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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo produzir conhecimento científico e técnico visando o desenvolvimento de técnicas para 

imobilização do resíduo gerado no tratamento de águas ácidas na instalação de mineração e beneficiamento de urânio 

da UTM-INB Caldas utilizando cimento Portland. Este resíduo (DUCA) possui compostos de urânio e hidróxidos 

metálicos em uma matriz de sulfato de cálcio. Observa-se que este material, em contato com o lago de águas ácidas da 

própria cava da mina, sofre ressolubilização e, portanto, altera a qualidade da água ácida ali contida, alterando os 

parâmetros de tratamento. Para o estudo de imobilização de tal resíduo foram determinadas a massa de água contida 

tanto no resíduo depositado na cava da mina, quanto na polpa resultante do tratamento das águas ácidas. Além disso, 

utilizaram-se diferentes relações DUCA/CIMENTO/ÁGUA para imobilização e posteriores ensaios de resistência 

mecânica e lixiviação. Os resultados obtidos mostraram que nas amostras imobilizadas com condição de 50% de massa 

em cimento não foi detectado urânio nos ensaios de lixiviação, e a resistência mecânica a compressão foi de 9,4 Mpa, 



 R.T. Goda, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 2 

o que indica que, mais estudos são necessários, mas apontam uma boa capacidade de imobilização do urânio em 

cimento.  

Palavras-chave: Imobilização de resíduos com cimento Portland; Tratamentos de águas ácidas, Gestão de resíduos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A UTM-INB Caldas, primeira instalação brasileira de mineração a produzir urânio em escala 

industrial e a participar do ciclo do combustível nuclear, é uma fonte de preocupação ambiental e 

assunto de diversas pesquisas que visam estratégias de remediação das suas áreas degradadas [1]. 

As operações de mineração, britagem e moagem da UTM-INB Caldas cessaram em 1997, 

após 15 anos de seu início. Desde então, devido às características geológicas, o local tem apresentado 

drenagem ácida de mina (DAM), processo definido quimicamente como uma solução ácida que é 

produzida quando minerais contendo sulfetos são oxidados na presença de água e oxigênio. No caso 

da instalação em questão, a drenagem ácida é gerada em duas pilhas de estéreis de mineração e na 

cava da mina [1]. 

Atualmente a única ação mitigatória realizada na instalação é o tratamento dessas águas con-

taminadas com cal hidratada para precipitação de contaminantes, sendo esta ação realizada ainda por 

período indeterminado, o que gerará enorme quantidade de DUCA. Desde 1998 a INB deposita o 

DUCA na cava da mina e hoje estima-se em cerca de 67 mil toneladas a quantidade deste resíduo ali 

depositado [1]. Dentro deste contexto destaca-se a técnica de imobilização de resíduos em cimento 

Portland, proposta a qual este estudo visou. A imobilização poderá ser aplicada no tratamento do 

material depositado na cava da mina e nas bacias de decantação, onde também é depositado o resíduo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Amostras foram coletadas na cava da mina (A1) e na saída do decantador do tratamento de 

águas ácidas (A2). Em ambas amostras foram determinadas a massa de água, através de secagem em 

estufa a 110ºC e filtragem seguida de estufa a 110ºC, respectivamente. Na confecção de corpos de 

prova foi utilizado DUCA com 70% em massa de água, percentual máximo possível de extração de 
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água do material de saída do decantador através de filtração simples. Seis razões CIMENTO/DUCA 

foram estudadas, sendo elas: 2,5%, 5%, 10%, 15%, 25% e 50%, adicionando-se esta porcentagem em 

massa de cimento Portland CP II-F32 ao DUCA. A confecção de corpos de prova e rompimento dos 

mesmos foram realizados segundo as normas ABNT NBR 5738 e 5739, nesta ordem [2,3]. Já os 

ensaios de lixiviação foram feitos apenas com CIMENTO/DUCA de 25%, 50% e DUCA puro, todos 

de acordo com a NBR 10005 [4].  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de filtração para determinação de massa de água na amostra 

2 mostraram que, independente do elemento filtrante utilizado, a mesma massa de água foi removida, 

cerca de 70% em massa, e após secagem em estufa determinou-se uma porcentagem de 96% de água 

em A2. Já em A1 o percentual de água em massa foi de 70%. Nos ensaios de lixiviação o material 

imobilizado com 50% de cimento Portland apresentou resultado de concentração de urânio abaixo do 

limite de detecção do ICP utilizado para análise (<0,1 mg\L de U), comprovando a eficácia da 

imobilização do resíduo com esta relação CIMENTO/DUCA, enquanto que para o ensaio da amostra 

de relação 25% a concentração obtida foi de 0,46 mg/L de U. A lixiviação do DUCA sem adição de 

cimento apresentou resultado de 1,34 mg/L de U. 

Tratando-se dos ensaios de compressão notou-se que todos os corpos de prova com relação 

CIMENTO/DUCA abaixo de 25% naturalmente se esfarelavam, o que inviabilizou os testes de 

compressão mecânica nestas amostras. Já as amostras de relação 25% e 50% CIMENTO/DUCA 

obtiveram 4,0 MPa e 9,39 Mpa de resistência a compressão, respectivamente. O valor de 9,39 Mpa 

obtido é promissor, visto que é equivalente ao valor necessário de resistência a compressão para 

materiais utilizados em contra-pisos na indústria civil. Tal fato indica que será possivél obter as 

características necessárias para sua deposição final. 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 
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Conclui-se que a amostra com relação CIMENTO/DUCA de 50%  mostrou-se capaz de 

imobilizar o urânio do resíduo, além de apresentar uma resistência a compressão satisfatória. Já nas 

amostras com relações abaixo de 50% foi detectado urânio no liquor. Independente do meio filtrante 

utilizado a massa de água removida foi praticamente a mesma, tendo  somente o tempo de filtração 

alterado. Um ponto a ser trabalhado é a relação de água cimento para obtenção de melhores 

resistências mecânicas. A utilização de geopolímeros é uma possível alternative a ser estudada em 

futuros trabalhos. 
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