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DESENVOLVIMENTOS TECNOL6GICOS PARA MELHORAMENTO DO PROCESSO DE 
RECUPERAÇÃO DE OURO 

RESUMO 

CYNTHIA MARIA DE LEMOS GUENAGA 1 

JOÃO DE BRITO 2 

A recuperação económica de ouro de minérios de baixo teor, as
sociados a substâncias deletérias ao processo convencional de 
lixiviação, bem como a necessidade de métodos alternativos de 
menor custo operacional, tem motivado-o desenvolvimento de no
vos processos e equipamentos, que serão provavelmente utiliza
dos nos futuros projetas industriais. 

Várias inovações tecnológicas relacionadas com a otimização do 
processo quimico de cianetação do ouro, com as metodologias 
construtivas e operacionais no sistema de lixiviação, e com os 
projetas de equipamentos, têm sido alcançadas. 

Este trabalho apresenta e discute alguns aspectos básicos rela 
cionados com a extração de ouro pela técnica de lixiviação em 
pilha, com as alternativas de recuperação do elemento de solu
ções alcalinas de cianeto e tratamento de efluentes. 

1 Engenheira Quimica; Paulo Abib Engenharia S.A. 
2 Quimico, M.Sc; S.A. Hidrometalurgia da Quimbrasil - Quimica 

Industrial Bràsileira S.A. 
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1. INTRODUÇÃO 

A técnica de lixiviação de minérios de ouro em pilha {"HEAP 

LEACHING") tem, nesta última década, se estabelecido mundialmente 

como um método eficiente de recuperação de ouro em minérios intem 

perizados. Esta técnica tornou-se uma alternativa conveniente p~ 

ra a extração de metais de pequenos depósitos superficiais e, es 

pecialmente de grandes depósitos com baixo teor de ouro dissemina 

do. Em comparação com o processo convencional agitado, a somató 

ria dos custos de investi.mento e de operação é menor, o t?eriodo 

de pré-operação é mais curto e, finalmente, as operaçoes são mais 

controláveis em termos de contaminação ambiental {l). O grande in 

teresse na aplicação desta técnica de processamento tem estimula

do algumas pesquisas tecnológicas tanto na área de desenvolvimen-

to de processo, projetas de equipamentos e metodologia de opera -

çoes. 

O presente trabalho apresenta algumas inovações e idéias que vêm 

sendo implementadas com a finalidade de melhorar a eficiência do 

processo. 

2. EXTRAÇÃO DO OURO 

Um dos aspectos fundamentais, ou, talvez o mais importante na ex 

tração de ouro pelo processo "HEAP LEACHING" é a permeabilidade 

da pilha. A permeabilidade de uma pilha está relacionada com as 

características intrínsicas de porosidade, com a área de prepara-

ção e alimentação do minério, com o projeto e metodologia de pr~ 

paraçao da pilha e, finalmente, com a técnica de distribuição da 

solução lixiviante no topo desta. 

Sabe-se hoje, que o sucesso da aplicação do processo "HEAP 

LEACHING" depende do grau de exposição do minério à solução lixi-

. { 2 ) d . . - i b- . d v1ante. De acordo com DeMULL , 01s cr1ter os as1cos evem ser 
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satisfeitos: al A permeabilidade da pilha tem que ser uniforme em 

relação a solução percolante; b) A solução lixiviante deve ser uni 

formemente distribuida na superficie da pilha. Quando estes crit~

rios não são sistematicamente seguidos, alguns problemas são obser 

vados tais como: a) A formação de poças na superficie da pilha; b) 

Formação de canais no interior da pilha com percolaç ão prefere nc! 

al e o aparecimento de escoamentos laterais. 

A preparação da amostra inicia-se com ~ operação de fragmentação e 

classificação do minério. O projeto de britagem e classificação d~ 

ve ser elaborado com a finalidade de garantir uma distribuição gr~ 

nulométrica constante e a menor quantidade de finos possível. Tod~ 

via, a escolha da granulometria adequada não tem sido uma tarefa 

muito fácil devido aos problemas de representatividade na amostra

gem dos jazimentos para atenàer as diferentes escalas (laboratório, 

piloto e industrial) . O procedimento comum é o de estudar o compoE 

tamento da amostra diante de diferentes niveis de cominuição como 

por exemplo: -1"; -3/4" e -1/ 2". 

