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RESUMO

A proposta dessa pesquisa foi desenvolver um estudo preliminar sobre o

comportamento geoquímico de determinados elementos químicos, mormente o urânio,

durante a ação de fenômenos intempéricos atuantes nas rochas portadoras de

mineralizações uraníferas da região de Caetité-Lagoa Real, estado da Bahia, mais

precisamente, da mina de urânio Jazida Cachoeira.

Para atingir estas metas foram utilizadas amostras representantes do processo de

beneficiamento do minério de urânio, selecionando então, indivíduos representantes Iíticos

das encaixantes, do minério e do minério beneficiado (rejeito), para emprego de

experimentos laboratoriais controlados. As amostras foram secadas, peneiradas e então

submetidas ao experimento, este adaptado do Flaw-Through Reaetar de Brantley & Chen.

Do ponto de vista geoquímico, os resultados experimentais encontrados são

distintos. Observou-se que o minério beneficiado, em relação às rochas hospedeiras dos

litotipos mineralizados e ao minério, apresenta uma interação mais rápida e homogênea

com a solução lixiviante; constatou-se ainda, que na solução efluente do minério

beneficiado existe uma complexação significativa do urânio com o sulfato (S04-2
),

enquanto que nas rochas encaixantes e no minério este elemento é complexado pelo

carbonato (C03-
2
).

Esses resultados diferenciados são atribuídos à ação das alterações provocadas

durante o processo de tratamento do minério e ocorrem, sobretudo, durante a lixiviação

ácida da pilha de minério, na área da planta de beneficiamento.

Os resultados e conclusões dessa pesquisa, apesar de preliminares, se mostram

essenCIaIS à compreensão do comportamento da especiação geoquímica das soluções

efluentes; do entendimento das alterações em uma matriz rochosa; e por fim, do

comportamento migratório dos elementos químicos relacionados. Almeja-se que estes

resultados venham a contribuir, em um futuro próximo, ao conhecimento maiS

aprofundado dos processos que controlam a composição química das águas naturais dessa

região do sudoeste baiano, sítios de importante e estratégicas atividades de exploração

mineral.
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ABSTRACT

In the present research, the proposal was to develop a preliminary study about the

geochemical behavior of determinated chemical elements, mainly the uranium, during the

action of weathering processes in the rocks that bear the uranium mineralizations of the

Caetité-Lagoa Real region, State of Bahia, more specifically of the Jazida Cachoeira

uranlUm mme.

To reach this purpose were used samples that represent several stages of the

milling process of the uranium ore, so selecting representatives of the host rock, the ore

and the treated ore (waste from the milling plant) to be used in the laboratory-controlled

experiments. The samples were dried, sieved and finally introduced in the reactors, these

adapted from the Flow-Through Reactor of Brantley & Chen.

In the geochemical point of view, the resuIts of the experiments showed a distinct

behavior between the samples. It was observed that the treated ore, in relation to the host

rocks of the ore and the own ore, shown a faster and homogeneous interaction with the

leaching solution; it was also noted that in the output solution of the treated ore samples

existed a significant complexation of the uranium by the sulfate (S04-2
), instead of the non

treated samples (host rock and ore) that were complexed mainly by the carbonate (C03-
2
).

These different results are attributed to the alterations imposed to the rock during

the milling process, and occur mainly, during the acid attack in the leaching process of the

milling plant.

The results and conclusions of this research, in spite of been preliminary, are

essential to understand the behavior of the geochemical speciation of the eftluent solutions;

to understand the aIterations of a rock matrix, and finally, to understand the migration

chemical behavior of the related chemical elements. It is expected that these results

contribute, in the fu ture, to a deeper knowledge of the processes that control the chemical

composition of the natural waters from this region in the southwest of Bahia, sites of

important and strategic mineral exploitation activities.
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CAPÍTULO I

1. Introdução

Em novembro de 1998 iniciaram-se as atividades do Projeto Innovative Strategies for

the Preservation of Water Quality in Mining Areas of Latin America (WAQUAMINAR), as

quais incluíam o estudo hidrogeoquímico do Distrito Uranífero de Caetité-Lagoa Real como

base para a caracterização da qualidade dos recursos hídricos existentes naquela área. O

referido projeto é subvencionado pela União Européia, através do contrato n° ERBIC18 - CT

98 - 0284 da Comissão Européia e foi estruturado a partir da interação de atividades de

grupos de pesquisas que incluem as parcerias das equipes de pesquisadores abaixo

relacionadas, com o nome de seus líderes ou coordenadores:

Parceria BRASILEIRA (UFBA): Dr. Ilson Guimarães CARVALHO (Pesquisador,

Coordenador Local (Departamento de Geoquímica, Instituto de Geociências, UFBA)),

Parceria ITALIANA: Dr. Luca FANFANI (também Coordenador Geral,

Dipartimento Scienze della Terra, Università degli Studi di Cagliari, Itália),

Parceria FRANCESA: (I) Dr. Perpaolo ZUDDAS (Institut de Physique du Globe de

Paris-IPGP-Laboratoire de Géochimie des Eaux, France); (II) Dr. HELMUT PITSCH

(Comissariado de Energia Atômica-CEA da França),

Parceria ARGENTINA: Drs. Raul Eduardo FERREYRA e Luis Eduardo LOPEZ

(Comision Nacional de Energia Atomica-CNEA),

Parceria CHILENA: Dr. Leonardo ROMERO (Universidade Católica do Norte,

Chile),

Parceria INGLESA: Dr. Iain THORNTON (The Imperial College of Sciences and

Technology-ICS-CET).

Dentro do escopo do projeto WAQUAMINAR, a presente pesqUIsa busca um

conhecimento do comportamento geoquímico de alguns elementos químicos, inclusive do

urânio, durante o intemperismo de amostras de rochas provenientes do Distrito Uranífero de

Lagoa Real, estado da Bahia, utilizando-se de experimentos laboratoriais controladores e de

ação simuladora do intemperismo sobre essas rochas.

As atividades programadas envolveram trabalhos de escritório-gabinete, de campo e de

laboratório. Elas podem ser consideradas dentro de três segmentos ou estágios. No primeiro

----------------------------~
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estágio foi feito todo o levantamento básico pertinente. No segundo estágio foram realizados

os experimentos laboratoriais. Finalmente no terceiro estágio, foram realizados o tratamento e

a interpretação dos dados existentes com elaboração da dissertação de mestrado.

Estágio I: Aqui foram realizadas as pesqUIsas bibliográficas, notadamente aquelas

relacionadas aos vários tipos de experimentos laboratoriais: vantagens e desvantagens,

complexidade, tempo necessário, disponibilidade de equipamentos e infraestrutura

laboratorial, dentre outras facilidades e limitações dos vários métodos de ataques de minerais

em laboratório.

Estágio 2: Para se compreender melhor a mobilidade dos elementos químicos durante o

intemperismo em ambiente superficial na área em estudo, foram programados experimentos

laboratoriais os quais simulassem as situações de interação água-rocha. Com essa finalidade

foi elaborado um programa de treinamento junto ao "Laboratoire de Géochimie des Eaux",

"Département de Géochimie et Cosmochimie" do "Institut de Physique du Globe de Paris

IrGP", França, para que o mestrando pudesse levar a termo, sob a supervisão do Prof. Dl'.

Pierpaolo Zuddas, os experimentos programados. As atividades laboratoriais executadas

junto ao IrGP incluíram ataques químicos de minerais formadores das rochas estéreis

(granito-gnaisses) e das rochas mineralizadas em urânio (albititos uraníferos), coletadas no

Distrito Uranífero de Caetité - Lagoa Real (Jazida Cachoeira), assim como do rejeito

resultante da Exiviação ácida do minério, que é tratado em pilhas junto a planta de obtenção

de diuranato de amônia (D.U.A.).

Dois períodos foram reservados para que o mestrando pudesse realizar esses

experimentos na França. O primeiro período, de seis meses de duração, de Novembro de

2000 a Maio de 2001 e o segundo período de 27 de Novembro de 2001 a 01 de Janeiro de

2002.

Estágio 3: Os dados obtidos nos experimentos laboratoriais foram discutidos e

interpretados visando a elaboração de um modelo cinético de intemperismo para a área do

estudo em questão.

Os resultados obtidos através dos experimentos laboratoriais programados foram

importantes para o entendimento dos processos locais de intemperismo e a definição da

dinâmica de migração do urânio no ambiente geoquímico secundário.
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1.1. Objetivos

Dentro do escopo dessa pesquisa, podemos definir como objetivo principal a

definição/caracterização de diversos parâmetros do processo de intemperismo, atuantes

durante a dissolução de amostras de rocha. Observar as modificações durante o processo de

intemperismo, sob condições fixas, durante um período de tempo, procurando pelo(s)

parâmetro(s) principal(is) que causa(m) variações significativas no processo de alteração da

amostra.

Portanto, o objetivo específico do presente trabalho é pesqUIsar o processo de

intemperismo sobre rochas, ainda que os resultados sejam obtidos a nível de um

conhecimento preliminar, haja vista que estudos desta natureza, mesmo que ajudados por

experimentos laboratoriais, possuem uma série de limitações.

De acordo com as diferentes características das amostras utilizadas no experimento, será

discutido como o equilíbrio de solubilidade controla a composição da água "natural"

envolvida e, se possível, tentar definir qual(is) fase(s) sólida(s) controla(m) a concentração de

um elemento específico, durante a realização do experimento.

Outro fator importante é a possibilidade de estudar e comparar a(s) diferença(s) no

processo de intemperismo em amostras com a mesma origem, mas provenientes de diferentes

estágios do processo de mineração/beneficiamento.
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CAPÍTULO 11

2. Aspectos Gerais

2.1 Localização da Área

o Distrito Uranífero de Caetité-Lagoa Real, localizado a sul da porção central do

estado da Bahia (Figuras 01 e 02), contém a única mina de urânio em atividade no Brasil.

Explotada pelas Indústrias Nucleares do Brasil S/A-INB, a jazida foi descoberta durante

execução de uma série de levantamentos aerogeofísicos entre 1976 e 1977, que levaram à

identificação de 19 áreas mineralizadas.

Um trabalho mais detalhado de aerogamaespectometria levou à descoberta de novas

anomalias, totalizando 33 ocorrências uraníferas (Figura 03), sendo que apenas a Anomalia 13

evoluiu à categoria de mina.

A Anomalia 13 (Jazida Cachoeira) situa-se no município de Caetité, a 40 quilômetros

da sede do respectivo município, próxima ao Distrito de Maniaçu (Figura 02). As principais

rodovias de acesso a Caetité, desde as capitais Salvador e Belo Horizonte, são:

• Salvador-Vitória da Conquista pela BR-324 e BR-116; Vitória da Conquista

Brumado-Caetité pela BR-030, asfaltadas;

• Belo Horizonte-Montes Claros pela BR-040 e BR-135; Montes Claros-Guanambi pela

BR-122 e BA-122; Guanambi-Caetité pela BR-030, asfaltadas;

• Belo Horizonte-Vitória da Conquista pela BA-262, BR-116 e BR-381; Vitória da

Conquista-Brumado-Caetité pela BR-030, asfaltadas.

o percurso Caetité-Anomalia 13 é de aproximadamente 40 quilômetros, sendo que o

trecho Caetité-Maniaçu (28 Km) é asfaltado, e o restante percorrido em estrada de chão

batido, em bom estado.

O projeto básico da mina foi concluído em 1996, indicando uma lavra a céu aberto na

Jazida Cachoeira, esta com teor médio de 3000 ppm de urânio, sendo que suas atividades de

produção mineira foram iniciadas em março de 2000. Atualmente, o Distrito Uranífero de

Caetité-Lagoa Real é responsável pelo suprimento do consumo doméstico de combustível
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nuclear com previsão de produção de cerca de 400 toneladas/ano de D.U.A. (yellow cake) ,

existindo perspectivas de que o País venha a exportar D.U.A. em um futuro próximo.

PROJETO LAGOA REAL· MAPA DE LOCALlZAÇAo

ESCJIJ.A GRÁFICA

Figura 01 - Mapa de localização do Projeto Lagoa Real, estado da Bahia. Adaptado

de Raposo et aI., 1984.



