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RESUMO 
A mineração é um dos sctorcs básicos da economia do pais c como qualquer outra a ti v idade antrópica gera resíduos que impac
tam dirctamcntc o meio ambiente. A Mina Osamu Utsumi das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) operou de 1982 a 1995 as 
ati v idades de lavra, beneficiamento c tratamento químico do minério de urânio. Desde então, a INB tem como principal proble
ma para fins de fechamento da mina a drenagem ác ida gerada nas pilhas de estérei s cujo pH encontra-se em tomo de 3. O trata
mento químico desta água, além de envolver um custo extremamente elevado, gera um precipitado rico cm vários metais, den
tre eles o urânio. A cstocagcm desse precipitado vem sendo fe ita na cava da mina, o que tem causado sobrecarga de poluentes 
químicos c radioativos cm um local que não l()i projetado para receber esse volume de resíduo c que não possui os requisitos 

necessários para a construção de um repositório. O teor de urânio encontrado no precipitado é de 0,25%, portanto semelhan
te ao teor do metal encontrado no minério de Cactité (BA) que está cm torno de 0,30%. Neste estudo foi realizado uma avalia
ção do processo de lixiviaçào alcalina do urünio , utilizando amostra de precipitado disposto há mais de 20 anos. Os agentes li
xiviantcs utilizados !oram carbonato c bicarbonato de sódio. Os ensaios foram feitos variando-se as concentrações dos agentes 
lixiviantes, o tempo de cxtraçiio c a porcentagem de sólidos. As outras variávei s tai s como temperatura, granulomctria c agita
ção fixam mantidas constantes. Os resultados encontrados mostrara m que é possível atingir 100% de recuperação de U,O, cm 
24 horas. A concentração de uri\nio na solução lixiviada é de 0,25g.L·'. Tal rendimento comprova que a recuperação do urànio 
deste precipitado I~JCilita a transli1rmação de um passivo ambiental cm produto comerciável. 

PALAVRAS-CHAVE: uri\nio , úgua úcida. li xiviaçào alcalina. 

ABSTRACT 

Mining industry is onc ofthc basic scctors ofthc Brazilian Economy andas any othcr human activity it gcnerates rcsidues that 
affcct thc cnvironmcnt dircctly. Thc Mine Osamu Utsumi ofthc Nuclear Industries of Brazil (INB) opcratcd from 1982 to 1995 
including mining ;md mclallurgical trcalmcnl of thc uranium ore. Sincc thcn, lhe gencration of acid mine drainagc with pH 
around 3 is lhe main problcm laccd by INB fi:>r thc mine closing. Thc chcmical trcatmenl ofthis watcr involvcs an cxtremcly 
high cost and gcncratcs a rcsiduc that is rich in some metais, including uranium . Therc is a considerable cnvironmental liabili
ty rcsulting ll·omthc rcsiduc produccd during more than 20 ycars ofwalcr trcatmcnt. Thc rcsiduc is placcd on lhe mine opcning 
causing ovcrload of chcmical and radioactivc pollution agcnts in a place which was not designcd for that and does not havc lhe 
building rcquirements of a rcpository. Thc contcnt of uranium in lhe prccipitatcd is 0.25% and similar to thc conlcnt ofthe me
tal found in thc ore ofCactité (BA) that it is around OJO'X>. ln thc prcsent study an alkalinc lcaching proccss was carricd out to 

rccover thc uranium from lhe rcsiduc. Soe! i um carbonatc and bicarbonalc were uscd as lcaching agcnts. The expcrimcnts were 
carried out by varying thc concentrations ofthc lcaching agcnts, thc cxtraction time anel thc solid perccntagc. Other paramctcrs 

sue h as tcmpcraturc, parti ele diamctcr and agitat ion wcrc kcpt constant. Thc rcsults showcd that it is possiblc to reco ver I 00% 
ofthe uranium in 24 hours. Uranium conccntration in thc lcaching solutions is around 0,25g.L·'. Thc conversion ofan environ
mentalliability into a va luabk produ c! is onc of thc mos! importanl aspccts ofthis work and will gcnerate funds lo r decommis
sioning of thc uranium mine in Poços de Caldas, which is alrcady bcing implcmcntcd. 

