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RESUMO 
 
A Drenagem Ácida de Mina (DAM) é um processo que ocorre em muitas minerações 
que apresentam minérios sulfetados. Com água e oxigênio, vários metais como o 
urânio são oxidados. Na cava da Mina Osamu Utsumi localizada na INB – Caldas e 
em mais dois bota-foras (pilha de rejeito da mineração), a DAM ocorre de forma 
acelerada e atualmente, sem solução tecnológica. Para diminuir a quantidade de 
água existente dentro da cava, existe um sistema de bombeamento da água para a 
estação de tratamento de efluentes onde cal hidratada é adicionada, gerando-se 
água para descarte e uma lama alcalina denominada DUCA. O DUCA possui 
concentração de aproximadamente 0,32% de U3O8, o que o torna interessante do 
ponto de vista da extração metalúrgica desse metal. Um dos processos que pode 
ser utilizado para tanto é a lixiviação. O objetivo deste trabalho foi testar a lixiviação 
alcalina para extrair o urânio presente no DUCA. As condições operacionais ótimas 
para o processo foram investigadas: solução de agente lixiviante alcalino (Na2CO3 1 
mol/L, NaHCO3 1 mol/L, NaHCO3 1 mol/L e Na2CO3 1 mol/L e  NaHCO3 0,75 mol/L e 
Na2CO3 0,25 mol/L), temperatura (25ºC, 50ºC, 70ºC e 90ºC) e tempo de lixiviação (1 
hora-6 horas). Os testes dos parâmetros foram realizados com polpa de 200 mL e 
10% de sólidos. Obteve-se solubilização de U3O8 superior a 80% quando se usou 
solução lixiviante com NaHCO3 0,75 mol/L e Na2CO3 0,25 mol/L, 4 horas de reação e 
temperatura a 70ºC. Com esses parâmetros otimizados, será possível aprimorar a 
lixiviação para que se extraia a maior quantidade de urânio possível na amostra, 
ajudar a solucionar o impacto ambiental causado pelo rejeito do tratamento das 
águas ácidas e, além disso, dar um destino econômico para esse metal que está 
solubilizado na cava da mina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: drenagem ácida de mina (DAM), urânio, lixiviação. 
 
ABSTRACT 
 
Acid Mine Drainage (AMD) is a process that occurs in mining that has sulfide ores. 
With water and oxygen, several metals are oxidized, an example is uranium. At the 
mine site of the Osamu Utsumi Mine located at INB - Caldas and in two other mining 
tailings pile, AMD occurs in an accelerated way and currently, without technological 
solution. To reduce the amount of water inside the pit, there is a water pumping 
system for the effluent treatment plant where hydrated lime is added, generating 
waste water and an alkaline mud called DUCA. The DUCA has a concentration of 
approximately 0.32% of U3O8, which makes it interesting from the point of view of the 
metallurgical extraction of that metal. One of the processes that can be used is 
leaching. The objective of this work was to test the alkaline leaching to extract the 
uranium present in the DUCA. In order to perform this separation, it was necessary to 
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determine the operating conditions for the process: leaching agent solution (1 mol/L 
Na2CO3, 1 mol/L NaHCO3, 1 mol/L NaHCO3 with 1 mol/L Na2CO3 and 0.75 mol/L 
NaHCO3 with 0.25 mol/L Na2CO3), temperature (25 °C, 50 °C, 70 °C and 90 °C) and 
leaching time (1 hour-6 hours). The parameters were tested with 200 mL pulp and 
10% solids. U3O8 solubilization was obtained 80% when using leaching solution with 
0.75 mol/L NaHCO3 with 0.25 mol/L Na2CO3, 4 hours reaction and 70 °C 
temperature. With these optimized parameters, it will be possible to improve the 
leaching for the largest amount of uranium can be extracted in the sample, to help 
solve the environmental impact caused by the wastewater from the treatment of acid 
waters and, in addition, to give an economical destination for this metal that is 
solubilized in the pit of the mine. 
 
