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RESUMO
O presente trabalho trata do estudo da adsorção de urânio e manganês em vários materiais adsorventes e trocadores
iôn icos. Para a seleçào dos adsorventcs mais adequados foi utilizado o etluente industrial da barragem de contenção de
água ácida denominada Bia c pertencente ao Complexo Minero Industrial do Pl analto de Poços de Ca ldas- CIPC, das
Indústrias Nucleares do Brasil. Foram reali zados ensaios comparativos da porcentagem de remoção dos materiais, em
batelada. onde o etluente Bia foi utili zado tal qual recebido (p H = 2,6) e em pH 3,9 e 5,9, ajustado com cal. Para valores
de pH ~ 2,6 e 3,9, foi observado que a remoção do manganês foi relativamente baixa. Valores mai s elevados
favo receram a remoção de manganês tanto para as resinas catiônicas como para o carvão de osso. Entretanto, os
melhores resultados de cxtração fi cara m entre I O c 16%, considerados pouco atrativos. De form a contrária. o urânio foi
fo rtemente removido pelas resinas aniônicas IRA 90 I U e Dowcx Marathon A. Comparando a efi ciência de remoção de
urânio das resinas foi possível verificar que os va lores calculados de capacidade máxima de carregamento (Qmáx)
ti veram uma diferença significat iva. A Dowcx carregou 65.4mg/g em pH 3,9, e a IR A9 1OU 85,6mg/g, cm pH =2,6. A
Resina Dowex A se mostra mai s efic iente em meio fortemente ácido (pH 2,6) indicando que esta res ina é menos afetada
pela presença dos íons competidores que a IR A9 1OU. Além das resin as. os materi ais apatita e carvão de osso ati vado
mostraram um desempen ho satisfatório em pH 3,9 onde obti veram-se extrações de 18% c 33%, respectivamente.
PALAVR AS-CHAV E: urânio: manganês; adsorção, troca iônica, água ácida.
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1. INTRODUÇÃO
Até por volta da segunda metade do século passado, devido a escassez de legislação ambiental especifica,
grande parte dos efluentes industriais ou fi.Jram descartados diretamentc nos cursos d'água ou foram dispostos no
solo sem levar em consideração os graves efeitos impactantcs que poderiam causar. Com o decorrer dos anos, os
problemas gerados deste descarte direto e da disposição aleatória foram surgindo de forma descontrolada c
preocupante. Dentre os principais impactos ambientais, está a drenagem ácida de mina que, dada sua dinâmica e
persistência, é considerado um dos problemas mais sérios da indústria de mineração
A drenagem ácida ocorre quando os minerais sulfetados, dentre eles a pirita, se oxidam por exposição ao
oxigênio e água, produzindo ácido sulfúrico e metais dissolvidos. Este ácido sulfúrico produzido cria um ambiente
hostil, promovendo a solubilização dos metais que constituem os solos, inibindo o crescimento de plantas de
cobertura, resultando na erosão do solo e a possível acidificaçào dos aqüifcros adjacentes.
As principais fontes de drenagens ácidas são as minas a céu aberto ou subterrâneas, bacia de rejeitos, pilha
do estéril e de estocagem do minério. Em vários países existem milhares de sítios já desativados ou temporariamente
fechados, onde a drenagem de mina decorrente da disposição do rejeito e estéril apresenta características de acidez
bastante pronunciada. No Brasil o problema de drenagem ácida de mina tem-se destacado na região carbonifera ao
sul do país e no Complexo Minero Industrial do Planalto de Poços de Caldas - CIPC, das Indústrias Nucleares do
Brasil, INB. (Nascimento, 1998).
No Complexo de Poços de Caldas -CIPC, no período que compreendeu as décadas de 70 a 90, foram
geradas grandes quantidades de rejeitas constituídos de minério sulfctado de baixo teor (<200ppm) e o estéril
propriamente dito. Estes materiais foram dispostos em grandes áreas circunvizinhas da região mineradora,
denominadas de "bota-foras". (Nascimento, 1998). Essas áreas tornaram uma fonte de drenagem ácida, contendo
radionuclideos (urânio, tório, e rádio) e elementos estáveis (manganês, zinco, fluoreto, ferro, etc) cm níveis de
concentração acima dos valores permitidos pela legislação para o lançamento direto ao ambiente. Até julho de 1996
quando a mina foi desativada, o CIPC gerou de 44.560.000m1 de rejcitos de mineração. A geração de drenagem
1
ácida no CIPC pode chegar, na estação chuvosa, a 300m /hora de água com pH entre 2,0 e 3,0.
O atual tratamento desta água ácida consiste na utilização de cal para a precipitação de vários metais, dentre
eles o urânio e manganês. O consumo de cal hidratada é da ordem de 2000 toneladas por ano (Cipriani, 2002), sendo
agravado pela presença de manganês que exige pH próximo de I I para sua completa precipitação. Estima-se que
anualmente são depositadas na bacia de rejeitos do CIPC, além de outros precipitados metálicos, cerca de 20 a 30
toneladas de U 10,, na forma de diuranato de cálcio, resultantes deste tratamento das águas. Este procedimento tem
causado sobrecarga de poluentes químicos e radioativos no repositório que não foi projetado para receber esse
volume adicional de lama. A disposição deste precipitado, contendo urânio e outros metais tóxicos, se enquadra no
enfoque de análise de riscos, visto que esse precipitado sofre intemperismo na bacia, podendo se redissolver com
possibilidade de vazamento para o ambiente e/ou contaminação de aquíferos (Nascimento et ai., 2004 ).
Atualmente, para minimizar os impactos ambientais da mineração e das operações de processamento
mineral, as indústrias estão propondo novas tecnologias direcionadas para efluentes e rejcitos produzidos tanto no
presente, como cm operações passadas. Dentre estas tecnologias estão os processos de adsorção/troca iónica. Vários
estudos foram apresentados relatando a adsorçào de metais pesados cm diferentes substratos. A eliminação de
substâncias tóxicas pode ser obtida através do uso de substratos sintéticos ou substratos naturais (Fendorf et ai.,
1997; Foster ct ai., 1998; Manning et ai., 1998; Diniz, et ai., 2000). Alguns estudos com substratos naturais (Yoigt c
Brantley, 1996; Fostcr ct ai., 1998; Ladeira e Ciminelli, 1998) indicaram que determinados constituintes dos solos
são os principais responsáveis pela retenção de metais em uma forma relativamente imóvel. A remoção de metais
traços através da utilização de resinas é também uma opção comprovadamente eficaz. A aplicação da troca iónica
em processos hidrometalúrgicos traz muitas vantagens na etapa de concentração de metais, uma vez que permite a
recuperação de ions em soluções muito diluídas, onde operações de precipitação, extraçào com solventes ou
evaporação seriam destàvoráveis (Ladeira e Morais, 2005). Portanto, o estudo de recuperação de urânio e remoção
de manganês pelo método de adsorção/troca iónica utilizando materiais adsorventcs, dentre eles resina e carvão
ati v ado, se justifica plenamente pois, reduzirá o impacto ambiental provocado na bacia de rejeitos do C IPC. Além da
redução do impacto ambiental, outra vantagem é a recuperação do urânio, de significativo valor económico, que
poderá abater os gastos com o sistema de tratamento. No caso da remoção do manganês haveria também uma
redução drástica no consumo de cal e, consequentemente, a geração de lama seria minimizada.
Desta forma, o objetivo inicial deste trabalho é recuperar o urânio e remover o manganês presente na água
ácida do CIPC. Para tal foram realizados ensaios de adsorçào com materiais diversos, adsorventes naturais.
sintéticos e trocadores iónicos e selecionados aqueles de maior capacidade adsortiva. Nesta etapa foram realizados
ensaios em valores de pH que variaram de 2,6 a 5,9. Posteriormente, foram obtidas curvas de adsorção para os
materiais selecionados, mais especificamente as resinas. O tratamento da água ácida visou também a adequação
destas aos níveis máximos de contaminantes exigidos por lei.
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2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 Amostra
Inicialmente foram coletadas amostras líquidas cm 4 pontos de drenagem ác ida no C IPC e uma amostra do
efluente após o trata mento por prec ipitação com cal. Estas amostras foram condu zidos ao laboratório de Tecnologia
Minera l do C DTN/CN EN onde foram previamente ca racteri za das qu imicamente por análises via umida e estocadas.
A amostra utili zada nos ensaios de adsorçào corresponde aquela de maior teor de urânio e manganês, sel ccionada
entre as 4 primeiras. sendo pro veni ente da barragem de contenção denominada BI A.

