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APROVEITAMENTO DE URÂNIO CONTIDO EM MINtRIO 

DOLOM!TICO DE BAIXO TEOR 

Ana Lucia Mamede Carneiro (1) 

R E 5 U M O ------

Este trabalho tem por objetivo estudar a viabilidade téc 
nica de recuperação de urânio associado a minérios dolomi 
ticos de baixos teores, por um processo que consiste nas 
seguintes etapas: pré-tratamento térmico do minério, lix! 
viação alcalina, separação sólido-líquido, tratamento do 
licor em resina troca-iônica e precipitação do diuranato 
de sôdio. 

The purpose of this work is to investigate a 
ogical route to recover uranium from a lean mineral 
The experimental work includes studies concerning 
cination, carbonate leaching, settling, filtration 
resin-ion-exchange. 

technol 
ore. 
cal 
and 

Experimental data confirm the technological feasibility of 
the proposcd process and two different preliminary 
flowsheets of a pilot plant were suggested. 

(1) Engl Química, M.Sc. Pesquisadora do Centro de Tecnologia Mineral. 
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1. INTRODUCAO 
Países que não possuem tecnologia para obtenção de ｣ｯｾ＠

bustivel radioativo e/ou reservas minerais de urânio se vêem ｣ｯｮｳｴ｡ｾ＠

temente ameaçados na medida em que se sentem a mercê daqueles que já 

dominam o ciclo do urânio e que, com isso, se fortalecem a cada dia. 

Sendo assim, o desenvolvimento de processos hidrometalúrgicos para o 

aproveitamento de urânio de fontes minerais ditas marginais, devido 

aos baixos teores, torna-se atraente e necessário sob o ponto de ｶｩｾ＠

ta estratégico, apesar de sua não-viabilidade económica. 

Neste contexto, o CETEM desenvolveu um estudo de viabi 

lidada técnica da recuperação de urânio associado a minérios dolomiti 

cos de baixos teores, objetivando a obtenção de diuranato de sódio. O 
trabalho experimental constou da avaliação de um processo constituído 

pelas seguintes etapas: pré-tratamento térmico do minério, lixiviação 

alcalina, separação sólido-fluido, tratamento do licor em resina tro 

ca-iõnica e precipitação do diuranato de sódio. 

2. DESCRICAO DO PROCESSO 

As etapas que compõem o processo global e algumas ｰ｡ｾ＠

ticularidades, estão, de forma sucinta, descritas abaixo: 

2.1 - Pré-Tratamento Térmico 

O tratamento térmico de um determinado minério, ｡ｮｴ･｣ｾ＠

dando ao processo de solubilização do urânio, pode ser considerado c2 
mo optativo, uma vez que depende basicamente da natureza do material 
e das etapas subseqQentes. A inclusão da calcinação é justificável 

principalmente quando o minério se encontra impregnado de matéria ｯｾ＠

ginica que, durante a lixiviação alcalina é capaz de se 

também. 

solubilizar 

A matéria orgânica presente no licor, além de prejudi 

car o desempenho da resina troca-iõnica, contamina o produto final, 
que neste trabalho é o diuranato de sódio. 

Em algun.s casos, o pré-tratamento térmico pode até ｭ･ｾ＠

mo conduzir a um aumento expressivo na recuperação global de urânio. 

Como vantagem secundária, pode-se citar a grande melhoria que se OE 
têm na operação de separação sólido-fluido - sedimentação e ｦｩｬｴｲｾ＠

ção - ao tratar-se uma suspensão cujo sólido de natureza 
tenha sido previamente tratado em elevadas temperaturas. 

dolomitica 
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2.2 - Lixiviação Básica 

O urânio contido em minérios de origem dolomitica ｾ＠
de ser solubilizado em soluções de carbonato de sódio, tendo como 

principal vantagem sua elevada seletividade, o que impede que deteE 

minadas impurezas contaminem o licor. As reações que ocorrem duraE 
te o processo estão indicadas abaixo: 

2002 + 02 - 2UO, (1) 

UO, + Na2CO 3 + 2NaHCO s- ｎ｡Ｎｵｾ＠ (C0 1 ) 1 + H20 

uo, + 3Na2co, + HzO ｾ＠ Na.U0 2 (C0 3) 1 + 2NaOH 

onde, 

(2) 

(3) 

(4) 

uranil-tricarbonato de sódio (reaçôes 2 e 3), 

e 

Na 2U20, = diuranato de sódio (reação 5). 

