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USINA PILOTO PARA TRATAMENTO DE MIN~RIOS DE URÂNIO 

Hernani Augusto Lopes de Amorim * 

SUMARIO: l-ts "Empresas Nuclear es Brasileiras S .A. -NUCLEB!~~s (~ 

operam em Po, os de Caldas, . S , uma Usina Piloto destirE;i1~ 

ao tratamento f. ~~ sico e químico d os minérios brasileiros 'l.~~ 

urânio. Este ~:~balho ~~resenta a organiz~ção da Usina,des 
. -· 

creve o seu :::noc0 :1e O?e:.ação, mostra, num ''Diagrama de Bl2_ 

cos", o processo de tratamento, e dá as caracteristicas e 

especificações gerais dos equipamentos utilizados. 

SUMMARY: NUCLEBRÂS -Empresas Nucleares Brasileiras S.A,,, 

operate at Poços de Caldas , Minas Gerais, Brazil, a pilot

plant to process the Brazilian Uranium Ores. Thispaper ~

sents the Plant organization, àescribes its operations in 

a block diagram of the process, anq informs the characte

ristics and specifications of the equiprnents. 

1) INTRODUÇÃO 

Jã há muitos anos, a região de Poços de Caldas 

é sede de um dos dist3:i tos ci.e prospecção da Comissão Na

cional de Energia N'Jclear (Cí:\EN). Ali, os geólogos da CNEN 

detetaram ocorr~ncias, cm roc has alcalinas, de rochas con-

tendo urânio e molibdênio com p oss ibilidade de utilização 

econôm:..ca. 

O desenvolvimento dos trabalhos permitiu iden

tificar duas jazidas d enomin a.d.ê'.s Campo do Agostinho (C-03) 

e Campo do Cercado (~-09); estudos de viabilidade realiza

dos, indicaram que, nas condições prevalecentes à época, 

a primeira dessas jazidas ficava pouco aquém do limite de 

economicidade fixado. 

No entanto, para a segunda, os resultados foram 

satisfatórios e um t·:· a.r, c. lho mais apurado, baseado numa usi 

na de referência, d::..: ·;ensioné:da em função dos valores obti-
1 

dos na cubagern da ja~~da, ~ confirmou a viabilidade e permi-
' tiu, mesmo, dentro de prepissas conservadoras, calcular o 

preço do custo do u3oq pr~duzido, que ficou dentro da fai

xa de preços do merc õJ.do in't.ernadi;pnal. 

* . \ 
c:. \ 
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Isso indica que a jazida poderá ser explorada 

economicamente, inclusive aproveitando-se para recuperar 

o molibdénio ali presente. A jazida, em consequência, foi 

transferida à CBTN (atual NUCLEBRÁS), que se decidiu 

pela sua exploração, mediante a construção de uma usina 

industrial. Como fase preliminar de implahtação dessa Usi 

na, foi construída, e está já e m operaçã o, uma usina pil~ 

to destinada a testar em escala semi-industrial os proce~ 

sos físicos e químicos desenvolvidos em laboratório e ob

ter, em forma otimizada, os parâmetros que serão utiliza

dos no projeto na usina industrial. 

2) CRIAÇÃO DA USINA PILOTO 

A Diretoria Industrial da CBTN, à qual foi atri 

buida essa implantação, criou, na região de Poços de Cal

das, uma unidade operacional denominada Usina Piloto de 

Poços de Caldas, cuja finalidade foi citada acima. 

Essa unidade inclue as atividades de mineração 

da jazida do Campo do Cercado, e uma instalação de proces

samento de minérios. Foi criado também um laboratório ana-· 

lítico de controle, e implantada a estrutura administrati

va necessária à operação do conjunto. Esses diversos ór

gãos estão assim constituídos: 

2.1 - Seção de Mineração 

Encarregada de executar o plano de lavra 

estabelecido na Divisão de Mineração, visando inicialmente 

atingir subterraneamente os diferentes corpos mineraliza

dos, identificados nos trabalhos de prospecção. Simultane~ 

mente, a execução desse plano, acompanhada por um geólogo, 

permite melhorar os conhecimentos referentes à distribui

çao do minério dentro da jazida e também aumentar as reser 

vas medidas através de sondagens específicas subterrâneas, 

partindo das galerias. 

