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RESUMO 
 
Em algumas minerações onde ocorre a presença de minerais sulfetados, na forma 
de pirita, pode ocorrer drenagem ácida de mina (DAM), constituindo um dos 
principais problemas de impacto ambiental. Para evitar que a DAM comprometa os 
compartimentos aquíferos e atinja as imediações às minerações, realiza-se um 
tratamento que consiste na sua neutralização com uma suspensão de cal hidratada. 
Os contaminantes que se encontram solúveis na DAM são precipitados, 
permanecendo na fase sólida. O presente trabalho visa à recuperação de urânio 
presente em um destes precipitados que é constituído de diuranato de cálcio 
(DUCA), e hidróxidos metálicos em uma matriz de sulfato de cálcio. Este material 
apresenta teor de aproximadamente 0,25% de octóxido de triurânio (U3O8), essa 
recuperação foi realizada através de um processo hidrometalúrgico. 
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ABSTRACT 
 
In some mines, where sulfide minerals can occur in form of pyrite, acid mine drainage 
may occur (AMD), as it constitutes one of the main environmental impact problems. 
To prevent the AMD to compromise aquifers compartments and reach the mine 
surroundings, a treatment consisting in its neutralization with the use of a hydrated 
lime suspension is conducted. Contaminants that were soluble in the AMD are 
precipitated, remaining through their solid phase. The work here presented aims at 
the recovery of uranium found in one of these precipitates, which consists of calcium 
diuranate (DUCA), in reference to the uranium compound) and metal hydroxides in a 
calcium sulfate matrix. This material contains approximately 0.25% of triuranium 
octoxide (U3O8), this recovery was performed through a hydrometallurgical process. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A instalação de um empreendimento mineral normalmente proporciona à 
comunidade localizada na periferia de sua influência aumento da oferta de emprego 
e renda. Em contrapartida, causa modificações indesejáveis na paisagem e no 
ecossistema (ABREU, 2010; AMARAL, 2010; BORMA, 2002; CHEN, 2011; 
FERNANDES 2001). Entre estas, o impacto associado à contaminação de corpos 
hídricos superficiais ou subterrâneos chamados drenagem ácida de mina, é sem 
dúvida um dos mais relevantes. 
 
A drenagem ácida de mina (DAM) é quimicamente definida como uma solução ácida 
produzida quando minerais que contêm sulfetos estão presentes em resíduos de 
mineração (rejeito ou estéril) e são oxidados em presença de oxigênio e de água. 
Esta solução ácida atua como agente lixiviante dos minerais presentes no resíduo 
produzindo um licor rico contendo metais dissolvidos em ácido sulfúrico (FICKING, 
2011).  
 
A oxidação de sulfetos que podem gerar a DAM é um processo natural e acelerado 
pela movimentação de materiais sólidos, característica dos processos de lavra e 
beneficiamento que alteram as condições de permeabilidade ao ar, o que facilita o 
contato do oxigênio com a superfície do material reativo. O rebaixamento do lençol 
d’água em minas a céu aberto ou subterrâneas causa efeito análogo, pois facilita a 
penetração de oxigênio em áreas que inicialmente encontravam-se inundadas 
(AGRAWAL, 2000; FERREIRA, 2002, JORDENS, 2013). 
 
A disposição adequada dos resíduos de mineração, evitando que sejam expostos às 
condições oxidantes em presença de água, tem fundamental importância para 
prevenir e minimizar a DAM (SOARES et al, 2000; SOUZA et al, 2001).  
 
A DAM é reconhecida como um dos grandes problemas da indústria de mineração. 
Uma consideração crítica sobre a DAM é o potencial de poluição de longo tempo, 
com a geração de drenagem ácida continuada por décadas e até mesmo séculos, 
mesmo após o fechamento da mineração. Devido à sua dinâmica e persistência, 
este assunto é motivo de grande número de pesquisas envolvendo órgãos 
governamentais, universidades, laboratórios independentes e as próprias indústrias 
de mineração (AKCIL & KOLDAS, 2006; HALLBERG, 2010). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A Figura 1 mostra o local onde foram realizadas as amostragens do DUCA, as 
amostras foram britadas, quarteadas, peneiradas em malha 14 mesh e 
homogeneizadas para a realização do trabalho.  
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Figura 1. Localização do ponto de amostragem do DUCA na Cava da Mina. 

 
A Figura 2 mostra do processo de recuperação de urânio e de terras raras, a partir 
do DUCA, e as linhas diretivas de suas aplicações podem ser encontradas em 
diversas publicações da Agência Internacional de Energia Atômica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma do processo de recuperação de urânio e de terras raras. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da caracterização do DUCA estão reportados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados analíticos do DUCA. 