6

1.-

ARAPIRA~(;4

@

\ ,
'l ~ ...,

\

\

\

•

\@Il'O 00 PIRES, .
I

ESCALA GRÁFICA

~~~ ",,'..o '",o==~...o "'.,_i~··

PROJETO LAGOA REAL· MAPA DE LOCALIZAÇAO

,

..'

,,
I,

(li)

@ VOu

o

Figura 02 - Mapa de localização do Projeto Lagoa Real, estado da Bahia. Modificado de

Raposo et ai, 1984.



DISTRITO URANIFERO DE LAGOA REAL· MAPA DE LOCALlZAÇAo DE ANOMALIAS

7

r

Anomalia 13 (Jazida Cachoeira)

Loooo/drenolJtn,

Base plonimitrico compil9do.~toieto
Brumodo·Coetíte'tcOl'Wilnio ~.lseo)

Estfodo ~inClpol/ucundóno

Cidade /Folendo

OGS,:
~ ~icentro de onomolias

ESCALA eAAl=ICA
O t • ~l'IIl

LEGENDA

Of(r tO di! l'I'lOÇIeQtl'ento lll!lOIÔOU:J:L ===-
IFOf09'Ofto na ntolorl;z:>~ouul

@.
[1 Fotooro"o 00 escola 1:5,000

':~, .mldos e al\omoliol em OI/olio~

Figura 03 - Mapa com a localização das anomalias uraníferas do Distrito Uranífero de Lagoa

Real, adaptado de Raposo & Matos, 1982.

~..
•..
•....
••••••••••••••••••••,
••••,..
•,
•••••••
8
I,,
"

•. a,.e ...""



,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8

2.2 Geologia!Estratigrafia da Área

o estabelecimento de uma coluna cronoestratigráfica para a região na qual se enquadra

o Distrito Uranífero de Lagoa Real parece ser ainda questionável em decorrência do caráter

policíclico das deformações e do elevado estágio de retrometamorfismo das unidades

envolvidas.

Propomos neste trabalho que sejam descritos na estratigrafia apenas os litotipos

importantes para compreensão da mineralização em questão, para que assim, o trabalho não se

torne demasiadamente carregado e desviado das tentativas prioritárias de utilização de

códigos de modelamento geoquímico para o caso em questão.

Neste caso, também, não discursaremos sobre a geologia estrutural da região e os

Iitotipos envolvidos, restringindo-nos apenas à geoquímica regional e local.

Englobando as áreas mineralizadas, o trabalho de Moraes et aJ. (1980) procura

estabelecer um empilhamento das unidades envolvidas propondo uma evolução, onde os

dados geocronológicos parecem diagnosticar fases policíclicas deformantes, que se

impuseram em fases posteriores, com uma tendência de homogeneização isotópica para o

último evento (tectonotermal).

Segundo esses autores, podemos caracterizar:

• Rochas caracterizando estágio permóvel da crosta arqueana, representadas por

terrenos metamórficos, acusando idades geocronológicas entre 3000-2600 m. a. e

2600-1800 m.a.;

• rochas da associação Espinhaço, com sedimentação iniciada no Proterozóico Inferior,

com retrabalhamento em 1.500 m.a.;

• rochas do domínio geotectônico da Chapada Diamantina, com sedimentação

desenvolvida no Proterozóico Médio (1.100-1.300 m.a.);

• rochas arqueanas e proterozóicas retrabalhadas com homogeneização isotópica em

1100-570 m.a.;

• coberturas detríticas cenozóicas, representadas por sedimentos tércio-quatemários,

pertencentes ao Ciclo de erosão Sul-Americano.
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Cordani (1982) mostra que os dados geocronológicos disponíveis (datações pelo

método Rb-Sr em rocha total) indicam, na maioria dos casos, épocas de mobilização química

acompanhada de reomogeneização isotópica do Sr.

Com base nesses dados, a evolução proposta por Cordani pode ser assim definida:

• as áreas do embasamento são de idade arqueana e parecem estar em continuidade

física com os "gnaisses de Paramirim" e os granitóides da região de Brumado, Anagé e

vizinhanças. Nesse embasamento são sugeridos pelo menos dois eventos de

remobilização (1200-1300 m.a. e 500 m.a.);

• a região a NW de Lagoa Real é constituída por terrenos ortometamórficos (antigas

plutônicas e/ou hipoabissais metamorfizadas em grau médio), formados durante

importante magmatismo a 1750 m.a.. Os maciços graníticos de São Timóteo, Lagoa

do Barro e outros congêneres seriam regiões mais preservadas de deformação em

ambiente metamórfico mesozonal , que teria ocorrido a 1500 m.a. ;

• eventos de caracterização mais difícil, como a idade U-Pb da uraninita da AN-Ol 

Baixa do Almeida (820 m.a.) ou as idades K-Ar das micas regionais (600-500 m.a),

devem estar associados a importantes reativações tectônicas.

Ainda, segundo Arcanjo et a.l. (1999), na área do Projeto Vale do Paramirim

predominam rochas arqueanas/paleoproterozóicas polimetamórficas e polideformadas,

sucedidas por coberturas metavulcanossedimentares e rochas intrusivas granitóides e básicas,

formadas/colocadas no intervalo Mesoproterozóico-Neoproterozóico.

Em função dessa diversidade tectono-geológica foram estabelecidos quatro domínios

para ordenar os grandes grupamentos litológicos: Riacho de Santana, Serra do Espinhaço,

Vale do Paramirim e Chapada Diamantina.

A ordenação estratigráfica proposta para as rochas constitutivas de cada um desses

domínios, exposta na Figura 04, apresenta: um embasamento arqueano, de alto grau

metamórfico (fácies anfibolito alto e granulito) constituído por ortognaisses, migmatitos,

paragnaisses e granitóides, bem como lentes de anfibolitos, peridotitos, xistos,

calcissilicáticas, formações ferríferas e mármores, que formam os Complexos Gnáissico

Migmatítico Santa Isabel e Paramirim. Também ao Arqueano se relacionam as sequências

supracrustais metamorfizadas na fácies xisto verde e anfibolito, representadas pelos

Complexos Riacho de Santana, Ibitira-Ubiraçaba, Boquira e Ibiajara. O Complexo Boquira
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compreende as unidades Boquira, Cristais e Botuporã, enquanto o Complexo Riacho de

Santana está subdividido nas unidades Inferior, Intermediária e Superior.

Os granitos Veredinha e Boquira e o Batólito de Guanambi, assinalam a presença de

rochas granitóides do Paleoproterozóico, enquanto a Suíte Intrusiva Lagoa Real Uazimentos

de urânio) e outros corpos graníticos presentes marcam a granitogênese mesoproterozóica. Os

grupos Oliveira dos Brejinhos, Rio dos Remédios e Paraguaçu, do Supergrupo Espinhaço,

compõem a cobertura metavulcanossedimentar mesoproterozóica da área, cortada por rochas

intrusivas básicas do Meso-Neoproterozóico, sucedida pela cobertura de rochas

metassedimentares do Grupo Santo Onofre, de idade neoproterozóica. As formações

superficiais do Cenozóico complementam a coluna litoestratigráfica da área.

A distribuição geográfica e relações de contato desses grupamentos litológicos estão

apresentadas no mapa geológico simplificado da Figura 05.

r
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2.2.1. Distrito Uranífero de Lagoa Real (Suíte Intrusiva Lagoa Real)

Os granitóides encontrados a nordeste de Caetité foram inicialmente agrupados como

plutonitos félsicos de textura porfirítica, (Costa et al., 1976, apud Arcanjo et aI., 1999),

constituindo domínios isotrópicos não deformados e zonas foliadas e gnáissicas com

estruturas augen com evidências de cataclase e metassomatismo (Costa & Silva, 1980, apud

Arcanjo et al., 1999). Durante levantamento aerogeofísico realizado em 1976-1977 durante o

Projeto Urandi (Centro de Geofísica Aplicada-CGNDNPM/CPRM), anomalias radiométricas

foram detectadas e, posteriormente, confirmadas em trabalhos de follow-up, associadas à

uraninita em níveis albitíticos (Geisel Sobrinho et al., 1980) encaixados no granito São

Timóteo (Fernandes et al., 1982). Visando o entendimento da mineralização uranífera, foi

realizada cartografia geológica de detalhe (escala 1:25.000) que definiu o Complexo Lagoa

Real (Costa et al., 1985) como sendo constituído essencialmente por um granito isotrópico

(granito São Timóteo) que, submetido a metamorfismo dinâmico e metassomático, gerou

várias tectono-fácies gnáissicas, inclusive os níveis albitíticos mineralizados em urânio.

A Suíte Intrusiva Lagoa Real é encaixada pelos ortognaisses migmatíticos (Apg), do

Complexo Paramirim e pela sequência metavulcanossedimentar do Complexo Ibitira

Ubiraçaba (Aiu). As relações de contato com essas encaixantes, principalmente com o

Complexo Paramirim, onde observados, são por falhas e zonas de cisalhamento, algumas

dessas com expressiva milonitização. Litologicamente a Suíte Intrusiva Lagoa Real é

constituída por rochas isotrópicas (granito São Timóteo) e gnáissicas (ortognaisse Lagoa

Real). O granito São Timóteo (M h), isotrópico a tênuamente foliado, de coloração creme

acinzentada, granulação média a grossa, localmente pegmatoidal e/ou porfirítica, por vezes

com enclaves máficos microgranulares, e de composição sienítica a granítica, tem como

principal característica a presença de quartzo azul e feldspatos idiomórficos e, localmente,

remanescentes de ortopiroxênio.

O granito São Timóteo grada lateralmente, em escalas de afloramento e regional, para

os ortognaisses Lagoa Real por ação diferencial da deformação que gerou um gradiente na

intensidade e densidade das foliações e propiciou o aparecimento de granitóides com

estruturas gnáissicas (M g) e augen-gnáissicas (M f) a fitadas que, localmente, encaixam

corpos de albititos (M e). Os ortognaisses (M g), a litofácies mais abundante, têm granulação

média à grossa e composição quartzo-sienítica a granítica, com homblenda e/ou biotita. Os

augengnaisses (M f) são de granulação média/grossa a porfirítica e correspondem a biotita

(hornblenda subordinada)-quartzo-sienitos a granitos, que têm em comum porfiroclastos
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deformados (augen) de K-feldspato. Essas rochas abrigam faixas de estrutura bandada e

metassomatismo sódico, relacionado à alteração hidrotermal, que pode gerar corpos (fitados a

maciços) de albititos (M e). Estas são rochas esbranquiçadas, de granulação fina a média,

compostas por albita, quartzo, piroxênio (egirina-augita) e granada (andradita) além de alanita

e epídoto como acessórios importantes, que contêm as principais ocorrências uraníferas da

região.

A Suíte Intrusiva Lagoa Real exibe uma foliação milonítica (S 1) heterogeneamente

impressa nas suas rochas, de forma que zonas isotrópicas preservadas (granito São Timóteo)

alternam-se com faixas deformadas, foliadas a gnáissicas (ortognaisses Lagoa Real). Em

escala regional, parece haver um decréscimo na intensidade da deformação, metamorfismo e

alteração hidrotermal, de sul para norte, com o metamorfismo variando da fácies anfibolito ao

anquimetamorfismo no citado sentido. Por outro lado, observa-se também que as ocorrências

de rochas granitóides mais preservadas (granito São Timóteo) tendem a se concentrar nas

extremidades noroeste e, principalmente, sudeste da área de distribuição da Suíte Intrusiva de

Lagoa Real.

A província uranífera situa-se no contexto dos ortognaisses Lagoa Real, pertencentes à

suite intrusiva homônima (l,7Ga) e dispõe-se numa faixa alongada de direção NNE-SSW.

Esses ortognaisses graníticos apresentam faixas cataclásticas, metassomatizadas a albita e

albita-oligoclásio (albititos), por vezes mineralizadas a urânio. Embora os albititos sejam as

rochas hospedeiras da maioria e das principais concentrações de urânio, também foram

identificados microclinito uranífero e leucodiorito apenas ligeiramente albitizado e igualmente

mineralizado, mas não comparáveis ao enriquecimento verificado nos albititos (Costa et

ai., 1985).

2.2.1.1 Albititos

Os albititos, hospedeiros da mineralização uranífera, ocorrem sob a forma de corpos

tabulares descontínuos, encaixados concordantemente e com contatos bruscos nos gnaisses

encaixantes. Foram caracterizados primeiramente por Geisel Sobrinho et ai. (1980), na área

de Lagoa Real, como uma rocha metassomática constituída por albita em percentagem igual

ou superior a 70% e com segregação ou faixas ricas em minerais máficos (piroxênio,

anfibólio, biotita, etc.). Sua distribuição na área é bastante ampla, concentrando-se de maneira

mais notável nas regiões de Monsenhor Bastos, Lagoa Capivara, Lagoa da Rabicha,

Quebradas, Engenho e Cachoeira, (Moraes et ai., 1980).
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Devido às reduzidas dimensões desses corpos metassomáticos, eles não têm

representatividade nos mapas anexos, a não ser pela localização de suas anomalias nas

Figuras 03 e 06.
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2.2.2 Geologia Local

No âmbito restrito das anomalias uraníferas de Lagoa Real, afloram rochas

metamórficas-metassomáticas do embasamento cristalino, com estrutura cataclástica,

notadamente granitóides, microclina plagioclásio augen-gnaisses e albititos, parcialmente

sob cobertura de sedimentos terciários-quaternários.

Os granitóides localizam-se mais precisamente nas imediações das anomalias AN

02112 (Monsenhor Bastos) e AN-09113 (Engenho/Cachoeira) e ainda nas regiões de São

Timóteo. Segundo Moraes ef ai. (1980), são rochas isotrópicas a semi-isotrópicas, de

coloração cinza a cinza-rosada, de granulação fina a média, localmente grossa a

pegmatítica, tendo como minerais máficos dominantes, a biotita e hornblenda. Em alguns

casos apresentam estrutura augen e em outras estrutura gnáissica devido à atuação de

esforços cisalhantes.

Em muitos locais esses granitóides exibem uma textura granoblástica poligonizada

com claros sinais de orientação cataclástica e ainda, fortes indícios de ação metassomática.

Os microclina plagioclásio augen-gnaisses são rochas metamórficas quartzo

feldspáticas bandadas, geralmente encaixantes dos albititos portadores de mineralização

uranífera. Apresentam granulação fina a média, coloração acinzentada a esbranquiçada e

exibem comumente evidências de intensa ação cataclástica. Esses gnaisses são

caracterizados, de um modo geral, pelas suas proporções variáveis de microclina e

plagioclásio. O quartzo esta presente nestas rochas em percentagens da ordem de 5 a 20% e

os máficos dominantes são a biotita e o anfibólio.

Os albititos ocorrem sob a forma de numerosos corpos intermitentes e tabulares, tendo

como encaixantes as rochas gnáissicas acima descritas. Geisel Sobrinho ef ai. (1980)

definem os albititos na área de Lagoa Real, como uma suíte de rochas metamórficas

metassomáticas, constituídas por albita em percentagem igualou superior a 70%,

distinguindo os diferentes tipos, em função da relativa abundância de seus constituintes

varietais (piroxênio, anfibólio, biotita, granada, etc.). Sobre esse último aspecto, foi

considerada em cada caso uma percentagem mínima de 5% para cada varietal. Ainda de

acordo com os mesmos autores, a presença do quartzo nessas rochas se verifica, de um

modo geral, em percentagem sempre abaixo de 10%.

r
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Mais recentemente, Prates & Fuzikawa (1982), com base em um maior número de

descrições petrográficas, adotaram para as mesmas rochas um critério de classificação mais

abrangente, ou seja, o termo albitito passa a ser definido como uma rocha fanerítica,

Ieucocrática, foliada ou não, apresentando plagioclásio com conteúdo variável de anortita,

desde ao que corresponde a albita pura até albita-oligoclásio (albiclásio), adotando-se o

valor Anl5 como limite para que a rocha possa ser classificada como albitito.

Quanto ao conteúdo de varietais, foi definida por esses autores a presença de alcali

anfibólio, alcali-piroxênio, granada, quartzo e outros minerais.

2.2.3 Mineralização

2.2.3.1 Mineralogia e Petrografia das Rochas Encaixantes

Rochas gnáissicas, granito-gnáissicas e graníticas (granitóides), constituem as

encaixantes dos albititos. São rochas de coloração geralmente rosada, podendo exibir tons

amarelo claro ou esbranquiçados. De um modo geral, apresentam granulação grosseira,

estruturas facoidais, listradas ou homófonas. Embora haja predominância de texturas

porfiroblásticas, algumas áreas apresentam localmente texturas miloníticas e brechadas. Em

uma localidade próxima a São Timóteo, tem-se a ocorrência de ortopiroxênio granito.

Microclina pertítica, plagioclásio e quartzo são os minerais predominantes.

Os estudos de Prates & Fuzikawa (1982) mostram a seguinte descrição: a microclina