KEYWORDS: acid mine drainage (AMD), uranium, leaching. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Em meio a tantas discussões sobre a crise energética na qual o mundo se situa, a 
energia nuclear vem ganhando destaque. O principal combustível dos reatores de 
potência é o urânio, elemento radioativo e natural que ocorre nas formas isotópicas 
de 234U, 235U e 238U (BLANCO, 1999).  
 
Em 1952, o Brasil iniciou as primeiras prospecções para se encontrar materiais 
radioativos e até hoje apenas 1/3 do território nacional foi analisado, o que compete 
o a sétima posição no ranking com uma reserva de 309 mil toneladas de U3O8 
(HEIDER, 2008).  
 
A primeira mina de urânio a ser explorada no Brasil foi a Mina Osamu Utsumi 
localizada no Planalto de Poços de Caldas na cidade de Caldas, em Minas Gerais. 
Na mina existiam três corpos mineralizados, A, B e E com teor médio de 1700, 675, 
1200 ppm, nesta ordem. Esses corpos se diferenciavam nas dimensões e na 
composição química e mineralógica (WIIKMANN et al., 1995). A INB/UTM iniciou 
nessa localidade a produção do concentrado de urânio conhecido como DUA 
(diuranato de amônio), que corresponde à primeira etapa do ciclo do combustível 
nuclear. Suas atividades cessaram a partir de 1995, no entanto o problema 
ambiental decorrente da geração de DAM dentro da cava da mina e dos bota-foras 4 
e 8 (pilhas de resíduos de mineração) ainda está presente na instalação. A situação 
crítica de Caldas não é um caso único e ocorre principalmente em minerações que 
possuem em sua rocha altas concentrações de sulfetos, principalmente pirita (FeS2). 
O resultado dessa alta concentração juntamente com a água da chuva e oxigênio é 
a solubilização de metais como urânio, terras raras e ferro (CIPRIANI, 2002). 
 
Como a Mina Osamu Utsumi está em fase de descomissionamento, a água ácida 
existente na mina vem sendo tratada com adição de cal hidratada e tem como 
subprodutos água para descarte e um resíduo alcalino, conhecido como DUCA. 
Esse resíduo contém concentrações economicamente viáveis de urânio e com isso, 
justifica-se o intuito desse estudo de recuperá-lo e potencializá-lo para reduzir o 
problema ambiental e reaproveitar um material tão importante.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Na Figura 1 é apresentado, esquematicamente, o processo de obtenção do DUCA e 
o processo de formação do diuranato de amônio a partir do resíduo alcalino. 
 
Primeiramente, a água ácida presente na cava é bombeada para a Estação de 
Tratamento de Efluentes passando por uma adição de cal hidratada. Esse processo 
possui dois sub-produtos: água para descarte e um resíduo alcalino (DUCA). O 
resíduo alcalino, matéria prima deste trabalho, é seco, homogeneizado e moído. 
Após esses processos, prepara-se a lixiviação alcalina usando carbonato e 
bicarbonato de sódio. Com o licor gerado a partir da lixiviação, faz-se a purificação 
da lixívia. O produto da purificação é precipitado usando NH4OH e posteriormente 
seco. Nessa fase final obtém-se o diuranato de amônio. 
 

 

Figura 1 – Fluxograma de obtenção de diuranato de amônio a partir do DUCA. Fonte: Do autor. 

 
2.1. Materiais  
 
A amostra de DUCA coletada para os testes foi retirada da cava da mina INB/UTM e 
foi seca, moída até granulometria inferior à 1,4 mm. O material foi homogeneizado e 
quarteado usando-se pilhas cônicas até uma massa total de 5 kg (CARVALHO, 
2016).  
 
