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O uso de algum tipo de aglomerante está amplamente difundido na indústria cxtrativa mineral, 

principalmente onde se utili za a técnica de lixiviação cm pilhas ("hcap leaching") de minérios britados .. O 
projeto original da unidade de lixiviação cm pilhas da planta de produção de concentrado de urânio da INB, cm 
Caetité-BA, foi desenvolvido com base cm estudos realizados cm colunas, cm escalas de laboratório e piloto, 

onde foi definida a taxa de pcrcolação de 30 L!nT.h , sem necessidade de qualquer tipo de aglomerante. 
Entretanto, quando da operação de lixiviação das primeiras pilhas de minério, cm escala industrial, encontrou-se 
dificuldades de pcrcolação da solução lixiviantc, com ocorrência de piscínas sobre o topo da pilha, processos 

erosivos nas laterais c smgimcnto de canais preferenciais de percolação, devido à massa de minério passante na 
malha I O mcsh Tylcr ser superior a 50'%. Este trabalho descreve os estudos que foram realizados , cm escala de 
laboratório c piloto, utili za ndo aglomerantes sintéticos c ácido sulfúrico concentrado, os quais conduziram à 
solução do problema através do uso do próprio ácido sulfúrico concentrado, utilizado como agente lixiviantc no 
processo original, como aglomerante, adicionado durante a formação das pilhas de minério. 
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INTRODUÇAO 

O projeto c implantaçiio da Un idade de Concentrado de lJr:inio LJ IL \ , da Indústrias Nuckan:s dLJ 

Brasil S//\ -- INB , cm Cactité- BA, baseou-se na opção de processo de li;-;ivia~·ii o de pilhas cstúticas do minério 

de uriinio, britado na granulomctria atkquada, através da Jistribuiçüo, por sistema de gotejamento sLJbrc a 

superfície da pilha, de so lução aquosa de ácido sulfúrico com conccntraçüo variúvcl , pcrcolaçüo c reciclo desta 

soluçüo até a estabilização da concentração de urftnio solubilizado. 

No processamento das pilhas 02/00 c 03/00 , com massas de minéno de 15 .2 15 I c 32.l\60 I , 

respectivamente , não se conseguiu taxas de pcrcolação superiores a 16 Llh.m2
. O motivo das taxas de pcrcolação 

cfctivas reduzidas, cm relação aos 30 Llh.nl previstos no projeto, é a bai xa granulomt:tria final do minério 

transferido para as pilhas. A análise granulométrica das amostras compostas representativas dessas duas pilhas 

indica que a massa passante na malha I O# mesh Tyler é superior a 50%. 

Aglomerantes sintéticos ou naturais são largamente utilizados cm processos hidromctalúrgicos de 

recuperação de ouro c de cobre pela técnica de lixiviação cm pilhas ("hcap kaching") . Na montagem das pilhas 

para a recuperação de ouro, onde se emprega a lixiviação com cianeto cm meio alcalino, utili za-se, normalmente, 

a adição prévia de água, para incorporar uma umidade mínima desejável, c de cimento para a formação dos 

" pcllcts", cm relações que variam cm função das características de cada minério . Na rec uperação de cobre, 

entretanto, utiliza-se ácido sulfúrico concentrado e/ou um polímero sintético específico como aglomerantes, uma 

vez que a lixiviação se processa em meio ácido sulfúrico (Fucntcs, I n5, 81 ). 

O processo de recuperação de urânio por pcrcolação de solução lixiviantc através de pilhas do minério 

previamente aglomerado com ácido sulfúrico concentrado já foi utili zado, no passado (Gomiero c outros, 2003; 

IAEA, 1993, 121; Mcrritt, 1971 , 118), c se constitui cm alternativa adequada, sob todos os aspectos, para 

aplicação na URA. 

