frente ao 

sistema orgânico Metil Isobutil Cetona, único sistema que 

permite chegar-se aos dois componentes nas purezas pretendidas. 

A matéria-prima para este processo é o Tetracloreto de Zircónio 

e Háfnio, obtido por cloração do concentrado de Zirconita, 

mineral abundante no solo brasileiro, produzido economicamente 

para comercialização. 

A definição preliminar dos dados básicos de processo foi 

feita em laboratório(2). Estes dados foram utilizados para o 

projeto de uma instalação piloto que se encontra atualmente em 

fase de posta-em marchafoperaçâo(l). Esta Usina Piloto está 

sendo inicialmente utilizada para testes visando o acerto das 

condições de operação e, posteriormente, para produzir matéria

prima: óxido de zircónio e óxido de Háfnio com purezas nuclear, 

para emprego nos trabalhos de obtenção dos metais e ligas. 

I 
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Bases Para a Seleção do Processo. 

Existem várias alternativas de processo que já foram 

propostas e testadas para se atingir a separação Zircónio 1 
Háfnio, como cristalização fracionada e destilação de seus 

cloretos. Na área de laboratório, o emprego de resina de troca 

iónica atingiu resultados satisfatórios que levaram o Oak Ridge 

Laboratory à implantar um processo piloto contínuo. 

Com a introdução da tecnologia de extração por solvente em 

processos industriais, esta técnica passou a ter importáncia 

preponderante para a separação destes elementos, 

particularmente devido a similaridade química de seus íons e a 

complexidade de seus equilíbrios em soluções. 

Vários países dedicaram extensivos esforços para o domínio 

da tecnologia de separação destes elementos, tendo obtido 

sucesso a Inglaterra, a França, o Canadá e os Estados Unidos. 

Entretanto, ao que se sabe hoje, devido ao alto investimento da 

produção verticalizada (a partir do minério chegar-se ao Háfnio 

metálico e às ligas de Zircónio) e, às oscilações de mercado 

destes 

larga 

materiais, 

escala para 

apenas duas fábricas 

suprir estes metais 

operam atualmente em 

e ligas ao mundo 

ocidental. Estas duas fábricas utilizam essencialmente o mesmo 

processo e a mesma matéria-prima: concentrado de zirconita 

procedente da Austrália, cloração e extração por solventes. 

Os solventes que apresentam papel de destaque na separação 

Zircônio/Háfnio, apesar de inúmeros outros terem sido testados, 

são o TBP - Fosfato de Tributila e o MIBK - Metil Isobutil 

Cetona, cujas características principais, frente ao processo de 

separa9ão Zr/Hf, encontram-se a seguir. 
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Processo com o MIBK 

Foi inicialmente estudado pelo U. S. Bureau of Mines de 

Albany na década de 50 e desenvolvido até a fase piloto pelo 

Oak Ridge Laboratory. É utilizado comercialmente pela Teledyne 

Wah Chang e Western Zirconium partindo da zirconita 

australiana. A matéria-prima utilizada na separação é o cloreto 

de zirconila e hafnila obtidos pela hidrólise do produto da 

cloração direta, em ambiente redutor, do concentrado de 

minério, do carbonato de Zr (Hf) ou do óxido de Zr (Hf). o 
processo baseia-se na extração preferencial dos complexos 

tiociânicos de Háfnio em relação aos de zircónio e permite 

obter-se ambos os elementos dentro da e specificação requerida: 

Zircónio com teor de Háfnio inferior a 100 ppm e Háfnio com 

teor de Zircónio inferior a 2%. 

Processo com o TBP 

Foi estudado no Canadá, França, Estados Unidos (Ames 

Laboratory) e Índia onde é hoje adotado em escala piloto para 

uso interno. O processo foi desenvolvido nos Estados Unidos e 

empregado comercialmente pela Columbia National Corp e Eldorado 

Nuclear Ltd; nenhuma das duõls empresas foi capaz de obter o 

Háfnio na especificação nuclear. A matéria-prima utilizada é o 

nitrato de zirconila 1 hafnila obtido pe la lixi~iação nítrica 

do produto da fusão alcalina do concentrado de zirconita. 