KEY WORDS: uranium, acid watcr. alkalinc lcaching. 
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L INTRODUÇÃO 

Dentre os principais impactos ambientais causados pela mincraçiio csb a drenagem úcida de mina (DAM) 

que, dada sua dini\mica c persistência é considerada um dos problemas mais sérios da atividadc mincradora 

(SILVA. 2007). ADAM originada no Complexo Minero Industrial de Poços de Caldas pertencente as Indús

tri as Nucleares do Brasil, INB , é proveniente da oxidaçiio dos sull"ctos mctúlicos presentes nos rcjcitos de ba i

xo teor de uránio depositados nos arredores da cava da mina , cm presença de oxigênio c úgua (NASCIME NTO 

et a!, 2004). Neste processo de oxidaçiio ocorre a formaçiio de úcido sulfúrico com o conseqüente abaixamen

to do pH das úguas de drenagem. De acordo com Ciminclli (2002). tal soluçiio úcida age como agente lixivian

te dos minerais presentes nos rejeitas c solos, gerando um pcrcolado rico cm íons mctúlicos. O tratamento quí

mico da DAM gerada na INB Caldas é realizado através da elevação do pi I do efluente úcido, inicialmente cm 

torno de 3, para valores próximos a lO com a adição de cal hidratada . Ca(Oil)c. O objctivo desse processo é a 

precipitação dos íons metálicos na forma de hidróxidos, assim como o ajuste do efluente aos níveis de concen

tração de contaminantes exigidos pelos órgãos ambientais (FERNANDFS et o!. 1995 ; NÓBREGA ct o!. 200X; 

SOUZA, 1995). O precipitado oriundo do tratamento da drenagem úcida vem sendo depositado dentro da cava 

da mina há mais de 20 anos. 

Este precipitado consiste em um resíduo que pode apresentar riscos não desprezíve is para o meio ambiente. 

Sabe-se que a remediação de úrcas degradadas ou contaminadas pela disposição inadequada de rejeitos/ resíduos 

pode representar um dos maiores itens de passivo ambiental de uma empresa de mineração, que tem responsabili

dades legais de zelar pela estabilidade c segurança destes a longo prazo. Algumas soluçôes de disposição e/outra

tamento de rcjeitos/rcsíduos têm potencial de reduzir significativamente os riscos e o passi vo, embora frcqücntc

mente representem custos elevados. As técnicas de lixiviação úcida c alcalina são apresentadas aqui como uma op

ção para a diminuição de riscos ambientais desses rcjcitos/ rcsíduos uma vez que estas possibilitam a recuperação 

e o reaproveitamento de vúrios elementos que são nocivos ao meio ambiente. dentre eles o urúnio . 

O teor de urânio presente no precipitado oriundo do tratamento da DAM cm Caldas eslú em torno de 0.25'%, 

sendo, pois , semelhante ao teor do metal encontrado no minério de Caelité ( BA) que encontra-se na l~tixa de 

0,30% (GOMIERO ct a!., 2007). Este precipitado, também denominado lama alcalina, pode consistir cm uma 

interessante fonte de urànio, mas para seu completo reapro ve itamento, uma avaliação técnica e económica deve 

ser conduzida. Estima-se que a recuperação do uri\nio deste material geraria um lotai de 150 toneladas de u,o,. 
A extração do urànio desta lama pode ser rcali;ado através de técnicas de lixi vição, dentre as quais encontra

se a lixí v iação alcalina lendo como agentes lixi vianles reagentes como o carbonato c o bicarbonato de sódio 

(MERRIT, 1971). 