As amostras são britadas, homogeneizadas e caracterizadas atrav~s 

de curvas de distribuição granulom~tricas e análise quimica de o~ 

ro por fração. Após os ensaios de lixiviação os residuos tamb~m 

sao amostrados e caracterizados. A Figura 1 e a Tabela 1 apresen -

tam o esquema de um circuito de britagem e os dados de caracteriza 

ção de algumas amostras, respectivamente. 

Após a definição dos dados básicos de cominuição do min~rio, e stu 

da-se quando necessário, as possibilidades de aglomeração das paE 

ticulas finas. Esta t~cnica reduz as chances de segregação destas 

durante a construção da pilha e possibilita a pr~-cianetação da ~ 

mostra (cura) quando se utiliza como aditivo ligante água, cal e 

solução de cianeto de sódio. A adição da solução de cianeto na fa 
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se de aglomeração tem apresentado resultados satisfatórios tanto 

em relação ao aumento da taxa inicial de extração do elemento, co 

mo em relação ao consumo global de cianeto. 

' A aglomeração das partículas finas é auxiliada pela presença de 

cimento ou cal, misturados no minério britado. O hidróxido de cál 

c io, apesar de não ser considerado um ligante tão eficiente quanto 

o cimento, tem sido mais utilizado, principalmente po r inserir na 

amostra uma alcalinidade protetora. 

A Figura 2 apresenta curvas e dados comparativos de duas pilhas 1~ 

xiviadas com e sem ~ré-cura em Fazenda Brasileiro-Araci, BA. Essa 

planta de lixiviação em pilha pertence a CVRD - Companhia Vale do 

Rio Doce e foi projetada e é operada pela Paulo Abib Engenharia 

S.A. 

Sobre a metodologia de construção da pilha, as inovações tecnológ~ 

cas tem sido alcançadas nas próprias plantas industriais. Investi

ga-se atualmente métodos de construção de pilhas que garantem uma 

permeabilidade homogénea do material, evitando-se, sempre, as con 

dições de compactação. A técnica de formação de pilhas em duas eta 

pas tem apresentado resultados aceitáveis. A primeira etapa consi~ 

te na elevação da pilha a uma altura entre 3 a 4 metros através do 

sistema de ponta de aterro, com caminhões basculantes descarrega~ 

do o material e avançando com a pilha conforme a Figura 3. 

A segunda fase de montagem consiste na sobre-elevação da pilha por 

mais 2 ou 3 metros com um tratar esteira conforme a Figura 4. 

A combinação desta técnica de preparaçao de pilhas com a . ' 
técnica 

de aglomeração do minério com cianeto tem aumentado expressivame~ 

te o desempenho das plantas comerciais. 

A distribuição da solução lixiviante na superfície da pilha e a ve 

locidade de percolação desta solução no interior da mesma sao 
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considerados dois parâmetros chaves para o bom desempenho da técni 

ca "HEAP LEACHING". 

Quanto a técnica de distribuição da solução o principal desenvolv! 

mento ocorreu nos projetos de aspersores, que permitem a distribu! 

ção do líquido na forma de gotículas com dimensões adequadas e ta 

xas de percolação controláveis. Um tipo de aspersor muito interes 

sante é o "Senninger Wobbler" (Figura 5), desenvolvido nos E.U.A., 

que possue um sistema de regulagem de pressão individual. 

Em relação a velocidade de percolação de solução lixiviante aos es 

tudos estão sendo conduzidos através do entendimento dos fenômenos 

físico-químicos que ocorrem no interior da pilha antes e durante a 

lixi viação. 

A Figura 6, apresentada no trabalho de "SCHLITT"()), mostra a elas 

sificação daS' regiões que ocorrem no interior da pilha numa oper~ 

ção de lixiviaçãp. 