Na Tabela 1 são apresentados os resultados da análise química do DUCA. A 
umidade obtida do material foi de 29,7%. 
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Tabela 1 – Composição química do DUCA.                                                                         

Determinação % Determinação % 

U308 0,318 ± 0,016 Mn 2,300 ± 0,120 

Al 4,600 ± 0,500 Nd 0,423 ± 0,001 

Ca 15,200 ± 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 17,710 ± 0,050 

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

Fonte: (LIMA, 2014). 

 
2.2. Planejamento Experimental e Equipamentos 
 
Nos ensaios de lixiviação, fatores como porcentagem de sólidos, temperatura, tempo 
de reação e tipo de agente lixiviante foram testados e analisados para determinar as 
condições mais eficientes de lixiviação. Para todos os ensaios realizados, utilizaram-
se béqueres de 400 mL para uma polpa de 200 mL com agitação mecânica com 
velocidade média de 380 s-1. O agitador empregado foi SCILOGEX OS40-Pro com 
hélices metálicas e chapa de aquecimento SCILOGEX MS7-H550-S. 
 
Utilizou-se 10% de sólidos, já que na bibliografia essa foi a condição que conferiu 
maior solubilização de urânio (LIMA, 2014; DOS SANTOS, 2010).  
 
Na Tabela 2 encontram-se as condições operacionais dos ensaios de lixiviação 
realizados em duplicata. 

Tabela 2 – Condições operacionais dos ensaios de lixiviação.                                                (continua)                                           

Amostras 
Concentração do 
Agente Lixiviante 

Tempo de 
Reação 

Temperatura 

Agente 1 A [NaHCO3] = 1 mol/L 4 horas 70 ºC 

Agente 1 B [NaHCO3] = 1 mol/L 4 horas 70 ºC 

Agente 2 A [Na2CO3] = 1 mol/L 4 horas 70 ºC 

Agente 2 B [Na2CO3] = 1 mol/L 4 horas 70 ºC 

Agente 3 A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,5 mol/L + 0,5 mol/L 

4 horas 70 ºC 

Agente 3 B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,5 mol/L + 0,5 mol/L 

4 horas 70 ºC 
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Tabela 2 – Condições operacionais dos ensaios de lixiviação.                                              (conclusão) 

Amostras 
Concentração do 
Agente Lixiviante 

Tempo de 
Reação 

Temperatura 

Agente 4 A [Na2CO3 : NaHCO3] 
1 mol/L + 1 mol/L 

4 horas 70 ºC 

Agente 4 B [Na2CO3 : NaHCO3] 
1 mol/L + 1 mol/L 

4 horas 70 ºC 

Agente 5 A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 70 ºC 

Agente 5 B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 70 ºC 

Tempo 1 A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

1 hora 70 ºC 

Tempo 1 B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

1 hora 70 ºC 

Tempo 2 A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

2 horas 70 ºC 

Tempo 2 B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

2 horas 70 ºC 

Tempo 4 A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 70 ºC 

Tempo 4 B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 70 ºC 

Tempo 6 A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

6 horas 70 ºC 

Tempo 6 B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

6 horas 70 ºC 

Temperatura 25 ºC A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 25 ºC 

Temperatura 25 ºC B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 25 ºC 

Temperatura 50 ºC A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 50 ºC 

Temperatura 50 ºC B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 50 ºC 

Temperatura 70 ºC A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 70 ºC 

Temperatura 70 ºC B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 70 ºC 

Temperatura 90 ºC A [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 90 ºC 

Temperatura 90 ºC B [Na2CO3 : NaHCO3] 
0,25 mol/L + 0,75 mol/L 

4 horas 90 ºC 

Fonte: Do autor. 

 
2.3. Metodologia de Análise Química 
 
Para realização da lixiviação alcalina, inicialmente foi preciso caracterizar 
quimicamente o DUCA. Com o material já homogeneizado, coletou-se 200 g para 
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determinação da quantidade de terras raras via ICP-OES (Inductively Coupled 
Plasma-Optical Emission Spectrometry) e U3O8 via Espectrofotometria com arsenazo 
III (LIMA, 2014). Esses procedimentos foram realizados na Comissão Nacional de 
Energia Nuclear pelo Laboratório de Poços de Caldas. 
 