2.2 Ensaios de adsorção
Para a escol ha do melhor trocador iôni co/adsorvente toram reali zados ensaios em batclada para a retenção
de U e Mn presente na so lução l:liA , utili zando vários materi ais de acordo com a disponibilidade dos fornecedores,
diversificação do tipo de estrutura e forç a básica do grupo funcional das resinas. Para estes en sa ios a massa de
materi al adsorventc variou de 0,075g a 0 ,300g e o vo lume de so lução utilizado foi de 200m L para adsorção do Mn e
500mL para o urânio. Ensaios dist intos toram reali zados para a obtenção dos pontos das curvas de adsorção dos
mate riais selecionados. Os ensaios foram conduzidos em erlcn meycrs vedados , agitados em shaker a 140rpm, pH
entre 2,6 e 5,9, temperatura ambiente (25± I "C ) por 24 horas. Ao tina I de cada experimento as amostras fo ram
imediatamente fi ltradas. Nos fi ltrados fi.)ram analisadas as concentrações das espécies de in teresse a fim de
determinar a capacidade de adsorção para U e Mn. As concentrações de urâni o toram determinadas por ativação
neutrôni ca no Reator Triga/CDTN c o teor de manga nês no espectrómetro de absorção atómica G BC_932AA. A
quantidade máxi ma de urânio e manganês removido pelos adsorventes (Qma x. ~ mg/g de adsorvente) foram
calculadas a partir do ajuste da equação de Langmui r (Ladeira c Morai s, 2005).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização dos efluentes gerados na região.
As amostras das quatro font es de ág uas ácidas de Poços de Ca ldas/MG to ram caracterizadas quimi camente
e os resultados estão apresentados na tabel a I.
Tabela I. Análi se quími ca de amostras de águas ácidas do CII'C , Industri as Nucleares do Brasi l, IN B.
so,-- Fe Si0 1 PO, u
Th
Mn
Ca
Mg
AI
F
Zn