pode representar de 40 a 50% da rocha, cristais inequigranulares, xenoblásticos com

contatos recurvados a retos entre si, incipientemente argilizados. Exibe grande interação

com plagioclásio, originando contatos lobados, bordo de reação de composição albítica e

mirmequítica. Geralmente apresenta glóbulos de quartzo inclusos. O plagioclásio é de

composição mais sódica (albiclásio a oligoclásio) e forma agregados, cristais isolados entre

os grãos de microclina ou inclusões nesses cristais. O quartzo representa 10 a 25% da rocha

e forma cristais irregu1ares podendo envol ver os demais constituintes. Pode formar

vênulas, veios ou agregados. Os minerais acessórios principais são: anfibólio, biotita,

titanita, apatita, zircão, magnetita e menos freqüentemente alanita.

O anfibólio ocorre como hornblenda mas pode também ter composição
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arfvedsonítica. A biotita parece ser produto de transformação do anfibólio. A quantidade

desses dois minerais nas rochas parece ser mutuamente exclusiva. A magnetita forma

cristais irregulares, às vezes milimétricos, os quais ocasionalmente exibem fino bordo de

titanita. Esta tem granulação fina e é xenoblástica; ocorre junto aos máficos ou constitui

agregados com os demais acessórios.

A apatita e o zircão são prismáticos. Esse último, quando incluso na biotita, produz

halos pleocróicos. Sulfetos são raros.

2.2.3.2 Mineralogia e Petrografia dos Corpos Mineralizados

Os corpos de minério são rochas ricas em plagioclásio albítico, tendo sido

denominados de albititos. São produtos de um metassomatismo hidrotermal sobre faixas

das encaixantes, formando corpos tabulares que, a grosso modo, são concordantes com uma

foliação de direção N-S. São rochas faneríticas de granulação fina a média, cuja textura,

mesoscopicamente, é semelhante a das rochas encaixantes. A coloração é geralmente

esbranquiçada, podendo localmente apresentar tons róseos.

As variedades equigranulares apresentam albita poligonizada com contatos retos e

junções tríplices, dando uma textura sacaróide a rocha. Nas variedades porfiroclásticas, os

porfiroclastos xenoblásticos de albita apresentam-se fortemente deformados, estudos de

microssonda comprovam que a composição do plagioclásio varia de albita pura a An 7-15.

O quartzo não é freqüente e raramente ultrapassa 5% em volume. (Prates & Fuzikawa,

1982; Lobato et aI., 1983).

Os minerais máficos e opacos como varietais associados ao minério, são a aegirina

augita (0-25%), ferro-hastingsita ou hornblenda (0-25%), granada (0-20%), calcita (0

10%), biotita (0-15%), epidoto (0-3%), magnetita (0-5%), titanita (0-2%) e uraninita (0

4%).

Composição dos minerais:

• Clinopiroxênios - aegerina-augita - (Na, Ca) (Fe+3, Fe+2, Mg, AI) Sb 0 6

• Anfibólios - ferro-hastingsita - Na Ca2 Fe4 (AI, Fe) Ah Si6 0 22 (OHh

hornblenda - (Ca, Nah-3 (Mg, Fe, Al)s Si6 (Si, Alh 0 22 (OH)2

C$Q."·:W;4!ji· .".,",." ...

r
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• Granada - ando - Ca3 Fe2 Si) 0 12

grosso - Ca3 Ab Fe2 Si3 0 12

• Biotita - K (Mg, Fe)3 (AI Si) 0 10) (OH)2

• Magnetita - Fe3 0 4

• Titanita (esfeno) - Ca Ti O (Si 0 4)

Estudos de microssonda realizados por Lobato et aI. (1983), em minerais máficos,

mostram q:.Ie cristais de piroxênio zonados possuem núcleos ricos em Mg e bordas ricas em

Na e Fe; as granadas são constituídas de 75% de andradita e 25% de glossularita.

Maruejol (1989) descreve a alteração metassomática sucessiva como (Figura 07):

Gnaisses - gnaisses albitizados - albitito com quartzo (tipo 1) - albitito sem quartzo

(ou mesmo com uma pequena porcentagem de quartzo) +- piroxênio, granada,

uranífero ou não (tipo 2)

Ca-K feldspato ---7 Albita 1

Q+Anf+Bi+02

FLUIDO

---7 Px+Gr+Mg+K+

Na+f1 'd -7 Albita2
UI o

Abl+Ab2+Px
+Gr+U

Px-Gr
ALBITITOQ-ALBITITO

5àl0m

Q+Abl+Mi
+Anf+Bi

Ab-GNAISSE

Q+PI+Mi
+Anf+Bi

GNAISSE

Figura 07 - Seção lateral simplificada da sequência litológica (ou perfil petro-geoquímico)
provocada pela alteração metassomática do Complexo Lagoa

Real. Q: quartzo, Pl: plagioclásio, Mi: feldspato potássico, Anf: anfibólio, Bi: biotita, Ab:
albita, Px: clinopiroxênio, Gr: granada, U: uraninita. Maruejol (1989).

Esta sucessão (transformação metassomática) é marcada pelo desaparecimento de

feldspato potássico, oligoclásio/albiclásio, biotita? e anfibólio?; a dissolução do quartzo; e

o aparecimento/cristalização da albita e minerais cálcicos anidros, piroxênio e granada, em

A iI _ "'... '" .., ·IC
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Figura 08 - Paragênese mineral desenvolvida durante o metassomatismo sódico e cálcico

dos granitos e gnaisses do Complexo Lagoa Real. Albitito tipo 1: albitito com quartzo,

albitito tipo 2: albitito sem quartzo, C. Piroxênio: clinopiroxênio. Maruejol (1989).

proporções variadas (Figura 07).
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Abordando o processo de metassomatização, Maruejol (1989) descreve três litotipos

albitizados, conforme Figuras 07 e 08:
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• gnaisses albitizados;

• albititos com quartzo tipo I - sendo que este ainda é subdividido em (a)

predominância de anfibólio e (b) predominância de piroxênio e/ou

granada; e

• Albitito sem quartzo, piroxênio-granada tipo 2.

Este último litotipo representa a fácies albítica dominante e a rocha hospedeira da

mineralização uranífera do Complexo Lagoa Real, salientando que, geralmente, está

associada com minerais cálcicos.

2.2.3.2.1 Paragênese Mineral

Serão descritos na paragênese mineral os gnaisses e os albititos, priorizando os

albititos, pois estes constituem a ênfase do trabalho proposto. Com isso, a descrição da

rocha encaixante será feita resumidamente apenas para posicionamento no contexto

geológico local.

A descrição detalhada abaixo se refere a área da Lagoa da Rabicha, mas segundo

Oliveira et ai. (1983), a paragênese mineral da Jazida Lagoa da Rabicha não deve diferir

substancia1mente das demais jazidas da área.

O quartzo, presente nas encaixantes numa proporção média de 15-20% (quartzo I),

desaparece quase que totalmente nos albititos. Ele pode reaparecer nessas rochas numa

fase tardia, numa percentagem pequena (quartzo 11). Vênu1as cortando os aI bititos

sugerem ainda uma terceira geração de quartzo (quartzo I1I). A microc1ina segue o mesmo

padrão do quartzo, excetuando-se as vênu 1as. Nos aI bititos a microc 1ina 11 ocorre

intersticia1mente em proporções mínimas (-1 %) penetrando e substituindo os grãos de

albita. A microc1ina, que nas rochas encaixantes constitui 45-60% da rocha, é substituída

totalmente por plagioc1ásio nos albititos. O plagioc1ásio, inicialmente mais cálcico

(albic1asio a oligoc1ásio), torna-se mais sódico chegando comumente a albita pura nos

albititos.

O anfibólio e a biotita são os máficos observados com maior freqüência nas rochas

encaixantes. O anfibó 1io (I) (hornblenda e arfvedsonita) exibe transformação em biotita (I).
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Por isso, eles são mutuamente exclusivos: o aumento de um deles diminui a quantidade do

outro na rocha. A biotita aparece novamente nos albititos (biotita 11) como produto da

transformação do anfibólio 11 (ferro-hastingsita). Esse, por sua vez, é o produto de

transformação do piroxênio 11 (aegirina augita), que também se transforma em granada e

epidoto. Além da biotita 11, o anfibólio 11 se transforma em carbonato 11, epidoto e

raramente em clorita.

O piroxênio, nessas rochas, é raro (piroxênio I). Atinge a sua expressão máxima nos

piroxênio aI bititos. Sua composição é aegirina-augítica (piroxênio 11). Esse piroxênio se

transforma em anfibólio, em granada e raramente em epidoto.

Resumindo, o quartzo praticamente desaparece nos albititos, retornando apenas como

fase tardia, ou ainda, de uma terceira forma, como vênulas; o feldspato potássico

(microclina) aparece intersticialmente atingindo aproximadamente 1%; a biotita e o

anfibólio são originados da transformação dos piroxênios.

A primeira presença de uraninita está associada ao aparecimento da aegirina-augita

nos albititos. Todavia, a sua associação pode se dar também com os outros minerais

formados durante o processo metamórfico supramencionado.

A mineralização uranífera obedece um controle litológico, uma vez que está restrita

aos corpos de albititos. Até agora não foram ainda encontradas na região rochas não

albitizadas que contivessem o mesmo tipo de enriquecimento em urânio. Isso, de imediato,

sugere que o processo de metassomatismo sódico controlou o processo de deposição de

urânio.

Por outro lado, albititos puros também não contêm mineralização. Os albititos ou

rochas albitizadas que constituem o minério de Lagoa Real, normalmente, contêm pelo

menos um dos seguintes máficos e/ou opacos: aegirina-augita, anfibólio, biotita, granada,

epidoto, magnetita e hematita.

A uraninita geralmente ocorre disseminada nas faixas máficas dos albititos. Nessas

faixas ela ocorre na forma de diminutas inclusões ou grânulos intersticiais (20 a 200J.l) nos

minerais máficos, principalmente na aegirina-augita, aparecendo também, freqüentemente,

no interior dos cristais de albita. Petrograficamente essas inclusões são identificadas como

uraninita, por apresentarem halos pleocróicos e/ou auréola de alteração (Fuzikawa et al.,

1982).

r
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Acrescentando, Maruejol (1989) ainda descreve o minério de urânio sob a forma de

pequenos cristais de uraninita (5-10 11m), disseminada ou agrupada em pequenos veios na

matriz albítica. O minério associa-se, em geral, com minerais magnesianos, piroxênios e

granadas, e menos com os minerais acessórios.
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CAPÍTULO 111

3. Conceitos

3.1 Intemperismo

Intemperismo é um processo complexo que controla a formação dos solos, mantos de

alteração e a composição química das águas (água subterrânea e de superfície), através da

alteração das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, sob a ação de condições

atmosféricas, terrestres e biológicas, externas.

Compondo os agentes de intemperismo podemos descrever: (Tabela 1 - Carvalho,

1995)

• Agentes físico-químicos

• Agentes mecânicos

• Agentes geológicos

• Agentes biológicos

As reações de intemperismo são controladas principalmente pela água meteórica e

gases nela dissolvidos (principalmente CO2 e O2) que permeam as rochas e minerais

produzindo, como consequência, o reajuste termodinâmico das rochas e minerais às

condições ambientais (Nahon, 1991).

Devido à extensa aplicação deste tema e o objetivo da pesquisa, centralizaremos a

discussão no intemperismo químico.
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Tabela 01 - Os principais fatores de intemperismo e seus agentes. (adaptado de Carvalho, 1995)

Físico-Químicos Mecânicos Geológicos Biológicos

Fraturamento (variações diurnas

Temperatura (radiação solar, latitude e Mineralógicos (composição, Ação mecânica de organismos

Ação química de organismos

e altitude) noturnas de temperatura, granulometria e cristalinidade) vivos

Pressão de gás e vapor (componentes descompressão) Grau de reatividade do mineral (produto da decomposição orgâni-

atmosféricos) Ação eólica sob ação dos agentes (taxa de ca)

Hidrosfera (água) Ação hidráulica dissolução) Desenvolvimento de organismos

Pressão (altitude, grau de

confinamento, Movimento de massas sólidas Petrológicos (porosidade, per- Ação antropogênica

profundidade) (glaciers, solos, blocos, grãos) meabilidade e textura)

pH (soluções aquosas superficiais) ação da gravidade Epirogênese (posicionamento e

Eh (agentes redox) exposição de rochas)
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3.2 Intemperismo Químico

o intemperismo químico é um dos processos mais importantes que controlam o ciclo

hidrogeoquímico global dos elementos; é o processo que define as características químicas da

composição da água, tanto superficial como subterrânea. Nesse ciclo, a água opera como um

reagente e como um agente de transporte dos componentes dissolvidos e suspensos dentro

dela.

No processo de intemperismo químico, as principais reações envolvidas nas alterações

químicas de ambientes naturais são: hidratação-desidratação, oxidação-redução, dissolução

precipitação, carbonatação-descarbonatação, hidrólise e formação de complexos (Carvalho,

1995).

Hidratação-desidratação - nos processos supérgenos de alteração, a hidratação consiste na

adsorção de água por fases microcristalinas ou amorfas que se formam quando da alteração de

minerais ou por precipitação a partir de soluções. Tanto os microcristais, como as fases

amorfas que são submetidas a posterior recristalização, podem incluir moléculas dessa água

em sua estrutura cristalina. A perda de água adsorvida por essas fases, ou da água

estruturalmente retida pelas fases cristalinas, constitui a desidratação. Embora menos

freqüente, a hidratação pode ser processada pela incorporação de moléculas de água na

estrutura de um mineral pré-existente.

Oxidação-redução - os princípios teóricos desse tipo de alteração intempérica são aqueles

que determinam a medida da maior ou menor facilidade de transferência de elétrons entre os

componentes de um dado sistema químico. No ambiente natural de superfície, esse tipo de

alteração é, sempre que possível, relacionado às condições de pH e Eh vigentes. Dessa forma,

podemos exemplificar que quando os sulfetos são expostos às condições de oxidação da

superfície ou próxima delas, eles tendem a se alterar, sendo que o processo pode envolver,

além da oxidação, outras reações.

Para a oxidação da pirita podemos ter os seguintes estágios: (a) formação de sulfato

férrico e de hidróxido férrico a partir de oxidação-hidrólise do sulfeto, (b) hidrólise do sulfato

férrico com regeneração do ácido sulfúrico e mais precipitação de hidróxido férrico. A

oxidação da pirita origina então, dois fortes reagentes que são o ácido sulfúrico e o sulfato

férrico, que é um forte agente oxidante, os quais atuarão sobre os demais sulfetos e metais

nativos presentes.



28

Dissolução-precipitação - são os dois tipos de reações maIs importantes capares de

produzirem alterações químicas nas águas naturais. Segundo Sigg et ai. (2000), a composição

da fase líquida representa o equilíbrio das interações entre a água e as fases minerais sólidas

das rochas. A dissolução e a precipitação das fases sólidas desenvolvem com isso, um papel

decisivo para a regulação da concentração dos elementos maiores em águas naturais.

Carbonatação-descarbonatação - as reações que envolvem carbonatação nos ambientes

superficiais são importantes no processo de formação de sedimentos e rochas sedimentares

carbonatadas e envolvem soluções aquosas contendo espécies neutras dissolvidas tipo COz,

CO, HC03', (M+, M+Z)C03 e as espécies iônicas M+, M+z, C03'z e HC03'. As variáveis

envolvidas nos modelos gerais das reações são: atividades dos íons e espécies neutras, pressão

parcial de COz e CO dissolvidos, natureza, atividade (concentração efetiva) dos cátions

presentes em solução, pH, grau de hidrólise, pressão e temperatura que, se elevando, afeta,

evaporando e, conseqüentemente, concentrando a solução e em decrescendo, possibilita uma

maior dissolução do COz no sistema aquoso.

A descarbonatação é o inverso da carbonatação e consiste na dissolução dos minerais

tipo carbonato, Nesse caso, existem ainda duas outras variáveis que influenciam no processo:

porosidade e granulometria do material carbonatado, Dessa forma, entre materiais

carbonatados de mesma composição, aquele de granulação mais fina e de maior porosidade

(textural ou estrutural) será o mais prontamente dissolvido, obviamente se submetidos às

mesmas condições de intemperismo,

Hidrólise - é o processo de reação química entre a água e um composto iônico salino e que