A adição de bicarbonato de sódio é aconselhável,urna 

vez que, ao atuar como tampão, evita o aumento de pH que provocaria 

a precipitação do urânio, evidenciando-se assim uma redução na sua 
recuperação global. 

O urânio encontrado nos minerais apresenta-se normal 
mente nas formas tetra e hexavalentes. Como o u4+ não é solúvel em 

solução de carbonato de sódio, torna-se necessária a aeração dos 
tanques de lixiviaçâo ou a adição de um agente oxidante para oxidá

lo a u6+, promovendo assim a recuperação das duas espécies. 

2.3 - Separação Sólido-Liquido 

Após a lixiviação do urânio, tem-se corno procedimeE 
to usual a descarga da polpa em tanques de sedimentação, lavagem do 

lodo e filtração, visando o aproveitamento integral do licor. 

No ･ｮｴｾｮｴｯＬ＠ dependendo das características da suspeE 
são e da etapa posterior na seqüência do processo, pode-se suprimir 

a filtração, que para este tipo de polpa em particular mostrou-se 

uma operação complexa e ineficiente por apresentar uma vazão de fil 

trado muito baixa. 
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2.4 - Resina Troca-Iónica 

A aplicação de resina troca-iónica em hidrometalurgia 

mostra-se vantajosa sob dois aspectos básicos: a purificação do li 

cor de lixiviação devido à seletividade da resina e a concentração 

de licores provenientes da lixiviação de minérios de baixos teores, 

tendo nesse trabalho viabilizado tecnicamente a precipitação do diu 
ranato de sódio. 

A reação de adsorção do urânio em seu complexo aniôni 

co junto ao centro ativo de uma resina aniõnica fortemente básica,em 

presença de ions carbonato e bicarbonato, está ilustrada abaixo: 

4- -4RX + ｕＰ Ｒ ＨｃｏｾＩｾ＠ ｾ＠ ｒＬｕｏｾｃＰ Ｓ Ｉ Ｓ＠ + 4X (6) 

sendo X o inion trocador que compõe o centro ativo da resina. 

A eluição é geralmente realizada com soluções de caE 

bonato de sódio ou cloreto de sódio, não sendo recomendável a utili 

zaçio de soluções ácidas,pois conduziriam a formação de gás carbôni 

co, causando problemas operacionais. 

Para execução desta operação em escala industrial ｾ＠

xistem dois procedimentos clássicos: resina em polpa (RIP) e resina 

em leito fixo, ambos avaliados nesse estudo, devido à necessidade de 

se contornar problemas operacionais surgidos na etapa de 

sólido-fluido. 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

3.1 - Caracterização Mineralógica 

separação 

Para o desenvolvimento experimental do processo ｰｲｾ＠

posto, o cliente enviou ao CETEM duas amostras. Uma amostra ｣ｯ､ｩｦｩ｣ｾ＠

da CI, previamente calcinada, se destinaria preferencialmente ao ･ｾ＠

tudo de recuperação de urãnio via resina em leito fixo, e uma outra, 

codificada B, destinada aos ensaios de resina em polpa. 

Oa estudos de caracterização mineralógica indicaram 

que a matéria-prima em questão é composta basicamente de dolomita 

- CaMg(C0 3 ) 2 - e de si1ica em pequenas quantidades, estando o urãnio 

homogeneamente distribuído nesta matriz carbonosa sob duas espécies 

minerais: uranita- U0 2 (c) -e carbonatos de uranila, havendo, POE 

tanto, urânio nos graus de valência 4+ e 6+. As amostras CI e B ｡ｰｲｾ＠

sentaram em média teores de 90 e 160 ppm de urânio,respectivamente. 

