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RESUMO
O processo convencional de produção de concentrado de unl ni o consiste das etapas de lixi v iação do minério, concentração c
purificação do urânio por cxtração por solventes c precipitação do urânio na forma de diuranato de amônio. Este trabalho apresenta o estudo de uma nova rota de processo para produção de concentrado de urânio a partir do minério da Província Uranífcra de Lagoa Rcai/Cactité, BA . O processo proposto cons ta das seguintes etapas: (i) li x ivi ação cm tanque ag itado; (ii) préneutralização do licor através da adição d..: calcário até pH 3,2; (iii) precipitação do urânio na forma de peróxido de urânio
(U0 42H 20). Após definição das cond ições em bancada, reali zou-se Ltm longo período de testes contínuos para a ot imi zação c
confirmação do processo. Nos ensaios contínuos de li x iviação c m tanque agitado, o teor de urânio no minério li xiviado pode
chegar a teores inferiores a I 00 J.tg/g U ,o,, dependendo da gran ulom ctria do minério. O ferro presente no licor foi praticamente todo removido na etapa de pré-neutralização, reduzindo de 3,6 g/ L de Fe para 0,0 I g/ L. O teor de su lfa to red uziu de 46 g/L
para 20 g/ L. Após c::tlcinaçào do U0 4 2 H 20 gerado. obteve-se um produto final com teor de 99'Yo de U,O,. A recuperação g lobal do processo fo i superior a 94'V.,
PALAVRAS-CHAVE: Urânio, Precipitação de tmlnio. Peróxido de un1nio, Produção de urânio.