envolve a decomposição de ambos os reagentes com, pelo menos, adição de um íon H+ ou

OH', a um íon derivado do sal, respectivamente formando um ácido ou uma base. O

intemperismo dos silicatos, que constituem 80% dos minerais que compõem a crosta terrestre,

deve-se basicamente às reações de hidrólise que, em geral não passam de simples ataques

, ' f' "l'b d' d C +Z M +Z N + K+qUImIcos super IClalS, I eran o IOns e a, g , a, , etc...

Existem ainda, outros fatores/processos que podem interferir na composição química

das águas naturais:

• Efeitos climáticos-fatores climáticos tipo precipitação, evapotranspiração, variações de

temperatura, entre outros, podem influir consideravelmente sobre o quimismo das

a K
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águas naturais mediante processos de diluição, concentração ou aumento da

solubilidade;

• Adsorção e troca iônica-alguns minerais e substâncias orgânicas, em contato com a

água, são capazes de atrair moléculas de água ou íons nos lugares deficientes de suas

superfícies (adsorção simples). A absorção química por outro lado é a formação de

uma ligação iônica, onde o íon absorvido é incorporado na estrutura ou nas faces

internas do mineral absorvente. Sendo assim, a absorção química é fundamental para

todo processo de troca iônica, onde um íon absorvido por um mineral troca sua

posição com outro íon dissolvido na água;

• Difusão e infiltração por efeito osmótico-contato de duas soluções com concentrações

diferentes podem provocar um processo denominado difusão, onde no qual, os íons da

solução mais concentrada se deslocam para a solução menos concentrada. Quando as

duas soluções estão separadas por uma camada de argila, o processo ocorre por

pressão osmótica através dela;

• Composição química inicial das águas naturais;

• Ambiente geológico-composição da rocha;

• Volume de água em contato com a rocha ou solo;

• Ação antrópica (poluição);

• Drenagem; e

• Cobertura vegetal.

Durante a dissolução de um mineral, várias etapas sucessivas elementares estão

envolvidas (Stumm, 1981):

• Transporte de massa de reagentes dissolvidos da solução para a superfície do

mineral;

• Adsorção de solutos;

• Transferência interlattice de espécies reagentes;

• Reações químicas;

• Desprendimento dos reagentes da superfície; e

• Transporte de massa para a solução.

Como a dissolução da maioria dos minerais, sob condições naturais, é muito lenta, é

possível entender que esta reação não é dependente da transferência de massa dos reagentes

r
!
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ou dos produtos na fase aquosa, sendo assim, o mecanismo de controle é a transferência de

massa dos reagentes e produtos na partícula (fase sólida) ou por reações que são controladas

por processos superficiais e o processo de desprendimento dos reagentes relacionados

(Stumm, 1981).

Existem diversas reações de intemperismo que descrevem a dissolução dos minerais

silicatados e carbonatos, bem como de solos; especificamente na dissolução dos silicatos

(Stum, 1981), a água e o ácido carbônico, os quais são as fontes de prótons, são os reagentes

principais. O resultado desta reação (interação líquido-sólido) é a liberação de (Ca+2
, Mg+2

,

K+, Na+) e a produção de alcalinidade como HC03'. Dependendo dos minerais envolvidos, o

oxigênio pode se tornar um fator importante, como na dissolução da biotita (presença de ferro

ferroso).

O fluido, neste caso principalmente a água, que entra em contato com os minerais

primários, rocha, ou em qualquer partícula, apresenta uma agressividade relacionada à

quantidade de CO2 inicialmente dissolvida (Nahon, 1991). Embora as reações de

intemperismo dependam da quantidade de CO2, elas, também, podem ser função do tempo de

residência da fase aquosa, da natureza do site geológico de intemperismo e da temperatura do

sistema. Portanto, a fase aquosa é o fator essencial nas reações de intemperismo.

Muitos pesquisadores, procurando descrever o intemperismo químico de minerais e

rochas, vêm tentando produzir modelos cinéticos para caracterizar esta interação entre o

sólido e o reagente. Estes modelos cinéticos podem ser separados em duas categorias

principais (Schnoor, 1992):

• Dissolução por difusão-controlada (diffusion-controlled)

• Dissolução por reação de superfície-controlada (surface reaction-controlled)

3.2.1 Dissolução por Difusão-Controlada

A dissolução por difusão controlada se refere à uma fina camada que é formada ao redor

do sólido, limitando o transporte. Esta fina camada pode ser um filme líquido circundando o

sólido ou uma fase sólida, a qual é depletada com relação a certos cátions. O transporte de

elementos através de um filme líquido, em volta da superfície mineral, é muito rápido para ser

o mecanismo responsável pela razão da etapa limitante. Baseado em comparações de razões

de dissolução mineral e transporte de solutos pela difusão molecular através de um filme

líquido, a migração de íons através de uma camada sólida poderia acontecer por um limitado

período de tempo, durante dissolução incongruente.
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o transporte de íons de uma solução, através de uma camada sólida depletada em

cátions, pode ser tão lento quanto a reação de dissolução de superfície controlada, neste

momento, um pseudo steady-state é alcançado e a taxa de transporte de cátions através da

camada sólida é igual a da dissolução de superfície controlada do íon metálico central, onde

neste caminho, a dissolução se torna congruente após um período inicial incongruente.

Neste caso, uma dissolução inicial incongruente de um mineral AB resulta na rápida

difusão do constituinte B do centro do grão mineral AB através de uma camada que é

depletada em B. A reação do constituinte A é controlada pela liberação complexo superficial

coordenada, a qual pode envolver qualquer ligante, na superfície, com um metal.

Por exemplo, como Schnoor (1992), vamos assumir que o íon H+ (ataque por íons de

hidrogênio) é a fase taxa-determinante resultando na hidrólise de um mineral, de íon metálico

central. A concentração do constituinte B com o tempo se tornará negligenciável na superfície

do mineral. A taxa de difusão de massa do B através de uma camada depletada crescente (y)

se tornará mais lenta, e então será igual a taxa de dissolução de superfície-controlada do

elemento A.

Por fim, um estado de pseudo steady-state é alcançado e a espessura da camada

depletada estabiliza.

A espessura da camada depletada em cátions é em função do pH no estado de pseudo

steady-state, a espessura decrescerá com o aumento da quantidade de H+ na solução, então

uma dissolução congruente poderia resultar a partir de uma solução de pH baixo. Após o

período de dissolução incongruente inicial se segue a dissolução congruente de superfície

controlada.

em solução, C[M], aumenta com a raiz quadrada do tempo:

[
-1/2]

Onde kp é constante da taxa de reação; Ms . Pela integração, a concentração

Em outras palavras, este mecanismo poderia descrever uma etapa de transporte (Stumm,

1981), o transporte de um reagente ou de um produto de intemperismo, através de uma

camada da superfície do mineral. Stumm (1981) descreve a reação de taxa correspondente à

reação de transporte controlado como uma lei parabólica quando:

(1)de k -1/2[M _I]
r = dt = pt s,

.J
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3.2.2 Dissolução por Reação de Superfície-controlada

r 2] , [ -2 -lJAIm e; k e a constante da taxa de reação Mm s .

,

(3)

(2)

de [ -IJr= dt = k A Ms ,

Onde r é a taxa de dissolução; [MS -IJ é proporcional a área de superfície da partícula

A dissolução por reação superficial-controlada pura, resulta quando a liberação de íons

da superfície do mineral, via reações de superfície, é tão lenta que as concentrações adjacentes

à superfície aumentam até valores essencialmente idênticos aos da solução circundante. A

dissolução não é afetada pelo aumento da velocidade do fluxo ou da agitação (Stumm, 1981).

As idéias desenvolvidas são amplamente embasadas no conceito de coordenação na

interface (hidro)óxido (Stumm, 1981), mas as idéias se aplicam igualmente bem aos silicatos,

sendo ainda necessário o desenvolvimento na área da química de superfície.

Na reação de dissolução de um mineral óxido, o ambiente coordenativo do metal muda:

por exemplo, dissolvendo uma camada de um óxido aluminoso, o At+3 na estrutura cristalina

troca seu ligante 0-2 por H20 ou outro ligante L. Os reagentes mais importantes que

participam na dissolução de um mineral sólido são H20, H+, OR, ligantes (desenvolvimento

de complexos superficiais), redutores e oxidantes (no caso de minerais reduzíveis ou

oxidáveis).

Então, a reação ocorre esquematicamente em duas seqüências (Stumm, 1981):

Portanto, se as reações na superfície são mais lentas que a difusão ou outras etapas da

reação, o processo de dissolução é agora controlado pelos processos na superfície. Seguindo

neste caminho, as concentrações dos solutos, ao redor da superfície da partícula, serão as

mesmas que as da solução. Então a cinética da dissolução se torna uma lei de taxa de ordem

zero se as condições de steady-state, na superfície, prevalecerem.
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Sítios superficiais + reagentes (H+, OH", ou ligantes) rápida espécies superficiais (4)

E ,. fi . . lenta M ( ) 5specles super IClaIS·_·_·_· liberação de Me ._-.-. e aq ( )

Onde Me significa concentração de um metal.

Embora cada seqüência consista de uma série de pequenas etapas de reação, a lei da taxa

da dissolução por reação superficial-controlada é baseada na idéia:

I. que o aprisionamento dos reagentes nos sítios superficiais é rápido, e

2. que a liberação subseqüente das espécies metálicas, da superfície da estrutura

cristalina para a solução, é lenta e então limitante da taxa.

Na primeira seqüência, a reação de dissolução é iniciada pela coordenação superficial

com H+, OR e ligantes, os quais polarizam fracamente, e tendem a quebrar as ligações metal

oxigênio na estrutura da superfície. Desde que a reação (5) seja limitante da taxa e usando a

concepção de steady-state, a lei da taxa na reação dissolução mostrará uma dependência na

concentração (atividade) de espécies superficiais particulares, Cj [mol.m-2
]:

Taxa de dissolução =<espécies superficiais>

<> - concentrações superficiais [mol.m-2
] e [ ] concentração do soluto [M].

3.3 Dissolução da Uraninita

Podemos considerar como principais mmerals primários de urânio: uraninita,

petchblenda, branerita, uranotorita, davidita e cofinita. Frondel (1958, apud Stem, 1991),

relata que a uraninita é o nome apropriado para todos óxidos de urânio (U02), com a

petchblenda designando uma variedade que carece de Tório (Th) e Elementos Terras Raras

(ETR's). Comparando estes dois minerais, sua correlação pode ser comparada ao quartzo e

caIcedônia, onde a petchblenda perde em estrutura cristalina organizada.

O mineral uraninita é um óxido de urânio, com o urânio sendo composto dos isótopos

radioativos: 233U (normalmente com uma abundância de 99,2743%), 235U (0,7200%) e 234U

(0,0057%).

Os dois estados de oxidação importantes do 238U em águas naturais são: +4 e +6. Sendo

que o U+4 é essencialmente insolúvel em águas subterrâneas meio-ácidas a alcalinas

(Murakami et al., 1997), e sua solubilidade é controlada pela uraninita ou cofinita, ao
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contrário do íon U+6 que é muito mais móvel, devido ao fato do Ut4 ser prontamente oxidado

quando há disponibilidade de oxigênio, como espécie gasosa ou dissolvida (Abdelouas,

1999). O urânio dissolvido em águas subterrâneas comumente forma íons complexos (com

carbonato e bifosfato acima de pH 4, e também com ácidos húmicos solúveis entre pH 3,5 e 7

(Wanty & Nordstrom, [s.d.]); apresentando ainda complexos com hidroxila significantes:

U02(OHt e (U02)2(OHh+2 ), dependendo das condições geoquímicas tais como pH, Eh e a

presença de outros íons dissolvidos (Langmuir, 1978).

Em águas oxidantes, fatores tipo pH e carbono orgânico ou inorgânico dissolvido podem

influenciar a quantidade de U+6 dissolvido, sendo que, nestas águas a uranila (U+6
- D02+2) é

fortemente adsorvida em óxidos de ferro, matéria orgânica, argilo-minerais e minerais

micáceos. A adsorção de uranila é forte em pH próximo a neutro e fraca em pH' s elevados ou

muito baixos, sendo que em pH acima de 8-9, os complexos de carbonato de uranila

favorecem a desorção. Abaixo de pH 4-5, íons de hidrogênio competem por "surface-sites",

então altas concentrações de urânio podem ser encontradas em águas ácidas de minas (Wanty

& Nordstrom (s.d.]).

A uraninita não é estável em águas sob condições oxidantes e pode ser alterada para

hidratos de uranila, silicatos de uranila ou fosfatos de uranila, dependendo da composição

química da água. O urânio pode então ser fixado como U+6 sob certas condições (Pearcy,

1995), compondo os minerais secundários, estes produzidos pela hidratação do íon uranila.

A estabilidade da uraninita aparenta favorecer uma dissolução congruente do UOz, no

estrito ponto de vista mineralógico e termodinâmico (Stern, 1991). Segundo Stern (1991), na

ausência de quantidades significativas de silicatos, vanadatos e fosfatos dissolvidos e sob

condições oxidantes, espera-se que os principais elementos da uraninita dissolvam

congruentemente. Entretanto, na presença de quantidades significativas de silicatos, fosfatos e

vanadatos dissolvidos, a estabilidade dos minerais de uranila cresce, favorecendo a

precipitação de minerais secundários. O resultado é a dissolução incongruente dos minerais de

U02.

Sob condições oxidantes, a estrutura da uraninita se tornará instável quando a oxidação

do íon U+4 para a valência +6 exceder a tolerância da estrutura cristalina em incorporar

oxigênio intersticial para balanço de carga. A instabilidade ocorre devido o urânio ser um

constituinte estrutural essencial ou um elemento intermediário da uraninita, e ainda, a

estrutura pode tolerar apenas uma modificação limitada na proporção de U+4 presente.

No caso da dissolução estoiquiométrica da uraninita (Stern, 1991) uma reação

balanceada pode ser descrita como:

(
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(6)

De acordo com Casas et alo (1998) o mecanismo de oxidação pode ser considerado

como um mecanismo de complexação superficial, onde, em um primeiro momento, ocorre a

adsorção do oxidante, seguida pela transferência eletrônica (oxidação do U+4 e redução do

oxidante) e finalmente, a liberação da espécie oxidada, neste caso o U+6
.

Oxidação sólida:

Coordenação superficial:

H+ > U03 + H+ -. > UOrH+ -. U02(OHt (aq)

(7)

(8)

Neste mecanismo proposto, no fim do processo elementar, após a oxidação inicial da

superfície do U02, dois processos paralelos podem ocorrer: um em pH ácido, que implica na

coordenação de um próton na superfície e a rápida liberação do complexo superficial

(equação 8) e o outro em pH neutro ou alcalino, onde os grupos hidroxilícos aquosos

coordenam com a superfície e, como no último caso, são liberados. Os resultados de Casas et

al. (1998) indicam que a dissolução pode ser explicada por este mecanismo, onde em valores

baixos de pH a concentração de complexos superficiais protonados será maior.
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CAPÍTULO IV

4. Técnicas Aplicadas - Experimentos

Para descrever e determinar a cinética e as taxas do intemperismo mineral, diversos

tipos de reatores têm sido usados: batch com pH fixo (Schnoor, 1990); colunas de fluxo

contínuo (jlow-through reactors) (Schnoor, 1990); reatores de leito fluidizado (jluidized bed

reactors) (Chou & Wollast, 1984); colunas recirculantes (Schnoor, 1990) e lisímetros, sob

condições controladas de temperatura; pH e composição da solução inicial (input solution) .

Cada tipo de reator/experimento possui suas vantagens e desvantagens, com isso, não há