Considera-se que 60% do espaço é ocupado pela própria rocha sôlida 

que geralmente contém 2 a 4% de espaços vazios ou poros, gerados 

durante a fragmentação e manipulação da rocha. A presença dos p~ 

ros é extremamente importante devido ao aumento da área específica 

ex~osta, e consequentemente, tornando o ouro mais acessível à solu 

ção lixiviante. A porcentagem restante, cerca de 40% é representa 

da pelos espaços vazios, ~reenchidos com ar ou água e aparecem du 

rante a montagem das pilhas. Contudo, devido a menor energia inte~ 

facial água/rocha do que ar/rocha, durante as condições de percol~ 

ção todos os espaços vazios e poros serão preenchidos com a solu 

çao. Os espaços vazios preenchidos com água representam a área on 

de a percolação ocorre com fluidez enquanto que nos espaços do in 

terior das rochas (poros) a percolação é controlada pelo processo 

de difusão. Exceto nas condiçóes de inundação da pilha, a compet! 
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ção entre o ar e a água para oéupar os espaços vazios é independe~ 

te da velocidade de percolação, mas controlada ~fetivamente pelo 

tamanho das partículas. Baseado na teoria da capilaridade e expe -

riincias em colunas "SCHLITT" conclui que as partículas de minirio 

devem ser maiores que 48 malhas para possibilitarem a presença no 

interior da pilha, de espaços vazios com ar e, também, permitir o 

ingresso de ar no interior da mesma. Este aspecto na extração do 

ouro i muito importante uma vez que o ar (oxigénio) participa da 

reação de. dissolução do elemento. Ainda, através de suas experiê~ 

cias, o mesmo pesquisador verificou que a velocidade de percolação 

no interior da pilha é independente da taxa de percolação aplicada 

na superfície da pilha e que existe, para cada minério, uma taxa 

de percolação máxima efetiva que pode ser utilizada sem causar cur 

to circuitos através dos espaços vazios ou canais preferenciais. 

Esta taxa de percolação efetiva será limitada pela permeabilidade 

mínima do sistema. 

3. TECNOLOGIA DE RECUPERAÇÃO DE OURO 

A recuperação de ouro de soluções alcalinas de cianeto tem 

realizada ou pela adsorção do elemento em carvão ativado ou 

sido 

pelo 

processo de cementação com zinco. Entretanto, outras alternativas 

estão sendo desenvolvidas tais como: resinas de troca iônica, ex 

tração por solventes e eletrodeposição direta. 

O processo de adsorção baseia-se na capacidade adsortlva do carvao 

ativado em relação a uma sirie de substâncias orgânicas e alguns 

complexos metálicos, inclusive o cianeto áurico. Mesmo consideran 

do-se, que este processo é, hoje, o mais empregado, por ser de fá 

cil aplicação e menor custo, ele apresenta vários problemas ainda 

a serem resolvidos, tais como: estabelecimento de cri téri.os para 

a escolha do carvão, otimização das condições de melhor seletivida 
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de, melhor eficiência nos processos de regeneração e reativação. 

Alguns modelos cinéticas tem sido sugeridos para simular a adsor -

ção do ouro em carvão ativo, dentre eles pode-se destacar o mode 

lo publicado por Van DEVENTER( 4 ), que considera a isoterma de 

Freundlich como a mais adequada para predizer o equilíbrio de ad 

sorção do ouro. 

Neste modelo os parâmetros cinéticas são estimados a partir de ex 

perimentos de laboratório ("batch"), e são utilizados para a form.!:!_ 

lação dos critérios de seleção, levando-se em conta as proprieda -

des químicas e físicas do carvão. Ainda, com relação a este modelo, 

a partícula de carvão foi subdividida em duas regiÕes (Figura 7) 

uma região considerada de rápida adsorção, ou região de macroporos 

e, outra região de microporos onde a cinética de adsorção é muito 

lenta. A proporção destas duas regiÕes, para um tipo específico de 

carvão, depende .da matéria-prima de origem e das condições de f a 

bricação do carvão. 

Como já é sabido a adsorção em carvão ativado não é seletiva, e vã 

rias outras substâncias orgânicas e inorgânicas também são recupe-

radas, como é mostrado pelos resultados da Tabela 2. Os principais 

parâmetros que interferem e influenciam a adsorção do ouro no car 

- (5) vao foram estudadas por POTTER . 