O objetivo deste trabalho é avaliar, através dos resultados de ensaios cm escala de laboratório c 

ampliada, a viabilidade técnica do uso de aglomerante para reduzir a segregação granulométrica na formação da 

pilha de minério de urânio. Este estudo é importante c necessário devido às características naturais do minério de 

urânio da mina da URA. As condições intcmpéricas da rocha, desde a superfície até cerca de 50 metros de 

profundidade (zo na de alteração), conduz à formação de fraçõcs finas cm conseqüência dos trabalhos de 

desmonte e carregamento. Desta fonna, é de fundamental importância o desenvolvimento c aplicação de 

aglomerantes no processo de lixiviação do grande volume de material, com essas características, a ser lavrado a 

curto c médio prazo 

DESENVOLVIMENTO 

Na URA, o processo de lixiviação caracteriza-se pela preparação do minério na granulometria 

adequada, sua disposição na forma de pilha sobre uma supcrficic impermeabilizada c sua lixiviação, através de 

ataque ácido, até a exaustão do urânio solúvel. Posteriormente, a pilha é desmontada c remov ida, dando lugar à 

montagem de uma nova pilha de minério (Gomicro c outros, 2003). 

A aglomeração, cm processos de lixiviação cm pilhas, consiste na união das partículas fina s ús 

pa rtícul as de maior tamanho, obtendo-se uma distribuição granulométrica uniforme, ou seja, evitando os 
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knômenos de seg regaçiio das partículas finas c grossas durante a formação da pilha c de migração de finos 

dur:1ntc.: as etapas de lixiviaçào c.:/o u la vagem do minério , os quai s tendem a crinr zonas de permeabilidade 

reduzida no seio da pilha. 

Como as soluçiks de lixi viaçào e/ou de la vagem tendem, normnlmcntc , n seguir os trajctos de menor 

resis tência . essas zonas de permeabilidade redu zida propiciam n formnção de caminhos prcfcrencinis, que 

resultam cm rendimentos de recurcração mais baixos, maior tempo de lixiviação c maior consumo de reagentes. 

Assim sendo, a aglomcraçiio é fundamental para obter-se pilhas mais porosas c uniformemente 

pcrmcúvc is ao fluxo das soluções lixiviantcs e/ou de lavagem. 

Os aglomerantes sintéticos são polímeros desenhados c produzidos para uso nos processos 

hidromctalúrgicos de lixiviação cm pilhas. Eles aderem as partículas finas às partículas grossas, melhorando 

tanto a permeabilidade como também a distribuição da solução de lixiviação. 

Uma característica típica da lixiviação cm pilhas cm meio ácido sulfúrico é a poss ibilidade de se 

misturar o ácido concentrado ao minério britado antes de sua disposição na pilha. Esse processo, denominado 

cura ácida , tem sido usado para a recuperação de urânio (Gomicro c outros, 2003; IAEA, 1993, 121; Mcrritt, 

1971 , 11 R). Neste tipo de operação, o minério britado é aglomerado cm pequenos 'jJellcts" pela incorporação, 

cm scqüência, de água c de ácido sulfúrico concentrado, cm quantidades previamente definidas. Essa operação 

tem uma série de vantagens c efeitos: 

Obtém-se uma distribuição mais homogênca do ácido sobre a carga de minério c conclui-se a etapa de 

lixi viação química cm menor tempo; 

Produz-se um umidccimcnto c sulfatação sobre a superfície das partículas, aderindo-se grande parte das 

partículas finas sobre as grossas c evitando-se, deste modo, os problemas de segregação durante a formação 

da pilha; 

Proporciona maior porosidade ú pilha , permitindo operar a uma taxa de pcrcolação mais elevada. 

Na avaliação técnica do uso de aglomerantes na lixiviação cm pilhas do minério de urânio da URA 

utili zo u-se três procedimentos: 

I") Testes de potencial de rctcnçiio de finos para avaliar c sclccionar, cm escala reduzida, os produtos a serem 

usados nos ensaios de lixiviação cm coluna; 

2°) Ensaios de lixiviação cm colunas de PVC, cm escala de laboratório ; 

3") Ensaio de lixiviação cm coluna construída com manilhas de concreto, para avaliar o comportamento, cm 

escala ampliada, do melhor resultado obtido cm escala de laboratório. 