ABSTRACT
The conventional proccss for thc production of uranium concentratc consists of lcaching thc ore, concentration and purification of thc uranium by mcans of solvcnt ext raction and prccipitation of thc uranium as ammonium diura natc. This pape r prcscnts the stu dy of a new process in the production of uranium concc ntrate from the ore min cd at Lagoa Rcai /C aetité si te in
the statc of Bahia. Thc proccss proposcd consists of thc following stagcs: (i) dynamic lcac hing of lhe grou nd ore wit h su lfuric
acid; (ii) sulfuri c liquor prc-ncutralization until pH 3.2 ; (iii) uranium pcroxidc precipitation. The study was carricd out in batch and con tinuous circuits. ln thc dynamic lcaching ofthc cssayed ground ore in agitated tank s, the uranium contcnt in thc lcachcd ore may bc as lo w as I 00 ~tg/g U,<\. dcpcnding on the gra in s izc. Thc iron conlcnt in thc liquor was virtua lly ali rcmovcd in thc prc-ncutralization stcp thus redu cing from 3.6 g/L to 0.01 g/ L. Thc sulphatc contenl in lhe liquor fel! from 46 g/ L to
20 g/L. Aftcr thc calcination of uranium pcroxidc, a final product with purity ratio of 99% wt. U,O, was obtaincd. The overall
recovcry of lhe proccss was ove r 94'%
KEY WORDS: Ura nium , Uranium prccipitation, Uranium pcroxidc, Uranium production
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L INTRODUÇÃO
As Indústrias Nucleares do Brasil S/ A - INB, empresa estatal vincul ada ao Ministério de Ciências c Tec nologia c sucessora da E mpresas Nucleares Bras i ]eiras S/ A- N uclcbrás, ve m produ z indo concentrado de urânio de sde 1982. A prim eira unidade industrial de produção de sse concentrado foi impl a nt ada cm Caldas MG , c operou no período de 1982 a 1995. O processo de scparação/ puritlcação do urâni o utili zado naquel a
unidade, com sucesso, dura nte 13. anos, é semelhante ao utilizado atualmcntc na unidade de Cactité-BA , denominada Unidade de Concentrado de Urânio - URA , cm operação desde o ano 2000. As duas principa is di ferenças do proces so de Cactité em re lação ao de C aldas são: (i) utili zação da técnica de li x iv ia ção de pilhas
estáticas de minério britado cm substituição à lixiviação cm tanques com ag itação da po lpa de minério ; (ii)
rec irculação do eflu ente aquoso do processo após tratamento deste com cal (Morais ct. ai., 2005). Quando o
projeto contemplando a lixivi ação cm pilha foi avaliado, o preço do urâni o era da ordem deUS$ 10/ lb U,Qx, o
que não justificava o investim ento na li x ivi ação cm tanque ag it ado pa ra o aumento da recuperaç ão do urânio .
O processo impl antado em Caetité consta das etapas de lixiviação sulfúrica de pilhas estáticas do minério britado, cxtração do urâni o com Alamina "'336, recx tração do urânio com cl oreto de sódio (NaCI) e precipitação
do diuran ato de amónio ((NH 4) 2 U 20 7) (Gomiero, 2006). No processo atual, a recuperação de urânio na etapa
de lixi viação é da o rdem de 75% , perm anecen do cm torno de 700 llg/g de upx no min ério lixiviado . o tratamento do eflu ente aquoso com leite de cal é bastante eficiente para a remoção de metais, porém não remove os íon s cl o reto nele presente, que interferem negati va me nte na cxtração de urünio cm meio sulfúrico quando o extratante Alamina "336 é usado (Soldenhoff, 2000). A INB ve m rea li za ndo a lguns estudos, cm parceri a
com o CDTN , para a substituição do NaClna etapa de reex tração do urünio, visando a e liminação do cloreto
do sistema (Morais e Gomicro , 2005 ; Morais et a/, 2005). Com o a umento do preço do urânio para valores da
ordem deUS $ 85/lb UPx· este inves timento pa ssa a ser pertinente (Morais ct a i. , 200R) .
A interfe rênci a do íon cl o reto so bre a extração do urâ nio c o aumento do preço d o me tal, no me rca do
intern acional , pa ra valores da o rd e m deUS$ 85/lb U,Q x, viabilizando , cconomicamcnt~ , o in vestim e nto
no process o de lixivi aç ão dinâmic a , estimularam a INB a estudar novas rotas de proce sso , v isa ndo um a
me lhor recuperação do urânio, mante nd o a qualidade do produto final. Atualmcntc estú se ndo in vestigado um novo processo que consta d as segu intes etapas (i) lixivi aç ão c m tanque agitado, visa ndo um a
melh oria do rendimento ne sta etapa do processo; (ii) purificaç ão do lic o r mediante elevação do pH deste até 3 ,2 através da adição de calcário (pré-neutralização do licor) c (iii) precipitaç ão do urünio na forma d e peróx ido de urâni o. Em um a primeira fa se de desenv o lvim e nto d o process o .. as va riávei s envolvida s cm ca d a etapa foram in ves tig adas em ba nca da (experimentos descontínuos), onde as melhores co ndi ções foram definidas. A pós esses estudos, foram re a li zados os primeiros experimentos co ntínu o s, e tapa por etapa (primeiro perí odo). Em uma terceira fase do estudo, realizou -s e o estudo c m planta pil o to ,
e m circuito integrado, onde as etapas de li x iviaçã o, pré-neutralização c pre c ipita çã o do urünio foram rea li zadas s imulta nea me nte (segundo perí odo).
Os resultados e conclusões apresentados neste trabalho servirão de base para um no vo estudo em planta pil oto, visando a melhoria da qualidade do produto final. Nesse estudo serão avaliados o período ideal de envelhecimento do licor pré- neutralizado e uma fo rma de tratamento, cm separado, do sulfato de cá lcio gerado na etapa de
pré-neutralização.

2. EXPERIMENTAL
2.1 Reagentes e Soluções
Na etapa de lixi viação usou-se, como agente li x iviantc, ácido sulfúrico comercial 9il'% p/p. O clorato de sód io
(NaCIO), usado como agen te oxidante no processo, foi fornecid o pela EKA Chcmicals do Brasil S. A. Na etapa de
pré- neutrali zação do li cor gerado na etapa de lixivi ação, utilizou-se calcário moído (- 65#), lixnccido pel a ICAL
Indústria e Comércio Ltda. O hidróx ido de amônio (NHpH) c o peróxido de hidrogêni o (Hp 2) usados na etapa
de precipitação do urânio foram de grau analítico.
O minério de urânio utili zado no trabalho foi retirado da Mina da Cac hoeira, antiga Anomalia 13 , cm exploração pela lN 8 nas instalações minero-industriais de Caetité, locali zada na região sudoeste do estado da Bahia. O
minéri o é constituído de minerais primários de urânio - uraninita c pcchbl cnda ·· associados a albititos contendo
sódio, cá lcio e minerais ferromagncsianos. A caracteri zação química dos principais constituintes da amostra está
apresentada na Tabel a I.
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Tabela I. Composição química do minério
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0.12
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0.52
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0.52