A mina consiste atualmente de um poço de 85 me

tros de profundidade, aberto, por motivos de segurança,den 
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tro da rocha estéril encaixante do minério, equipado com 

guincho, e totalmente revestido (concreto e madeira); no 

fundo, foi aberta uma galeria horizontal que se dirigeaos 

corpos mineralizados. No momento foi já atravessado o pri 

meiro desses corpos, dentro do qual várias galerias de p~ 

quena extens~o foram abertas em diferentes direç6es, pro

curando delimitar a faixa mineralizada e complementar as 

informações obtidas na sondagem. A galeria exploratória 

está se desenvolvendo em direç~o aos outros corpos estan

do, no momento, atingindo dois outros corpos que ser~o i

gualmente explorados para coleta de amostras. 

Essas galerias seguem um plano de lavra que 

foi estabelecido, previamente, e seu avanço é controlado 

continuamente, a fim de ser mantido o traçado escolhido. 

Vários órg~os complementares, necessários à segurança e 

continuaç~o dos trabalhos, foram montados internamente, 

tais como sistemas de iluminaç~o, drenagem de água, e seu 

bombeamento para a superfície, ventilaç~o, controle do 

nível de radiaç~o ambiental, etc. 

Além do objetivo principal, que e o acesso aos 

diferentes corpos mineralizados, s~o aproveitadas as ga

lerias para testar novos métodos de escoramento, para am

pliar, por furos de sondagem radialmente dispostos, as in 

formações sobre a forma e dimens~o dos veios minera1s e 

para treinamento do pessoal nas atividades 

de extraç~o e movimentação dos minérios. 

subterrâneas 

Poços de ventilaç~o e segurança estão sendo a

be~tos e já foi definido o local onde será construído o 

poço principal. Várias obras complementares à operação da 

mina foram executadas, tais como: a construç~o de: escri

tório, vestiário, refeitório, oficina mecânica, carpinta

ria, paióis de explosivos, depósitos de materiais, uma se 

ç~o de britagem, e silos para o minério. 

Numa segunda fase, a ser atingida simultanea

mente com o fim da construç~o da usina de tratamento, se-



-472-

rá iniciada a mineração dos corpos, usando a rede de gale

rias existentes, na época, para escoamento do minério, ven 

tilação, etc. 

O poço principal já está demarcado, será breve

mente perfurado, e equipado para permitir a retirada, por 

um elevad9r, do minério necessário ãquela usina. 

2.2 - Instalacão de processamento 

~ destinada a realizar todo o tratamento 

físico e químico do minério recebido da mina, desde a elas 

sificação granulométrica até a obtenção do produto final; 

di-uranato de amônio. 

Nas páginas seguintes sera apresentada a sua 

descrição pormenorizada. 

2.3 - Laboratório Analítico 

O laboratório de controle acompanha os 

trabalhos da instalação piloto, permitindo o conhecimento 

da composição e das características dos materiais, durante 

todas as fases de sua operação, desde a chegada do minério 

até a obtenção do produto final. 

Ele está capacitado a identificar, qualitativa

mente, os diferentes componentes das amostras submetidas, 

e, em seguida, determinar, com a precisão exigida em cada 

caso, as quantidades presentes de cada um dos elementos de 

sejados. Para isso tem condições de tratar fisicamente as 

amostras, preparando-as para as fases químicas da análise, 

e também, dispõe de métodos sensíveis e precisos, que co

brem toda a gama de concentrações em que possam se aprese~ 

tar os elementos, desde traços, até altas concentrações. 

Está, também, em condições de reproduzir, em es 

cala de bancada, os principais processos utilizados na 

Instalação de Processamento, permitindo, assim, apurar cau 

sas e fornecer sugestões para solução dos problemas surgi

dos durante sua operação. 
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As principais secçoes desse labor~t6rio, sao: 

2. 3.1 - Seçáo de r ,.ece.J::>imento e preparo de 

amostras; 

2.3.2 - Seção de métodos convencionais 

(gravimetria, volumetria); 

2.3.3 - Seção de métodos instrumentais 

(Óticos, elétricos, raãiométricos, 

de absorção at0mica, etc.); 

2 . 3 . Seção de Ensaios Técnicos. 

-2.4 - Adminis ~ ~ao 

A UPC é c..:.._·igida por um Gerente Geral ,re~ 

ponsâvel por todas as atividades técnicas, administrativai 

e financeiras, do conjunto. Ele .. e liga para a execução das 

primeiras, com o Chefe do Projeto da UIPC do qual recebeas 

ins ·truçoes para o funcionamento da usina e a realização de 

ensaios e ao qual fornece os resultados obtidos nos mesmos. 