Neste trabalho são destacados como principais interferentes: cobre, 

prata, ferro, tiocianato, cianeto livre, os adsorventes naturais e 

a formação de "scale". A Tabela 3 apresentada no trabalho 

HOSKING( 3 ) indica as principais fontes de envenamento do carvão 

d e 

~ 

tivo e sugere alguma~ soluções para diminu i r os efeitos de desativa 

ção do carvao. 

Alguns estudos sobre a regeneração química e a reativação térmica 

- f . (7) . - ~ . do carvao oram real~zados por URBANIC . A reat~vaçao term~ca do 
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carvao foi investigada usando-se uma análise fatorial para determ~ 

nar os efeitos de temperatura do forno, tempo de residência e uso 

de vapor suplementar. A regeneração química foi investigada atra 

vés de estudos comparativos com ácido clorídri c o e ácido nítrico . 

Os resultados mostraram que o carvão jamais vol~a a sua atividade 

original. Concluiram também, que a reatividade té r mica deve ser 

realizada entre 600 e 700°C, e que temperaturas mais elevadas au 

mentam as perdas de carvão. A utilizaçã o de uma atmosfera de vapor 

durante a reativação térmica é muito importante para diminuir a 

temperatura e o tempo requeridos. 

A substituição do carvão ativado por r e sinas de troca iónica, na 

recuperação de ouro de solução de cianeto, apresenta algumas vant~ 

. t (8 ) A . l" d . t d l t' gens 1mpor antes . res1na a em e ser um roca or se e 1vo a 

presenta melhor resistência física e facilidade d e regeneração. O 

circuito necessário para a aplicação da resina como mostra a Fig~ 

ra 8 é o mesmo utilizado na adsorção e m carvao ativado, sem a ne 

cessidade de utilização de e nerg i a térmica e pressão na etapa de 

dessorção. As limitações na uti l ização de r es inas es tão relaciona 

das com a baixa densidade do trocador e com a s di fi culdade s de ~ 

luição. Algumas resinas especiais tem s ido desenvo l vidas na tenta 

tiva de suprimir essas limitações. 

A recuperação de ouro a partir de soluções a l c alina s de cianeto 

por extração por solventes, tem sido es tudada por a lguns pesquis~ 

doresl 9 l. A Figura 9 apresenta um flu xog rama conceitual para a 

recuperaçao do ouro em um conjunto de misturadore s-decantadores. 

Alguns trabalhos indicam como agente extrata nte aminas secundárias 

e como agente modificador TBP. A extraç~o é reali zdda na f aixa de 

pH entre 9,0 e 10,0, através da s e guinte reação: 

R2NH + H+ + Au (CN) ;~[RNH;J [Au (CN) ;] 
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A re-extração do ouro é feita por uma solução alcalina de hidróxi 

do de sódio 0,1 a 0,5%, apresentando como grande vantagem a eleva 

da seletividade do processo. 

A eletrodeposição aireta (D.E.W.) do ouro a partir de soluções di 

luídas representa uma tecnologia emergente e tem sido sugerida p~ 

ra as novas plantas comerciais(lO). A Figura 10 ilustra, esquemat! 

camente, um circuito de recuperação de ouro por D.E.W. para 

ções alcalinas de cianeto contendo de 1 a 10 ppm de ouro. 

4. TRATAMENTO DE EFLUENTES 

solu 

O tratamento de efluentes cianetados de uma usina de beneficiamen 

to de minério de ouro por processo de lixiviação em pilha, normal 

mente é realizado pela oxidação do cianeto por hipoclorito de só 

dio ou hipoclorito de cálcio. Pesquisadores da Sociedade de Produ 

tos Químicos Ugine Kuhlmann(ll) defendem o uso do hipoclorito de 

sódio juntamente ·com o peróxido de hidrogénio para a oxidação do 

cianeto. 

O processo desenvolvido permite a eliminação rápida do reagente em 

qualquer que seja sua concentração, sem acerto do pH inicial ou 

final e com custo de tratamento mais baixo. O cianeto é oxidado a 

cianato através do oxigénio molecular formado segundo a reação 

abaixo, com poder oxidante muito superior ao do oxigénio normal 

ou do peróxido de hidrogénio ou do hipoclorito de sódio quando 

aplicados separadamente. 