*Perda ao fogo (900"C)

2.2 Procedimento
O minério fomecido pela IN B foi moído a uma granulometria de 590 J..l (28#), homogeneizado e quarteado
em frações de 5 quilos para alimentação do silo que alimenta o minéri o no rcator de lixiviação. O trabalho experimental, visando a otimi zação das condições obtidas cm bancada, foi realizado cm dois períodos. No primeiro período, os experimentos contínuos foram realizados etapa por etapa, quais sejam: lixiviação, pré-neutralização do
licor c precipitação do urânio. No segundo período, os experimentos foram realizados em circuito fechado, operando as três etapas simultaneamente.
Li xiviacão: Os estudos de bancada indicaram que as variáveis que mais interferem no rendimento desta etapa
são a gran ulometria do minério, a temperatura e a oxidação do urânio durante a lixiviação ((Morais et a i. , 2008). As
condições otimizadas, utilizadas nesta etapa foram: granulometria do minério 590 Jl, temperatura 60-65"C, porcentagem de sólidos 65 'Yu, relação ác ido/minério de 40kg/t, relação oxidante/minério de 0.5 kg/t de NaCI0 1 . A vazão
media da polpa foi de 3,64 L/h . Os experimentos contínuos de lixiviação foram realizados em reator de aço inoxidável 3 16, encamisado, com capacidade de I O L (I" período) c 15 L (2" período), com agitação mecânica c temperatura controlada através de injcção de vapor de água. O minério seco, o ácido sulfúrico concentrado, o ácido de
retorno (I" lavagem do minério li xiviado) c a so lução de clorato de sódio 5% p/v foram adicionados continuamente no reator. O minério foi adi c ionado através de silo de disco (tipo prato) e as soluções através de bombas peristálticas de alta precisão. A polpa foi filtrada em batclada, em filtro a vácuo, na taxa de I t/m2.h. Foram cfetuadas 3
lavagens no resíduo . A primeira lavagem corresponde ao ácido de retorno que alimenta o reator de lixi viação para
control e da porcentagem de sólidos. A segunda lavagem é usada para preparar o ácido de retorno (I " lavagem da
batelada seguinte) c a terce ira lavagem é estocada para ser utili zada na segunda lavagem seguinte.
Pré-neutrali zação: Antes da realização dos experimentos contínuos, investigou-se, em bancada, a influência
das principais va riávei s de processo. As variáveis in vest igadas foram : tempo de reação, pH final da pré-neutralização, agentes neutrali za ntes (ca l e calcário). A adição do calcário foi investigada nas formas de polpa e sólida. As
melhores condições para esta etapa do processo foram definidas como sendo: utilização de calcário na form a sólida, pH de pré- neutrali zação próx imo de 3,2 c tempo de rcação de 3 horas . Os experimentos contínuos de pré-neutralização foram realizados a temperatura ambiente (2 7±2"C). Os circuitos consistiram de 5 reatares de PVC com
capacidade de 2,8 L (I" período) c 3 desses rcatores (2" período), montados em cascata, equipados com agitadores
mecânicos e controladores automáticos de pH. O cal cário moído foi ad icionado por meio de si lo a disco. A adição
de calcário era interrompida automaticamente sempre que se atingia o pH 3,5 no primei ro reator e reiniciada quando o pH baixava para 3,0. O gesso gerado nesta etapa era recirculado para o reator de lixiviação.
Precip itação : Os experimentos contínuos foram antecedidos por um estudo de bancada, onde as seguintes variáveis de processo foram investigadas: excesso de Hp 2 , tempo de reação, pH final e tipo de reagente a se utili zar
no ajuste do pH (solução de NH,PH c mistura de MgO I Mg(OH) 2 na forma de pó). As condições definidas foram:
correção do pH com solução de NH,PH 3,0 moi/L, pH final próximo de 3 (3,2), 50 % de excesso de Hp 2 e tempo de reação de 4 horas . Estes dados estão de acordo com os dados citados em literatura. Segundo Shabbir e Tame
( 1974) o excesso de peróx ido de hidrogênio é necessário c varia de acordo com as especificações do licor mãe. O
pH de prec ipitação do peróxido de urân io pode variar entre 2,5 e 4, também dependendo do tipo de licor (Merritt,
197 1; Gupta et a!., 2004 ). Os experimentos contínuos de prec ipitação do peróxido de urânio foram realizados em
circuito semelhante ao utilizado na pré-neutralização do licor. O peróxido de hidrogênio e a solução de NH,PH
utilizados nesta etapa foram a limentados por meio de bombas peristálticas. A adição da solução de hidróxido de
amónio foi controlada automati camente por meio de um medidor de pH. A quantidade de peróxido de hidrogênio
adic ionada foi calculada com base na equação I, usando 50% de excesso do reagente.
(I)