Para as demais, a ligação se faz com os órgãos correspon

dentes da NUCLEBRÂS. As suas atividades se exercem através 

de um Chefe de Administração, ao qua estão subordinadosos 

encarregados do pessoal, do almoxarifado, da contabilidade 

e tesouraria, e dos serviços gerais 

Completam a Gerência Geral uma secretaria, um 

assessor de geologia, e os órgãos de Prevenção contra Aci

dentes e o de Segurança Industrial. 

3) INFORMAÇÕES SOBRE A USINA DE TRATAMENTO 

3.1 -Organização e distribuição das atividades 

A instalação de processamento foi organi

zada em várias seçoes, com a finalidade de, seguindo uma 

sequência lÓgica, efetuar as transformações físicas e quí

micas necessárias à obtenção do produto final. são elas: 

3.1.1 - Seção de recebimento de minério, 

amostragem, classificação; 

3.1.2 - Seção ãe moagem, classificação, e 

separação de finos; 

3.1.3 - Seção de lixiviação, decantação, 
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clarificação; 

3.1.4 - Seção de extração com solventes 

para separação de urânio, molibdê 

nio e z:'...rcônio; 

3.1.5 - Seção de precipitação, filtração 

e secag t=~;-:; ; 

3.1.6 - Orgãos ~omplementares, constitui

dos pelos tanques de reagentes,b~ 

cia de decantação de estéreis,se

ção de neutralização de rejeitas 

(em construção), sistema de dis

tribuição elétrica e hidráulica 

3.2 - Especificações da usina 

O projeto da usina piloto foi baseado no 

fluxograma de tratamento físico e químico do minério do 

Campo do Cercado (C- O 9) . (DIAGRAMA DE BUXX)S MlEXO) 

No entanto, dentro da idéia de se construir uma 

usina piloto bastante versátil para poder ser adaptada ao 

tratamento de diferentes minérios, houve o cuidado de dis

por os equipamentos da usina em grupos correspondentes aos 

processos fisicos e químicos utilizados, de tal modo que 

fosse possível não só operar toda a usina em ensaios inde

pendentes de cada uma das seções, como também, adaptar os 

equipamentos ali existentes a outros tipos de tratamento, 

que venham a ser desenvolvidos para outros minérios, medi

ante pequenas alterações nas disposições das máquinas ou 

introdução de certos equipamentos especiais qne se tornem 

necessários. 

Desse modo, a usina que, no momento, está ope

rando com o Minério C-09, poderá, futuramente, ser utili

zada no tratamento dos demais minérios definidos nos tra

balhos de prospecção da Companhia, tendo em vista futuras 

usinas de beneficiamento que venham a ser construidas. 

O diagrama apresentado indica claramente nos 
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seus diferentes blocos, as operaçoes ali desenvolvidas. A 

operaçao inicial da usina é feita em campanhas, independe~ 

tes, que permitem a fixação das condições de cada secçao; 

effi seguida, e de modo progressivo, as diferentes secçoes 

trabalham conjuntamente fazendo-se a compatibilização das 

condições definidas, em cada secçao, de tal forma que ao 

fim da série de ensaios toda a usina trabalhe em carater 

contínuo, exatamente nas condições que serão aplicadas na 

Usina Industrial. 

3.3 - Finalidade das secçoes 

são descritas, abaixo, as finalidades de 

cada secção da Instalação de Tratamento, seguindo-se uma 

relação dos principais equipamentos ali usados, com as suas 

características principais. 

Cabe salientar que a maioria deles foi adquiri

do, ou fabricado sob encomenda, na indústria nacional, se~ 

do pequeno o número daqueles que, por suas características 

especiais ou pela pequena quantidade necessária, não pude

ram ser produzidos em condições económicas, no Brasil.Para 

a usina industrial, porém, julgamos que o vulto das aquis! 

ções provavelmente motivará as industrias a aceitarem en

comendas, mesmo desses equipamentos. 

Um ponto crítico sentido na aquisição e que pa

rece que perdurará ainda por algum tempo, foi o dos ins

trumentos de análise e controle, do laboratório, e da usi

na, que io, pouco a pouco, a indústria nacional procura d~ 

senvolver, não estando ainda em condições de fornecimento 

total. 

Também alguns produtos químicos essenciais ti-

veraw de ser importados, especialmente o solvente usado 

na separaçao final. 

3.3.1 - Secção de recebimento de minério. 

