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RESUMO:

Dentro de um programa geral de tratamento de minérios por hi
drometalurgia o aproveitamento dos metais a partir de minérios
de baixo teor e/ou que apresentam dificuldades técnico- econ£
micas na etapa de separação sõlido/lTquido» tem sido alvo de
intensivos estudos.

Neste aspecto, a tecnologia que recupera metais como urânio e
ouro a partir de adsorção dos elementos contidos em polpas m±
nerais, tem se mostrado altamente vantajosa.

Visando a recuperação desses metais, a MINERART/NATRON tem de_
senvolvido tecnologia que abrange o método de resina em polpa
(RIP) para o aproveitamento do urânio e carvão em polpa (CIP)
para extração do ouro. '

èât*afca;lj«Ê^
tamentò dós minérios de u r a m o e ouro^ as.st«- como», os. re
dos obtidos durante ensaios contínuos com o minério uranTfero
de Wabo, Somália, que permitiram o aproveitamento da ordem de
99% dos valores de urânio contidos na polpa alcalina.
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1. INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, o urânio e oure apresentam-se finamente dis
seminados em seus minérios, de tal forma que, o aproveitamen
to destes elementos é realizados através de hidrometalurgia.
A solubilização do urânio é levada a efeito por lixiviação
ácida ou alcalina, e a do ouro por soluções cianidricas, eu
jos ensaios são concluídos pela etapa de separação sólido/ X\_
quido, normalmente realizada em filtros ou espessadores.
Posteriormente, as soluções clarificadas são submetidas . ao

e precipitação pela adição oe zinco para o ouro.
Por outro lado, a crescente necessidade no tratamento de mirié
rio de teores mais baixos e a presença de argilas no minério,
que impedem ou dificultam a separação solido/líquido, tem mo.
tivado alternativas tecnológicas para o processamento destes
minérios...

Neste aspecto, a MINERAvT/NATRON vem desenvolvendo tecnologia
-baseada no aproveitam *i dos elementos, a partir das polpas
i'pinerais .envoivendai- 7 ;odo de rofcfm^e» p»1pá^ par» a frurã
'rno/e carvão-,ativò.->e i ̂ f lp.i' pairai"4if"í&»réfv *r»ss*Ttaf»di&-5í
em ambos os casos, edtju-se o sistema de leito fluido, ,-. em
em colunas.

0 trabalho descreve resumidamente, as rotas tecnológicas pa_
ra aproveitamento de ouro e do urânio, assim como os result^
dos obtidos durante -.s estudos realizados em escala continua
com o minério urani ero de Wabo, Somália, que apresenta s£
rios problemas na et. oa ds separação sólido/liquido devido a
presença de minerais argilosos.
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2. ROTA TECNOLÓGICA PARA MINÉRIOS DE OURO

A rota tecnológica para aproveitamento do ouro, partindo-se
de minérios contendo minerais argilosos, encontra-se sim
plificada. na figura 01, cujas principais etapas são a se
guir apresentadas.

' 2.1 . Cominuição

e mo aA cominuição inclui varias etapas de britagem

adequada ao tratamento químico. * •'••:*

Normalmente para minérios de ouro, tendo em vista a

melhor exposição deste elemento a soluções cianTdri

cas, a moagem é realizada em moinho de barras e,

teriormente, em moinho de bolas em circuito fechado

2.2 Cianetação

cianetação- é-o~processo usado ent grande- escarla

.••I

È

O cianeto de sódio é o reagente mais utilizado, por

ser o de menor custo, e a polpa mantida em pH na faj^

xa de 10-11 através da adição de cal.

A reação de solubilizaçao é conduzida em tanques com

agitação mecânica ou por ar comprimido, sendo .. tradjj

zida pelas seguintes reações:

2 Au + NaCN + 02 +

+ 2 NaOH

2 Au + 8 NaCN .+ 0 2

2 Na [Au(CN)2] + H ^

- Na [Au(CN)2] + 4 NaOH

\ 1

ia»;
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Posteriormente, no caso de minérios cc.itendo grandes
quantidades de argilas, a polpa cianetada ê submeti
da a lavagem em contra corrente, através de ciclones
desaguadores. Nestas condições, o overflow dos ei
clones, polpa contendo entre 4-6% de sólidos e a qua
se totalidade do ouro solúvel, é enviada para adsor
ção por carvão ativado.