A seguir encontra-se um quadro comparativo das vantagens e 

desvantagens de cada processo(2, 7). 



TBP 

Não há formação de 

rejeites tóxicos. 

Solução orgânica me

nos inflamável e me

nos volátil. 

Obtêm-se apenas o 

zircónio nuclearmen

te puro. 

Grande inventário de 

solvente que extrai 

o componente 

principal. 

. Instalações maiores 

Processo de abertura 

é a fusão alcalina 

que emprega reagentes 

caros; exige grande 

excesso de reagente 

para atingir alta 

recuperação. 

MIBK 

O meio contém tiocianato que 

exige controle do ambiente de 

trabalho e para descarte de 

efluentes. 

Há maiores perdas por evapora

ção e a instalação exige cui

dados especiais devido a vola

tilidade e inflamabilidade do 

extrator orgânico. 

Obtêm-se tanto o zircónio como 

o Háfnio de purezas nuclear. 

Menor inve ntário de solvente 

que extrai a impureza. 

. Instalações menores 

Processo de abertura é a elo

ração que oferece maior efici

ência e menor custo. 
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A partir da avaliação das características entre os dois 

processos e considerando que a COPESP tem interesse em obter os 

dois elementos com purezas nuclear, e, que no mundo ocidental, 

só o processo MIBK é utilizado em larga escala, adotou-se esse 

mesmo sistema para estudo. 
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Forma de Execução dos Trabalhos 

Para atingir os objetivos propostos a COPESP procurou 

inicialmente identificar pessoal qualificado e laboratórios 

capacitados a execução de programa que permitisse chegar, 

através de ensaios de laboratório, ao estabelecimento dos 

parâmetros básicos e à rota-de-processo para a obtenção dos 

óxidos de Zircónio e Háfnio, ambos nas especificações para usos 

nucleares. 

Foi selecionada então a equipe do Departamento de 

Materiais do Centro Técnico Aeroespacial que dispunha das 

facilidades de laboratório e de pessoal qualificado para 

execução de ensaios em bateladas e contínuos e da infra 

estrutura necessária para o apoio analítico para o 

acompanhamento dos estudos de processo. 

Posteriormente, após a identificação do processo em escala 

de laboratório, a COPESP decidiu implantar urna usina piloto 

para a avaliação do processo em escala maior, tendo esta usina 

também como objetivo principal produzir os óxidos nas purezas 

estabelecidas para serem utilizados corno matérias - primas para 

os estudos nas áreas de redução à metal e de fabricação das 

ligas Zircalloy. O projeto da instalação piloto com capacidade 

para 20 tjano de zro 2 grau nuclear foi entregue à Paulo Abib 

Engenharia S.A. 

A instalação piloto foi implantada pela equipe da COPESP e 

se encontra atualmente em fase de posta - em - marcha e 

operação pela equipe da própria COPESP que conta com a 

participação de consultaria externa para contribuir na 

avaliação de resultados e programação de testes, que incluem a 

avaliação do desempenho dos materiais de execução dos vários 

equipamentos. 



269 

Estudos de Processo 

Ensaios Descontinuos(2, 3) 

Os estudos de processos foram executados inicialmente em 

funis de separação e tornaram corno base as informações 

disponíveis na literatura técnica especializada. Foi feito 

também um levantamento de dados sobre o comportamento das 

espécies contendo Zr e Hf em soluções aquosas para auxiliar na 

interpretação dos resultados obtidos nos ensaios(4, 5, 6). 

Os comportamentos das espécies iõnicas contendo Zr e Hf em 

soluções aquosas clorídricas são extremamente complexos devido 

ao grande número de espécies que podem existir ou co-existir, 

variando-se as características do licor quanto a concentrações 

iónicas e concentrações de ácido livre. 