Apesar da lixiviação ácida cm meio sulfúrico ser citada como um dos processos mais comuns utili zados 

para a recuperação do urânio de minérios , a lixiviaçào alcalina é considerada uma técnica mai s sclcliva para o 

metal. A dissolução do urânio através da líxiviaçao alcalina acontece de v ido a formação do únion complexo !ri

carbonato de uranílato (VI). [UOcCCO)J 4
· , o que permite o uso de soluçôes de carbonato de súdio ou ar'nônio 

como agentes lixiviantcs. Se uránio tetravalente cstú presente, é nccessúrio o uso de agentes oxidantes para con

verter o urànio tclravalenlc cm urànio hcxavalcnte, que é a forma mais solúvel do metal. A f(mnaç<lo de íons hi

droxila durante o processo de lixiviação pode levar a formaçüo de uranalos insolt'rveis (formados em pl-1 acima 

de I 0,5), o que diminui a presença de íons lJ<• · disponíveis em solução. Para evitar a t(mnação indcsejúvcl des

tes uranalos , adiciona-se bicarbonato de sódio a soluçüo lixiviante, pois estes neutrali;.a r~1o as hidroxilas (MER

RIT, 197 1; HABASHI,I997). 

O objctivo desse trabalho foi desenvol ver um processo de lixi viação alcalina específico para o urünio presen

te no precipitado gerado na INB Caldas disposto hú mais de 20 anos na cava da mina de t(nma a recuperú-lo atra

vés da utili zação de técnicas hidromelalürgieas tendo como objctivo final a produção do yellow cake. O estudo é 

parte de um projeto maior que scrvirú também como suporte para o dcscomissionamcnto da mina que cstú cm fase 

de implementação. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Colcta c pt·cparação da amostra 

A amostra de lama empregada neste estudo foi coletada na cava da mina. local onde o material é depositado 

atualmcntc. Os seguintes procedimentos fóram adolados na prcparaçüo do material: (I) secagem em cstufú a 50°C 

por cerca de 24 horas; (2) moagem a seco cm moinho de barras por .10 minutos; (.1) homogeneização: (4) pulveri

zação c pcnciramcnto em peneira de 65 mcsh. 
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2.2 Caracterização química c mincraló~ica da amostra 

A técnica de difraçào de raios- X reali zada pelo dihatômctro de raios X da marca Rigaku , modelo Gcigcrflcx , 
scmi- automúticn c tuho de raios-X de çobrc permitiu a identificação das fàscs crista linas da lama. A análise foi 
cfctuada cm amostra tal qual c a identificação das fases cristalinas fomm feitas por comparação dos difratogramas 
de raios X com o hanco de dados da ICDD ·- lntcrnational Ccntcr for Di ffraction Data I .J C PDS .loint Commit
tcc on Powdcr Dilhaction Standart. ;\ caractcrizaç<lo química da amostra foi obtida a través das técnicas de fluo
rescência de raios-X (sistema KEVEX tk produção c anúli sc de raios X constituído de fonte de Am-241 c detec
tor Si( Li) cujo fahricantc é KEVI :X- R/\ Y, modelo SIGMAX-9050) c espectrometria de raios-X por di spersão cm 
energia (modelo FDX-720, marca SIIIM ADZU). 

2.3 Ensaios de lixiviação 

Os ensaios li>ram reali zados cm béqucrcs de vidro devidamente fechados com tampa de acrí lico sob agitação 
mecânica de aproximadamente 200 rpm. o suficiente para manter a polpa cm suspensão c eliminar a formação de 
vórtice. Alíquotas de 15 mL foram retiradas após os tempos estabelecidos ( 16, 24, 40, 44 c 4X horas) c a separa
ção sólido/ líquido foi realizada através de çcntrifugaçào a 4000 rpm durante um período de 15 minutos. Os resí
duos da li x iviação fóram submetidos ú sçcagcm cm cstul~l a 50°C, durante 24 horas . Amostras da li xívia c do resí
duo fóram CIKaminhadas para anúlisc de lJ ,o,. Utili zou-se soluções a 0,55; 0,85; I ,00 c 1, 15 moi. L' de bicarbona
to de sódio. /\s conccntraçôcs das soluções de carbonato de sódio estudadas foram: 0,25; 0,50: O, 75; I ,00: I ,50 c 
2,00 moi. L·' .As porcentagens de sólidos estudadas foram I O, 20, c 40'X>. Outras variáveis como temperatura c gra
nulomctri a fo ram mantidas constantes cm 25 °C' c 0,21 mm, respectivamente. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização da amostra 

O resultado da idcntiti cação das l~1scs cristalinas da lama por difração de raios- X está apresentado na tabela I. 

