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O Brasil possui em operação, atualmente, duas usinas nucleares geradoras de eletricidade, que utilizam o urânio 
como combustível nuclear. A demanda média anual desse combustível, para mantê-las em operação, é da ordem 
de 400 toneladas, expresso em U30 8. Para suprir esse consumo, o governo federal implantou, através da empresa 
estatal Indústrias Nucleares do Brasil S/ A- INB, uma unidade de produção de concentrado de urânio em Caetité
BA. Apresenta-se, neste trabalho, uma descrição daquelas instalações, envolvendo aspectos da geologia local, o 
potencial das reservas, a avaliação econômico/financeira de sua exploração, os procedimentos de planejamento e 
lavra adotados, os processamentos físico e químico escolhidos, bem como os resultados obtidos após dois anos 
de operação. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil possui em operação, atualmente, duas usinas nucleares geradoras de eletricidade, que utilizam 

o urânio como combustível. A demanda média anual desse combustível, para mantê-las em operação, é da ordem 

de 400 toneladas, expresso em U30 8 (Matos et ai., 1999). Para suprir esse consumo, o governo federal 

implantou, através da empresa estatal Indústrias Nucleares do Brasil S/A- INB, uma unidade de produção de 

concentrado de urânio em Caetité-BA, denominada Unidade de Concentrado de Urânio - URA, visando a 

exploração comercial da Província Uranífera de Lagoa Real - PULR, situada no centro-sul do Estado da Bahia, 

em áreas dos municípios de Caetité e de Lagoa Real (Figura O I). Sob o ponto de vista econômico, o urânio é o 

único bem mineral local, ocorrendo principalmente na forma de óxido, constituindo o mineral-minério 

denominado uraninita. A paragênese mineral, a distribuição da mineralização de urânio e suas condições de 

formação fazem da província um exemplo impar de concentração de urânio em rochas metamórficas de médio a 

alto grau, associadas com metamorfismo sódico. 

Após duas décadas de trabalhos de prospecção e pesquisa, com alguns períodos de interregno, foram 

identificadas 35 anomalias de urânio, distribuídas em uma área de 1.200 km2
, segundo, a grosso modo, três 

lineamentos, em forma de semi-arco, com aproximadamente 30 km de extensão. Doze dessas anomalias, 

exibindo importantes teores em urânio, já foram pesquisadas a diferentes níveis de detalhe; sete das quais, com 

suas pesquisas parcialmente concluídas, evoluíram para a categoria de jazida, sendo responsáveis por reservas 

geológicas da ordem de 94.000 toneladas de U30 8 (Matos et ai., 2003). 

A Jazida Cachoeira, inserida no contexto da PULR, constitui-se na primeira ocorrência de urânio da 

região a ser explorada comercialmente pela INB. 

·t 

Figura 01 - Localização da Província Uranífera de Lagoa Real- PULR no Estado da Bahia 
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UNIDADE DE CONCENTRADO DE URÂNIO- URA 

A URA é uma instalação minero-industrial composta por uma mina e uma usina de beneficiamentos 

físico e químico, construída para executar as atividades de lavra e beneficiamento de minérios de urânio da 

região da PULR. Está localizada no Município de Caetité, no centro-sul do Estado da Bahia, em área de 1.200 

ha, de propriedade da INB, situada a 45 km da sede do município. As unidades operacionais, ou seja, a mina, a 

plataforma da usina, os depósitos de rejeitos e instalações de apoio, ocupam uma área com cerca de 95 ha. O 

empreendimento tem capacidade para processar 180.000 t/ano de minério, com teor médio de 0,29% em U30 8, 

produzindo cerca de 400 t/ano de U30x, sob a forma do sal Diuranato de Amónio- DUA. 

ASPECTOS GEOECONÔMICOS 

O quadro geológico da região é constituído principalmente por migmatitos, granitos, gnaisses e 

albititos, parcialmente recobertos por solos residuais ou sedimentos pouco transportados. Ele relaciona~se ao 

Complexo Granítico de Lagoa Real, que constitui a única manifestação conhecida, no Estado da Bahia, de 

plutonismo do Proterozóico Médio. 

Os gnaisses, de fáceis metamórfica de médio · a alto grau, são as encaixantes normais dos albititos 

mineralizados em urânio. Os albititos apresentam mergulho noroeste, na porção meridional da área, vertical ao 

centro e, inversamente, nordeste na parte setentrional, caracterizando uma estrutura helicoidal. 

Albititos são rochas metamórfico-metassomáticas, compostas por albita em percentagem igual ou 

supenor a 60%, distinguindo-se os diferentes tipos em função da relativa abundância de seus constituintes 

varietais. 