No caso especifico do processo de separação em estudo as 

espécies contendo zircônio e Háfnio em soluções clorídricas -

referidas neste trabalho corno cloretos de zirconila e de 

hafnila (Zr0Cl 2 e Hf0Cl 2 ), embora em solução não tenha sido 

demonstrada a existência de ligação entre o íon cloreto e os 

ions zirconila e hafnila ou aos íons zircônio e Háfnio - são 

combinados ao ion tiocianato formando espécies complexas que 

permitem atingir a separação entre os dois componentes. A 

diferença de comportamento entre as espécies contendo zircônio 

e Háfnio resulta, provavelmente, de diferentes constantes de 

formação de seus tiocianatos, de produtos de hidrólise e de 

seus complexos solvatados(4, 5). As características e as 

quantidades destas espécies são afetadas pela acidez, pela 

temperatura e pela concentração dos componentes da solução. Os 

equilíbrios dos sistemas são complicados pois são muitas as 

variáveis desconhecidas e de difícil determinação. 

Todos os ensaios foram executados com solução orgânica de 

Metil Isobutil Cetona pré-condicionada. 
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Os testes foram divididos por etapa, considerando-se todas 

as etapas que compõe o circuito de separação zircónio - Háfnio, 

que estão ilustrados no diagrama de blocos da Figura 1 . 

. Preparação da Matéria - Prima 

o circuito de separação zircónio-Háfnio compreende 

inicialmente uma etapa de preparação da matéria-prima, que é o 

tetracloreto de zircónio já isento dàs impurezas principais que 

são removidas na etapa de cloração do concentrado ou, no caso 

de cloração do óxido de zircónio grau cerâmico para pigmento, 

também já isento destas impurezas que são removidas durante o 

processo de obtenção do produto para fins de pigmentos 

cerâmicos. Esta preparação consiste na hidrólise do 

tetracloreto de zircónio e Háfnio obtendo-se uma solução ácida 

de oxicloretos de zircónio e de Háfnio. 

Dentro do conceito de preparação, a solução deve ser 

processada para remoção de qualquer ferro presente até atingir 

níveis residuais inferiores a 25 ppm, que se dá por extração 

por solvente, também por MIBK. A eliminação do ferro até os 

níveis aceitáveis é muito importante pois este elemento é um 

dos responsáveis pela decomposição dos ions tiocianato, 

necessário à separação Zr /Hf provocando o aparecimento de um 

material sólido, de origem polimérica, de coloração amarela. A 

solução de oxicloreto de zircónio e Háfnio já isenta de ferro, 

é em seguida alimentada à etapa de extração de Háfnio; a 

solução aquosa alimentação desta etapa já contém o tiocianato, 

essencial a separação contemplada. A etapa seguinte do processo 

consiste na limpeza do extrato orgânico para reextrair o 

zircónio co-extraido com o Háfnio, de modo a se obter nesta 

etapa um extrato orgânico com a relação Háfnio-zircónio já na 

especificação. A etapa final do circuito de extração por 

solvente é a reextração do Háfnio para uma nova fase aquosa, 

regenerando assim o· reagente orgânico para reciclo. Ainda no 
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circuito de extração por solventes há uma etapa de recuperação 

de tiocianato, também utilizando o reagente orgânico MIBK. 

. Remoção do Ferro 

Adotou-se como condições básicas: a acidez natural da 

solução de hidrólise do m:-c1 4 correspondente a 70 g/ 1 de Zr; 

três etapas de extração com relação orgjaq de 1/4. Nestas 

condições reduziu-se o teor de ferro de 800 ppm na solução 

inicial para 4 ppm. 

Para os testes de reextração do ferro do orgânico, para 

reaproveitamento da solução de MIBK, avaliou-se o comportamento 

de soluções aquosas aciduladas com ácido sulfúrico e clorídrico 

com pH variando de 1,0 a 5,0 e, da água destilada. 

As soluções mais ácidas, pH = 1,0, foram mais eficientes 

na reextração do ferro, embora os valores encontrados em todos 

os testes sejam da mesma ordem de grandeza. A água com pH 

natural de 5,9, apresentou resultados semelhantes aos obtidos 

com as soluções aciduladas a pH 5,0. Optou-se então pela água 

por ser mais simples não exigindo qualquer preparação ou 

consumo de reagentes. 