As análises termogravimétricas e termodiferenciais 
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mostraram que este minério não sofre transformações físico-químicas 

pronunciadas na faixa de 350°C a 480°C, apenas uma variação de 2,0 a 

2,7%, em peso. Acima de 600°C, uma perda considerável de peso foi 

detectada, havendo o surgimento de um pico endotérmico relativo à ､ｾ＠
composição do carbonato. 

3.2 - Lixiviação Alcalina 

A amostra CI foi homogeneizada, quarteada na granu12 

metria fornecida (89% passante em 200 malhas Tyler) e utilizada em 

três séries diferentes de ensaios. A amostra B foi homogeneizada, e 

britada abaixo de 100 malhas. 

(a} Série I: Ensaios preliminares e estudo de calcinação 

Nesta série, utilizaram-se as amostras CI, B, e B cal 

cinada a 400°C, para verificar qualitativamente a lixiviação e a ｳｾ＠

dimentação. No entanto, verificou-se que a calcinação da amostra 

CI não havia sido convenientemente realizada. Supõe-se então que o 

material tenha sofrido apenas um choque térmico. 

Face à comparação dos resultados, amostras do ｭ｡ｴｾ＠

rial CI foram recalcinadas em forno de leito fixo, variando-se a ｴ･ｾ＠

peratura e o tempo de calcinação, com o objetivo principal de ･ｳｴｾ＠

dar as influências de tais parâmetros na recuperação de urãnio, na 

qualidade do licor produzido, na velocidade de sedimentação da polpa 

residual e na filtração. A temperatura (9c) e o tempo de calcinação 

(te) variaram de 350°C a 480°C e de 30min a 90min, respectivamente. 

A lixiviação foi conduzida em reacores de lOOOml com 

agitação e em regime de batelada, fixando-se os seguintesparãmetros: 

tempo (ttl = 120min, temperatura (ei) = 80°C, %S = 25 (relação de ｰｾ＠

so de sólidos por peso de polpa), agente oxidante= ar e ｧｲ｡ｮｵｬ･ｭｾ＠

tria de 90% abaixo de 74 ｾｭＮ＠ As concentrações do agente lixiviante, 

carbonato de sódio, e do reagente auxiliar, bicarbonato de 

variaram nos diversos ensaios. 

sódio, 

Ao todo foram realizados 26 ensaios, cujos resultados 

e informações adicionais encontram-se na figura 1. Pode-se também 

observar a influência da temperatura de calcinação no percentual de 

urinio solubilizado. Após cada ensaio de lixiviação (testes 1 a 15), 

a ｰｯｬｾ｡＠ residual foi transferida para uma proveta graduada a fim de 

se obte r a curva de sedimentação (altura da interface versus tempo). 

A tabela 1 apresenta os valores das velocidades ini 

ciais de sedimentação para as diversas polpas e a área mínima ｲ･ｱｵｾ＠
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rida para o espessamento, considerando-se estes valores iniciais. 

No ensaio 16, o material não foi recalcinado, nem lixiviado a 80°c 

｣ｯｾｯ＠ nos demais casos. Preparou-se apenas uma polpa nas condições 

de lixiviação já citadas anteriormente, sendo portanto considerado 

um valor de referência. 

O método empregado para determinação da área de sed! 

mentação é baseado nos trabalhos de Coe e Clevenger. Trabalhou-se ｳｾ＠

mente com a relação média 3/1 (peso de liquido por peso de sólido), 

visto que o objetivo principal destes ensaios seria uma comparação 

quantitativa das taxas de sedimentação em relação ao tratamento téE 

mico realizado. A concentração final de sólidos no lodo variou de 

44% !ensaie 14) a 56% (ensaio 7). 

A figura 2 ilustra o efeito da recalcinação do 

rial CI na área de espessamento requerida. 

(b) Série II 

mat! . 