Caracterização das amostras c acompanhamento analítico: As detenninações dos elementos de interesse foram
rea lizadas por: espcctrofotometria (U e Th), fotometria de chama (Na, K), turbidimetria (Cl), gravimetria (umidade), Complexometria (Fc(ll) c Fe( lll)) c ICP/AES (demais elementos).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Lixiviação dinâmica
Incluindo as etapas de pré-operação, a lixiviação em tanque agitado operou por mais de 350 horas. Para a etapa de
lixiviação não houve diferença significativa quando esta operou cm circuito isolado (primeiro período) ou circuito fechado (segundo período). O teor niédio de UPx no minério lixiviado foi de 0.020 %, p/p, indicando uma recuperação
superior a 94%. A caracteri zação química dos principais constituintes do licor gerado está apresentada na Tabela II.
Tabela 11: Caracterização química do licor obtido na etapa dt: lixiviação

Variáveis

Nível superior(+)

Nível inferior(-)

60

30

60±2

Ambiente

33,33

66,66

0,4

0,2

a - Tempo (minutos)
b - Temperatura
______
._
_ ____ __ ("C)
- -.

--

-

---

c - Densidade da polpa (g/1)

3.2 Pré-Neutralização
O objetivo principal da pré-neutralização do licor gerado na etapa de lixiviaçào foi a redução do teor de alguns metais contaminantes, principalmente do ferro e, também, a redução do teor de sulfato antes da precipitação
do peróxido de urânio (U0 4 xHp), evitando assim a contaminação do produto final. No processo utilizado, o sulfato é precipitado como CaS0 4 e o ferro como Fe(OH),. Neste estudo observou alguma co-prccipitação do urânio,
que aumentava com o aumento do pH final.
Na etapa de pré-neutralização também não foi observado diferença entre os produtos obtidos no primeiro e no segundo período de operação. A caracterização química do licor pré-neutralizado está apresentada abaixo (Tabela III).

Tabela III: Caracterização química preliminar do licor pré-neutralizado

Espécie
Teor (g/L)

3.94

so.~c-

Fc

20.8

0.0 I O

pH

tota l

0.62

2.79

3.25

A redução do teor de urânio no licor pré-neutralizado em relação ao licor obtido na etapa de lixiviação deve-se
ao fato da solução de lavagem do precipitado ter sido incorporada no licor pré-neutralizado. O gesso gerado nesta
etapa, após lavagem, ficou com 0,4% de UPx· O urânio presente no gesso deverá ser recuperado através da incorporação deste à polpa de minério durante a etapa de lixiviação ou mediante tratamento a parte.