. Extração do Háfnio 

Os ensaios preliminares em funil de separação avaliaram a 

influência da acidez para os valores lN, 2N e 3N de HCl, 

mantendo-se a concentração de tiocianato de amónio em 3M e a 

relação orgânicojaquoso em 2/1. Observou-se que: 

a acidez influencia de forma marcante o sistema, em 

particular quando se passa de 2N para lN; 

. o coeficiente de distribuição para o Hf é sempre maior do que 

para o Zr; 

. o coeficiente de separação é maior com o aumento de acidez, 

apesar do aumento de extração. 
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A influência da concentração de tiocianato foi avaliada 

para as 

fixada 

concentrações de 1M, 

em 2N e uma relação 

2M e JM para uma 

orgânicojaquoso de 

acidez livre 

1:2. Nestes 

testes observou-se que: 

o tiocianato de amônio tem papel extremamente importante na 

extração; 

. as extrações de zircônio e de Háfnio aumentam com o aumento 

de concentração de tio c i anato, sendo praticamente nulas, para 

as condições de acidez e relação orgânico 1 aquoso 

contempladas, para uma concentração de tiocianato de 1M. 

A influência da concentração do zircônio (Háfnio), na 

solução aquosa, no coeficiente de separação Zr/Hf foi avaliado, 

contactando-se diferentes volumes de solução orgânica sempre 

pré-condicionada, com o mesmo volume de solução aquosa contendo 

60 g/1 de Zr nas condições de 2N de HCl e 3M de NH 4 SCN. Como a 

proporção Zr/Hf no licor alimentação é sempre muito grande há 

urna quase saturação do licor orgânico em Zr. Entretanto as 

concentrações maiores dos 

produzem 

separação. 

gradativarnente 

ions Zr e 

um aumento 

. Limpeza do Extrato Orgânico 

Hf 

nos 

na solução aquosa 

coeficientes de 

O zircônio, devido ao alto teor sempre presente na 

al irnentação aquosa, irá contaminar o extra to orgânico, apesar 

da extração do Háfnio ser preferencial, exigindo, assim, que 

haja uma operação de limpeza do extrato orgânico para a 

reextração do zircônio co-extraído. 

A solução aquosa definida para esta limpeza foi uma 

solução ácida de ácido clorídrico. Avaliou-se então o efeito da 

acidez nesta etapa de limpeza. Dentro da faixa de acidez 

avaliada, de lN a 6N de HCl, observou-se que: 
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para toda a faixa de acidez considerada a transferência de 

zircónio para a fase aquosa dá-se de forma preferencial; 

. o aumento de acidez provoca o aumento da reextração de ambos 

os elementos, Zr e Hf, embora o coefici e nte de separação 

aumente com o aumento de acidez . 

. Reextração do Háfnio 

Após se obter o Háfnio na f ase orgânica dentro da 

especificação pretendida, isto é, com um teor de zircónio 

inferior a 2%, o próximo passo é a reextração do Hf para uma 

nova fase aquosa adequada a sua recuperação e que também 

regenere o reagente orgânico para reciclo. 

A reextração do Háfnio é feita com solução aquosa de ácido 

sulfúrico. Avaliou-se então o efeito da concentração de ácido 

na eficiência da reextração. Para a faixa de 1M a SM de H2so4 
observou-se que a transferência de massa é bastante mais 

significativa para valores de acidez mais elevados . 

. Recuperação do Tiocianato de Amónio 

O tiocianato de amónio é um insumo significativo no 

processo sendo importante a sua recuperação de modo i reduzir o 

custo operacional. A recuperação é feita a partir do licor rico 

em zircónio pois é aquele que contém, dentro do circuito, todo 

o tiocianato recuperável; o tiocianato contido nos licores 

orgânicos é recirculado diretamente com o licor orgânico. Esta 

recuperação dá-se pela transferência do tiocianato para uma 

nova solução que apresente maior afinidade pelo mesmo, como por 

exemplo o MIBK, liberando, assim, a solução de zircónio para 

sua recuperação. 

Posteriormente, · o ácido tioci â nico contido no MIBK, é 

neutralizado com amónia formando o tiocianato de amónio que é 
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recirculado à sua alimentação ao processo. O MIBK é reutilizado 

na própria etapa de recuperação de tiocianato. 

Avaliou-se a influência da acidez na recuperação do 

tiocianato, partindo-se da solução contendo o zircónio na 

acidez proveniente da etapa anterior ao processo e adicionando

se gradativamente mais ácido. A extração de tiocianato foi 

total para todas as condições. Ocorreu, entretanto, um arraste 

de zircónio com o solvente cuja coextração diminuía com o 

aumento de acidez da fase aquosa. 