Além das análises químicas, foi feita uma análise da composição mineralógica da 
amostra do teste de 6 horas via Difração de Raios-X (DRX), em laboratório de 
empresa parceira da UNIFAL-MG. 
 
A umidade foi determinada pesando-se previamente 100g de uma amostra de DUCA 
e, posteriormente, a massa final depois de 24 horas na estufa a 105 ºC. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Figura 2 são apresentados os resultados de recuperação de urânio para a 
seleção do agente lixiviante de maior desempenho. É possível observar que quando 
se tem uma solução lixiviante com concentração de NaHCO3 0,75 mol/L e Na2CO3 
0,25 mol/L solubiliza-se mais de 90% de urânio. Para esse teste, a temperatura 
usada foi de 70 ºC e tempo de reação de 4 horas. 

 
Figura 2 – Curva de solubilização de U3O8 no licor para cada agente utilizado na lixiviação. Fonte: 

Do autor. 

A Figura 3 apresenta os valores de solubilização de urânio em diferentes 
temperaturas.  

 
Figura 3 – Curva de solubilização de U3O8 no licor para cada temperatura utilizada na lixiviação. 

Fonte: Do autor. 
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De acordo com a curva de temperatura (Figura 3), observa-se uma tendência 
acentuada de aumento da lixiviação com esse parâmetro. Dessa forma, em tese, se 
aumentar a temperatura de aquecimento a solubilização seria maior. No entanto, 
optou-se por usar a temperatura a 70 ºC, pois a 90 ºC ocorre um excesso de 
evaporação da solução necessitando de um controle de volume muito intenso e 
também pelo gasto energético necessário para tal aquecimento. 
 
A solução lixiviante utilizada nesse teste de temperatura tinha concentração de 0,25 
mol/L de Na2CO3 e 0,75 mol/L de NaHCO3 e o tempo de reação foi de 4 horas. 
 
Na Figura 4 são ilustrados os resultados encontrados na análise química do licor de 
cada teste de tempo de lixiviação. A solução lixiviante usada continha Na2CO3 0,25 
mol/L e NaHCO3 0,75 mol/L e a temperatura foi de 70 ºC. 
 

 
Figura 4 – Curva de solubilização de U3O8 no licor para cada tempo de reação utilizado na lixiviação. 

Fonte: Do autor. 

Com esse teste, foi possível determinar que para a lixiviação alcalina de DUCA o 
tempo com maior recuperação de urânio é de 4 horas. 
 

Observa-se que há uma diminuição na solubilização entre 4 e 6 horas de reação. O 
resíduo do teste de 6 horas foi submetido a uma análise de DRX. Identificou-se a 
formação de calcita (CaCO3). Dessa maneira, a redução da extração metálica pode 
ser correspondente ao consumo de carbonato em um período de 6 horas. Esse 
consumo provavelmente fez com que a relação carbonato e bicarbonato 
estabelecida inicialmente, fosse modificada o que corrobora com a formação de 
calcita. Tal fato pode justificar a queda na solubilização de urânio. 

 
4. CONCLUSÕES 
 
As condições operacionais ótimas para a recuperação do urânio por lixiviação 
alcalina são: solução de carbonato de sódio 0,25 mol/L com bicarbonato de sódio 
0,75 mol/L (proporção de molaridade 1:3); temperatura de 70 ºC; tempo de 4 horas e 
porcentagem de sólidos 10%. Assim, o processo é capaz de solubilizar mais de 80% 
de urânio. 
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A partir da determinação dos parâmetros operacionais, pretende-se avaliar o 
processo de lixiviação em reciclo com o intuito de aumentar a concentração de 
urânio no licor final e, posteriormente, extrair e precipitar o urânio na forma de 
diuranato de amônio. 
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