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ABSTRACT

do Sul, por exemplo, já foi utilizado o método
concentração magnética de alta intensidade
recuperação de urânio contido nos rejeitas
cianetação, recuperando 58% do U 30 s (Svoboda et
1986).

The tailings from the fresh rock cassiterite beneficiation
of Pitinga Mil!, Amazon, wcre characterized aiming at
the identitication of the carriers and concentration of
uranium . Particlc size and uranium distribution showed
that the 300 ppm uranium are essentially distributed
over
ali
size
fractions.
Thc
mineralogical
charactcrization revcaled that the most important
uranium carrier is an uranium- plumbopirochlore. The
uranium- plumbopirochlore is often associated to a nonidentified Nb, Fe, Mn, Ti and Ta oxide, and feldspar.
Thc best experimental results of gravity concentration
showed U 3 0 ~ recovery about 66 %, achieving a
concentrate with 900 ppm of U 30s. The discharging
material, 74'fo (wt) of the initial sample, presented a
residual content of U 30 8 of 106 ppm. The bcst uranium
grade in the gravitic concentrate (2 700 ppm of U30R),
was obtained when the sample was grounded in a bar
mi li to a particle size P 80 O, 125 mm, for an uranium
recovery of 43% . Tl has also been demonstrated
experimentally that, by the increasing of magnetic tield,
the quality of the magnetic concentrate can be enhanced
substantially ( 1660 ppm of U 30 8 ) and uranium recovery
increased from uranium-cassiterite tailings from Pitinga

de
na
de
ai.

No caso do Brasil, existe uma grande
possibilidade de aplicação dessa técnica em rejeitos
provenientes da extração da cassiterita para produção de
estanho, projeto desenvolvido pelas Indústri as
Nucleares do Brasil, Grupo Paranapanema e o CETEM
(Monte et ai., 1999). A demanda de energia elétrica é o
principal indicador para a utilização de urânio como
combustível, e ao mesmo tempo elimina-se a radiaç ão
que esse elemento pode conferir aos rejeitas descartados
para o meio ambiente. O reaquecimento da mineração
de urânio no Brasil acontece justamente no momento
em que o setor mundial reavali a o seu futuro. Na
produção primária do urânio duas tendências mundiais
são cl <uas: i) a produção está aumentando, mas restrita a
um pequeno número de grandes minas, concentradas em
poucos países (Austrália e Canadá) c ii) a concentração
da produção nas mãos de poucas empresas mineradoras
(Cameco, Cogema e Uranerz).

=

O presente trabalho tem por objetivo a
c<uacterização tecnológica do rejeito proveniente do
beneticiamento físico da cassiterita (rocha sã) da mina
de Pitinga e estudos preliminares de concentração de
urânio por gravimetria e separação magnética. Por
limitações de espaço, apenas os dados que concernem
ao urfmio são apresentados.

ore.

INTRODUÇÃO
O urânio é um elemento radioativo
amplamente disseminado na crosta terrestre. Pode ser
extraído como produto principal ou como subproduto da
industrialização de outro metal. As jazidas de ouro na
África do Sul, por exemplo, contêm ~erca de 180 g/t de
U308 no m1 neno aurífero, sendo o uran10
economicamente recuperado como subproduto (Wendel,
1998). A concentração de urânio proveniente de rejeitos
é um caso especítico, porém pode ser aplicável
industrialmente. Foram obtidos resultados promissores
de aproveitamento de urânio contido nos rejeitos de
lixiviação do ouro. Nas minas de Witwatersrand, África

EXPERIMENTAL

Preparação da amostra
Os trabalhos de preparação da amostra do
rejeito da cassiterita (cerca de 200 kg) foram iniciados
com a secagem, homogeneização e retirada de alíquotas
de 2 kg para os estudos de caracterização tecnológica e
de concentração.
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O t1uxograma de blocos ilustrando a
preparação da amostra está representado na Figura 1. Os
produtos da separação magnética
(separador
isodinâmico Frantz) foram embutidos em resina, polidos
com diamante para análise ao microscópio eletrônico de
varredura (MEV) equipado com sistem de microanálise
por dispersão de energia (EDS). Considerando a
complexidade da mineralogia, a identificação por
MEVIEDS foi complementada por análises de difração
por Raios-X em diversos produtos.

efetuada a úmido, usando-se uma série de peneiras
Tyler em uma máquina RO-TAP.