uma regra para definir qual deles seria o ideal ou o mais funcional. Então, de acordo com os

resultados desejados, o recurso financeiro e o tempo disponível, o objetivo da pesquisa e as

características da amostra, é possível definir o tipo de reator/experimento (ou uma opção

mista) que possa atender a maioria dos interesses de uma pesquisa específica.

Não há um sistema de classificação de tipos de reatores, pois de acordo com o autor e/ou

o experimento, esta classificação se altera. No texto abaixo, tentou-se unir, quando possível,

algumas classificações de forma coerente e de fácil análise, tentando descrever diversos tipos

de reatores usados para o estudo do processo de intemperismo.

4. 1 Reatores do Tipo Batch

Este tipo de reator permite aos pesquisadores acompanhar o progresso de uma reação

em um sistema com uma amostra específica, na qual a química da solução muda com o tempo

devido ao acúmulo dos produtos da reação. Não há um modelo fixo para reatores do tipo

Batch; o princípio de desenvolvimento consiste em células (tanques) agitadas ou com

agitadores, as quais podem ser utilizadas em sistema fechado ou aberto (contato com a

atmosfera) .

A metodologia nesse caso pode ser descrita como: (a) uma amostra de particulado (solo,

mineral, rocha) bem caracterizado, de massa conhecida (Mpart), é adicionada a célula; (b) uma

solução aquosa de volume (Vw) e concentração conhecida (Co) é adicionada à amostra dentro

da célula; (c) a célula é selada ou não e agitada. Após um certo período de tempo, a solução é

filtrada e a concentração da solução é medida (C).

r
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Como desvantagens, podemos citar:

• os resultados de experimentos com reatores tipo batch, com pH constante, são

facilmente receptivos para determinar a dependência do íon H+ das taxas de

intemperismo;

• a concentração dos solutos não é constante durante o experimento com pH fixo,

e estes solutos podem influenciar os resultados. Ex.: se a concentração aumentar

ao ponto de possibilitar a formação de minerais secundários;

• fornece uma estimativa dos processos químicos em equilíbrio mas as condições

de fluxo não estão sempre em equilíbrio;

• agitação mais eficiente no reator do que na natureza;

• utiliza tipicamente maior razão de solução/amostra do que o existente na

natureza;

• a especiação de diferentes formas não é considerada;

• a medida da taxa pode mudar em função do tempo, das mudanças químicas da

solução, ou da precipitação de minerais.

Como vantagens, podemos citar:

• experimento que não necessita de muito recurso financeiro;

• rápido;

• simples de usar e construir;

• metodologia simples.

4.2 Reatores do Tipo Fluxo Contínuo (flow-through reactors-FTR)

Este tipo de reator pode fornecer um regime de fluxo e concentração de sólidos realistas.

Basicamente, ele consiste de uma coluna que pode ser vertical ou horizontal, na qual, uma

solução de concentração conhecida flui com um fluxo controlado e conhecido. É mais fácil de

ser interpretado e permite manter a química da solução de input constante durante o

experimento de dissolução.

Existem algumas variações deste tipo de reator: reatores de tanques continuamente

agitados (CSTR) e reatores de fluxo contínuo mistos (Brantley & Chen, 1997), nos quais a

solução de input é continuamente bombeada com uma taxa de fluxo Q e o reator é

continuamente agitado por um propeller ou por agitação simples. Neste último tipo de reator

r
r
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a amostra é colocada dentro da célula (reator/coluna) de volume (Vo), e através dela uma

solução é continuamente bombeada com uma taxa de fluxo Q e, como o próprio nome, o

reator é continuamente agitado.

A taxa da reação R (mol.m-2.s-') pode ser definida comparando-se a concentração da

solução de input (Cin) com a concentração da solução efluente (output) (Cout), como um

componente derivado da dissolução da amostra.

r
l
!

Onde As é a área de superfície específica da amostra (cm2.g- l
) e m é a massa

inicial (g)

Este tipo de experimento opera até que a concentração da solução efluente (output)

alcance um valor constante. Em outras palavras, até que atinja o estágio de steady-state, o

qual produz a taxa de dissolução steady-state.

De acordo com Brantley & Chen (1997), as taxas de dissolução são descritas como taxa

observada, normalizada pela superfície inicial ou final. A normalização é um dos problemas

ainda não resolvidos, onde é difícil quantificar a exatidão e as vantagens de cada tipo de

normalização. Sendo assim, se a massa final é muito diferente da massa inicial esta é medida

e também utilizada para determinar e normalizar a taxa de dissolução.

Ao invés da área de superfície, outro tipo de normalização pode ser usada: a

normalização apenas pela massa da amostra (R Q(C:(t;)Cin)). Mas devemos lembrar que o

~QGut-Gn)

Am ' (9)

t

I
i
I

!
t

i

tipo de normalização depende do experimento, das características e/ou complexidade da

amostra e do tipo de resultado desejado e/ou esperado.

Como destacado por Chou & Wollast (1985), Helgenson, Murphy & Aagaard (1984) e

Holdren & Speyer (1985) a conversão dos dados da solução percolante da célula de fluxo

(jlow cell) em taxas de reação é direta. Ela pode ser feita em pontos analíticos simples pois

não é dependente da seleção apropriada de modelos de taxa; e não é necessariamente

dependente do tratamento estatístico dos dados. As concentrações são convertidas para taxas

de reação usando a simples relação:

(lO)

Onde, Ci é a concentração analítica das espécies i na solução efluente, Vi é o coeficiente
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estequiométrico destas espécies no mineral, Q é a taxa de fluxo steady-state da solução

através da câmara de reação e A pode ser a massa do mineral no sistema ou área total de

superfície do mineral no sistema. Desde que Q, Vi e A sejam geralmente constantes, para

qualquer experimento, a taxa de reação é diretamente proporcional à concentração observada

dos íons dissolvidos na solução efluente.

Esse tipo de reator (fluxo contínuo) tem se mostrado como uma boa técnica instrumental

para estudar a cinética da dissolução (Casas et aI., 1998) e dentre as vantagens, podemos citar

que tendem a evitar a formação de fases secundárias que poderiam precipitar no interior dos

reatores.

Como desvantagens podemos citar:

• dificuldades para formular a cinética devido ao aumento da concentração do

soluto ao longo do comprimento da coluna do reator;

• muitas vezes o FfR não está em equilíbrio e sendo assim os resultados não

podem ser aplicados à outros fluxos;

• algumas medições podem variar com a velocidade do fluxo da solução, devido a

isso é necessário um controle rigoroso do fluxo da solução, o que muitas vezes é

complexo de se conduzir;

• requer equipamentos relativamente caros;

• requer muito tempo.

Como vantagens podemos citar:

• pode medir efeitos hidrodinâmicos (dispersão, transporte coloidal);

• melhor para interpretar as concentrações das amostras de soluto. Durante o

experimento com um pH fixo, amostras coletadas em períodos diferentes podem

ser analisadas sem a influência das anteriores;

• escolha da taxa de fluxo;

• possibilidade de interpretar os resultados em função do tempo, em horas, dias,

meses, ou até mesmo anos.

4.3 Reatores do Tipo Leito Fluidizado (fluidized-bed reactors-FbR)

Esse é uma outra variação do reator de fluxo contínuo (FI'R) que consiste de dois

fluxos: um de passagem simples e o outro de fluxo recirculante. O fluxo ascendente

(recirculante) é operado como um fluxo muito rápido, mantendo assim o pó da amostra em
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suspensão (Figura 09).

A análise da solução é feita nas amostras coletadas no primeiro fluxo (passagem

simples) e tratadas como a Cio e C out do CSTR.

O princípio deste tipo de reator é alcançar uma concentração de soluto no estado steady

state dentro do reator.

Grãos e/ou partículas minerais devem ser suspensas pela alimentação do fluxo

ascendente para permitir a fluidização da camada. Esse é um dos fatores limitantes deste tipo

de reator, a necessidade de manter as partículas em suspensão. Para se manter este estado é

necessário balancear o tamanho e a densidade das partículas pela taxa de fluxo desejada:

razão recirculante. O recido é necessário para atingir a taxa de fluxo específica e desejada

para suspender as partículas e permitir que a concentração do soluto atinja o estado de steady-

state.

Como desvantagens podemos citar:

• dificuldade de operação;

• necessidade de manter os grãos minerais em suspensão dentro do reator;

Como vantagens podemos citar:

• reações reversas podem ser evitadas e esse tipo de experimento é designado para

ser "distante" do equilíbrio.

Reator de leito fluidizado

Reservatório

Figura 09 - Diagrama esquemático do reator FbR, por Chou & Wollast (1984), adaptado de
Stumm (1981).
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o objetivo dessa pesquisa é tentar descrever o intemperismo químico ativado dentro das

colunas, ou pelo menos, realizar uma abordagem introdutória do comportamento dos

elementos durante a dissolução de uma rocha com um reagente constante. Esta foi a primeira

dificuldade encontrada durante a pesquisa, pois os mecanismos/agentes de intemperismo são

amplamente estudados por muitos cientistas, mas na maioria de suas pesquisas a amostra

intemperizada é um mineral singular ou vidro. Não há muitos estudos sobre o processo de

intemperismo em rocha total, como o descrito em White et ai. (1999).

Existem diversas questões que devem ser avaliadas nesta pesquisa para se manter

uma abordagem crítica, definindo assim, as limitações do experimento:

• a definição da(s) fase(s) sólida(s) que controla(m) a composição da solução

efluente;

• o diferente comportamento dos elementos durante a dissolução;

• o tempo de duração do experimento;

• o comportamento dos elementos com o tempo, utilizando um reagente constante;

• o comportamento diferencial da dissolução dos minerais que constituem a rocha

como um todo.
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CAPÍTULO V

5. Metodologia do Experimento

Uma versão simplificada e modificada do reator jlow-through (Brantley & Chen, 1995)

foi utilizada no experimento, sendo que não foi utilizado nenhum sistema de agitação

(optamos pelo sistema de single-pass jlow), adaptando ainda o experimento realizado e

descrito por White et ai (1999). A partir deste último desenvolvemos nossos procedimentos

operacionais.

Basicamente, o experimento consiste de quatro colunas de Pirex (reatores), cada uma

com aproximadamente 05 cm de diâmetro com um filtro Fritte em sua porção inferior e um

tubo de vidro adaptado em sua porção superior para amostragem e eliminação de efluentes.

Durante o experimento água destiladaldeionizada, saturada com uma mistura gasosa

(reagente) de 5% de C02 e 95% de O2, foi introduzida através de uma bomba peristáltica

(Gilson Miniplus 3) a uma velocidade constante, nos suportes de vidro Fritte na base das

colunas (Figura 10). Mais precisamente, bombeou-se a mistura gasosa ao reservatório de água

deionizada até o pH estabilizar entre 4,56 e 4,60, sendo que este reservatório foi conectado a

uma bomba peristáltica que permitia um fluxo contínuo de solução da porção inferior à

porção superior da coluna, a uma velocidade média de 10 mIlh.

r
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Reatores (da esquerda para a direita)

LRLW, PL 02, Me I e LRW

Figura 10 - Aparato experimental.

5.1 Estabilização do pH

Nos experimentos o pH é fixado através do bombeamento de uma mistura gasosa de

CO2 (S% de CO2 e 9S% de O2) para um reservatório contendo água deionizada. O

bombeamento é realizado até que o pH estabilize em um valor entre 4,S6 e 4,60.

As reações de estabilização sucessivas podem ser descritas como:

,

(11)

Onde pC02 é O.OS atm e oc é 10-147 mol.rl.atm- I
.

Usando a definição do Coeficiente de Solubilidade:

[H+] [HC03-] == kl
[H2C03]

onde k1é 10-6..35.

(12)

(13)

'.
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.,....,..,.,
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Usando a equação (l1), substituindo em (13):

[HCO -] = kl. cc .pC02
3 [H+]

ou (14)

...,.,.,.....,...............,...,.....,

pH = 4,56

5.2 Material Inicial (amostras sólidas)

As amostras utilizadas nesse experimento são provenientes da mina de urânio Jazida

Cachoeira (Anomalia 13) - Unidade de Concentrado de Urânio (URA), pertencente às

Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e podem ser divididas em duas categorias: (a) amostras

tratadas (usina de beneficiamento) e (b) amostras não-tratadas.

A categoria (a) consiste do minério de urânio que foi processado na planta de

beneficiamento para recuperação do respectivo elemento. Sendo que, a rotina tecnológica

utilizada para o beneficiamento químico do minério de urânio é o ataque ácido (ácido

sulfúrico) através do processo de lixiviação em pilhas.

Nesse processo, primeiramente, se monta uma pilha com o minério britado (as

dimensões da pilha variam de acordo com o tipo de minério e recuperação desejada) e sobre

ela percola-se uma solução ácida através do processo de gotejamento (RFAS, volume 4,

2000).

A sOlubilização do urânio é alcançada pelo ataque do minério por esta solução aquosa

de ácido sulfúrico. A concentração inicial é de 3g de H2S0JI (pH=l,5) na qual é adicionada

como agente oxidante uma solução aquosa de 19 de NaCI03/1.

Com o desenvolvimento do processo, a concentração do ácido sulfúrico é

gradativamente aumentada para 40 g/l (pH=0,5), mantendo-se em recirculação até a

estabilização da concentração de urânio.

Após atingir esta concentração constante, as pilhas são submetidas à duas lavagens

ácidas consecutivas (água acidulada com pH=1,5) e depois, à uma terceira lavagem, mas
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agora com água neutra. A terceira lavagem produz soluções com çQnçentração de urânio
abaixo de 5 ppm de U30 S•

Experimentos realizados pela INB (RFAS, Volume 4, 2000) mostraram que a acidez

livre final, da umidade restante na pilha, corresponde a valores de pH=3-4, com a

concentração de urânio próxima 0,02 g/l de U30 8. O minério lixiviado é então encaminhado

para o depósito de rejeitos, sendo disposto junto com o "rejeito" da mina (estéril).

As reações de complexação da uranila, durante o processo de lixiviação, podem ser

descritas como:

U02+
2+ S04,2 --. U02S04

U02S04+ SO/ --. [U02(S04hr2

[U02(S04hr2+ S04,2 --. [U02(S04hr4

Nesta categoria (a) possuímos duas amostras (Tabela 02): (1) LRLW - referente à

primeira pilha utilizada no processo de lixiviação do minério de urânio da URA e (2) PL02 

referente à segunda pilha. Ambas as amostras foram coletadas no depósito de rejeitos/estéril,

em uma área de 2500 m2
, em diversos pontos de cada pilha disposta.

A categoria (b) se refere às amostras não tratadas, neste caso: o minério (amostra MCI);

e o rejeito da mina (estéril, amostra LRW), Tabela 02. As descrições geológicas/petrográficas

foram discutidas anteriormente, Capítulo 2.

A amostra MC I foi coletada na etapa de britagem da planta de beneficiamento antes do

transporte à área de lixiviação de pilhas. A amostra LRW, rocha encaixante do minério, foi

coletada no depósito de rejeito/estéril da mina.

Estas amostras foram coletadas nas mesmas condições das amostras tratadas,

escolhendo-se uma área específica e realizando uma amostragem superficial representativa do

material em questão. Neste caso, é importante relembrar e salientar, que a explotação do

minério é feita por blocos krigados, com isso, as amostras podem não representar um litotipo

específico e sim a mistura de diversas rochas. Sendo então representativas do material inicial

da planta de beneficiamento e não do arcabouço geológico.