Em todos os ensa ios utilizou-se alíquotas represent ativas da amostra composta de minério obtida 

durante a form ação, no pátio de lixiviação cm pilhas da URA, da pilha 03/00. 

Testes de Potencial de Retenção de Finos 

Esses testes indicam a capacidade de aglomeração c retenção de finos pelo produto utilizado. Utilizou-

se o seguinte procedimento: 

colocar I kg do minério seco cm uma bandeja; 

adicionar I 00 m L da solução aquosn contendo O, I g do ag lomerante (equivalente a I 00 g por tonel ada de 

minério) c misturar cuidadosamente; 
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no teste com ácido sulfúrico concentrado, adicionar I 00 mL de úgua, misturar, acrescentar 15 g do ácido c 

misturar cuidadosamente. 

transferir a mi stura para saco plástico, fe char c deixar cm repouso por 2 dia s; 

transferir o conteúdo do saco plástico para uma peneira circular com malha de I O mesh Tylcr; 

mergulhar cuidadosamente a peneira cm um recipiente com água até cobrir a superfície do material; 

aguardar 2 minutos; 

remover a peneira da água, lentamente, c deixar drenar durante I minuto; 

mergulhar novamente a peneira na água, cuidadosamente, c aguardar I minuto; 

remover e deixar drenar durante 3 minutos; 

determinar a quantidade de sólidos que ficou no recipiente com água. 

Lixiviação em Colunas em Escala de Laboratório 

Nesses ensaios, realizados com 20 kg de amostra de minério seco, utilizou-se colunas de PVC com as 

dimensões : diâmetro = O, 145 m; altura = 1 ,O m; área da seção transversal = 0,016 nl. Na transferência das 

soluções lixiviantcs para as colunas utilizou-se bombas dosadoras de capacidade adequada à vazão desejada. 

A partir dos resultados dos testes de potencial de retenção de finos, selccionou-sc o aglomerante de 

melhor desempenho de cada fornecedor para os ensaios em coluna, dando-se ênfase, entretanto, a ensaios de cura 

com ácido sulfúrico concentrado, o qual apresentou resultado significativamente superior aos aglomerantes 

sintéticos. As outras variáveis pesquisadas foram: umidade do minério na cura ácida, relação ácido sulfúrico 

concentrado/minério na cura ácida, concentração de ácido sulfúrico nas soluções de lixiviação/ lavagcm do 

minério c a influência do reciclo do licor perco lado sobre o rendimento de recuperação do urânio. 

Ensaio de Lixiviação em Escala Ampliada 

Foi realizado um único teste, utilizando coluna de manilhas de concreto, o qual teve como objetivo 

confirmar os resultados obtidos, em escala de laboratório, com a cura ácida do minério com 10% de umidade c 

relação ácido concentrado/minério, na cura, de 15 kg/t, seguida de lixiviação/lavagcm sem reciclo. As dimensões 

da coluna de manilhas de concreto eram: diâmetro = 0,40 m; altura= 4,0 m; área da seção transversal= O, 12m. 

As condições operacionais estão apresentadas na Tabela O I. 

Tabela 01- Condições operacionais empregadas na coluna ampliada 

Massa de minério 680 kg 
Umidade do minério 10 % 
Relação ácido concentrado/minério na cura 15 kg/t 

Tcmp_o de cura 93 horas 
Altura do minério na coluna 3 60 m 
I" lavagcm/lixiviação Solução 20 g/L de H,SO relação O 6 nht 
2" lavagem/lixiviação Solução 5 g/L de H, S04 , relação 0,3 m1/t 
3" lavagcm/lixiviaç.1o 

• 1 
Agua neutra rclaÇ<Io O 3 m /t 

Taxa de pcrcolação so L!h.nr 
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H.ESlJLTAOOS E [)ISClJSSÃO 

Nas Tabe las 02 c OJ cst;lo apresentados. res pec tiva mente. os resultados da anúl ise g ranulom étri ca c da 

anúlisc química da amostra representativa do minério da pilha 03 /00, utilizada nos ensaios apresentados neste 

relatório. 