Ensaios de concentração
Os estudos de concentração conststlram de
ensaios de separação magnética e mesagem. Os ensaios
de concentração gravítica em mesa Mozley foram
realizados tendo-se como alimentação amostras de
rejeito de cerca de 2 kg e os produtos provenientes dos
ensaios de moagem. A vazão de alimentação foi de 250
g/min e as frações leve, pesada e mista foram coletad as
após um período de 8 min de operação da mesa. A
vazão de alimentação da água foi de 7 L/min. Os
ensaios de separação magnética foram realizados em um
separador magnético de alto gradiente a úmido, modelo
Boxmag Rapid, variando-se a intensidade de campo
magnético. Foram utili zadas amostras de rejeitos bem
como produtos provenientes dos ensaios de moagem.
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Os resultados de análises químicas da amostra
de cabeça encontram-se na Tabela I. O teor de U30 8 ,
como pode ser observado, é de 280 ppm .

..,

Tabela I - Análise química da head sample do rejeito
proveniente da mina de Pi tinga ('li) massa) .
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Si02

74,8

K20

3,52

Ti02

<0,07

Na20

2,38

Al 20 3

12,9

F

1,44

MgO

0,44

PF

1,77

MnO

0,03

Zr02

0,22

Fe20 3

1,76

u~oK

0,028

C aO

1,02

Th0 2

0,037

Ql

AQ, MEV-EDS,

DRX

CD peneiras de 420 a 20 jlm, segundo série Tyler (+325
e 635 malh as);
@peneiras de 297, 149, 74,44 e 20 !lm (48, 100, 200,
325 e 635 malhas);
@imã de ferrite, 1, 3, 5, H, 10, 15 e 18,5 kG
Figura 1 - Fluxograma da metodologia usada para
caracterização tecnológica do rejeito de cassiterita.

Observa-se, na Figura 1, a distribuição
granulométrica e de teores de U30x, Fe20 3, Si0 2, Al 20 3 ,
c F do rejeito. O grático da Figura 2 representa um
índice de concentração, definido aqui como resultante
da relação de distribuição de urânio cm função da
distribuição em massa , por tam anho de partícula. A
observação do diagrama da Figura 3 mostra que a
concentração por tamanho de partícula é baixa, inferior
a 5 vezes o teor de cabeça na melhor das hipóteses. Até
74 jlm os teores de urânio são inferiores ao da amostra
de cabeça, mas a distribuição do urânio c a

Ensaios de Moagem
O ensaios de moagem foram conduzidos cm moinhos
de bolas DECO com amostras de 2 kg e percentual de
sólidos na polpa de 50%. Foram obtidas amostras com
tempos de moagem de 30, 45, 60 e 75 min . A
distribuição granulo métrica da amostra cominuída foi
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acima de 1O kG, e um considerável empobrecimento
nos flutuados : menos de 20% do total de U 30 8 localizase na tração flutuada, que corresponde a mais de 94%
de toda a massa. A remoção dos tlutuados representa,
portanto, a melhor alterna ti va de processo que pôde ser
detectada. Uma parte considerável do urânio que seria
perdido nos flutuados, por outro lado, encontra-se nas
frações acima de 149 !J-m, sugerindo que as partículas
carreadoras de urânio não estão liberadas fisicamente,
de maneira que uma redução na granulometria geral da
amostra poderia reduzir as perdas do elemento em
eventual processo gravítico.

granulométrica da Figura 2 revela que praticamente
60% do urfuüo encontra-se nas frações mais grossas do
que 74 !J-m, em mais de 80% da massa total (Tabela 1),
de maneira que classificação não promove concentração
emcondições vantajosas.
Em relação aos outros elementos, observa-se
que a fração acima de 210 !J-m apresenta uma
concentração expressiva dos compostos, FC203, Ah0 3 e
F, equivalendo a cerca de 36'7o, 44% e 34% dos óxidos
contidos no rejeito, respectivamente. Com relação ao
tluor, principal contaminante consumidor de ácido na
etapa posterior de processamento hidrometalúrgico,
observa-se que: i) na fração abaixo de 0,074 mm
encontra-se cerca de 30% do F contido enquanto que ii)
acima de 0,21 O mm há cerca de 47% do tluor contido no
material em estudo. Por outro lado, as distribuições de
lluor na faixa- O, 147 mm e+ 0,020 mm estão muito
próximas daquelas vcritícadas para o urâni o.