pH

Amostra

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/ L

mg/ L

mg/L

mg/ L

mg/ L

mg/ L

mg/L

mg/L

Bia

15

<I

173,0

15X.O

X,90

170,4

110,0

41 ,0

2070

9,00

57,0

< lO

2,65

BNF

11

<I

147,0

XO,O

5,XO

169,0

160,0

56,5

1350

1,20

42,0

< lO

3,05

Mina

7

<I

130,0

295,0

13,3

72,0

150,0

40,0

1960

1,00

61 ,0

< lO

3,09

Barra

<I

<I

3X,O

196,0

6,73

5,2

10,0

20,5

230

<I

27,0

< lO

3,X4

Limite

0,02

##

1,0

##

##

##

10,0

5,()

##

15

##

##

6a9

lega l*

-

-

..

*Valores maxunos pcrm1t1dos segundo Resoluçao CONAMA 357/2005 rara F: m1ssao de Etluentes liqu1dos c aguas
doces - classe 3: ## s ignifica que não existe limite máximo para descarte.
Como pode ser observado pela tabe la I todos os elementos, os quai s a no rma prevê um limite de descarte,
estão fora dos padrões de la nça mento . A concentração de urânio nas diferentes amostras variou entre I a 15mg/ L, e
o teor de manganês vario u na ordem de 3X a 173mg/ L. O limite previsto para es tes elementos é de 0,02mg/ L e I ,O
mg/L, respecti vamente. No processo alua i de precipitação do C IPC , o urânio é remov ido juntamente com os outros
metais formando uma lama alcalina rica neste elemento. No caso deste estudo a sua recuperação é interessante por
apresentar um desalio tecnológico com potencial de retorno financeiro. O teor de Mn se encontra muito ac ima do
valor limite para emi ssão em corpos de úgua. Norma lmen te , o teor típico de Mn cm águas ácidas varia de 5 a
IOmg/ L, mas va lores como o dos ctluentcs gerados no CIPC não são incomuns (Tri ndade ct. ai , 2004). Há ta mbém
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nestas águas alguns íons que competem pelos sítios dos adsorventes como é o caso do flúor c sulfato que competem
com o urânio, e do zin co e ciilc io que competem com o manganês. Pode-se notar que as soluções são
comprovadamente diluídas, c o tratamento do efluente por troca iõnica/adsorçào torna-se bastante adequado.