Determinação (%) Determinação (%) 

U3O8  0,318 ± 0,016 Mn 2,30 ± 0,12 

Al  4,60 ± 0,50 Nd  0,423 ± 0,001 

Ca  15,20 ±1,900 Pr 0,250 ± 0,014 

Ce  0,947 ± 0,061 Sm  0,028 ± 0,001 

Dy  0,011 ± 0,001 Y  0,131 ± 0,013 

Eu 0,007 ± 0,001 Yb  0,003 ± 0,001 

Fe 0,728 ± 0,060 Sólidos  17,71 ± 0,05 

Gd 0,011± 0,001 TR (totais) 3,150 ± 0,014 

La 1,34 ± 0,10 - - 

 
Os ensaios de lixiviação foram realizados a 700C durante 2 horas e definiram que a 
melhor solubilização foi obtida com RAD (Relação ácido/DUCA) de 600 kg/t, com 
este dado, a solubilização de U3O8 foi de 96,10%, a solubilização de Ce foi de 
93,00%, a solubilização de La de 98,00% e a de Nd de 82,20%. A Figura 3 e Tabela 
2 apresentam os resultados que definiram a RAD. 

 

 
Figura 3. Gráfico de solubilização de urânio e de terras raras (relação ácido/DUCA). 
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Tabela 2. Solubilização urânio e terras raras (relação ácido/DUCA). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os ensaios de lixiviação realizados com RAD de 600 kg/t e por duas horas variando 
a temperatura mostraram que o aumento de temperatura a partir de 700C não 
aumenta o rendimento de solubilização. O aumento da temperatura é crescente até 
700C depois deste valor a solubilização é comprometida havendo diminuição de 
solubilização das espécies de interesse, U3O8 e TR2O3. Os melhores resultados de 
solubilização foram obtidos na temperatura de 700C, ou seja, U3O8 95,5%, Ce 
91,88%, La 98,35% e Nd 81,14%. A Figura 4 e Tabela 3 apresentam os resultados 
que definiram a temperatura de lixiviação.  
 

 
Figura 4. Gráfico de solubilização de urânio e de terras raras (temperatura). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relação 
ácido/DUCA(kg/t) 

% 
Solubilidade 

Ce 
% Solubilidade La 

% 
Solubilidade Nd 

 
% 

Solubilidade 
U3O8 

300 0 0 0 0,49 ± 0,01 

350 0 0 0 0,58 ± 0,02 

400 2,20 ± 0,02 0 3,60 ± 0,07 19,60 ± 0,49 

450 10,50 ± 0,31 28,50 ± 0,57 21,30 ± 0,53 47,90 ± 1,44 

500 89,30 ± 1,79 97,00 ± 2,91 78,70 ± 1,96 80,00 ± 2,00 

600 93,00 ± 0,57 98,00 ± 0,30 82,20 ± 1,69 96,10 ± 1,90 
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Tabela 3. Solubilização de urânio e de terras raras (temperatura). 

Temperatura 

(°C) 

% 

Solubilidade 

Ce 

% 

Solubilidade 

La 

% 

Solubilidade 

Nd 

% 

Solubilidade 

U3O8 

25 38,59 ± 0,77 88,82 ± 2,20 74,12 ± 1,85 72,80 ± 1,40 

50 56,20 ± 1,40 95,88 ± 1,90 85,52 ± 1,28 87,00 ± 2,20 

70 91,88 ± 1,84 98,35 ± 1,80 81,14 ± 2,00 95,50 ± 2,40 

90 86,52 ± 1,73 91,06 ± 1,80 72,36 ± 1,08 72,36 ± 1,45 

 
Os ensaios de lixiviação realizados com RAD de 600 kg/t e a 70 0C variando o tempo 
mostraram que o aumento do tempo de lixiviação não ocasiona aumento de 
solubilização das espécies de interesse, basta um tempo de lixiviação de duas horas 
para que se obtenha rendimento máximo de 96,1% para U3O8, 92% para Ce, 99% 
para La e 82,2% para Nd. A Figura 5 e Tabela 4 apresentam os resultados que 
definiram o tempo de lixiviação. 

 

 
Figura 5. Gráfico de solubilização de urânio e de terras raras (tempo de lixiviação). 

 
Os ensaios de lixiviação definiram a otimização dos parâmetros hidrometalúrgicos: 
RAD de 600 kg/t, temperatura de 700C, tempo de lixiviação de 2 horas e 
porcentagem de sólidos igual a 10%. Este último foi definido empiricamente. 
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Tabela 4. Solubilização de urânio e de terras raras (tempo de lixiviação). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O trabalho dará suporte técnico nas atividades de remediação ambiental da cava da 
mina. A lixiviação sulfúrica se mostrou eficiente na solubilização do DUCA e as 
espécies de interesse solubilizadas neste meio puderam ser separadas e 
concentradas por técnicas hidrometalúrgicas. Os parâmetros de lixiviação otimizados 
foram: tempo de duas horas, temperatura de 70°C, RAD de 600kg/t e 10%S na 
polpa. Com estes dados, a solubilização de U3O8 foi de 96,10%, a solubilização de 
Ce foi de 93,00%, a solubilização de La de 98,00% e a de Nd de 82,20%. Estes 
resultados mostram a viabilidade do processo. 
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