Na análise dos resultados da série anterior verificou

se que ao calcinar-se o minério a 480°C ocorria uma melhoria ｡｣･ｮｴｵｾ＠

da na separação sólido-fluido, porém acompanhada de uma diminuição 

na recuperação de urânio. Por outro lado, o minério CI, quando ｩｮｾ＠

dequadamente calcinado, produz uma polpa residual que sedimenta len 

tamente e édediflcil filtração. 

Face ao exposto, iniciaram-se novos estudos visando a 

otimizar a lixiviação do minério recalcinado (a 480°C durante 70min 

em forno de leito rotativo semipiloto). O licor da lixiviação al! 

mentaria uma planta operando com resina em leito fixo. 

Estudou-se a cinética de lixiviação variando-se as 

concentrações de carbonato e bicarbonato (tabela 2) e ｭ｡ｮｴ･ｮ､･Ｍｳｾ＠ a 

temperatura de lixiv iação a ao0 c, a percentagem de sólidos em 25% e 
- - 4+ 6+ injeçao de ar para promover a oxidaçao de U a U • 

O mesmo procedimento foi realizado com a amostra CI 

original, num total de 31 ensaios, cujos resultados encontram-se na 

tabela 3. 

(c) Série III 

Nesses ensaios otimizou-se a lixiviação do minério CI 

com o objetivo principal de utilizá-lo .num circuito operando com ｲｾ＠

aina em polpa, incluindo uma ciclonagem da polpa após a lixiviação, 

em substituição ao sistema sedimentador-filtro. Os parâmetros anal! 
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sados, seus valores e as recuperações de urânio obtidas encontram-se 

na tabela 4. 

(d) Amostra B 

A amostra codificada B, contendo aproximadamente 

156ppm de urânio, foi lixiviada em seu estado natural, em 
adequadas, considerando-se os resultados anteriores: e1 

condições 
ao0 c; 

t 1 = l20min; agente oxidante = ar; carbonato de sódio = 12g/l. 
percentagem de sólidos na polpa variou de 25 a 33%. 

A 

A polpa residual mostrou-se também bastante refratá 

ria à filtração pelos métodos convencionais. A recuperação de urinio 
nos 4 ensaios realizados atingiu valores da ordem de 90%. 

3.3 - Sedimentação e Filtração 

Face à necessidade de se melhorar a qualidade da sed! 
mentação da polpa constituída pelo minério C!, testou-se a adição de 

dois diferentes agentes floculantes em concentrações variadas: ｓ･ｰｾ＠

ran - SOppm (ensaio 18) e lOOppm (ensaio 20) e Bozefloc - SOppm Ｈ･ｾ＠

saio 19) e lOOppm (ensaio 21). O ensaio 17 foi realizado sem adição 

de floculante. Os resultados encontram-se na tabela 2. A polpa pa 

ra esses ensaios foi proveniente da lixiviação do minério CI nas ｳｾ＠

guintes condições: temperatura = 80°C, tempo de lixiviação = 120min, 

%5 = 25, agente oxidante = ar, concentrações de carbonato e bicarh2 
nato iguais a 12g/l e 3g/l, respectivamente. 

Para efetuar a filtração, dois tipos de filtros ｦｾ＠

ram testados: sob pressão e folha. Para obter-se maiores vazões de 

filtrado variou-se também a temperatura da polpa, uma vez que a ｶ･ｬｾ＠
cidade superficial do fluido na torta e no meio filtrante é ｩｮｶ･ｲｳｾ＠

mente proporcional à viscosidade do fluido, que decresce com o ｡ｵｭ･ｾ＠

to de temperatura. 

3.4 - Resina Troca-Iónica 

O estudo de recuperação de urânio por resina troca-iª 

nica constou dos segu1ntes ensaios: condicionamento da resina na foE 
ma carbonato, capacidade de carga, determinação do teor de 

tempo de residência e curvas de carregamento (isotermas) a 
tes razões de aquoso/resina. 

umidade, 

､ｩｦ･ｲ･ｾ＠

As resinas aniônicas testadas for·am a IRA-400 e a 

IRA-402, ambas fornecidas pela Rohm e Haas, a Lewati t SOO e a D:::aNex 3 
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fornecidas pela Bayer e Dow Chemical, respectivamente, sendo esta úl 
tima diferente das demais por ser uma resina de base fraca. Os r! 
sultados experimentais serão assunto de um outro trabalho a ser d! 
vulgado. 