A mineralização primária, constituída pela uraninita e pechblenda, tem um controle litoestrutural, 

ocorrendo disseminadamente nos albititos portadores de minerais sódicos, cálcicos e ferro-magnesianos, 

segundo corpos filonianos lenticulares, de dimensões variadas. Os minerais secundários de urânio (uranofano e 

autunita) estão restritos às zonas de alteração intempérica, condicionados, principalmente, pelos sistemas de 

fraturas. 

Cada depósito comporta, geralmente, vários corpos mineralizados, apresentando forma, distribuição e 

tamanho regulados pelo regime de cisalhamento. As extensões mineralizadas variam desde alguns metros até 

centenas de metros. A espessura é variável de centímetros até dezenas de metros . A continuidade em 

profundidade foi constatada por sondagem até a ordem de 700 metros. A foliação, de origem cataclástica, 

representa a estrutura planar mais evidente. 

A Jazida Cachoeira é composta por três corpos uraniferos. Os Corpos I e 3 constituem o objeto inicial 

dos trabalhos de lavra. O minério de urânio apresenta, no sítio a ser primeiramente explotado, um teor médio 

aproximado de 0,29% em U30 8 . 
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RESERVA DE URÂNIO 

Desde 1978, com a definição da PULR e a sistematização da pesquisa, com trabalhos de 

reconhecimento, sondagem de cubagem e avaliação económica de várias anomalias, os resultados obtidos foram 

sendo tratados e as reservas geológicas de urânio, no âmbito da província, foram periodicamente calculadas. 

Atualmente, são consideradas como jazidas/depósitos, sete áreas que possuem trabalhos de pesquisa 

suficientes para uma avaliação confiável, apresentando um total de 94.000 toneladas geológicas de U30 8 

medidas e indicadas, com teor médio de 0,21% em U30 8. 

EXPLOTAÇÃO 

Os trabalhos de lavra, na Jazida Cachoeira, foram iniciados cm dezembro de 1999, alicerçados no 

respeito e na preocupação ambientais. Até o final de 2003 foram lavradas e processadas cerca de 390.000 

toneladas de minério, com a relação estéril-minério de 5 : I e teor médio de urânio da ordem de 0,24% em U30 8. 

A mina (Figura 02) é operada a céu aberto, de fonna ecologicamente correta e segundo bons padrões de 

segurança, utilizando-se técnicas e equipamentos convencionais. 

Figura 02- Jazida Cachoeira, em fase de lavra do Corpo I, mostrando cava a céu aberto com bancadas de 5 
metros de altura e bermas de 3 metros de largura. Profundidade de 50 metros cm setembro/2003. 

O teor de corte foi definido, inicialmente, em O, I 0% em U 30x, a partir de modelo de otimização que 

visa o melhor aproveitamento económico das reservas. 

A explotação é conduzida conforme a orientação do planejamento da mina. Lavra-se o minério a céu

aberto (cava em bancada), bloco a bloco, através de acompanhamento litológico e radiométrico e do 

conhecimento da distribuição dos teores na jazida, constituindo-se na atividade essencial para o alcance das 
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metas básicas de produção. O período de lavra a céu-aberto dessa jazida está estimado em 12 anos, 

contemplando aproximadamente 5.000 t de U30x. 

A disposição do estéril da mina é efetuada de forma ascendente, estabelecendo patamares modulares, 

que são prontamente revegetados. Esse procedimento facilita os trabalhos de reabilitação, promovendo a 

imediata reintegração da área ao ambiente local. 

BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO 

O minério, transportado da mina através de caminhões basculante de 25 t, é descarregado em uma 

moega que alimenta um britador primário de mandíbulas (Barber Greene, modelo 30x42), o qual descarrega o 

produto, com granulometria inferior a 125 mm, em um transportador de correia que forma uma pilha pulmão de 

até 3.000 t. Esse minério britado é retomado através de sistema vibratório, situado sob a pilha pulmão, e 

transferido para um britador de mandíbulas secundário (Faço, modelo 120x40), que reduz a granulometria para 

50 mm e descarrega em outro transportador de correia, que alimenta uma peneira classificatória, com malha de 