3.2 Seleção dos adsorventes
Para a scleção dos adsorventes foram utilizados os efluentes industriais da barragem de contenção Bia tal qual
recebido (pH = 2,6) e es te mesmo efluente cm pH 3,9 c 5,9 ajustado com ca l. Os teores de urânio, manganês e
sul fato para as soluções após ajuste do pH estão apresentados na tabela li.
Tabe la li: Teores deU, Mn e SO/ dos efluentes utilizados
U (mg/L)

Mn (mg/L)

SO/'(mg/L)

Efluente Bia pH =2,6

12

170

2070

Efluente Bia pH =3,9

12

170

1900

Efluente Bia pH =5.9

<I

155

1740

Amostra

No efluente BI A cm pH 2,6 o urânio está na fonna do compkxo ani ônico denominado sulfato de uranila
U0 2(S0 4 ) / . A medida que se e leva o pH com hidróxido de cá lcio este precipita na forma de diuranato de cálc io
juntamente com outros hidróx idos metálicos. Como pode ser observado pela tabela li em pH 5,9 já não existe mais
urânio em solução. De acordo com Nascimento ( 1998), que avaliou a precipitação do ferro e urânio neste mesmo
efluente através da adição de Ca(OHh, até o pH ~ 3,9, o ferro é precipitado e o urânio permanece em solução.
Entretanto, acima deste pH o urânio começa a precipitar sendo que cm pH = 4,6 aproximadamente 50% do mesmo
estará precipitado. A recuperação de urânio, portanto, deverá se r reali zada em pH < 4,0. Após a precipit ação o
su lfato decresce ligeiramente, passando de 2070mg/L para 1740mg/L. Como o su lfato é uma espéci e an iônica este
pode ser adsorvido pela resina , competindo com o urânio e diminuindo a carga de urânio removida do efl uente. A
redução do teor de sulfato de 2070g/L para 1900g/ L, ainda que tenha sido baixa , poderá ser significativa no
carregamento de urânio pelas resinas.
Até o presente mome nto foram testados os seguintes materi ais adsorventes: Catalisador de craqueamento
da indústria Petrolífera; Gibbsita ca lcinada ; Ca rvão ati vado de osso; Carvão ativado vegetal ; Vermiculita; Apatita,
Resíduo de fomo elétrico c Resinas de troca iôn ica. Os resultados obtidos paru a remoção de urânio e manganês dos
testes reali zados encontram se na tabela III .
Tabe
-- - - la
-- III:
---· E
- "
Amostra

Catalisador de craqucamento
da indústria Petrolífera
Gibbsita calcinada granulada

batclad

'"'"" ' '-' ... ""''" ..........................

Efluente em pH
Remoção
U ('Yo)
12

~

M

d

......................,)' .... ' ' ....... ........ ............................ b .... "'"''-'·

= 2,6

Remoção
Mn( %)
05

Efluente em pH
Remoção
U(%)

12

= 3,9

Remoção
Mn(%)
05

Efluente em
pH = 5,9
Remoção
Mn(%)
05

lO

05

()()

00

05

-------

------

33

00

li

Carvão ati vado vegeta l

20

05

00

00

00

Vermiculita

00

00

()()

00

00

A palita

lO

00

IX

07

00

Resíduo de forno clétrico

00

()()

00

lO

05

Resina IRA91 OU

99

()()

99

00

()()

Resina IR 120

15

07

15

14

16

Resina Marathon Dowex A

99

00

99

00

00

Resina Marathon Dowex C

()()

00

00

os

13

Carvão ativado de osso
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Os resultados mostram que as resinas aniõnicas de base forte, IRA910U c Maralbon Dowcx A, removeram
com eficiência todo urânio presento no efluente Bia cm pH 2,6 e pH 3,9. Valores de pH superiores a 3,9 não foram
estudados pois este é o limjte máximo de pH para precipitação do urânio. A porcentagem de remoção de urânio
ficou em tomo de I00%. Nos experimentos de adsorção com carvão de osso ativado as amostras apresentaram
instabilidade química em soluções de pH=2,6. Notou-se uma leve decomposição do carvão perante o meio ácido
provavelmente devido a solubilização do fosfato de cálcio presente na estrutura do carvão, o que elevou o pi I o
precipitou o urânio. Este fato inviabili7ou por completo a utilização do carvão de osso cm pH = 2,6. Entretanto
ensajos com o carvão de osso em pH 3,9 mostrou uma significativa remoção de urânio (33%) seguida da apatita com
18% e do catalisador de craqueamento da indústria Petrollfera com 12% de extração. A gibbsita em pH 2,6 extraiu
I0% do urânio c o carvão vegetal 20%. Portanto, pode-se dizer que com exceção das resinas catiõnicas, da
vermiculita e do resíduo de fomo elétrico todos os outros materiais silo potencialmente adsorvemcs de urânio., sendo
as resinas comprovadamente os mais eficientes.
Foi observado que a remoção de manganês em pH entre 2,6 é extremamente pequena para os materiais em
estudo. A medida que o pH se eleva tem-se um aumento na remoção deste metal. As maiores porcentagens de
extração em tomo de 13 a 16% foram obtidas em pH 5,9 utilizando as resinas catiõnicas DOWEX C e fR 120. A
utilização do resíduo de fomo elétrico e carvão de osso promoveu próximo de 10% de remoção do manganês. Estes
são dados preliminares, utilizados apenas como indicativo da performance do adsorvente e necessitam de uma
melhor avaliação através da defmição da capacidade máxima de carregamento de eada material. Segundo resultados
obtidos por Menezes et al. (2004), a remoção eficiente do manganês ocorre após o pH 8,5-9 onde as espécies
hidrolisadas predominam. Estas espécies são provavelmente as de maior capacidade de adsorção e remoção por
troca iônica. Para o manganês apenas os adsorventes carvão de osso e resíduo de fomo clétrico merecem uma
avaliação mais detalhada. Novas resinas devem ser avaliadas.