('J."·r · .a(..;LL~!..: O wtné!ri.o, <.tJJÔ::; exLC!c,:;io da mina, é classifi

cado cm funç~o do nivcl de radioatividade, correspondente 

a um teor de corte pre-estabelecido. 
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Ainda na boca da mina passa por um britador de 

mandíbulas, seguido de classificador granulométrico, regu

lado para partículas de aproximadamente lOmm (3/8 pol). 

~ então despejado em silos, e, posteriormente, 

transportado para a UPC em caminhÕes, onde, ao chegar, é 

descarregado nesta secção. 

A descarga se faz através de uma peneira de 

10 mm (eliminação de impurezas ocasionais) e o material se 

deposita numa área de amostragem onde é homogeneizado,quar 

teado e amostrado, para análise. Vai então a silos onde a

guarda o resultado do laboratório analítico, constituindo 

um lote. 

- Equipamentos: Os equipamentos e instalações dessa secçao 

são bastante simples pois o trabalho é realizado manual

mente. são usados: 

1. - Ferramentas manuais para movimentar e re-

volver o material; 

2. ~Réguas de quarteamento, e amestradores; 

3. ~Carrinhos de mão para transporte; 

4. 8 silos de concreto com capacidade de 1m3 

cada. 

3.3.2 - Secção de moagem, classificação e 

separaçao de finos. 

- 0Deração:O minério destinado ao ensaio e transportado,do 

silo ( ou silos, em proporção calculada) a um elevador de 

caçambas, que o eleva até um silo de alimentação do moinho. 

Um alimentador vibratório, regulavel, permite a 

entrada do minério, continuamente, no moinho de bolas (al

ternadamente, podem ser usadas barras), e o produto, em 

suspensão aquosa, vai a um classificador helicoidal. Os 

finos, função da regulagem desse classificador, vão a um 

decantador-espessador e os grossos retornam ao moinho, em 

circuito fechado. 

A suspensão é decantada, o excesso de agua com 

· os finos (argila) é retirado, e o resíduo sólido é descar-
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- Elevador de canecas, para elevação a 5,3m e ca 

pacidade para 2 toneladas/hora; 

- Silo alimentador com calha vibratória; 

- Moinho.de bolas com revestimento de aço-manga-

nês, de 1,08 x 1,08 m acionado por motor de 

20 HP; 

- Classificador helicoidal de l,80m x O,l8m; 

- Espessador cilíndrico, de l,Sm de diâmetro e 

l,20m de altura, com agitador lento de 0,3rpm 

para movimentação de sólidos; 

- Tambores filtrantes a vácuo, para 50 kg de mi

nério. 

3.3.3 - Secção de Lixiviação, desantação e 

clarificação. 

- Operação: O minério espessado vai a um tanque de preparo 

de polpa, após pesagem, onde é adicionada água para a sus

pensão a 71%. 

A polpa alimenta, continuamente uma bateria de 

5 lixiviadores, ligados em série, agitados mecanicamente, 

passando, por vertedores, sucessivamente de um a outro. O 

ácido sulfurico, proveniente de um tanque medidor, e uma 

suspensão de pirolusita, em pó, são adicionados periodica

mente, aos tanques, sob controle de pH e de potencial "red

ox", mantendo~se as condições de ataque. 

A polpa, terminado o tempo de residência nos li

xiviadores, passa a uma bateria de 4 decantadores, em con

tra corrente com água, onde é lavada sucessivamente; entre 

cada dccantador e o seguinte há um tanque de repolpagem, e 

e adicionado periodicamente agente floculante. 

O sobrenadante do 19 decantador (solução conten

do os elementos constituintes do minério), vai a um filtro 

de folhas, a vácuo, para clarificação final, e então a tan

ques de estocagcm. 

O resíduo sólido do último decantador é bombeado~ 



-478-

em forma de suspensão, à bacia de rejeites (em terra,~

meabilizada, com 500m
3
). 