4. OOMENTARIOS E CONCLUSÕES 

a) Calcinação 

O pri-tratamento térmico desse tipo de matéria-prima, 
embora seja capaz de eliminar matéria orgânica e melhorar a ｱｵ｡ｬｩ､ｾ＠

de da sedimentação e da filtração, causa um decréscimo na recup! 
ração de urânio. 

- A presença de matéria orgânica no licor de lixiviação, 
além de comprometer o grau de pureza do diuranato de sódio, pode ｣｡ｾ＠
sar também o envenenamento da resina. Para contornar estes probl! 
mas e aumentar o tempo de vida útil da resina pode-se, em substitu! 
ção à calcinação, tratar a polpa ou o licor em carvão ativado ou ｯｾ＠

tro material que seja capaz de adsorver a matéria orgânica ｳ･ｬ･ｴｩｶｾ＠

mente. 

Os licores obtidos na lixiviação do material recalc! 
nado a JS0°c, do material não-recalcinado (CI) e do material B apr! 
sentaram uma coloração amarela, evidenciando a presença de matéria 
orgânica. Para temperaturas de calcinação maiores, os licores apr! 
sentaram-se ligeiramente amarelados ou incolores. 

O comportamento da curva apresentada na figura 2,i.é,o 
decréscimo da ârea de espessamento com o aumento da temperatura de 
calcinação, pode ser explicado devido ao fato de que a velocidade de 
sedimentação é influenciada,entre outros fatores, pela quantidade de 
matéria orgânica em solução,que ao agir como dispersante, diminui a 
capacidade de floculação da polpa, aumentando a área m!nima de sed! 
mentação requerida e produzindo um sobrenadante turvo. 

b) Lixiviação Alcalina 

A concentração de carbonato de cálcio pode ser cons! 

derada como a variá vel mais importante na etapa de lixiviação. Emb2 

ra um aumento na concentração de carbonato de sódio favoreça a ｲ･｣ｾ＠

peração de urânio, não é conveniente trabalhar em valores acima de 
lSg/1, pois os excessos de carbonato e bicarbonato prejudicariam o 
desempenho da resina. Como a concentração de urânio no licor é mu! 
to baixa, o carbonato e o bicarbonato tendem a competir pelo centro 
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ativo da resina com o carbonato de uranila. Analisando-se a faixa 

testada, conclui-se que bons resultados podem ser obtidos ao operar

se em concentrações na faixa de 12g/l. 

A presença de bicarbonato de sódio promoveu um ｡ｵｭ･ｾ＠

to na recuperação de urânio; pronunciado quando trabalhou-se em con 

centração de carbonato de sódio igual a ?g/1. 

A cinética de solubilização do urânio é bastante favo 

recida pelo aumento de temperatura. O processo de lixiviação em ba 

telada pode ser adequadamente conduzido na faixa de 80°c a 90°C, du 

rante duas horas, em concentrações de carbonato e bicarbonato iguais 

a 12g/l e 6g/l respectivamente, para uma percentagem de sólidos de 

25%. 

A injeção de ar mostrou-se eficiente na oxidação do 

urânio, pois a adição de agentes oxidantes, ditos mais fortes, não 

aumentou consideravelmente a recuperação de urânio. Sendo assim, 

pode-se dizer que grande parte do urânio não-refratário à lixiviação 

já estaria em seu estado de valência 6+. Recomenda-se nesse caso 

particular, a utilização de tanques do tipo pachuca que propiciam 

uma boa dispersão das bolhas de ar e uma agitação eficiente. 