- Ensaios Contínuos 

A partir da análise dos resultados descontínuos definiu-se 

um fluxograma preliminar para o circuito de separação zircónio

Háfnio que foi adotado como base para os ensaios contínuos, 

ainda em escala de laboratório. Os ensaios em circuito contínuo 

seguiram a mesma sequência dos ensaios descontínuos. 

O circuito foi montado com células mixer • settlers, 

cilíndricas, com entrada de solução pela base, executadas em 

vidro por ser um material resistente a acidez do meio e a MIBK, 

especificamente desenhadas para atender às exigências da 

operação. 

As interligações e válvulas, etc, foram selecionadas de 

material resistente às soluções de processo. O circuito como um 

todo foi projetado de modo a ser flexível a alterações de sua 

configuração. 

Purificação da Matéria-Prima 

Adotou-se para esta etapa quatro estágios de extração com 

as alimentações em contra-corrente. A solução aquosa era 

simplesmente a solução decorrente da hidrólise do tetracloreto 

de zircónio e Háfnio. A fase orgânica era Metil Isobutil Cetona 

I 
:I 
I 
I 
' 
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(MIBK). Incluiu-se também nesta etapa do processo a reextração 

do ferro para liberar o MIBK para reciclo, acoplada diretamente 

a extração. A relação de fases na extração foi de 1: 1 de 

orgãnicojaquoso. Observou-se nesta campanha de testes que: 

a água pura utilizada para a reextração de ferro provocou a 

formação de emulsão; 

utilizou-se então uma solução com 1% (V /V) de H2so4 para 

aumentar a diferença de densidade entre as fases que soluciou o 

problema; 

partindo-se de uma solução com 850 ppm de ferro chegou-se a 

um teor residual de ferro na fase aquosa de 5 ppm. 

o teor residual de ferro no MIBK após a reextração foi de 

cerca de 45 ppm, que não interferiu no processo de extração nas 

recirculações sucessivas. 

. Extração do Háfnio 

.. Influência da Relação de Fases 

A etapa de extração foi montada com doze estágios, 

em contra-corrente, com controle 

Variou-se as relações entre as 

1:1, 2:1 e 3:1. A solução aquosa 

operando com as alimentações 

de vazões nas alimentações. 

fases orgãnicajaquosa de 1:2, 

continha 60 g 1 l de Zro2 , 3N em HCl e 3M em NH 4SCN. A fase 

orgânica de MIBK foi pré-condicionada com solução de tiocianato 

3M e HCl 3N. Observou-se que: 

. nenhum resultado correspondeu ao esperado em termos de pureza 

de zircónio; 

houve formação de precipita do na fase aquosa e acúmulo de 

sólidos na interface. 

Os ensaios foram retomados após algumas alterações como a 

alimentação dos componentes do licor aquoso em separado, que 

eram misturados na entrada da primeira célula; fez-se também um 

controle mais rigoroso das vazões de alimentação por meio de 
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rotâmetros e vâl vulas tipo agulha. Observou-se nes tes testes 

que: 

A relação orgânicojaquoso 3:1 forneceu uma solução de 

zircônio na saída dentro da especificação, isto é, com teor de 

Háfnio inferior a 100 ppm . 

. . Influência da Concentração de Tiocianato 

Os testes seguintes avaliaram a influência da concentração 

de tiocianato, variando-se sua concentração na solução aquosa 

de 2, 5 M, 3, o M e 3, 5 M, mantendo-se as demais condições 

constantes: 60 gj 1 de zro 2 , acidez de 3, O N de HCl e solução 

orgânica pré-condicionada. Nesta campanha de testes observou-se 

que: 

o zircônio na solução aquosa foi sempre obtido dentro da 

especificação; 

o aumento, entretanto, do teor de tiocianato na solução 

aquosa acarreta um aumento da extração de zircônio para a fase 

orgânica sobrecarregando a etapa seguinte de lavagem; 

os resultados obtidos com uma concentração de tiocianato de 

amônio 2,5 M satisfizeram plenamente o desejado, determinando

se então esta concentração como a adequada à operação . 