3.3 Curvas de adsorção de urânio em resinas aniônicas de base forte.
Os dados obtidos nos ensaios com a Resina IRA 910U e Dowex Marathon A foram tratados
matematicamente para obtenção dos gráficos de carregamento de urânio. Observando a Figura I é possível verificar
que a Resina IRA 910U apresentou uma boa seletividade para o udlnio e um carregamento signicativo. O valor de
Qmax, calculado a partir do ajuste dos dados ao modelo de Langmuir, foi de 85,6mg de U/g cm pH 2,6 e em pH 3,9
devido a não obtenção do patamar não foi possível calcular o Qmáx. A menor capacidade apresentada em pH=2,6 se
deve provavelmente a presença de uma maior quantidade de íons competidores, dentre eles o sulfato, ferro e o flúor.
Entretanto, a uti!U3çi\o do efluente em pH natural para a remoção de urânio é uma opção mais atrativa já que não
haverá o risco da cooprecipitação deste juntamente com a lama formada com o ajuste de pH.
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Figura l - Curva de adsorção para o urân io utilizando-se a Resina lRA910U e solução 13ia cm pH 2,6 e 3,9;
Temperatura = 25°C.
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A figura 2 mostra os dados obtidos com os ensaios com a Resina Dowex Maratbon A. Esta resina também
apresentou uma boa seletividade e carregamento elevado para o urânio. O valor de Qmax para o urânio foi de
65,4mg/g para experimento realizado em pH 3,9 e em pH 2,6 não foi possível obter o Qmax. pois não houve a
formação do patamar.
Comparando a eficiência das duas resinas é possível verificar que os valores de Qmáx destas, apesar de
elevados, tiveram uma diferença relevante. Porém, ao contrário da IRA910, a resina Dowex A aparenta ser mais
eficiente em meio fortemente ácido (pH 2,6). Nota-se pela figura 2, que o carregamento de urânio em pH 2,6 ainda é
crescente o que indica que esta resina é menos afetada pela presença dos íons competidores que a IRA9l OU. Ensaios
em coluna com as duas resinas estão sendo conduzidos para comprovação dos resultados .

••
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I ,.
I

I ~·

>'

••

O

'h$1ta• Oowex A &1'1'1 pH 2 6

Â

Reti"'a Oo•· u A. &1'1'1 pH 3 .9

Concentnç•o Uno equlllbfl<l cmgll)

Figura 2 - Curva de adsorção para o Urânio utilizando-se a Resina Dowex A e solução Bia em pH 2,6 e 3,9;
Temperatura = 25°C.

4. CONCLUSÕES
O estudo revelou a possibilidade de recuperar o urânio pelo processo de troca iônica e utilização de outros
adsorvcntes dentre eles o carvão de osso. O uso da resina Dowex A é muito adequado ao processo já que a mesma
poderá ser aplicada diretamente ao efluente sem nenhum tratamento prévio. Para a remoção de manganês, assim
como para o urânio, o emprego do çarvão de osso será avaliado em estudos em coluna. Outras alternativas para
remoção do manganês serão avaliar sua adsorção em pH superiores a 5,9 e/ou utilizar outros adsorventes e outras
resinas de troca iônica já que pelos resultados atuais não foram considerados muito atrativos.
O trabalho está em andamento com a otimizaçào dos parâmetros químicos e operacionais para melhor
recuperação do urânio e remoção do manganês. Posteriormente, o(s) material(s) serão avaliados em ensaios
contínuos de adsorção em colunas e ensaios de eluição, para recuperação dos elementos adsorvidos.
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