19 mm. O "oversize" dessa peneira e conduzido para um britador terciário, tipo hidrocone (Faço, 5 l/2x36), que 

reduz a granulometria para 19 mm. O "undersize" da peneira e o produto do hidrocone são transferidos para uma 

moega intermediária, que alimenta uma correia transportadora onde se adiciona cerca de 4 % de água durante a 

transferência do produto para um misturador (tipo tambor rotativo com 5 m de comprimento e 1,2 m de 

diâmetro). Nesse misturador, adiciona-se ácido sulfúrico concentrado, na relação de 15 kg/t de minério, com o 

objetivo de aglomerar as partículas finas sobre as partículas grossas e iniciar o processo de lixiviação do minério, 

através de uma cura ácida inicial (Gomiero et ai., 2003). A descarga do tambor rotativo alimenta um conjunto de 

correias transportadoras semi-móveis, que alimenta um "stacker" (transportador de correia que executa 

movimento radial) com altura de 6 metros, o qual descarrega o minério aglomerado no pátio de lixiviação, 

preenchendo seções de arco paralelas e sucessivas, com altura entre 3,5 e 5,5 m, formando, assim, a pilha 

estática de minério para posterior lixiviação. O pátio de lixiviação, que tem área suficiente para a montagem de 

duas pilhas, possui base compactada, com inclinação de 1% em direção às canaletes que contornam o seu 

perímetro, sendo todo o conjunto pátio/canaletes impermeabilizado com manta de PEAD (polietileno de alta 

densidade) de 1 mm de espessura. O minério Iixiviado é removido com carregadeira hidráulica e caminhões, 

para dar lugar a novas pilhas. Em função da altura, cada pilha tem de 25.000 a 35.000 toneladas de minério, 

ocupando área aproximada de 45x80 metros .. 

A pilha de minério, formada conforme descrito, é submetida a três lavagens sucessivas, através de 

sistema de tubos gotejadores (T-Tape 5 HD-18-2.0 Separa te Ore, T -Systems International), em malha de 

gotejamento de 45x45 cm, que irriga a superficie do topo e as laterais da pilha a uma taxa de 30 Llh.m2
. 

!"lavagem ou lixiviação: com solução de H2S04 a 25 g/L, na relação de 0,6 m3/tonelada de minério; 

2" lavagem: com solução de H2S04 5 g/L, na relação de 0,3 m3/t de minério;. 

Y lavagem: com água bruta, na relação de 0,3 m3/t de minério. 

Os licores são recolhidos, através de canaletes revestidas com PEAD, em três bacias de capacidade 

adequada, revestidas por duas mantas sobrepostas de PEAD de I mm de espessura e equipadas com sistema de 

detecção de líquido entre elas e entre a manta inferior e a camada de argila compactada do fundo da bacia. 
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Durante a transferência para as unidades de separação química do urfmio, o I i cor passa por um sistema 

de clarificação, com adição de um floculante sintético (F II , GEBetz S/ A), c filtração cm leito de carvão 

antracitoso, para reduzir o teor de sólidos em suspensão a valores inferiores a 30 ppm. 

A separação do urânio das impurezas solubili zadas durante a lixiviação é realizada através da técnica de 

extração por solventes, em sistema contínuo de quatro células tipo misturador/dccantador, por um solvente 

contendo cerca de 5% em peso de uma amina terciária de cadeia longa (Alamine 336, Cognis do Brasil Ltda.) em 

querosene, ao qual adiciona-se cerca de 3%, em volume, de álcool isotridecílico, para melhorar a separação de 

fases. O urânio é, em seguida, reextraído, cm outro conjunto de quatro células tipo misturador/decantador, com 

solução de cloreto de sódio 1, 75 molar e pH ajustado a I ,2 com ácido sulfúrico, de onde é precipitado como 

DUA, por adição de solução de hidróxido de amônio em tanques agitados, espessado em decantador, repolpado 

com solução de sulfato de amônio e água em outro tanque agitado, centrifugado e seco. 

Todo esse processo é cuidadosamente monitorado, através de um programa de amostragem e análise 

química, para garantir a melhor eficiência possível quanto à recuperação do urânio contido no minério, à 

qualidade do produto final e à preservação do meio ambiente. 

Até o final de 2003 foram produzidas cerca de 700 toneladas de U30x, a partir do processamento, na 

planta industrial (Figura 03), de 17 pilhas de minério. A recuperação média do urânio contido foi cerca de 75%, 

com um consumo médio de ácido sulfúrico da ordem de 30 kg por tonelada de minério tratado. 

Figura 03 -Vista aérea geral da Usina, mostrando as unidades de processamento químico, o pátio de lixiviação 
em pilhas estáticas, as bacias de armazenamento de licor e as lagoas de efluente líquido tratado. 