1/2 H2o2 + 1/ 2 NaClO- l/2 NaCl + 1 / 2 H2o + ~ 

+ ~+ CN-- CNO 

1/2 H
2
o

2 
+ 1/2 NaClO + CN---- CNO-+ l/2 NaCl + l/2 H

2
0 

A reação é de fácil controle permitindo regulagem automática de 

introdução dos reagentes. 
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TABELA 1 

DADOS DE DISTRIBUIÇÃO GRANULOM~TRICA E TEOR POR FAIXA DE 

MIN~RIO DE OURO BRITADO A -1" E -1/2" 

o -1" -1/2" 

% Peso Teor de % Peso Teor de 

Au (g/t) Au (g/t) 

- 1" + 1/2" 28,4 3,20 

- l / 2" + 1/4" 26,4 4,80 44,04 3,97 

- 1/4" + 
6 * 13,2 3,97 18,14 3,14 

6 + 10 # 8,4 4,06 6,82 2,17 

- 10 + 28 # 6,2 3,95 9,10 2,97 

28 + 48 # 4,2 3,24 5,90 3,28 

48 +100 # 6,6 3,36 7,70 3,29 

-100 +200 * 3,0 2,67 4,30 3,11 

-200 * 3,6 7,33 4,00 8,30 

Total Calculado 100,0 3,99 100,00 3,69 

Total Dosado - 3,80 - 3,80 
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TABELA 2 

COMPOSIÇÃO QU!MICA DE UM CARVÃO ANTES E APÚS ADSORÇÃO 

DE UMA SOLUÇÃO CARREGADA EM OURO, PRODUZ!DA NA 

LIXIVIAÇÃO DE UM CONCENTRADO DE FLOTAÇÃO 

Ele mento Antes da Adsorção Depois da Adsorção 

Teor (ppm) Teor (ppm) 

Au 0,1 2.968,0 

Ag 1, 2 558,0 

Cu 73,0 332,0 

Pb 11 , 5 59,8 

Zn 16,0 286,0 

Fe 3.700,0 10.300,0 

Mn 68,4 119,0 

C o 29,3 32,4 

Ni 3,1 99,8 

Al 1.700,0 4.500,0 

S i 11.400,0 15.500,0 



N 

"' .... 

Contaminante 

CaC0 3 

Mg(OH)
2 

Si02 

Fe(CN))-
6 Fe 2o

3 

CuCN 

Orgânicos 

TABELA 3 

FONTES E PROCEDIMENTOS PARA MINIMIZAR A INCRUSTRAÇÃO NO CARVÃO ATIVADO 

Fonte 

Cal 

Água 

Minério 

Água 

Cal 

Minério 

Água 

Minério 

Água 

Minéri J 

Ar Comprimido 

Lubrificação 

Vegetação 

Minimizado 
por 

Redução do pH 

Reposição da Cal 

Redução do pH 

Tratamento da Água 

Troca da Cal 

Redução do pH 

Tratamento d a Água 

ou da LixÍvia 

CN > 250 g / t 

pH > 10 

Filtrar o Ar 

Comprimido 

Adsorção em Carvão 

antes da Cianetação 

Reativado 
por 

Lavagem Ácida 

Lavagem Ácida 

Ativação em Forno 

Lavagem Ácida 

à Quente 

Lav agem Ácida 

ou Eluição 

Solvente 

Eluição 

Ativação em Forno 
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/ ACIUO 

FIGUR.4 3 

/ ACIUO 

FIGURA 4 

FIGUR.4 6 • CL.4SSIFIC.4ÇÃO D.4S REGIOES 
OUE OCORREM NO INTERIOI'I DA 
PILHA - ROCHA SÓLIDA ( .... ),POROS((), 
ESPAÇ()t VAZIOS 'PREENCHIDOS COM 
.4GU.4 (V~), ESPAÇOS VAZ lOS PREENCHIDOS 
POR AR (Vgl· 

FIGURA :5 ASPERSOR 
SENNI NGER " WOBBLER " 

....... 
FIGURA 7 REPRESf:NT.4ÇÃo CONCEITU AL 
DA ESTRUTURA POROSA DO CARVlO ATIVADO 
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