Em outro estágio, junto ao Institut de Physique du Globe de Paris-IPGP-Laboratoire de

Géochimie des Eaux, France, foi realizada uma imagem em microscópio de escaneamento e

algumas análises espectrais para se observar a forma e a composição qualitativa de alguns

minerais das amostras desta pesquisa.

Observou-se que: os grãos de plagioclásio, algumas vezes se encontravam em um

estágio de transição para oligoclásio, mas com porções puras em albita; o clinopiroxênio e o

r
I
i
I
I



,
•
"!),,,
I

46

anfibólio eram sempre estáveis em composição, ficando, algumas vezes, fracamente, mais

magnesianos ou cálcicos; a biotita mostrou um estado transicional para vermiculita, uma mica

resultante do intemperismo da biotita, com cristais que eram uma mistura sólida. Foi possível

observar estas alterações na biotita alcançarem composições vermiculíticas, sem uma fase

sólida clara.

Tabela 02 - Características químicas das amostras utilizadas no experimento.

Componente Concentração (%, exceto Th02, indicado em mg/kg)

MCI (minério) LRLW (rejeito) PL02 (rejeito) LRW* (estéril)
Amostra não tratada Amostra tratada Amostra tratada Amostra não tratada

U30 S 0,115 ± 0,002 0,022 ± 0,001 0,125 ± 0,001 0,0070

Th02 33 ± 3 25 ± 2 30±2 ------

Si02 58,5 ± 0,7 58,4 ± 0,1 56,4 ± 0,8 69,1

Fe203 5,8 ± 0,1 6,0 ± 0,1 7,0 ± 0,1 4,33

Alz03 16 ± 1 16 ± 1 16 ± I 10,4

Ti02 0,68 ± 0,01 0,52 ± 0,01 0,57 ± 0,01 0,50

CaO 2,5 ± 0,1 3,3 ± 0,1 2,3 ± 0,1 1,59

MgO 3,5 ± 0,4 1,7±0,1 2,1 ± 0,1 0,30

Mn02 0,159 ± 0,002 0,111 ± 0,001 0,139 ± 0,001 0,04

Na20 6,67 ± 0,08 7,13±0,11 7,33 ± 0,04 3,42

K20 1,37 ± 0,10 0,970 ± 0,110 0,79 I ± 0,007 3,88

S04"2 0,086 ±0,06 0,024 ± 0,08 0,905 ± 0,007 -------

PPC** 2,93 ± 0,01 1,87 ± 0,09 4,2 ± 0,4 -------

Umidade-100 °c 0,79 ± 0,01 0,85 ± 0,09 1,47 ± 0,08 -------

* Devido a problemas com a amostra LRW, durante análIse, os dados referentes a esta amostra foram retIrados
do RFAS (Volume 2, 1999), e incorporados ao trabalho como referenciais.
** Perda por calcinação a 900 0e.
Métodos de Análise:
Espectrofotometria com arsenazo: U30 g e Th02
Espectrofotometria de absorção atômica: Na20 e K20
Gravimetria com BaCI2: S04-2

Espectrometria por plasma lep: demais espécies
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5.3 Preparação das Amostras

As amostras foram secas, e depois, peneiradas em um intervalo de tamanho (x) entre

0,800 e 0,350 mm e as amostras restantes (x> 0,800 mm e x< 0,350 mm) separadas e

estocadas para possíveis/futuras análises. Após este tratamento, as amostras foram pesadas

(Tabela 3), e colocadas no interior de cada coluna de vidro (reator) para o início do

experimento.

Tabela 03 - Massa das amostras no interior de cada coluna do experimento.

Amostra Massa (g)

LRLW 517,2

PL02 444,7

MCl 444,4

LRW 389,2

5.4 Metodologia de Amostragem da Solução Efluente

A solução efluente de cada coluna foi amostrada utilizando-se seringas (03 unidades de

100 ml e 01 unidade de 20 ml, esta última foi utilizada apenas na coluna da amostra PL02*),

sendo que para cada amostragem foram utilizados 05 tubos Falcon. Três destes tubos foram

acidificados (pR<2) com ácido nítrico Suprapur (Merck) para conservação das amostras,

evitando-se assim a adsorção de íons na parede de polietileno.

As amostras destinadas a determinação de elementos maiores, elementos traço e urânio

foram filtradas com filtro Millipore 0,45 11m.

• Tubo 1 - filtrada e acidulada - elementos maiores;

• Tubo 2 - filtrada e acidulada - elementos-traço (não utilizado);

• Tubo 3 - filtrada e acidulada - urânio;

• Tubo 4 - filtrada - cr e S04'2; e

• Tubo 5 - solução natural para medição de pR.

*A coluna PL02 foi amostrada com uma seringa de 20 ml, coletando-se uma sub-amostra de cada vez.
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5.5 Técnicas Analíticas

As medidas de pH foram realizadas à temperatura ambiente e corrigidas para 25° C,

utilizando-se um medidor de pH METTLER TOLEDO MP125, calibrado com 02 soluções

tampão (pH=4,01 e 7,00); os ânions foram determinados por cromatografia e os cátions por

espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica (com forno de grafite)

SOLLAR M6 UNICAM.

O urânio foi determinado através do procedimento analítico do SCINTREX UA-3

Analyzer (metodologia de Standards Externos); salienta-se que, neste procedimento apenas a

concentração do íon uranila é determinada.
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CAPÍTULO VI

6. Resultados e Discussões

Nesse capítulo serão descritos os resultados obtidos no experimento de dissolução,

individualizados por amostra.

A especiação química e os índices de saturação calculados das soluções efluentes foram

modelados através do código geoquímico PHREECi (Parkhust & Appelo, 1999) utilizando-se

o banco de dados wateq4fdat (Dzombak & MoreI, 1990) e complementado com dados

termodinâmicos da fase sólida uranofano (Grenthe et aI., 1992).

Devido ao alumínio ser praticamente insolúvel no intervalo de pH dos ambientes

normais da superfície (4,5 a 9,5) (Toledo et ai., 2000), assumiu-se nas amostras MCl e LRW

a concentração de 10-8 MoI/I. Nas amostras PL02 e LRLW o alumínio não foi utilizado para

cálculos de índices de saturação.

6.1 MCl (Amostra não tratada - minério)

A amostra MC 1 foi lixiviada por 1200 horas, aproximadamente 50 dias. A descrição

representativa da solução efluente vs o tempo de experimento está demonstrada na Tabela 04.

pH

A Figura 11 a mostra que o pH da solução efluente, no tempo 24 h, iniciou uma

diminuição linear de 8 para até 6,6, indicando um decréscimo das taxas de reação na

superfície dos minerais.

Cálcio

A concentração de cálcio, nas primeiras 120 horas, foi quase constante (valores entre

0,06-0,08 mMol/l), aumentando para 0,13 mMoll1 depois de 360 h. Após este período, a

concentração decresceu vagarosamente, até 0,062 mMol/!. Dois trends podem ser

individualizados: (a) um crescente-até 312 horas; (b) um decrescente-após 312 horas (Figura

11 b).
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Plotado na Figura 12, o trend (a) corresponde ao campo da leonardita, enquanto que o

trend (b) corresponde à transição para o campo da caulinita.

Sódio

Sódio, O cátion principal (mais abundante) na solução efluente, é constantemente

próximo à 1 mMol/l nas primeiras 192 horas, atingindo o valor máximo de 1,13 mMol/l, em

t=24h. A partir daí, então, decrescendo a valores próximos de 0,006 mMol/l, se mantendo

neste intervalo até o fim do experimento proposto (Figura l1c).

A albita, aproximadamente 65% da composição da rocha, é a principal fonte de sódio,

entretanto a solução está sempre subsaturada com relação a albita de baixa temperatura. A

Figura 11 h mostra uma correlação direta entre alcalinidade e sódio, sugerindo que o

intemperismo dos minerais silicatados no período inicial é dominado pela albita. Na Figura 12

b as amostras se apresentam sempre no campo de estabilidade da caulinita.

Potássio

Nas primeiras 120 horas, a concentração de potássio na solução efluente foi constante e

igual a 0,045 mMol/1. Em 312 horas sua concentração aumentou para 0,0648 mMol/l,

decrescendo então, vagarosamente, para aproximadamente 0,035 mMol/l (Figura lld).

Similarmente ao cálcio, 2 trends podem ser individualizados (Figura l1d): (a) primeiras

312 horas e (b) após 312 horas. Trend (a) corresponde à transição entre microclina e caulinita

(Figura 12c), enquanto que o trend (b) corresponde ao campo da caulinita.

Magnésio

Nas primeiras 24 horas, a concentração de magnésio foi igual a 0,212 mMol/l, então

decresceu subitamente e voltando a crescer com uma intensidade mais baixa. Similarmente ao

cálcio e potássio, um primeiro trend corresponde ao campo da Mg-montmorilonita e o

segundo ao campo da caulinita (Figura 12d).

Sílica

A sílica na solução efluente decresceu exponencialmente em função do tempo (Figura

II f). Seu comportamento e sua elevada concentração sugerem que, durante o experimento a

alteração dos minerais foi dominada pelas fases silicatadas.

A solução está sempre supersaturada em relação ao quartzo.
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Urânio

Nas primeiras 48 horas, a concentração de urânio cresceu vagarosamente começando

então a decrescer até 312 horas, a partir daí crescendo novamente, até 864 horas, quando

começa a decrescer novamente, alcançando valores menores que nas amostras anteriores

(Figura 11 g).

o comportamento do urânio, aparentemente, não possui nenhuma correlação com os

demais elementos, mas seu comportamento na solução efluente pode indicar a participação de

fases diferenciadas durante o experimento de dissolução (Ex.: grãos/aglomerados de

uraninita/petchblenda e inclusões de uraninita em outros minerais - albita e piroxênios 

Oliveira et ai. (1983)).

Alcalinidade

A alcalinidade decresce exponencialmente com o tempo. Quando compara-se a

alcalinidade aos elementos maiores, é possível individualizar um intervalo onde o sódio é o

elemento mais importante, onde a albita controla a dissolução. A Figura llh sugere que após

este intervalo, o magnésio (e possivelmente o cálcio) se tornou(ram) o(s) principal(is)

elemento(s) a controlar a dissolução, podendo indicar que o piroxênio/anfibólio podem estar

dominando o intemperismo dos minerais silicatados, seguido(s) pela biotita (K).



Tabela 04 - Composição representativa da solução efluente referente à amostra Me 1.

Amostra Data Tempo (h) pH Temp.(OC) Ca Na K Mg Si02 Uranila CI 504 Ale (a)
MC1-02 16/02/01 24 7,82 21,8 0,064 1,13 0,0468 0,212 0,658 0,00073658 21,46 2,73 1,659
MC1-03 17/02/01 48 7,91 19,5 0,062 1,095 0,0454 0,15 0,623 0,0008436 19,5 1,31 1,501
MC1-04 20/02/01 120 7,9 20,7 0,062 1,01 0,0442 0,16 0,456 0,000805721 18,82 0,79 1,438
MC1-05 23/02/01 192 7,7 21,2 0,072 0,82 0,049 0,154 0,447 0,00063814 18,69 1 1,256
MC1-06 28/02/01 312 7,61 21,8 0,132 0,0164 0,0648 0,162 0,307 0,00031421 18,55 0,51 0,591
MC1-07 08/03/01 504 6,87 24,4 0,104 0,011 0,056 0,22 0,305 0,000375371 18,4 0,81 0,644
MC1-08 16/03/01 696 6,71 23,2 0,092 0,008 0,0498 0,193 0,253 0,00042126 18,22 0,84 0,563
MC1-09 23/03/01 864 6,68 23,6 0,084 0,0068 0,05 0,171 0,216 0,000612202 19,06 1 0,5007
MC1-10 30/03/01 1032 6,49 21,4 0,072 0,006 0,038 0,147 0,189 0,000123438 18,33 1,04 0,427
MC1-11 06/04/01 1200 6,51 22,9 0,062 0,0064 0,0348 0,1184 0,189 0,0001021 21,87 1,14 0,346
Ca, Na, K, Mg, S102 e uranIla - mMoUl
Cl e S04 - IlMol/l
Alc - calculada (como HC03-), mMol/l
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MC1 Concentração x Tempo

Especiação

Cálcio, magnésio, potássio e sódio estão usualmente na forma dos íons Ca+2
, Mg+2

, K+ e

Na+, sem uma influência significativa de complexos. Pelos diagramas de atividade (Figura

12), com a evolução do experimento a solução tende ao campo de estabilidade da caulinita,

sempre saturada em quartzo. Este comportamento também foi observado durante os cálculos

de especiação (Tabela 05).

Durante o experimento de dissolução, o lt6 foi complexado pelo carbonato formando

dois complexos importantes (Tabela 06): U02(C03)2-
2 (sempre acima de 50% de abundância,

e máximo de 87%) e U02(C03)3-4 (sempre abaixo de 30% de abundância). Apenas após 504

horas o complexo U02(C03) atingiu uma abundância significativa, maior que a do complexo

U02(C03)3-
4

. Esse comportamento está relacionado a própria evolução do pH da solução

efluente, tendo em vista que a estabilidade dos complexos carbonatados aumenta com o

aumento do pH.

Até 864 horas, a solução efluente apresentava-se supersaturada com relação a fase

mineral uranofano. Esta situação foi observada em 02 poços de água subterrânea locados no

albitito (hospedeiro da mineralização), onde a concentração de urânio era maior que 250

flMol/l, em concordância com a mineralização secundária observada na área (Carvalho et ai.,
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I - fi t Melt dT, b l 05 Fa e a - ases sa Ufa as na so uçao e uen e
Amostra T (h) Fases Saturac:Jas
MC102 24 pirofilita, leonardita, uranofano (51=2,74), Kmica, talco, quartzo, cristobalita, calcedônia

MC103 48 pirofilita, leonardita, uranofano (51=3,15), Kmica, talco, quartzo, cristobalita, calcedônia

MC104 120 pirofilita, uranofano (51=2,91), leonardita, Kmica, talco, quartzo, cristobalita, cafcedônia

MC10S 192 pirofilita, uranofano (51=2,70), leonardita, Kmica, quartzo, cristobalita, calcedônia, diásporo

MC106 312 uranofano (51=3025), pirofilita, feonardita, Kmica, quartzo, diásporo, cristobalita, calcedônia

MC107 504 pirofilita, Kmica, uranofano (51=1,61), leonardita, caulinita, diásporo,quartzo, cristobalita, calcedônia

MC108 696 pirofilita, Kmica, uranofano (51=1,33), caulinita, diásporo,quartzo, leonardita

MC109 864 pirofilita, Kmica, uranofano (51=1,59), diásporo,caufinita, quartzo

MCll0 1032 pirofilita, Kmica, diásporo,caulinita, quartzo, uranofano (51=-0,26)

MClll 1200 pirofifita, Kmica, diásporo,caulinita, Quartzo, uranofano (51=-0,19)

. - C 1 1 d MCla e a - speCla"ao a cu a a
Amostra Tempo (h) Complexos %
MC1-02 24 U02(COah·2 72,22

U02(COah·4 26,74

Outros 1,04

MC1-03 48 U02(COah·2 70,63

U02(COah 4 28,15

Outros 1,22

MC1-04 120 U02(COah·2 72

U02(COah·4 26,68

Outros 1,32

MC1-05 192 U02(COa)/ 81,8
U02(COah·4 16,37

Outros 1,83

MC1-06 312 U02(COah·2 87,81

U02(COah 4 6,07

Outros 6,12

MC1-07 504 U02(COa)/ 83,29

U02COa 14,33

U02(COah 4 1,17

Outros 1,21

MC1-08 696 U02(COah·2 75,9

U02COa 21,75
U02OH+ 1,31

Outros 1,04

MC1-09 864 U02(COah·2 72,24

U02COa 25,1
U02OH+ 1,69

Outros 0,97

MC1-l0 1032 U02(COah·2 59,08

U02COa 37,35
U02OH+ 2,93

Outros 0,64

MC1-ll 1200 U02(COah·2 54,42

U02COa 40,85

U020W 3,93

Outros 0,8

T,bl06 E
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6.2 LRW (Amostra não tratada - rocha encaixante)

A amostra LRW foi lixiviada por 1200 horas, aproximadamente 50 dias. A descrição

representativa da solução efluente vs o tempo de experimento está demonstrada na Tabela 07.

pH

A Figura 13a mostra o comportamento do pH durante o experimento. O pH da solução

efIuente decresceu de 7,5 para 6,34, nas primeiras 312 horas, posteriormente decrescendo de

forma mais lenta, alcançando o valor de 5,88. Esse comportamento sugere um decréscimo das

taxas de reação na superfície dos minerais.

Cálcio

A concentração de cálcio, nas primeiras 200 horas, foi praticamente constante, (0,0 I

mMolll), posteriormente crescendo e alcançando valores de 0,042 mMolll, em 312 h (Figura

13b). Sendo que, após este período, a concentração decresceu e as quatro últimas amostras

apresentavam concentrações no intervalo de 0,036-0,03 mMol/l. Uma diferença notável da

amostra MCI, é que na amostra LRW, no fim do experimento, a concentração de cálcio na

solução efluente estava acima da concentração inicial observada.

Esta observação talvez reflita a diferença de composição das duas amostras.

Sódio

Sódio é o cátion principal nas primeiras 200 horas com uma concentração máxima de

1,28 mMol/l (Figura 13c). Após 120 horas a concentração decresceu rapidamente 2 ordens de

magnitude (0,0084 mMol/l) até 312 horas. Sendo que nas próximas horas, a concentração de

sódio decresceu de maneira menos acentuada. Como estéril na mina Cachoeira, também são

encontrados albititos, geralmente com quantidades menores de minerais máficos. Como na

amostra MCI, a Figura 13 mostra uma correlação direta entre alcalinidade e sódio, no início,

sugerindo que o intemperismo dos minerais silicatados neste período é dominado pela albita.

Potássio

Nas primeiras 120 horas, a concentração de potássio na solução efluente foi constante,

passando a subir até 312 horas, atingindo o valor máximo de 0,043 mMolll. Então,

decrescendo até o fim do experimento, alcançando o valor de 0,0208 mMol1l (Figura 13d).
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o potássio pode ser controlado pela precipitação de argila-minerais e/ou dissoluC3.o de

diferentes minerais, afetando significativamente seu comportamento durante o experimento de

dissolução.

Magnésio