Tabt•la I ldentilica.,:üo das l~tses crista linas por Dirra.,:ào de Raios-X 

Fase cristalina identificada 

Amoslra Predominante Maior Menor Minoritária 
(>60''';,) (< 30'Y.,) (< 10%) (<5%) 

Lama Lllringita Ci ipso Calei ta Bassanita 

A Ettringita, Ca,./\I ,(S0,),.(011)".26H,O, é a t~1sc predominante da amostra seguida pelo Gipso, CaS0
4
.2 Hp, 

como l~1 sc maior. O Gispso aprcsçnta algumas características peculiares como elevada plasticidade c endure
cimento rápido que podem interferir no processo de li xiviação do urânio presente na lama , uma vez que a pol
pa produzida endurece muito rúpido quando se trabalha com porcentagem de sólidos muito altas A Bassanita, 
(CaS0~.0.5Hp), uma forma desidratada do Ciipso, presente na t~1sc minoritária, se rcidrata cm presença de água, 
adquirindo a consistência mçcúnica da l(mna estáve l rcidratada o que ço labora para a ri gidez da polpa (CUN HA e 
SILVA.). Além disso, existe o provúvc l consumo de íons çarbonato presentes na solução li xiviante que reagem com 
o cúlcio so lubili zado dos minerai s Ettringita, Gipso c Bassanita. Esse consumo é justificado pela reação de forma 
ção de carbonatos insolúve is tal como o ca rbonato de cálcio ou calcita CaCO, . 

Os resultados da caracterização química da lama apresentados na tabela 11 mostraram uma predominância de 
cálcio c cn xo tl·c na amostra , çm concordÜtKia com as l~1scs constituintçs expostas na tabe la I. 
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Tabela 11 Caracterização química da lama 

Elemento Teor ('Y. ,) 

u,o, 0.25 

C aO .1().3 

so, 15.7 

MnO 3.74 

AI,O, 10,9 

Si O, I ,XX 

r,o, 1,46 

Fe
2
0 , 0,92 

MgO 0,6X 

ZnO OJ9 

v,o, 0,26 

r· 2,00 

Terras raras 2.96 

Umidade 2X.ô 

O teor de cálcio apresentou-se elevado devido ao processo utilizado para neutralizar o efluente, que consis
te na adição de cal, e também a uma pequena fraçào deste elemento na água ácida. Jú o enxofre, na forma de sul
fato , é decorrente da oxidação dos sulfetos e está presente na drenagem ácida cm concentração de 2,4g.L·1• Verifi
cou-se a presença de outros metais na lama sendo alguns bastante tóxicos como. por exemplo, o zinco. manganês 
c o flúor c outros que possuem isótopos radioativos como o uninio c tório. A presença desses elementos metálicos 
é decorrente da lixiviação ácida da mina. 

3.2 Lixiviação alcalina 

A escolha pela utilização da lixiviação alcalina baseou-se no fato do pH tina! da polpa de precipitado na es
tação de tratamento de Poços de Caldas estar próximo de 10. Essa condição é favorável a esse tipo de lixiviaçào, 
pois dispensa o uso de reagentes para o ajuste do pH cm valores necessários para a execução da técnica. Estu
dos anteriores mostraram que para a realização da lixiviação ácida neste material necessitava-se de aproximada
mente 2 ton de ácido/ton de precipitado para a redução do pH até I. O consumo de ácido estimado para a lixivia
ção do minério de urânio encontra- se na faixa de I R a 54 kg/ton de minério sendo que para minérios carbonata
dos este consumo pode ser maior que 181 kg de ácido/ton de minério. Desta forma o consumo de ácido apresen
tado pelo precipitado é excessivo quando comparado aos valores necessários para o tratamento de minérios (INB, 
1997; MERRIT, 1971). 