- Equipamentos: 

a) De lixiviação: 
3 - 2 tanques de preparo de polpa, de lm cada, 

com revestimento de ~orracha; 

- 5 lixiviadores embú~ rachados, com agitação 

mecânica, capacidadé 700 l; 

- l tanque depósito de ácido sulfúrico, de4.000 

litros; 

- 1 depósito medidor de ácido sulfúrico, de vo

lume constante; 

b) De decantação: 

- 4 espessadores de 2.0 
3 m, com 1,5 m de diâme-

tro e 1, 2 m de altura·, cada, emborrachados, 

com agitadores de baixa velocidade (0,6rpm), 

para movimentação dos sólidos; 

- 4 tanques repolpadores; 
3 - 2 depósitos de licor não clarificado de 4,7m, 

de PVC, reforçaãos com fibra de vidro. 

c) De clarificação: 

- 1 tanque de preparo de floculante, emborracha 

do, de 500 litros; 

- 1 filtro de "folhas" verticais, com 6 placa~ 

verticais de 80 x 80 cm; 

- 2 depósitos de licor clarificado de 4,7 m3 de 

PVC, reforçados com fibra de vidro. 

d) De descarga dos estéreis: 

- 1 tanque de diluição da polpa estéril; 

- 1 bomba de areia tipo SRL, de Allis Chalmers , 

de 2 x 2 polegadas, capacidade para 900 1/min. 

3.3.4 - Secção de Extração com solventes 

Operação: O licor clarificado entra numa bateria de mis

turadores-decantadores, constituída por uma secção de ex

tração conjunta do U e Mo, e duas secções de re-extração, 
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separada:-r1ente, de cada um def es elementos. 

O sistema funciona .a contra-corrrcmte, e as sec

çoes em se ; c. 

As soluç6es de alimentação, solvente orgânico,· 

re-extratante de U e re-extratante de Mo sao preparadas e 
-armazenadas em tanques separados, de onde .sao bombead os a 

tanques alimentadores 1ue descarregam por gravidade, nas 

c~lu l as r espectivas da \teria, sendo a vasão controlada 

O refinado, o, 

t e recuperado, vao a tant 

-extratos aquosos e o solven

separado::;. 

~_21ipamentos: 

1 - Depósitos de armaz .J.agem do licor de alL:1en-· 

tação, do solvente e dos re-extratantes, em 

PVC, com capacidades diversas; 

2 - Tanques alimentadores, em PVC, com capacida

de de 52 litros e com volume constante e 

ladrão para retorno do excesso aos tanques 

de armazenagem. 

3 ':"· TanquPs cole tores, para recebimento, por gr~ 

vidade, das células, J~ ~quidos tratados 

na bateria, em PVC, com capacidades diversas; 

4 - Bombas de elevação dos liquides entre os de

pósitos de armazenagem e os alimentadores; 

5 - Bateria com 13 células (4+4+5) misturadoras

decantadoras, de fibra de vidro, com agita

dor de velocidade variável, regulagem de ni

vel de interface e dispositivo para recircu

lação ~dc orgãnico, marca ~ENVER, com capaci

dade de 7,6 litros, no misturador e área de 
- 2 -decantaçao de 920 cm (cada celula) ; 

6 - Rotãmetros para controle da vasão de entra-

da nas células, marca OMEL, com faixas de 

trabalho e material de construção 

par~ cada líquido. 

f .ixados 
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3.3,5 - Secção de precipitação, filtração 

e secagem. 

Os re-extratos aquosos contendo U e Mo vao 

separadamente a tanques precipitadores, onde reagem com o 

agente precipitante adequado. Os precipitadores são agita

dos mecanicamente e foram projetados para trabalhar em ba

teladas, a temperaturas acima da ~~biente. 

A suspensão obtida e descarregad~ por gravidade, 

d~retamente em filtros a vacuo, sendo o precipitado recolhi 

do sobre lona. Terminadas as operações de filtração e lava

sem do precipitado ele é colocado, manualmente em bandejas 

e l.::vado a uma estufa para secagem. Em seguida e estocado 

em sacos de plástico e barricas de fibra. 

Equipamentos: 

2 tanques precipitadores, com capacid&de de 

100 litros, com agitador mecánico, e resistên

cias de aquecimento• 

2 tanques de alimentação dos agentes precipi

tantes; 

2 filtros a vácuo, para retenção e lavagem dos 

precipitados; 

- l estufa elitrica, com circulação forçada de 

ar, para secagem do material em bandejas de 

aço inox (7), e volume útil de 0,46m
3 

~ONCLUSÃO: A Usina Biloto está, no momento, fixando os parâ 

metros para a Usina Industria~, cujo projeto, já em fase 

de andamento, permitirá o aproveitamento industrial do urâ

nio do Campo do Cercado, a ser utilizado dentro do progra

ma de Reatares Nucleares brasileiros. 

Em seguida, passará a trabalhar com outros mine·· 

rais que estão sendo identificados, pela NUCLEBRÂS, median~ 

t.e pequenas modificações para adaptação a novos fluxogramas 

de tratamento. 

XXX XX 
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