O projeto priorizou a reciclagem total da água utilizada no processamento do minério, evitando-se a 

liberação para o meio ambiente e reduzindo-se o consumo de água nova em uma região onde esse insumo é 

escasso. O efluente líquido, composto principalmente pelo rafinado de urânio (licor do qual o urânio foi 

extraído), é tratado com suspensão de cal, elevando-se o pl-:1 até cerca de 9. A polpa resultante, contendo, 
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predominantemente, o sulfato de cálcio, é transferida para bacias específicas, impermeabilizadas com manta de 

PEAD, onde a fase sólida fica retida e a fase líquida é reciclada ao processo. Nessas bacias foram instalados 

sistemas de drenagem de fundo, denominados drenos sub-aéreos, que proporcionam melhor eficiência no 

adensamento da fase sólida e, consequentemente, da utilização do volume útil de armazenagem da bacia, além de 

substituir, com enormes vantagens ambientais, os sistemas convencionais de barragens de rejeitas. 

O projeto da URA contemplou, também, a construção de duas bacias com capacidade total aproximada 

de 50.000 m3
, impermeabilizadas com manta de PEAD de I mm de espessura, para o armazenamento de água 

para uso no processo. Para essas bacias são transferidos: o rafinado de urânio, quando do eventual impedimento 

do tratamento com cal; a porção final da 3o água de lavagem das pilhas de minério; e a água de chuva que cai 

sobre a área do pátio de lixiviação não ocupada por pilha em processamento. A água acumulada nessas bacias é 

utilizada no processo ao longo do ano. 

SUPRIMENTO DE ÁGUA 

A característica mais marcante dos cursos de água da região é de serem intermitentes, inviabilizando 

sua utilização tanto para consumo como, também, para a liberação de efluente líquido tratado. A demanda de 

água para o consumo humano e industrial na URA é suprida por um sistema de captação/abastecimento 

constituído, principalmente, por baterias de poços tubulares e de um barramento que armazena água de 

superfície, coletada no período de chuvas. A precipitação pluviométrica média anual é da ordem de 700 mm, 

ocorrendo principalmente no período de novembro a fevereiro. 

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

Os parâmetros ambientais foram configurados a partir da análise histórica dos resultados da 

monitoração. Nos casos em que se aplicam, foram verificadas as legislações incidentes para a quantificação dos 

indicadores. De modo geral, as variáveis verificadas apresentam-se dentro de patamares satisfatórios, sob o 

ponto de vista ambiental, e na grande maioria apresentam resultados excelentes em comparação com a legislação 

vigente (Pereira Filho, 2002). 

Os programas de monitoração ambiental em execução, que visam, sobretudo, a preservação do meio 

ambiente e a manutenção da qualidade de vida da comunidade (relatórios são elaborados, periodicamente, e 

submetidos à análise dos órgãos fiscalizadores), são: 

• Monitoramento e acompanhamento dos processos erosivos e de assoreamento; 

• Acompanhamento da alteração da estrutura do solo; 

• Acompanhamento da remoção de nutrientes e matéria prima; 

• Recuperação das áreas degradadas; 

• Educação ambiental; 

• Gerenciamento dos resíduos sólidos das áreas administrativas e de apoio; 

• Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas; 

• Monitoramento da qualidade do ar; 
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• Monitoramcnto ambiental da fase operac ional; 

A ausência de polpa de rejeitos sólidos finos de minério de urânio evita a necessidade de depósitos 

especiais para sua contenção, minimizando, desta forma, os impactos já reduzidos, também, pela menor 

utilização de insumos químicos. Após a lixiviação, as pilhas do minério britado e li xiviado são removidas para 

sítios próprios, dentro do depósito de estéreis da mina, de tal forma que, durante o ciclo de empilhamento e 

reabilitação do local , esse material é envelopado com o material estéril e inerte, proveniente da mina, 

permanecendo isolado do meio ambiente. 

CONCLUSÕES 

A reserva de urânio na área da PULR c a implantação das instalações da URA garantem o fornecimento 

médio anual de combustível para a operação das centrais nucleares Angra I e 2. 

Embora a lixiviação em pilhas seja, em princípio, um processo muito simples, a operação da URA tem 

demonstrado que a atenção aos detalhes é fundamental para o sucesso do empreendimento, como um todo. A 

monitoração adequada de todo o processo de produção e do meio ambiente, ass im como a implementação 

contínua de modificações e novos procedimentos são necessárias para acompanhar as alterações que ocorrem nas 

características do minério e na composição química das soluções , as quais são particularmente importantes em 

um sistema com reciclagem total da água de processo. 

A preocupação constante com a preservação ambiental e recuperação das áreas degradadas, aliada a 

uma política de inserção regional que valoriza a patiicipação da empresa no desenvolvimento social, tem 

contribuído para o sucesso do empreendimento. 
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