2.3 Adsorção/Eluiçao com Carvão Ative

adsorçao do ouro e re*l>z*dareB~TerftCfc-
em coluna, com fluxo ascendente da polpa através de
carvão ativo, com granulometria entre 10 e 20 malhas,
normalmente proveniente de casca .de coco.

A recuperação do ouro adsorvido no carvão é efetuado
com solução alcalina 1% de NaOH; 0,1% NaCN-.e_ conten
do 5 a 20% de etanol, podendo ser em leito fixo. A
adição do álcool melhora o processo, permitindo trâ
balhar com temperatura na faixa de 80-90 9C e tempos

2.4 Eletrõlise

A recuperação do ouro a partir das soluções de e!uj[
ção do carvão ativo é feita, geralmente, por eletrõ-
lise. Na célula eletrolítica os anodos são consti^
tuTdos de placas de aço ou grafite, enquanto que os
catodos são formados de lã de vidro.

A eletrõlise opera com voltagens de 2,5 a 4,0 volts
e com densidade de corrente de 10 a 20A/m .
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3. ROTA TECNOLÓGICA PARA MINÉRIOS DE URÂNIO

A tecnologia a ser aplicada para minérios de urânio conten
do minerais argilosos, independente da abertura ácida ou
alcalina encontra-se esquematizada na figura 02, abrangen
do as etapas a seguir discriminadas.

3.1 Cominuição

Normalmente a cominuição de minérios uraniferos é .ca_
— -'L—^^ -"\H~rr—̂ M**»1--r-jrtFtfrT~rTiódr̂ ptí íar^e13par^tf e^ ftr I í*tftfíw;; ĉ rnij'U'an'to*' qtrç̂ ^̂ P̂ ar

moagem é realizada em moinhos de barras, operando em
circuito aberto.

3.2 Lixiviação

A maioria dos valores de urânio contidos nos minérios
pode ser solubilizada em soluções ácidas ou alcalinas
e a escolha do agente de lixiviação é um dos fatores
mais importantes no tratamento de minérios de urânio.
A,-^.^^ circuito ácida ou aTçattino e s t i j v - ^

gàidfá~ àò ti p^í^de' miríéral oe rtTfã*nfõV grau'de tibeVarçw^
e minerais associados a ganga. A solução sulfúrica
e o agente utilizado para minérios com predominância
de ganga silicatada e no circuito alcalino, a solução
é uma mistura de carbonato e bicarbonato de sódio.

Ambos os processos necessitam de condições oxidantes
para assegurar a conversão do urânio tretavalente,
caso existente no minério para o estado hexavalente
solúvel.

As principais reações que envolvem a solubi1ização do

urânio são as seguintes:

1O7



- Lixiviação ácida:

+2uo3 + 2 H+: - uo2
 +2 + H 2O

uo 2
+ 2 + 3 so4 "

2 = cuo2(so4)

- Lixiviação alcalina

IBR AM

km
ti

2 U0

Na2C03+2 NaHCO3 =
,-4 + 4 Na+

Apôs a solubil ização, no caso de minérios contendo mj_
nerais argilosos, a polpa lixiviada e também submetida
ao processamento em ciclones desaguadores, produzindo
no overflow uma polpa contendo entre 4-6% de sólidos
e os valores de urânio solubilizados.

A seguir, a polpa é enviada para o sistema de troca
iônica por resinas. - .. ... _.

3.3 Troca Iônica com Resinas

A recuperação do urânio é realizada conforme o proces^
samento descrito para os minérios de ouro, utilizando-
se no caso, resinas do tipo aniõnico com mais de 90Z
da granulometria entre 10 a 20 malhas para operar em
sistema RIP.