T abela 02 ~ Anú li sc granulométriea da amostra representativa do minério da pilha 03/00 

Abertura da J•enci r a 
'Y., Retida 

Mcsh mm Acumulad a 
%Passa nte 

Tvler 

1/2" 12.7 6,32 93,68 

3/X" 9,5 12,20 87,80 

1/4" 6,3 22,06 77,94 

# 6 3,36 34,60 65,40 

1,1 ]0 1,68 44,73 55,27 

# 2'1\ 0,59 55,18 44,82 

11 60 0,25 86,53 13 ,47 

ti 100 0,15 95 ,82 4,18 

< 1,1 100 < 0, 15 100,00 -

Tabela 03 ~ Anú li se química da amostra representativa da pilha 03/00 

Teor Teor Teor 
Elemento (o;.,) E lt•m ento ('Yo) Elemento (%) 

U30x 0,244 Zrü2 0, 10 C ! 0,35 

AI201 17,4 Mo0.1 0,003 Na 5,2 

Si02 55,0 P20s 0,11 K 0,85 

V2(}, 0,12 Fe2Ü3 7,8 C03 0,43 

C aO 4,2 Mnü 0,078 ppc<*> 2,18 

Ti02 0,57 Ba 0,042 

Mgü 2,2 Zn 0,0 10 

(*) PPC = Perda Por Calcinação a 900 "C 

Na Tabela 04 estão apresentados os resultados obtidos nos testes de potenc ia l de retenção de finos . 

T abela 04 ~ Resultados dos testes de potencial de retenção de finos 

Teste 
Massa de 

Umidade 
Fabricante 

Relação 
Concentração Massa de 

n" 
Minério 

( 'Y..) 
Aglomerante do 

ag lom/ min 
Sol. Aglom. Finos Liberada 

Seco (kg) Produto (%) (g) 

I I lO H2so~ 98.5'% Caraiba Metais 15 kg/t 98,5 22,0 

I I lO HL 9121 BetzDcarborn 100 g/t I 73,7 

3 I 10 CE 2651 BctzDc;:~rborn 100 g/t 1 89,4 

4 1 ] () CE 2666 BetzDcarborn 100 glt I 88,2 

5 I lO CE 267ú BctzDearborn 100 g/t I 63,3 

6 I lO Drew 2(i05 Drcw 100 g/t l 76,0 

7 10 sem ag1om. 88,(> 
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Na Tabela 05 apresent a-se um resum o dos n:sultados obt idos nos ensa ios cm co lunas. cm escala de 

laboratório c cm escala ampliada . 

Tabela 04 - Resumo dos resultados dos testes de li xiviaçuo cm co lunas 

Relação 
Média dos Resu ltados 

Ác ido/M inério 
Teste Umidade Taxa de Percolação Rendimento - R ('X,) 

Reciclo n" ('Yo) 
(kg/t) Pelo Pelo 

(Lih.m2
) Licor Resíduo 

lO 12, 13 c 14 10 50 76 77 Nuo 
I 10 50 88 83 Sim 

15 15, 16e l9 10 50 81 77 Nu o 
C.M . 10 50 84 80 Não 

20 17 c 18 10 50 81 79 Nu o 
C.M . = Coluna de Manilha de Concreto 

Nas Figuras O I , 02 c 03 apresentam-se, respectivamente, as corre lações do rendimen to de recuperação 

de urânio com as variáveis: umidade inicial do minério, tempo de cura c relação ácido/minério na cura. 
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Figura 01 - Influência da umidade inicial do minério no rendimento de recuperação do urân io (R) 
Parâmetros fixados: tempo de cura = 66 horas; relação ác ido/minério na cura = 15 kg/t. 
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Figura 02 - Influência do tempo de cura no rendimento de rccupcraç;Jo do urünio (R) 
Parâmetros fixados: relação ác ido/minério na cura= 15 kg/t: umidade ini cia l do minério = 1 o o;;, 
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Figura 03- Influência da relação ácido/minério (RAM) da cura no rendimento de recuperação do urânio (R) 
Parâmetros fixados: tempo de cura= 66 horas: umidade inicial do minério = 10%. 