As figuras I, 2 e 3 mostram a porcentagem de cxtração de urânio variando-se a concentração de carbonato, o 
tempo de lixiviaçào, a porcentagem de sólidos c as concentrações da solução de bicarbonato de sódio. Através da 
figura I é possível perceber a influência da concentração de carbonato de sódio no processo de lixiviaçào. De um 
modo geral as extrações não foram efetivas resultando cm valores menores que 50% •. As concentrações de 0,50 c 
2,00 mol.L- 1 foram as que apresentaram os melhores resultados. 
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Figura I - Extraçào de uránio cm fu nção do tempo verificada nos ensaios de lixiviação alcalina 
variando-se a [C0 / 1: Tcc 25"C; [H CO,·]= 0,25 M c% Sólidos = 10. 

• 
__j) 

25 

Para a [CO/] fixada cm 0,50 moi. L' ocorre uma extração de aproximadamente 43% do urânio cm um tempo 
de 24 horas. Resultado li geiramente superior foi obtido para a [CO/ ] == 2,00 moi. L- 1, obtendo-se como resposta 
50%, de cxtração. A li tern tura apresenta va lores cuj as concentrações de carbonato de sódio variam de 0 ,25 a 0,60M 
c 0,0 I a 0,50M para bicarbonato de sódio, obtendo-se, no máx imo, 82% de extração do metal (CHOY et ai., 2005; 
MASON ct. a i. , 1997 MERRIT. 1971; SHLEWIT c ALIB RA HIM. 2007, ZHOU E GU, 2005). No processo de li
xiviação a função dos íons carbonato é disponibi lizar o urânio para a solução através da formação de um comple
xo aniônico solúve l denominado tricarbonato dç uranila de acordo com a reação I: 

(I) 

Desta forma, levando-se cm consideração que os resultados obtidos citados acima são semelhantes tecnica
mente e visando o menor consumo de reagentes, optou-se por fixar a [CO/'] = 0,50 moJ.L·' em todos os ensaios 
subscqüentes. 

A figura 2 apresenta o estudo referente a influencia da porcentagem de sólidos na extração do metal. 
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Figura 2 - Efeito da porcentagem de sólidos na cxtração de urânio verificada nos ensaios de lixiviação alcalina. 
T ~· 25"C c [C0,2 J = 0,5M . 
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Observa-se na figura 2 uma diminuição da porcentagem de cxtração do urúnio à medida que se aumenta a por
centagem de sólidos trabalhada. Nota-se que esse fato acontece independentemente da concentração da solução 
de bicarbonato de sódio estudada. Obteve-se um valor de I 00'% de extração do metal utilizando-se porcentagem 
de sólidos de I 0% em qualquer uma das concentrações de bicarbonato de sódio avaliadas. Com 20'% de sólidos as 
melhores extraçõcs ficaram próximas de 80'Yu. Resultados obtidos com polpa a 40'% de sólidos mostram uma cxtra
ção máxima próxima de I 0% sendo, portanto, considerada não satisfatória para o presente trabalho . O baixo ren
dimento em condições de elevada porcentagem de sólidos deve-se a alta viscosidaddplasticidadc da polpa devido 
à presença de grandes quantidades de Gipso nas amostras. Este fato contribuiu negativamente para a solubilização 
do urânio. Desta forma sugere-se I 0% de sólidos como porcentagem ótima de trabalho. 