.. Influência da acidez 

A acidez foi avaliada para as condições de 2,0; 2,5 e 3,0 

N de HCl, mantendo-se fixas as outras condições já 

estabelecidas: 60 g/1 de zro2 , relação 

orgânico/aquoso de 3:1 e uma solução orgânica de MIBK pré 

equilibrada. Observou-se nestes testes que: 

as soluções aquosas sempre apresentaram resultados de pureza 

de zircônio dentro da especificação; 

. a redução de acidez provocou um acréscimo na transferência de 

zircônio para a fase orgânica, sobrecarregando a etapa de 

limpeza; 
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os resultados para as concentrações de HCl de 2,5 e 3,0 N 

foram muito semelhantes tendo-se optado pelo valor de 3,0 N por 

favorecer a etapa de recuperação de NH 4SCN . 

.. Limpeza do Extrato 

A operação de limpeza do extrato foi feita com o circuito 

completo, isto é, com o circuito de extração conectado ao 

circuito de limpeza que foi montado com oito estágios. 

Inicialmente variou-se a relação orgânico/aquoso em 3:1 e 

5:1 sem a recirculação da solução ácida da limpeza ã etapa de 

extração. Os resultados obtidos não atingiram às expectativas. 

Posteriormente executou-se outra corrida onde apenas a 

concentração de zircônio foi alterada para 40 g/1. Na operação 

de limpeza utilizou-se urna solução 6 N de HCl, em urna relação 

orgânico/aquoso de 10/1, de modo que a solução resultante da 

limpeza pudesse ser utilizada corno "rnake-up" de ácido na 

solução alimentação do circuito de extração, satisfazendo às 

necessidades de ácido para balanço de massas do sistema. Os 

resultados obtidos nesta corrida mostram que as soluções de Zr 

e de Hf foram sempre ·óbtidas dentro das respectivas 

especificações, embora a recuperação de Háfnio tenha ficado em 

50%. 

Para melhorar a recuperação de Háfnio sem ter que diminuir 

a concentração de ácido, o que acarretar ia a necessidade de 

introdução externa de ácido na extração e, também, sem ter que 

aumentar a relação orgânico f aquoso que poder ia prejudicar a 

coalescência devido a grande diferença de volume entre as 

fases, optou-se pela redução do número de estágios de 

contactação, mantendo-se as demais condições idênticas às 

existentes na corrida anterior. 



279 

Os resultados assim obtidos, com sete estágios de 

contactaçãofdecantação, atenderam plenamente aos objetivos, 

atingindo também uma recuperação de Hf no equilíbrio de 95%. 

Reextração de Háfnio 

A reextração do Hf foi operada com as etapas d e extração e 

limpeza integradas. As condições para as outras etapas foram as 

já estabelecidas. O circuito de reextração foi montado com 

quatro estágios em contra-corrente, utilizando-se solução 

orgânica proveniente da unidade de limpeza, uma solução aquosa 

de H2so4 5M e uma relação de fases orgânica/aquosa de 10/1. Os 

resultados obtidos mostram que a operação foi muito eficiente 

pois o solvente orgânico resultante da limpeza estava 

praticamente isento de metal, pronto para retornar à unidade de 

limpeza . 

.. Recuperação do Tiocianato 

A unidade para recuperação do tiocianato de amõnio foi 

montada com quatro estágios de equilibrio em contra-corrente. 

As primeiras duas células para transferir o tiocianato da 

solução contendo zircônio, era acidulada a 5 M para minimizar a 

co-extração do zircônio, para uma nova fase orgânica composta 

de MIBK puro. A terceira célula foi incorporada ao circuito 

para promover uma lavagem do MIBK carregado com o tiocianato. 

Nesta célula a solução de MIBK era contactada com uma solução 

de H2so4 5M que reextraia o zircônio co-extraido. Na quarta 

célula a solução orgânica era contactada com solução de amônio 

dando formação ao tiocianato de amônio que era então analisado 

e padronizado para ser recirculado à unidade de extração de Hf. 

o solvente orgânico regenerado retornava à primeira célula da 

etapa de recuperação de tiocianato. Os testes realizados 

mostram que: 

a operação mostrou-se bastante eficiente com recuperações 

superiores a 90%, 
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a solução de tiocianato de amónio regenerada não apresentou 

qualquer impureza de zircónio co-extraido, 

pode-se obter através do acerto das condições de processo 

(re~ações de massas), uma solução de tiocianato de amónio já a 

7,5 M, pronta para ser recirculada, 

. na escala de trabalho, não ocorreu elevação de temperatura na 
célula. 