Os testes de potencial de retenção de finos mostraram que os aglomerantes sintéticos utilizados 

possuem pouca ou nenhuma capacidade de aglomeração e/ou retenção de finos , A adição prévia de ácido 

sulfúrico concentrado como aglomerante, ou cura ácida, mostrou desempenho significativamente superior-

Os ensaios de lixiviação cm colunas, cm escala de laboratório e ampliada, mostraram que: 

v' Os aglomerantes sintéticos testados não acrescentaram nenhuma melhoria nas taxas de percolação, 

confirmando os resultados obtidos nos testes de potencial de retenção de finos ; 

v' A adição prévia do ácido sulfúrico concentrado ao minério de urânio da URA, contendo umidade adequada, 

provoca a aglomeração das partículas finas sobre as partículas maiores, permitindo operar com taxas médias 

de pcrcolação da ordem de 50 Llh.nf ou superiores; 

v' A quantidade de umidade acrescentada ao minério antes da adição do ácido deve ser controlada c limitada à 

faixa de 5 a 10% para evitar que ocorra pcrcolação do eventual excesso de umidade durante a cura, com 

segregação dos finos c sulfatos insolúveis formados c conseqüente impermeabilização da pilha, além de 

redução nos rendimentos de recuperação devido, provavelmente, à diluição do ácido (Figura O 1) ; 

v' O tempo de cura não interfere significativamente nos rendimentos de solubilização do urânio (Figura 02); 

v' A variação, na faixa de lO a 20 kg/t, da relação ácido/minério (RAM) na cura, não proporciona variações 

significativas nos rendimentos de solubilização de urânio (Figura 03); 

Como conseqüência desse trabalho, foi implantado na URA, em meados de 2002, o processo de cura 

ácida em escala industrial, durante a operação de montagem das pilhas de minério, com adição de quantidade de 

água suficiente para ajustar a umidade do minério britado entre 5 e 10% c adição de ácido sulfúrico concentrado 

na relação de 15 kg por tonelada de minério. Com essa modificação, que significou apenas a aquisição de um 

tambor rotativo de 5 m de comprimento por 1,20 m de diâmetro para a realização da mistura, e pequenas 

modificações nos transportadores, passou-se a operar as etapas de lixiviação/ lavagem das pilhas com taxas de 

pcrcolação de 30 Llh.nf, viabilizando a reali zação da produção anual estabelecida no projeto da instalação. 

CONCLUSÕES 

Os resultados dos ensaios, cm escala de laboratório c ampliada, indicaram que a adição controlada de 

ácido sulfúrico concentrado ao minério britado c úmido durante a formação das pilhas de lixiviação, antecipa o 
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início do processo de ataque químico do mineral de urânio contido, através do processo denominado cura ácida, 

c atua como aglomerante das partículas finas, melhorando significativamente a taxa de pcrcolação da solução 

ácida lixiviantc pela pilha. 

Como conseqüência, esse processo foi implantado na URA, cm meados de 2002, através da adição de 

quantidade de água suficiente para ajustar a umidade do minério britado entre 5 e I 0% c adição de ácido 

sulfúrico concentrado na relação de 15 kg por tonelada de minério. Com essa modificação, que significou apenas 

a aquisição de um tambor rotativo para a realização da mistura c pequenas modificações nos transportadores, 

passou-se a operar as etapas de lixiviação/lavagem das pilhas com taxas de percolação de 30 L/h.nr, 

viabilizando a realização da produção anual estabelecida no projeto da instalação. 
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