As reações tTpicas entre a parte da resina e os ions
de urânio em solução (R designado o grupo de fixação e
X do ion solúvel da resina) são as seguintes:
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i: i

(S0 4) 3

(C03)3]"
4

4X-

4X"

Depois de fixado todo urânio na resina, esse elemento

pode ser transferido para outra solução aquosa ( cl()

reto,sulfato ou nitrato) aplicando-se o mesmo proce^

so. A ação que reextrai o urânio da resina * denominai

da eluição e por outro lado, a resina apôs esta ope

L reutil izada no processo. .

3.4 Precipitação

A etapa final do processo de tratamenti ; .ir-io de

urânio ê a precipitação de seus valores contidos na

solução aquosa proveniente do sistema de resinas. 0

concentrado de urânio é obtido pela adição de amõnia

ou peróxido de hidrogênio..

Após a precipitação, o concentrado de urânio é

-,•...•••'. .ir^P» seco e ^mbalado. . ..̂... _

ENSAIOS REALIZADOS

A titulo de exemplo de aplicação da tecnologia para trata

mento de polpas minerais apresenta-se a seguir os resultados

do estudo de tratamento do minério uranTfero de Wabo, Soma_

lia, realizado em conjunto com a NUCLEBRAS em seu Laborat£

rio de Processo de Poços de Caldas.

i
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4.1 Caracterização da Polpa
r s.

A polpa mineral proveniente de ensaio contTnuo
de lixiviação alcalina de amostra do minério '
uranTfero da Somália em agitadores mecânicos ,
apresentou após classificação para eliminação
das areias, uma polpa com as seguintes cara£
teristicas:

4-1 «te sólidas.

CO,"2 = 3,2 g/l T » 509C

HCO3 » 1,4 g/l

4.2 Recuperação de Urânio . . ... .,.,-.

Os estudos de recuperação dos valores de urã_
nio contidos na polpa alcalina foram conduz^

-'.:Í;dos em, sistema contínuo» utilizand.o-se ccàuna
y^-£^^"ttpo'ttfmsléy d "=' S cw> na etapa de troca Moni.

ca com resinas e precipitação do peróxido do
urânio segundo fluxograma apresentado na figiu

' ra 03. 0 carregamento da resina tipo aniônica
foi realizado em leito fluidizado com vazão da
polpa de 30 l/h, operando-se com "bed volume "
de 3,25 1 de resina.

Nestas condições a resina apresentou uma capa_
cidade de carga de 32 kg de U30g/m> de resina
e a polpa residual concentrações de urânio in
feriores ã 1 ppm.

Após a lavagem foi processada a eluição da re
sina por solução aquosa 1,5 M de NaCl com flu
xo descendente de 1,5 BV/h, produzindo-se um
licor analisando 4,5 g de U,0fl/1.
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Posteriormente o urânio foi precipitado pela adição
de água oxigenada numa relação de 0,3 g de H20?/g de
U^Og apôs prévia decomposição do carbonato pela
adição de ácido sulfúrico.

0 precipitado obtido, apôs secagem, apresentou carac
teristicas dentro das especificações comerciais exis
tentes, a saber:

U : 68%
V 30 c : 0,05%
P2ff5 : 0,03%

Mo : 0,002%

4^
Ir r

CONCLUSÕES

A alternativa tecnológica baseada na utilização de deságua
mento em ciclones e utilização de carvão ou resina em poĵ
pa, no que se refere a minérios de urânio e ouro, apresen-
ta as seguintes vantagens:

-.--aproveitamento de-minerios de baixo- teor; pi

^-"aplicação a minérios contendo elevada quantidade de _
nerais argilosos;

- dispensa o investimento em espessadores, filtros e cl£
rificadores na etapa de separação sõlido/lTquido;

- elimina o consumo de fioculantes.

Finalmente, como exemplificado no item 4, a rota tecnolõg_[
ca permitiu o aproveitamento superior a 99% dos valores
de urânio contidos na polpa alcalina do minério argiloso
de Wabo, Somália.
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