3.3 Precipitação do peróxido de urânio
Os experimentos contínuos de precipitação do urânio foram realizados cm circuito semelhante ao utilizado na
pré- neutralização, descrito anteriom1ente. Para se obter um produto de alta qualidade é importante que se obtenha
um licor bem clarificado na etapa de pré-neutralização. Quando a operação foi realizada etapa por etapa, ocon·eu
um intervalo de tempo entre as etapas de pré-neutralização c a etapa de precipitação do peróxido. Com isto, houve um envelhecimento do licor pré-neutralizado, onde se observou a precipitação de CaSO 4 , juntamente com todo
o ferro remanescente c de alguns elementos das terras raras presentes no licor. Isto favoreceu a etapa de precipitação do peróxido de urânio, fazendo com que fosse gerado um produto de alta qualidade . Quando esta etapa operou em circuito fechado (2° período), onde o licor pré-neutralizado alimentava a etapa de precipitação sem prévio
envelhecimento, o produto final apresentou se mais impuro, porém, ainda dentro das especificações da CAM ECO para o concentrado de urânio. Este fato evidenciou a necessidade de certo período de envelhecimento do licor
pré-neutralizado e também de uma clarificação eficiente do mesmo, antes deste alimentar a etapa de precipitação
do peróxido de hidrogênio.
No primeiro período de operação foi obtido um produto com pureza superior a 99'% cm U,O,. No segundo período de operação, em circuito fechado, a pureza do produto obtido variou de 95 a 99%. O teor médio de U,O ~ no
filtrado, no primeiro período de operação, foi de 0,005 g/ L. Quando a operação foi realizada cm circuito fechado,
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este teor variou de 0,005 a O, I 00 g/L. A caracterização química do peróxido de urânio obtido após clarificação do
licor pré-neutralizado apresentou-se dentro das especificações da CAMECO (empresa canadense, com sede em
Saskatoon, Saskatchewan, que realiza a conversão de concentrados de urânio para o UF 6 , usado no processo de enriquecimento isotópico do urânio) c está apresentada na tabela IV
Tabrla IV: Caracterização química do U0 4 2Hp obtido

Teor(%)

Espécie

H2 .21

U,Ox
Fluoreto
Sílica
Enxofre
Cálcio
CI-Br-1
Magnésio
Alumínio
Ferro
Sódio
Potássio
*Especificação de

I
I

I

I

I[

0.065
0.013
0.233
0.106
0.029
0.006
0.017
0.128
0.012
0.043
conc~.:ntrado

Especi fieação
CAMECO* (%)
:::: 65 u
s O. IO
s o.5o
s 1.00
s 3.00
s 0.10
s 3.00
s 1.00
s 1.00 (Na e K)
s 1.00 (Na e K)

Espécie

Teor(%)

Fósfóro
Manganês
Zircônio
Tório
Vanádio
Molibdênio
Titânio
Boro
Arsênio
Umidade

0.002
0.001
0.006
0.002
0.059
<0.001
0.005
0.001
0.004
2.10

Especificação
CAMECO* (%)
s 0.20
sO.IO
s 0.50
sO.IO
s 0.10
s 0.05
sO.OI
so.o5
s 5.oo

de urilnio da CAM ECO para conversão a UF,,

O óxido de urânio obtido após a calcinação, a 800oC, do U0 4 2Hp gerado nas melhores condições de operação. apresentou pureza de 99'Yop/p.

4. CONCLUSÕES
A lixiviação dinâmica apresentou uma recuperação bem superior à lixiviação em pilha estática. As variávei s de processo que mais influenciam o rendimento desta etapa são a granulometri a do minério, a temperatura
e a oxidação do urânio durante a lixiviação. Na etapa de pré-neutalização, o controle do pH fin al é de extrema
importância. Em pH superior a 3,5 a co-prccipitação do urânio aumenta consideravelmente. Em pH abaixo de 3
o tempo de residência para a precipitação do gesso aumenta consideravelmente. A clarificação do licor pré-neutrali zado é um fator determinante na pureza do produto final. O pH final de precipitação do peróxido de urânio
também é outra variável importante. Em pH acima de 3,5 a pureza do concentrado de urânio é afetada. Em pH
abaixo de 3, o produto final apresenta-se mais puro, porém, o sobrenadante apresenta-se contaminado com urânio. Este fato deixa de ser problema se o sobrenadante da precipitação do urânio for recirculado no processo.
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