A Instalação Piloto 

A instalação piloto, construída a partir de um projeto de 

engenharia elaborado com base em uma rota-de-processo e dos 

balanços de massas estabelecidos nos ensaios contínuos de 

laboratório, está abrigada em uma área de 500 m2 em um galpão 

da COPESP em São Paulo. O galpão dispõe de um eficiente sistema 

de exaustão que abrange toda a área das células e a área de 

hidrólise do tetracloreto de zircónio de modo a captar todos os 

vapores de cetona e de HCl, este gerado durante a dissolução do 

tetracloreto. 

A unidade de extração por sol ventes contém a área de 

preparação da matéria-prima: dissolução e filtração para 

clarificação da solução resultante; as células mixer - settler 

compreendendo um conjunto de 35 células; tanques de 

armazenagens de licores e de preparação e distribuição de 

reagentes; tanques de precipitação de hidróxido de zircónio e 

de hidróxido de Háfnio; filtros para as separações 

sólido/líquido destes precipitados e, os fornos de calcinação 

dos produtos. 

As células mixer-setller são fechadas devido a alta 

pressão de vapor da cetona e foram executadas em polipropileno 

com visores de vidro na área de decantação. As células são 

todas idênticas de modo a facilitar o intercâmbio de células 

para alterações das.configurações dos circuitos. Há rotâmetros 

e válvulas nas interligações principais que permitem os 
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controles de vazões nos pontos de transferência de uma etapa do 

processo para a outra. 

Apesar da cuidadosa seleção de materiais, um aspecto 

importante que está sendo avaliado nesta instalação, 

desempenho dos materiais face as condições de processo. 

é o 

As primeiras campanhas de testes r ea lizadas nesta 

instalação já mostraram o ótimo d e sempenho das células mixer

settler e dos agi tadores especialmente projetados. As campanhas 

iniciais 

ensaios 

estão sendo 

contínuos de 

feitas nas condições 

Laboratório. Estas 

estabelecidas nos 

condições serão 

variadas de modo a se determinar as melhores condições de 

operação, antes da instalação passar a operar na produção de 

óxido de zircónio e de Háfnio de purezas nuclear. 

Para acompanhamento do processo e controle da pureza dos 

produtos a COPESP capacitou seu laboratório analítico a 

executar 

reagentes 

todas 

são 

as análises necessárias. Os 

feitos em uma área reservada 

controles de 

na própria 

instalação, na periodicidade necessária a manutenção das 

concentrações de processo, controle de soluções novas e 

determinação da recuperação de tiocianato de amónio. Para as 

análises de Zr e de Hf nas fases orgânicas e aquosas em toda a 

gama de proporções e concentrações encontradas no processo, 

foram definidos métodos específicos de análise por 

espectrómetro de emissão atómica via Plasma indutivamente 

acoplado (modelo 3410 Plus da ARL). 

CONCLUSÕES 

O trabalho demonstrou que a extração por sol ventes dos 

complexos tiociânicos de zircónio e de Háfnio é um método 

técnico e economicamente viável para a obtenção de zircónio e 

de Háfnio de purezas nuclear. 
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Estabeleceu-se nos ensaios contínuos de laboratório um 

fluxograma de processo que serviu de base ao projeto da 

instalação piloto que ora encontra-se em operação na COPESP, 

gerando os óxidos de pureza nuclear para serem utilizados nos 

estudos para obtenção de Háfnio metálico e das ligas zircalloy. 

O trabalho mostrou claramente que é possível a absorção de 

tecnologia sem que sejam comprados "pacotes" tecnológicos. 

Ocorreu neste caso uma perfeita integração entre: a empresa 

solicitante, a COPESP, o centro de pesquisas, o CTA, a empresa 

de engenharia, a Paulo Abib, e, a consultaria para apoio na 

operação da unidade piloto. 
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