A utilização de separação magnética após
separação gravítica não melhora os resultados: o
descarte das partículas magnéticas a 3 kG resulta em
perda de urânio de quase 4 %, com descarte de apenas
0,8 % da massa, e do não magnético a 18,5 kG perda de
5,86% do elemento em 1,50% da massa. Desta forma, a
separação magnética depois da separação por densidade
não representa vantagem para concentração do urânio,
podendo, no entanto, ter rendimento comparável à
separação por densidade em função da mjneralogia nos
tlutuados, quartzo e feldspatos não-magnéticos; também
pode ter efeitos positivos em função de outros
elementos, deletérios ao processamento, que podem
estar presentes no concentrado.
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Figura 2 -Distribuição de U30s, Fc2 0 3, Si02 , Ah03, c F
cm função da granulometria da amostra do rejeito.
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Figura 3 - Índice de concentração por tamanho (head
sample == I).
Por outro lado, a análise dos diagramas das
Figura 4 e 5, respectivamente distribuição de urfmio e de
massa em função da densidade e susceptibilidade
magnética, e índice de concentração resultante da
relação entre ambos,
revela uma expressiva
concentração do urflnio por separação densitária e
magnética, que atinge cerca de 45 vezes nos campos
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lndice de concentração por densidade e
susceptibilidade magnética
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Figura 6- Partícula de óxido de Nh, Pb, Ta, Fe eU, com
recobrimento de óxido de Nb, Mn, Fe, Ta e Ti.
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Figura 5 - Índice de concentração por densidade e
susceptibilidade magnética (head sample = 1).
A análise ao MEV /EDS de boa parte dos
produtos tlutuados, afundados magnéticos em campos
de intensidade diversa, e afundados não magnéticos,
assim como de concentrados obtidos nos ensaios de
processamento do minério, revela que o urânio está
basicamente associado a um óxido de Nb, Pb, Ta e Fe.
Além deste óxido, urânio também foi encontrado em
alguns poucos grãos de zircão, mas estes são raros, a
grande maioria dos grãos de zircão não apresentam
urânio expressivo, e o zircão não poderia, portanto, ser
consid_erado um c arreador importante do elemento.
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A imagem da Figura 6 mostra uma típica
partícula carreadora de urânio, e os espectros de EDS
correspondentes à parte mais clara e à parte mais escura
estão na Figura 7.
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Visando a identificação mineralógica do
mineral, um produto rico em U, -74+44jlm magnético a
10 kG, foi analisado por difração de raios X, após
aquecimento da amostra a 650°C por 24h. Este
aquecimento recompôs o retículo danificado pela
radiação (metamictização), e foi possível identificar
chumbo e urânio pirocloro, como pode ser observado no
espectro da Figura 8. A posição dos principais picos de
chumbopirocloro e urâniopirocloro é muito próxima,
não permitindo maior precisão na análise, mas a
composição observada sugere fortemente que se trata de
urânio-chumbopirocloro, e a associação do urânio com
chumbo corrobora a identificação da fase correta.
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Figura 7 - Espectros de EDS da porção predominante
mais clara e da borda mais escura da partícula
carreadora deU da Figura 6.
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A Figura 1O apresenta o teor de urânio dos
concentrados magnéticos em função da intensidade de
campo magnético para o rejeito tal qual e seus produtos
de moagem. Conforme pode ser observado, teores de
U 30 8 mais elevados (1660 e 1620 ppm) são obtidos com
a separação magnética de alta intensidade (10 e 12 kG)
e para um P80 70 Jlm.
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Figura 8 - Espectro de difração de raios X do produto
atimdado magnético a 1O kG, fração -74+44 Jlm
(amostra previamente aquecida a 650 oc por 24 h).
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A Figura 9 apresenta a distribuição de urânio
em função da distribuição granulométrica (P 80 ) do
rejeito e dos produtos obtidos na moagem, e da
intensidade de campo magnético . Observa-se que o
aumento da intensidade de campo magnético de 0,6 para
14 kG resultou em aumento da recuperação de urânio no
concentrado magnético. Com relação à distribuição
granu lométrica dos produtos de moagem, a recuperação
de urânio permaneceu praticamente inalterada, em torno
de 52%, a partir de um tempo de cominuição de 45 min
(granulometri a P~ 0 = 0,090 mm).

500
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10000 12000 14000

Intensidade de campo magnético
(Gauss)
Figura 10 - Int1uência da intensidade de campo
magnético no teor de U30 8 nos concentrados de cada
etapa sequencial de separação magnética.
As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados de
concentração gravítica realizad os em mesa Mozley com
a amostra original de rejeito, bem como a que foi
cominuída a uma granulometria de 80% < 0,147 mm
(tempo de moagem 30 min). Os resultados obtidos com
a amostra original do rejeito, em um tempo de 8 min,
mostraram uma recuperação de urânio de 66%,
considerando as frações mista e pesada. A fração leve
apresentou um teor de urânio de 160 ppm. As frações
mista e pesada apresentaram teores de urânio de 560 e
6.900 ppm, respectivamente. Conforme pode ser
observado na Tabela 4, os produtos obtidos com a
com
granulometria
P 80=0, 147
mm
amostra
apresentaram teores de urânio de 2.51 O ppm e 11.000
ppm nas frações mista e pesada, respectivamente. As
recuperações de urânio nas trações mista e pesada foram
da ordem de 39% e 27%, respectivamente.