Verificou-se também que a presença de óxido de ｭ｡ｧｮｾ＠

sio (MgO), adicionado durante a lixiviação, é eficaz na remoção de 

matéria orgânica, não prejudicando a recuperação do urânio. 

c) Separação Sólido-Liquido 

A área de espessamento requerida diminuiu considera 

velmente quando se elevou a temperatura de calcinação de 350°C para 

480°C, atingindo valores próximos ao material calcinado pelo cliente 

(ensaios 14 e 15), material este que sofreu apenas um choque térmi 

co. Este tra tamento não foi capa z de eliminar o material orgânico, 

um dos responsáveis pela dificuldade de sedimentação e filtração do 

material. Já o material calcinado adequadamente pode ser alimentado 

num circuito de resina em coluna, com etapas de sedimentação e fil 

t .ração após a lixi viação. 

A ｡､ｩｾｯ＠ de floculantes promoveu melhoras sensíveis 

no espe ssamento da polpa, principalme nte no caso do material não-ca_! 

cinado. Este, por apresentar uma velocidade inicial de s edimentação 

muito baixa e de difícil filtraç ã o, poderia ser tratado num processo 

composto d e um circuito de resina em polpa, onde a separação sólido

fluido seri a feita em hidrociclo nes, projetados para que partículas 
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de 48 malhas sejam removidas no "underflow" com eficiência de 95%. 

(d) Fluxograma Preliminar 

As figuras 3 e 4 apresentam os fluxogramas de ｰｲｯ｣･ｾ＠

so sugeridos para o caso de um circuito "material calcinado-resina 

em leito fixo" e "material cru-resina em polpa",respectivamente. 
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VELOCIDADE INICIAL DE SEOIMENTAÇAO AREA DE ESPBSSAMENTO 

ENSAIO (cm/h) 

vl I v2 l ii (m 2 /ton sól. seco/dia) 

01 2,44 1,62 2,03 3,27 

02 3,97 3,30 3,64 2,21 

03 3,36 3,10 3,23 2,62 

04 2,58 2,65 2,62 2,96 

05 3,18 2,85 3,02 2,67 

07 3,08 2,82 2,95 2,82 

08 2,49 2,28 2,39 3,43 

09 1,60 1,38 1,49 5,17 

10 1,33 1,20 1,27 5,90 

11 1,09 0,80 0,95 7,75 

12 0,81 0,68 0,75 9,33 

13 3,81 3,42 3,62 2,31 

14 2,25 2,53 2,39 2,66 

15 1,95 1,69 1,82 4,66 

16* 3,24 3,30 3,38 1,94 

Tabela 1 - Velocidade inicial de sedimentação e ãrea minima de 

espessamento. 

* Não houve liberação de matéria orgãnica. 

VARIÂVEIS I VALOR INFERIOR I VALOR SUPERIOR 

Na 2co3 
(g/1) 3 19 

NaHC0 3 (g/1) o 9 

t 9. (min) 60 120 

Tabela 2 - Ensaios da série II. 
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IMINÉIIIO 
C:ÓOIGO Tt:MPO 0[ CONCENTRA Ç io ANÁLISE QUÍMICA REX:IJPt:RA. 

DO LIXIYIAÇio Naz C0 3 Na HC03 
ÇÃO DE 

TEST[ U INICIAL U FINAL URINIO IMift I I t /C.I I t/.,1 ( , .. , I PP"' I 1%1 

- 31 ｾ＠ 3 . liZ 81 3,3 
• 
i 27 120 3 . ez li 12,0 
i 

lZ ｾ＠ I 12 73 20,7 .... -
u 21 120 I - 12 Q 31,1 • o 3.1 10 I - 12 17 27,2 • .. - Zt 120 I . tZ ll5 40,2 

o J4 10 11 
Cl - tZ az 43,1 

c .10 120 12 - 12 41 ｾＮｯ＠• 
u 43 120 I ' 12 40 56,1 ... 
c 

44 120 I I 12 •2 14,.1 u ... 
• 41 120 12 I t2 35 12,0 

41 120 12 ' t2 40 56,1 

311 10 3 - 12 " 
...... 
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