A concentração de magnésio aumentou nas primeiras 500 horas, atingindo um estado de

steady-state nas 504 horas e 0,04 mMol/1 (Figura 13e).

Podemos fazer as mesmas considerações realizadas no comportamento do potássio na

solução efluente, incluindo que para o magnésio, a Figura 14b mostra uma boa correlação

entre a fase mineral em equilíbrio e a evolução do trend.

Sílica

A concentração de sílica decresceu rapidamente nas primeiras 300 horas, para depois

atingir o estágio de steady-state de O, I mMol/1 (Figura 13f).

Como na amostra MC 1, a sílica na solução efluente decresce exponencialmente em

função do tempo (Figura 13f). Seu comportamento e sua elevada concentração sugerem que,

durante o experimento o intemperismo dos minerais foi dominado pelas fases silicatadas.

A solução está sempre supersaturada em relação ao quartzo.

Urânio

O urânio decresce exponencialmente, alcançando um estágio de steady-state (Figura

13g). Apesar do comportamento irregular da curva, sugerimos considerar como um estágio de

steady-state devido a pequena variação na concentração de uranila ao longo do tempo.

Alcalinidade

A principal diferença entre a amostra MC1 (minério) e a LRW (rejeito/estéril da mina) é

a proporção de minerais máficos, piroxênio, biotita, e/ou anfibólio, e principalmente a

quantidade de uraninita presente. Esta diferença é bem notada quando comparadas as

concentrações de cálcio e magnésio na solução efluente entre as duas amostras (Figuras 11 e

13). Essas relações podem definir as variações observadas nos experimentos.

A alcalinidade decresce exponencialmente com o tempo. Quando compara-se a

alcalinidade x elementos maiores, é possível individualizar um intervalo onde o sódio é o

elemento mais importante controlando a dissolução. A Figura 13h sugere que após este

intervalo, o magnésio e o cálcio se tomaram os principais elementos a controlar a dissolução,



~....
•...................
"'"••••••
rII
",

•
fIII

Wi....
••••••
fi

•
fi

""",
""•,
••,
.,

59

podendo indicar que o piroxênio/anfibólio durante o segundo intervalo podem estar

dominando o intemperismo dos minerais silicatados.
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Tabela 07 - Composição representativa da solução efluente referente à amostra LRW.

Amostra Data Tempo (h) pH Temp.{OC) Ca Na K M~ Si02 Uranila CI S04 Ale (a)

LRW02 16/02/01 24 7,71 22,7 0,01 1,28 0,0144 0,00148 0,649 0,00003914 27,4 2,1 1,28
LRW03 17/02/01 48 7,65 19,5 0,01 1,23 0,014 0,00284 0,535 0,000030115 20,34 1,12 1,24
LRW04 20/02/01 120 7,57 21,8 0,008 0,77 0,013 0,00778 0,351 0,000023241 19,01 1,08 0,79
...RW 05 23/02/01 192 7,24 23,3 0,01 0,22 0,0172 0,00804 0,254 0,000009655 18,23 0,7 0,25
LRW06 28/02/01 312 6,34 21,1 0,042 0,0084 0,043 0,0344 0,14 0,000017737 23,4 0,8 0,17
LRW07 08/03/01 504 6,18 23,9 0,038 0,007 0,036 0,0458 0,163 0,000005019 18,27 0,74 0,19
LRW08 16/03/01 696 6,29 24,2 0,036 0,0046 0,0262 0,0431 0,128 0,000013455 18,12 0,98 0,168
...RW09 23/03/01 864 6,03 23 0,036 0,0038 0,0194 0,0425 0,107 0,000006177 17,99 0,6 0,161
...RW 10 30/03/01 1032 6,02 21,2 0,034 0,0034 0,0156 0,0401 0,088 0,000004149 18,08 0,88 0,147
...RW 11 06/04/01 1200 5,88 22,4 0,03 0,0028 0,0208 0,0344 0,09 0,000007191 21,85 0,88 0,128
Ca, Na, K, Mg, SIOZ e uranda - mMolJI
CI e S04 - ).lMolJI
Alc - calculada (como HC03), mMolJI

lU 4tAk,,! 2a L. .c iJ2 , $ 1dt 12!U Li 2 ZlUS LJ .: UUti .. 1J ... kI i$C.
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Figura 13 Continuação - Gráficos Concentração x Tempo LRW.

Especiação

A distribuição das espécies de cálcio, magnésio, potássio e sódio tem o mesmo

comportamento da especiação da amostra MCl.

Pelos diagramas de atividade (Figura 14), com a evolução do experimento a solução

tende ao campo de estabilidade da caulinita, sempre saturada em quartzo. Este

comportamento também foi observado durante os cálculos de especiação (Tabela 08),

sendo que uma notada diferença, entre as amostras LRW e MC1, é o comportamento

evolucional das fases saturadas na solução efluente. No experimento da amostra LRW a

saturação em caulinita foi atingida mais cedo.

O comportamento das espécies de uranila em solução é similar ao da amostra MCI,

mas é notado que a importância do complexo U02(C03)3-4 não é alta. Até 192 horas o

complexo mais abundante foi o U02(C03h-2, este alcançando abundância de até

aproximadamente 80%, e posteriormente o U02(C03), seguido dos complexos uo2oft e

U02(C03)/, estes últimos responsáveis por quase todo os 20% das espécies restantes. No

estágio final do experimento foi observada uma maior concentração de complexos
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hidroxílicos de uranila na solução efluente dessa amostra, diferentemente da amostra MC 1.

Provavelmente essa mudança está relacionada à alteração do comportamento do pH, tendo

em vista que a solução efluente da amostra LRW estabilizou o pH em valores mais baixos

(ácidos) que a amostra MC 1.

Tabela 08 - Fases saturadas na solução efluente LRW.

Amostra T (h) Fases Saturadas

LRW02 24 pirofilita, leonardita, Kmica, quartzo, cristobalita, calcedônia, diásporo/caulinita
LRW03 48 pirofilita, leonardita, Kmica, quartzo, cristobalita, calcedônia, diásporo, caulinita (81=0,00)
LRW04 120 pirofilita, Kmica, quartzo, diásporo, cristobalita, calcedônia
LRW05 192 pirofilita, Kmica, diásporo, quartzo, caulinita
LRW06 312 pirofilita, Kmica, diásporo, caulinita, quartzo
LRW07 504 pirofilita, Kmica, diásporo, caulinita, quartzo
LRW08 696 pirofilita, Kmica, diásporo, quartzo, caulinita
LRW09 864 pirofilita, diásporo, caulinita, Kmica, quartzo
LRW10 1032 pirofilita, diásporo, caulinita, Kmica, quartzo (81=-0,08)
LRW 11 1200 pirofilita, diásporo, caulinita, quartzo (81=-0,07)
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Tabela 09 - Especiação calculada LRW.

Amostra TemDo (h) Complexos %
LRW-02 24 U02(C03h-2 81,55

U02(C03h-4
16,68

Outros 1,77
LRW-03 48 U02(C03h-2

83,69
-4

14,38U02(C03h
Outros 1,93

LRW-04 120 U02(C03h-2 81,75
U02(C03h 4

16,99

Outros 1,26
LRW-05 192 U02(C03h-2 76,39

U02C03 14,94
U02(OHh- 5,86

Outros 2,81
LRW-06 312 U02C03 60,14

U02(C03)i2 27,48
U020W 10,98

Outros 1,4
LRW-07 504 U02C03 65,25

U02(C03h-2 22,03
U02OH+ 11,19

Outros 1,53
LRW-08 696 U02(C03h-2

58,28

U02C03 29,76
U020W 5,79
U02(OHh- 5,79

Outros 0,38
LRW-09 864 U02C03 69,54

U02OH+ 14,07
U02(C03)/ 14,01

Outros 2,38
LRW-10 1032 U02C03 69,51

U020W 15,34
U02(C03h-2 12,51

Outros 2,64
LRW-11 1200 U02C03 70,32

U020W 17,65
U02(C03h-2 8,02
Outros 4,01
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Figura 14 - Diagramas de Atividade LRW (Helgeson, 1969).
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6.3 LRLW (Amostra tratada -rejeito)

A amostra LRLW foi lixiviada por 2064 horas, aproximadamente 86 dias. A

descrição representativa da solução efluente vs o tempo de experimento está demonstrada

na Tabela 10.

pH

o pH da solução efluente iniciou com um valor de 3,5, aumentando gradativamente

até 320 horas, estabilizando após 504 horas em aproximadamente 5,3 (Figura 15a).

O valor do pH da solução efluente abaixo do pH da solução iniciallixiviante (0-216

horas) pode ser explicado pela origem da própria amostra. Esta, como já citado

anteriormente, foi tratada com ácido sulfúrico na planta de beneficiamento, e mesmo com o

tratamento neutralizador (lixiviação) com água neutra é esperado que exista uma acidez

residual.

Cálcio

A concentração de cálcio decresce exponencialmente durante as primeiras 700 horas

de experimento, de 13,8 mMol/1 para 0,18 mMol/l. Depois de 700 horas, atingindo o

estágio de steady-state (Figura 15b).

Neste experimento o cálcio foi o cátion principal (valor máximo de 13,8 mMol/l).

Uma alternativa, para a alta concentração e o rápido decréscimo de cálcio na solução

efluente, pode ser atribuído a dissolução da anidrita/gipso (CaS04 e CaS04.2H20). Este sal

pode ter sido formado/precipitado durante a lixiviação ácida das pilhas de minério, como

algumas vezes notado pelos operadores da INB (Indústrias Nucleares do Brasil S/A).

Sódio

A concentração de sódio decresceu 2 ordens de magnitude nas primeiras 120 horas,

atingindo uma concentração de 0,006 mMol/1 até 672 horas. Após este período, decresceu

para 0,0002 mMol/l e depois para 0,0001 mMol/l (em t=-1000 horas). Em seguida, a

concentração de sódio começou a aumentar, alcançando valores próximos a 0,0025 mMolJ1,

e, posteriormente, atingido um estágio de steady-state de 0,002 mMol/1 (Figura 15c).

As variações encontradas no comportamento do sódio podem estar relacionadas a

alguma fase sólida neogênica precipitada durante o processo de lixiviação e/ou ser
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provenientes das possíveis/prováveis alterações na estrutura cristalina da albita (65% da

rocha) e outros minerais que contenham sódio, devido ao ataque químico do minério na

planta de beneficiamento, com ácido sulfúrico e clorato de sódio (agente oxidante).

Potássio

A concentração de potássio na solução efIuente rapidamente decresce de 0,48 para

0,008 mMoIll, nas primeiras 600 horas do experimento, para alcançar posteriormente, o

estágio de steady-state em 0,005mMol/l (Figura 15d).

Magnésio

Nas primeiras 120 horas a concentração de magnésio rapidamente decresceu (2

ordens de grandeza) para alcançar depois de 672 horas um valor constante de

aproximadamente 0,0014 mMol/l, até quase o fim do experimento (Figura 15e).

De 984 horas até o fim do experimento, a variação da concentração de magnésio pode

estar relacionada a dissolução de diferentes minerais, defeitos cristalinos, macias,

microfraturas.

Sílica

A concentração de sílica na solução efluente varia entre 0,6 e 0,8 mMoI/l durante todo

o experimento (Figura 15f).

Seu comportamento variável na solução efluente provavelmente corresponde à

dissolução de diferentes minerais silicatados, pois a precipitação de alumino-silicatos não é

esperada devido ao próprio conceito do reator de fluxo contínuo.

Urânio

A concentração de urânio decresce durante todo o período de experimento, sendo que

nas primeiras 48 horas este decréscimo é mais acentuado (Figura 15g). Este comportamento

inicial pode estar relacionado ao gipso precipitado durante o processo de lixiviação, tendo

em vista que este comportamento também é notado na concentração do cálcio e do sulfato.
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Sulfato

A concentração de sulfato decresceu durante todo o período de experimento. Sua

concentração iniciou com 6000 J.l,MoI/1, decrescendo 3 ordens de grandeza até 6,9 J.l,Mol/l.

Em 984 horas atingiu o estágio de steady-state em aproximadamente 8,3-4,4 J.l,Mol/l

(Figura 15h).

A estabilidade alcançada pelo sulfato sugere: (a) que a influência do possível gipso,

formado no processo de lixiviação, terminou, passando a ter influência agora os minerais

parentais; e (b) o gipso neoformado durante a Iixiviação do minério atingiu o estágio de

dissolução steady-state, somado a fraca influência de outros minerais .

Cloreto

A concentração de cloreto decresceu nas primeiras 384 horas de experimento, sendo

depois, aproximadamente constante a 120 J.l,Mol/l (Figura 15i).

A alta concentração de cloreto no início do experimento sugere, tendo em vista a

utilização de clorato de sódio como agente oxidante e o fato da solução lixiviante utilizada

no processo ser reaproveitada (na fase de reextração utiliza-se cloreto de sódio), que parte

dele permaneça no rejeito como componente residual.



Tabela 10 - Composição representativa da solução efluente referente a amostra LRLW.

Amostra Data T h Ca Uranila CI

RLW 1 10/01/01 O 3,59 21,8 13, 0,003109017 284,9
LRLW2 11/01/01 24 3,74 22,2 5,6 0,0018 1219,1

LRLW3 12/01/01 48 3,97 21,8 1,26 121

RLW4 15/01/01 120 4,36 17,2 0,25 0,0001233 24

LRLW5 19/01/01 216 4,49 21,3 0,1 0,00011152 240,
RLW6 26/01/01 384 4,77 20,7 0,07 0,00003469 240,1

RLW7 31/01/01 504 5,27 19,7 0,03 0,000015968 12

LRLW8 07/02/01 672 5,28 21,4 0,0 0,00001568 119,

LRLW9 15/02/01 864 5,3 21,1 0,01 0,00001281 121

RLW 10 16/02/01 888 5,26 20,7 0,02 12

LRLW 11 20/02/01 984 6,13 21,1 0,02 120,
LRLW 12 28/02/01 1176 5,6 20,1 0,01 12

RLW 13 08/03/01 1368 5,27 22,9 0,02 12
LRLW 14 16/03/01 1560 5,33 23,5 0,01 142,
LRLW 15 23/03/01 1728 5,32 22,3 0,01 12

RLW 16 30/03/01 1896 5,3 21,2 0,01 134,

RLW 17 06/04/01 2064 5,35 22,3 0,01 11 6,9
Ca, Na, K, Mg, Si02 e uranila - mMolll
CI e S04 - /lMolll
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Figura 15 Continuação - Gráficos Concentração x Tempo LRLW.

Especiação

Mesmo sem os dados analíticos da concentração de alumínio, os resultados da

especiação harmonizam com os diagramas de atividade (Figura 16), onde a solução esteve

sempre saturada em relação ao quartzo. Algumas vezes (amostras LRLW 1 e 2) o índice de

saturação do gipso foi quase atingido, ficando próximo de O(Tabela 11).

Como no experimento MC1 e LRW, cálcio, magnésio, sódio e potássio estiveram

sempre distribuídos como íons (Ca+z, Mg+z, K+, Na+), com uma significante complexação

(S04-Z
) até 48 horas. Entretanto, o sulfato continua complexando os cátions maiores até o

fim do experimento, com uma maior importância para o Mg e Ca.

Até 48 horas, o complexo UOzS04 e o íon uranHa (UOz+Z) foram os mais abundantes

(Tabela 12, aproximadamente 90% dos complexos formados). A partir de 48 horas até 384

horas o íon uranila (UOz+Z) se tornou cada vez mais abundante, acompanhado do

crescimento gradual da abundância do complexo UOzOH+, que, a partir de 384 horas até o

fim do experimento, se tornou o íon mais abundante, alcançando proporções de mais de

50% dos complexos formados.

Após 384 horas até o estágio final do experimento foi observada uma maIor

concentração de complexos hidroxílicos de uranHa na solução efluente dessa amostra.

Provavelmente essa mudança está relacionada à alteração do comportamento do pH, tendo

em vista que a solução efluente da amostra LRLW estabilizou o pH em um intervalo meio

ácido (como já observado na amostra LRW); e ainda pela própria indisponibilidade de

sulfato na solução efluente, fato esse observado principalmente, após 48 horas (Figura
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Tabela 11 - Fases saturadas na solução efluente LRLW.

Amostra T(h) Fases Saturadas
LRLW 01 ° quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel (gipso 81=-0,03 e anidrita 81=-0,25)
LRLW 02 24 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel (gipso 81=-0,57)
LRLW 03 48 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel
LRLW 04 120 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel
LRLW 05 216 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel
LRLW 06 384 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel
LRLW 07 504 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,04
LRLW 08 672 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,05
LRLW09 864 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,10
LRLW 10 888 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,09
LRLW 11 984 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,18
LRLW 12 1176 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,19
LRLW 13 1368 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,12
LRLW 14 1560 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,10
LRLW 15 1728 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,13
LRLW 16 1896 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,16

LRLW 17 2064 lauartzo, cristobalita, calcedônia, silicaael 81=-0,13



Tabela 12 - Especiação calculada LRLW.

Amostra T (h) Complexos %
LRLW 01 ° U02S04 71,8

UO/2 19,31
U02(S04h-2 8,61
Outros 0,28

LRLW 02 24 U02S04 66,76
U02+

2 29,33
U02(S04h-2 3,17
Outros 0,74

LRLW 03 48 U02S04 48,59
U02+

2 48,44
U02OH+ 2,23

Outros 0,74
LRLW 04 120 U02+

2 68,32
U02S04 22,84
U02OH+ 8,73

Outros 0,11
LRLW 05 216 U02+

2 71,64
U02S04 15,66
U02OH+ 12,64

Outros 0,06
LRLW 06 384 U02+

2 68,69
U02OH+ 23,66

U02S04 7,59

Outros 0,06