A figura 3 apresenta os resultados referentes à influência do tempo de lixiviação c da conccnlraçüo da solução 
de bicarbonato de sódio no processo de lixiviação do urúnio. Os resultados mostram que, independente da concen
tração de bicarbonato de sódio utilizada, tem-se uma recuperação de I 00%, do metal cm 48 horas de lixiviaçüo. 
Mason ( 1997) reporta um tempo de 48 horas para a lixiviação de 80'% do urânio de solos contaminados. enquan
to que nos estudo de Zhou c Gu (2005 ), também para solos contaminados, este tempo é de 20 horas para 82'Y,, de 
cxtração. A cinética de dissolução do urânio foi grandemente favorecida cm [ HC<\·]= I ,00 moi. L 1

, onde observa
se que com 16 horas de lixiviação foi possível obter cxtraçôcs acima de 95%. Nesta condição a solução resultan
te da lixiviação apresentou concentração de U,O, de aproximadamente 0 ,25g. L·1

• Segundo Merrit ( 197 1) a função 
dos íons bicarbonato é reagir com as hidroxilas que são formadas durante o processo de lixiviaçüo. como mostra
do na equação 2, impedindo que estas reajam com o urânio hcxavalcntc formando uranatos insolúveis, neste caso 
o Na

2
U

2
0

7 
como apresentado na equação 3 

(2) 

(3) 

A formação do diuranato de sódio compromete o processo tornando-o tecnicamente c economicamente invi
ável. Os valores de pH de todos os ensaios foram medidos antes de cada colcta das alíquotas c, no geral os testes 
apresentaram valores entre 9 e 11. Esse fato , a princípio, minimiza a possibilidade de precipitação do urânio, pois 
segundo Mcrrit ( 1997) a precipitação do diuranato de sódio acontece cm pH acima de I 0,5. 

É possível sugerir, através da análise da figura 3, duas vias de trabalho que levam, tecnicamente, ao mesmo re
sultado: lixiviação utili zando-se [HCO,-]= 0,55 moi. L-I durante um período de 44 horas ou a utilização de solução 
[HCO; ]= l,OO mot.L·1 durante 16 horas, ambas a 25"C, 10% de sólidos c [CO/ ] = 0,50 mot.L·1

• Na primeira op
ção te;n-sc uma economia referente ao gasto com reagentes; já na segunda alternativa, o retorno cconômico é jus
tificado pelo menor gasto de energia elétrica utilizada nos tanques de lixiviação. Uma avaliação económica mais 
detalhada deve ser realizada já que ambos os insumos são considerados de custo elevado. 
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4. CONCLUSÃO 

A caractcriz<u,:<lo química da amostra mostrou que os elementos majoritários são cálcio, alumínio, enxofre, fer
ro c manganês. Como minerais l(mun identificados a Ettringita, o Gipso, a Calcita c a Bassanita todos apresentando 

cúlcio como principal constituinte cm decorrência do processo de tratamento da água itcida com cal (Ca(OH)J 
Verificou-se que a concentração dos agentes lixiviantes exerce um efeito significativo na extração do urânio, 

tendo-se, de l'orma geral , um aumento da eficiência da dissoluçào com o aumento da concentração da solução de 

bicarbonato de sódio. Com relação ú porcentagem de sólidos, à medida que se aumenta a porcentagem de sólidos, 

h~m-sc uma diminuiç<lo na porcentagem de cxtraçüo do urfmio sendo que I 0'% foi o valor ótimo estipulado para 
esta variúvcl. O tempo de lixiviaçào também apresentou um eleito marcante na dissolução do urânio, sendo que, 

para todos os ensaios. o h:mpo múximo de 4X horas mostrou-se suficiente para a recuperação total do metal. 

Os resultados dos ensaios de lixiviação da lama alcalina de Poços de Caldas mostram que as melhores condi
çiks a serem utili zadas no processo para obter resu ltados maiores que 95'% de cxtração são: 10'% de porcentagem 

de sólidos, [CO,'J -= 0,5 moi.L 1
, [IICO;l - 0,55 moi.L' durante 4X horas de cxtração ou [HCO,]= 1,00 moi.L-1 

por 16 horas de li x iviaçào. 
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