---P88=65
---P8 =90

;? 100
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6(jlli>tensida0QQ~t carn\i<PÇlPagnét\é!OOO
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Figura Y - Influência da intensidade de campo
magnético c da distribuição granulométrica do rejeito e
de seus produtos de moagem na recuperação acumulada
de urânio dos concentrados magnéticos.
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Tabela 2 - Resultados dos ensaios de concentração
gravítica em mesa Mozley com a amostra original do
rejeito- Mina de Pilinga.

se esta for substituída por separação magnética, uma vez
que os minerais leves, quartzo e feldspato, também não
são magnéticos.

Peso

U30s_(%)

(%)

Teor

Dist.

Alimentação

100

0,035

100

Fração Leve

74,24

0,016

33,83

Fração Mista

24,37

0,056

38,81

Fração Pesada

1,39

0,690

27,36

Os melhores resultados de concentração de
urânio foram obtidos em mesa Mozley, com a amostra
original do rejeito, e apresentaram recuperação de
urânio de 66%. O concentrado apresentou um teor de
cerca de 900 ppm. O rejeito, representando, neste caso.
74 % em peso da amostra original, apresentou um teor
de 106 ppm. Quando a amostra foi cominuída abaixo de
O, 147 mm, obteve-se o maior teor no concentrado (em
torno de 2666 ppm de urânio), equivalendo a uma
recuperação de 43,2%. O rejeito, neste caso, representa
cerca de 94% da amostra apresentando um teor de 21 O
ppm de urânio .

T abela 3. Resultados dos ensaios de concentração
gravítica em mesa Mozley com a amostra do rejeito (Pso
= 0,147 mm)- Mina de Pilinga.

Peso

U30s_(%)

(%)

Teor

Dist.

Alimentação

100

0,035

100

Fração Leve

94,3

0,021

56,78

Fração Mista

5,6

0,251

40,38

Fração Pesada

0,09

1, lO

2,84

A melhor recuperação do urânio por separação
magnética foi de 6Qrv,J. Por outro lado , os melhores
teores nos concentrados foram obtidos quando a
amostra foi cominuída 80% abaixo de 0,074 mm,
equivalendo a 51 % do urftni o contido na amostra
original. A separação magnética de alta intensidade
poderia ser utilizada, embora haja uma recuperação
substancial dos minerais de ferro presentes no rejeito,
que aumentam o consumo de ácido na posterior
lixiviação do concentrado.
A utilização da concentração gravítica poderia
ser utilizada para a amostra cm estudo, principalmente
após a remoagem do rejeito. Para tal finalidade, seria
necessário avaliar o desempenho de concentradores
gravíticos de alta vazão, particularmente para o
tratamento do rejeito com granulometria mais fin a. O
concentrado assim obtido poderia ser processado,
posteriormente, em equipamentos magnéticos de
intensidade de campo magnético variada. Isto serviria
para aumentar o teor de urftnio no concentrado e obter
um produto adequado à lixiviação do urftni o.

CONCLUSÕES

O umco mineral carreador de urftnio
importante é o urânio-chumbopirocloro, que pode
conter até 27% de U0 3, e concentra-se num campo de
10 kG. Kahn (19 9 1, 1992), apesar de não analisar
urânio, identificou predominância de columbita-tantalita
neste campo, e do pirocloro no produto não-magnético;
estas diferenças provavelmente são devidas a diferenças
na amostra analisada. O chumbopirocloro está quase
sempre associado a um óxido de Nb, Fe, Mn, Ti e Ta
não identiticado (manganocolumbita?). Esta associação
já havia sido observada, por exemplo, por Lenhara
(1998). Nas partículas mistas, a associação com
feldspato é a mais freqüente, inclusive por ser este o
mineral mais comum neste rejeito.
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Não há uma concentração de urânio em alguma
faixa granulo métrica que jus ti fique uma classificação
como método de concentração, mas a caracterização
tecnológica indica ser possível descartar, por
concentração gravítica, mais de 95 % da massa do
rejeito, com perd as de U 30 8 da ordem de 20%.
Separação magnética após a separação densitári a não
apresenta resultados expressivos, mas pode ser possível
obter resultados comparáveis à separação por densidade
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