LRLW 07 504 U02OH+ 51,95

U02+
2 46,38

U02S04 1,57

Outros 0,1
LRLW 08 672 U02OH+ 53,05

U02+
2 45,97

U02S04 0,89

Outros 0,09
LRLW 09 864 U02OH+ 54,4

U02+
2 44,92

U02S04 0,64

Outros 0,04

Amostra T(h) Complexos %
LRLW 10 888 U02OH+ 52

U02+2 47,15
U02S04 0,76

Outros 0,09
LRLW 11 984 U02OH+ 87,52

U02+
2 10,68

UOAOHh 1,6
Outros 0,2

LRLW 12 1176 U020W 70,41
U02+

2 29,13
U02S04 0,31

Outros 0,15
LRLW 13 1368 U02OH+ 52,89

U02+
2 46,75

U02S04 0,32

Outros 0,04
LRLW 14 1560 U020W 56,54

U02+
2

43,05
U02S04 0,35

Outros 0,06
LRLW 15 1728 U020W 55,75

U02+
2

43,88
U02S04 0,31

Outros 0,06
LRLW 16 1896 U02OH+ 54,62

U02+
2 45,06

U02S04 0,25

Outros 0,07
LRLW 17 2064 U020W 57,41

UO/
2 42,17

U02S04 0,37

Outros 0,05
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6.4 PL02

A amostra PL 02 foi lixiviada por 1200 horas, aproximadamente 50 dias. A descrição

representativa da solução efluente vs o tempo de experimento está demonstrada na Tabela

13.

pH

o pH da solução efluente apresenta um comportamento similar ao pH do experimento

LRLW (Figura 17a). Iniciou com um valor de 3,34, aumentando gradativamente até o fim

do experimento (4,48), mas permanecendo sempre abaixo do pH da solução lixiviante

inicial (Tabela 13).

Este comportamento pode ser explicado pela própria origem da amostra. Esta, como

já citado anteriormente, foi tratada com ácido sulfúrico na planta de beneficiamento e

mesmo com o tratamento neutralizador (lixiviação) com água neutra é esperado que exista

uma acidez residual, neste caso mais expressiva que a amostra LRLW.

Cálcio

A concentração de cálcio na solução efluente decresceu durante todo o período do

experimento. Entretanto, nas primeiras 192 horas esta decresceu mais rapidamente que nas

horas seguintes (aproximadamente 1,5 ordem de magnitude), enquanto que após 312 horas

decresceu constantemente até 0,062 mMol/l (Figura 17b).

Esta alta concentração de cálcio, no primeiro estágio, pode estar relacionada à

dissolução do gipso formado durante o tratamento na planta de beneficiamento.

Comparando-se à amostra LRLW, podemos salientar algumas diferenças:

Neste experimento um estágio de steady-state, em relação ao cálcio, não é alcançado

como observado na amostra LRLW (Figura 15b). Na amostra PL02 a concentração de

cálcio decresce constantemente.

Comparando-se as amostras nos mesmos períodos, a concentração de cálcio da

amostra PL02 estava sempre maior que a da LRLW.

Esses resultados/diferenças podem ser explicados da mesma maneira que foram

descritos nos resultados da amostra LRLW, mas é necessário assumir uma quantidade de

gipso neoformado residual maior nesta amostra (como pode ser notado na Tabela 02, onde

a concentração de S04-2 é maior na amostra PL 02 do que na amostra LRLW); e ainda:

devemos levar em consideração que a solução lixiviante é reaproveitada durante o processo
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sendo assim, pode ocorrer a "contaminação" desta solução, mesmo após o estágiQ de

neutralização de efluentes da planta de beneficiamento.

Sódio

O sódio na solução efluente rapidamente decresce de 7,88 mMolll para 0,102 mMol/l,

durante as primeiras 120 horas. Depois, decrescendo constantemente até 0,017mMol/1

(Figura 17c).

Potássio

A concentração de potássio durante o experimento decresce rapidamente de 0,772

mMol1l para 0,097 mMol/I, nas primeiras 120 horas, para então alcançar o estágio de

steady-state em 0,02 mMol1l (Figura 17d).

Magnésio

O magnésio pode ser considerado o cátion principal da solução efluente, no início do

experimento.

Sua concentração decresce durante todo o experimento, sendo que, nas primeiras 200

horas, decresce em 4 ordens de magnitude (de 118 mMol/1 para 0,049 mMolll). Nas horas

seguintes, atinge o estágio de steady-state em aproximadamente 0,02 mMol1l (Figura 17e).

Em um primeiro momento, potássio e magnésio parecem ter uma correlação (mesma

fonte), mas é difícil explicar a grande diferença em concentração entre os dois.

Comparando-se os gráficos da Figura 17, aparentemente, é sugerido uma correlação quase

direta entre elementos dissolvidos e a modificação do pH.

Sílica

A concentração de sílica na solução efluente decresce até 200 horas, sendo que após

este período, atinge um estágio de steady-state em 0,66 mMol/1. (Figura 17f).

Urânio

Nas primeiras 24 horas, a concentração de urânio aumenta, mas após este primeiro

momento, e até o fim do experimento, ele assume um comportamento decrescente (Figura

17g). O urânio mudou a taxa de decrescimento da concentração depois de 192 horas, se

tomando mais lenta.
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Sulfato

A concentração de sulfato decresceu 3 ordens de grandeza nas primeiras 300 horas,

depois, atingindo o estágio de steady-state em 129 JlMolll (Figura 17h). Comparando-se à

amostra LRLW, no mesmo período, nota-se uma diferença de 2 ordens de grandeza com

relação à concentração de sulfato.

A pseudo-estabilidade alcançada pelo sulfato sugere que a influência do possível

gipso, formado no processo de lixiviação, está decrescendo ou que o gipso neoformado

atingiu um estágio de dissolução steady-state.

Cloreto

A concentração de cloreto mostra sempre um decrescimento, alcançando valores mais

altos nas primeiras 192 horas. Após este período, a concentração de cloreto estabilizou até

o fim do experimento (aproximadamente 120 JlMolll) (Figura 17i).

Como no experimento LRLW, a alta concentração de cloreto no início do

experimento sugere, tendo em vista a utilização de clorato de sódio como agente oxidante e

o fato da solução lixiviante utilizada no processo ser reaproveitada (na fase de reextração

utiliza-se cloreto de sódio), que parte dele permaneça no rejeito como componente residual.

As concentrações seguintes, poderiam resultar desta influência e/ou da contribuição da

dissolução de algum mineral.

A notada diferença entre as amostras PL02 e LRLW poderia estar relacionada não

somente à diferença de composição mineral das amostras, mas talvez, ao processo de

lixiviação pelo qual as amostras passaram. Algumas variáveis, tais como: tempo de

lixiviação, pH, quantidade de clorato de sódio utilizado, cronologia da pilha, tempo de

tratamento de neutralização da pilha e fluxo de ácido sulfúrico poderiam acarretar em

diversas e consideráveis modificações na amostra.



Tabela 13 - Composição representativa da solução efluente referente a amostra PLü2.

Amostra Data Tempo (h) pH Temp.CC) Ca Na K Mg Si02 Uranila CI S04
PL02-01 15/02/2001 O 3,34 18,8 12,6 7,88 0,772 118 1,34 0,52255689 2534,25 192215
PL02-02 16/02/2001 . 24 3,34 20,4 11,6 4,2 0,512 65,4 1,34 1,72191 2206,3 109710
PL02-03 17/02/2001 48 3,41 17,9 11,6 1,6 0,344 25,2 1,21 0,2806106 1569,25 49795
PL02-04 20/02/2001 120 3,8 20,6 4,7 0,102 0,0976 0,491 0,811 0,03134188 1202,7 5167,6
PL02-05 23/02/2001 192 4,08 22,1 0,58 0,092 0,0756 0,0484 0,844 0,0036516 1201,6 888,2
PL02-06 28/02/2001 312 4,18 21 0,29 0,053 0,0574 0,0364 0,68 0,00192446 125,14 395,1
PL02-07 08/03/2001 504 4,23 22,1 0,162 0,0408 0,0492 0,0331 0,786 0,001430399 123,68 332
PL02-08 16/03/2001 696 4,35 23,9 0,116 0,032 0,04 0,0308 0,762 0,00095823 122,82 251
PL02-09 23/03/2001 864 4,41 22,1 0,092 0,0236 0,0316 0,026 0,698 0,000753694 123,46 197,3
PL02-10 30/03/2001 1032 4,47 21,3 0,074 0,0186 0,0264 0,0232 0,64 0,00019113 120,49 157,8
PL02-11 06/04/2001 1200 4,48 22,4 0,062 0,0172 0,0238 0,0193 0,663 0,0004884 108,96 129,6
Ca, Na, K, Mg, S102 e uranda - mMol/l
Cl e S04 - ~ol/l
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Até 48 horas, a solução ef1uente estava supersaturada com relação ao gipso (TabelaI4),

sugerindo então, como já comentado anteriormente, que esta fase mineral seja a fase

controladora da liberação de cálcio e sulfato para a solução. A solução durante todo o

experimento encontra-se saturada em relação ao quartzo (Tabela 14 e Figura 18).

Até 120 horas, os complexos MgS04 e CaS04 foram mais abundantes que os íons Mg+2

e Ca+2, decrescendo em abundância até o fim do experimento. Para o sódio e o potássio estes

complexos também foram notados, mas nunca em proporções maiores que as dos íons Na+ e

K+ .
, respectlvamente.

Até 48 horas, os complexos U02S04 e U02(S04)2-2 foram os mais abundantes (Tabela

15, aproximadamente 90% dos complexos formados), decrescendo até 192 horas, enquanto

que o íon uranila (U02+
2) se tornou cada vez mais abundante até o fim do experimento,

alcançando proporções de mais de 70% dos complexos formados. Essa diminuição da

concentração dos complexos sulfatados está relacionada com a indisponibilidade de sulfato na

solução ef1uente com o decorrer do tempo conforme Figura 17h.

Especiação

Para esta amostra, utilizemos a mesma explanação da amostra LRLW com relação ao

alumínio.
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Tabela 14 - Fases saturadas na solução efluente PLü2.

Amostra Tempo (h) Fases Saturadas

PL0201 ° quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel, gipso (anidrita 81=-0,03)
PL0202 24 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel, gipso (anidrita 81=-0,12)
PL0203 48 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel, gipso (anidrita 81=-0,20)
PL0204 120 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,07, gipso (51=-0,70)
PL0205 192 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 51=-0,06
PL0206 312 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 51=-0,15
PL0207 504 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 51=-0,09
PL0208 696 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 81=-0,10
PL0209 864 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 51=-0,14
PL0210 1032 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 51=-0,18
PL0211 1200 quartzo, cristobalita, calcedônia, silicagel 51=-0,16

81



Tabela 15 - Especiação calculada PL02.

Amostra Tempo (h) Complexos %
PL02-01 ° U02S04 48,34

U02(S04)/ 46,79
U02+2 4,82

Outros 0,05
PL02-02 24 U02S04 57,76

U02(S04)/ 34,73
U02+

2 7,45

Outros 0,06
PL02-03 48 U02S04 67,62

U02(S04h-2 20,72
U02+

2 11,54

Outros 0,12
PL02-04 120 U02S04 64,36

U02+
2 32,16

U02(S04h-2 2,5

Outros 0,98
PL02-05 192 U02+2 56,59

U02S04 39,4
U02OH+ 3,53

Outros 0,48
PL02-06 312 U02+

2 68,41
U02S04 25,65
U02OH+ 5,72

Outros 0,22
PL02-07 504 U02+

2 69,78
U02S04 23,34
U02OH+ 6,66

Outros 0,22
PL02-08 696 U02+

2 71,75
U02S04 18,92
U020W 9,15

Outros 0,18
PL02-09 864 U02+

2 73,33
U02S04 15,66
U02OH+ 10,85

Outros 0,16
PL02-10 1032 U02+

2 74,25
U02S04 13
U02OH+ 12,71

Outros 0,04
PL02-11 1200 U02+

2 75,53

U02S04 13,32
U02OH+ 11,08

Outros 0,07

82



Figura J8 - Diagramas de atividade, Helgeson (1969).
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CAPÍTULO VII

7. Conclusões e Sugestões

Além da diferenciação de dissolução entre os materiais pesquisados, verificou-se a

importância da modelagem geoquímica em estudos hidrogeoquímicos relacionados a

atividades mineiras, tendo em vista que os processos utilizados para a recuperação econômica

do elementú químico em questão, têm uma influência significativa no comportamento

geoquímico de diversos elementos químicos dissolvidos nas soluções percolantes dos rejeitos

produzidos.

Para facilitar a comparação entre os resultados obtidos para cada amostra, e sua análise,

descreveremos as conclusões na forma de tabela (Tabela 16).

Devido à complexidade e extensão do tema abordado nesta pesquisa, sugerimos

trabalhos posteriores mais detalhados, com um controle maior de variáveis do sistema, e se

possível, utilizando soluções de lixiviação de diferentes composições (incluindo composições

similares a da água de chuva precipitada localmente, de águas superficiais e subterrâneas dos

aqüíferos relacionados, e ainda, dos efluentes produzidos na instalação); experimentos com

vazões/precipitações similares às locais; experimentos in loco; e execução de experimentos

com amostras monominerálicas paralelamente aos experimentos de rocha total.

I

:1
'"'!



Tabela 16 - Tabela comparativa da análise dos dados obtidos entre as amostras.

85

Me 1 (minério) LRW (estéril) LRLW (rejeito) PL 02 (rejeito)
a solução efluente a solução efluente a solução efluente a solução efluente

esteve sempre esteve sempre esteve sempre esteve sempre
subsaturada em subsaturada em subsaturada em subsaturada em
relação a albita relação a albita relação a albita relação a albita

no início do no início do
experimento, quando experimento, quando

compara-se Na vs compara-se Na vs
a1calinidade, sugere- alcalinidade, sugere- --- ---
se que a alteração dos se que a alteração dos
minerais silicatados é minerais silicatados é
dominadapela albita dominadapela albita
a solução efluente a solução efluente a solução efluente a solução efluente

esteve sempre esteve sempre esteve sempre esteve sempre
saturada em relação saturada em relação saturada em relação saturada em relação

ao quartzo ao quartzo ao quartzo ao quartzo
aparentemente, o aparentemente, o

urânio não apresenta urânio não apresenta --- ---
correlação com os correlação com os
demais elementos demais elementos

o comportamento do
urânio na solução

efluente sugere uma
participação de fases

diferenciadas. Ex. --- --- ---
grãos/aglomerados de
uraninita e inclusões

de uraninita em outros
mmeraIs

os elementos Ca, Mg, os elementos Ca, Mg, os elementos Ca, Mg, os elementos Ca, Mg,
KeNa,na KeNa, na KeNa, na KeNa, na

especiação, se especiação, se especiação, se especiação, se
apresentaram como apresentaram como apresentaram como apresentaram como

íons simples íons simples íons simples íons simples. Sendo
que até 120 horas, o
Ca e o Mg formaram

complexos com o
sulfato
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Tabela 16 Continuação - Tabela comparativa da análise dos dados obtidos entre as amostras.

Me 1 (minério) LRW (estéril) LRLW (rejeito) PL 02 (rejeito)
na solução efluente o

urânio foi na solução efluente o
complexado pelo urânio foi

carbonato. Salienta-se complexado pelo --- ---
que com mais carbonato

intensidade que na
amostraLRW

até 864 horas, a
solução efluente

esteve saturada em --- --- ---
relação ao uranofano
provavelmente, este ao fim do

comportamento experimento, o Ca na
diferenciado reflita solução efluente

diferenças apresentava-se com --- ---
composicionais e concentração maior
minerais com a que as iniciais
amostraLRW

domínio do Ca e Mg domínio do Ca e Mg
após um período após um período

inicial de domínio do inicial de domínio do
Na. Sugere uma Na. Sugere uma --- ---

alteração mais intensa alteração mais intensa
do piroxênio e/ou do piroxênio e/ou

anfibólio anfibólio
até 216 horas, o pH da durante todo o

solução efluente experimento, o pH da
esteve em valores solução efluente

--- --- abaixo do pH da esteve em valores
solução de entrada. abaixo do pH da

Este comportamento é solução de entrada.
explicado pela origem Este comportamento é

das amostras explicado pela origem
das amostras

na solução efluente, o na solução efluente, o
urânio mostrou um urânio mostrou um

decréscimo decréscimo
(comportamento) (comportamento)

similar ao do Ca e do similar ao do Ca e do
sulfato. Sugere uma sulfato. Sugere uma

--- --- associação ao gipso associação ao gipso
precipitado na precipitado na

superfície das pilhas superfície das pilhas
de lixiviação, como de lixiviação, como

observado no depósito observado no depósito
de estéril de estéril
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Tabela 16 Continuação - Tabela comparativa da análise dos dados obtidos entre as amostras.

Me 1 (minério) LRW (estéril) LRLW (rejeito) PL 02 (rejeito)
o urânio na solução o urânio na solução

efluente foi efluente foi
complexado pelo complexado pelo

sulfato, sulfato,
--- --- posteriormente posteriormente

assumindo maior assumindo maior
importância o íon importância o íon

uranila e o complexo uranila
U02OH+

Até 48 horas, a
--- --- --- solução efluente

esteve saturada em
relação ao gipso
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