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OTIMIZAÇÂO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÂO DE Au POR LIXIVIAÇÂO EM
PILHAS - MINA FAZENDA BRASILEIRO-BA
ILTON TRANCOSO

1

RESUMO
Histórico da implantação do projeto pioneiro Fazenda Brasileiro-BA. Adequação do mesmo às condições da mineralogia e geolo
gia especificas da jazida, a climatologia da região e a mão de
obra regional.
Questionamento das máximas de processo tradi cionais. Otimização do método de lixiviação até. a redução de
40% no consumo de NaCN. Desenvolvimento de tecnologia opera cional mais dinãmica, na adsorção, dessorção e eletrólise, visando aumento de produção sem investimentos adicionais. Evolu
ção entre os custos de projeto e os custos atuais de ｰｲｯ､ｵ￣ｾ＠
1

Paulo Abib Engenharia
Chefe do Departamento de Extração - Projeto Ouro Bahia
Serrinhas, Caixa postal 13 - Bahia (48700)
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1. INTRODUÇÂO
Em 1984 a engenharia mineral nacional deu seu primeiro passo
no desenvolvimento da tecnologia de extração de Au por lixiviação
em pilhas, implantando a nível de produção industrial a primeira
planta '' e tratamento e recuperação em minério com ouro fino e dessiminado, inviabilizado pelos processos gravimétricos tradicionais.
Apesar dos conhecimentos acumulados desta tecnologia, que
de 1970 esta sendo aplicada nos EU, Canadá, Africa do Sul e

､･ｾ＠

ａｵｳｴｲｾ＠

lia, o desenvolvimento e a implantação deste projeto teve uma conQ
tação pioneira a nivel nacional, e grande carga de confiança na
｣ｾ＠

pacidade tecnologica da engenharia de processos brasileira.
Se bem que o projeto foi desenvolvido tendo como base, plantas
em operação nos EU, procurou-se estudar e adaptar da melhor maneira
possivel esta tecnologia para a realidade de nosso minério, equipamentos (as instalações são 100% de equipamentos nacionais), clima
e mão de obra regionais.
A meta inicial, de estabelecer os valores de projeto foi
｡ｬ｣ｾ＠

çada ainda na pré-operação com a produção no mês 11/84 de 43,6 Kg
de Au em barras com pureza de 94%.
O projeto foi implantado em seis meses a partir de abril de
1984. Em maio iniciamos a lavra,
pilha
ＨｐｬｾａＩＮ＠

julho a britagem e montagem da

Em setembro iniciamos a lixiviação da

sorção. Em outubro funcionamos a ､･ｾｳｯｲ￣Ｌ＠

Ｑｾ＠

Ｑｾ＠

pilha e a a2

eletrólise e fundimos o

12 lingote.

Inplantado ao custo de $ 2,5 milhÕes o investimento foi amorti
zado em 6 meses.
As dificuldades foram sendo vencidas palmo a palmo, a medida
que a equipe base, formada por três técnicos da Paulo Abib ｅｮｧ･ｨｾ＠
ria, foi consolidando seu esquema de trabalho, a partir da montagem
da planta, seleção e treinamento de pessoal da região (requisitados
entre a juventude das cidades circunvizinhas, a nivel de 12 e 22
grau, sem nenhuma tradição em trabalho industrial) organização de
esquema de trabalho, planilhas de contrÔle etc. Para se chegar a
primeira meta, estabelecer os dados de projeto, os técnicos da
lo Abib, em trabalho de equipe, foram inplantando o processo, a

ｐ｡ｾ＠
ｭｾ＠

dida que se familiarizavam com o mesmo, capitalizando a experiência
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prática das diversas etapas. Os pontos criticas do processo foram
sendo adequados as condiçÕes de trabalho e aos resultados desejados, a começar pela aglomeração seguindo pela mqntagem da pilha
com os problemas de permeabilidade , estabilidade, aspersão etc.
Na adsorção, ｡､･ｱｵｾ＠

o tipo e volume do carvão com a vazão de pro-

jeto. Na dessorção e eletrólise sincronizar os ciclos para não haver retardo no processo, s o lucionando os problemas de deposição de
:netal nos catados e corrosão dos anodos.
Os e sforços despendidos na "posta em marcha" foram
ｲ･｣ｯｭｰｮｳｾ＠

dos quando alcançamos o prazo estabelecido para a pré-operação,
com a planta trabalhando dentro dos valores previstos pelo projeto.
A partir dai os esf o rços se concentraram na otimização do
processo e r e dução de custos. A mineração contribuiu com a racionalização d e análise, após ter feito um estudo geo-estatistico minucioso, passando a conhe cer b e m o comportamento geologico da jazi
da. A otimização do sistema d e aglomeração, aliado a observações e
dados alcançados na primeira pilha contribuiu com a redução no ｣ｯｾ＠
sumo de cal de 10 para 5 Kg por tonelada. A montagem das primeiras
pilhas serviu como laboratório para s e che gar a uma metodologia
pratica, eficiente e de menor custo.
O ataque principal foi dirigido para a redução do consumo de
NaCN no processo de extração, que contribui com aproximadamente
34% do custo da extração e 15% do custo total, conseguindo uma redução de :. 40%.
Passamos a questionar as maximas
ｮｯｲｭ｡ｬ･ｾｴ＠

aplicadas nas

plantas em operação tais comQ; teor elevado de NaCN na solução de
lixiviação do inicio ao fim da me smaJdosagem alta de NaCN na pré2

- de -- 10 1 I h I m •
-cura, taxa de aspersao
A partir destes que stionamentos e de dados e observações levantadas nos prime iros meses de funcionamento, passamos a aplicar
variaveis d e sondagem no proce sso produtivo e paralelamente desenvolve-mos um programa d e ensaios e m coluna d e bancada para confirmar as teses levantadas.
No decorrer do primeiro ano de operação alem da prioridade da
redução do consumo de NaCN, as outras etapas de processo também fg
ram acompanhadas, sendo otimizadas a medida do possivel e das necessidades imediatas. Como novas metas, estamos programando a otimização no sistema de utilização de carvão (adsorção e dessorção)
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e eletrólise.
Um dos pontos inportantes é a adequação do fluxo de solução
lixiviante entre os reservatórios (solução carregada e extinta) e
as pilhas, com relação ao Índice de precipitação pluviometrica da
região.
Se a primeira vista, quando visitamos uma instalação de lixiviação
ｾｭ＠

pilha com recuperação de Au em carvão ativado, sentimos

a simplicidade da instalação e aparentemente a facilidade do controle do processo, podemos estar certos que existe muito a ser estudado, modificado, otimizado e conte stado, pesquisado e desenvolvido.

2. OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO
As metas de otimização

Processo, foram baseadas no desen､ｾ＠

volvimento de dois conceitos básicos:
Redução de custos operacionais e de insumos, mantendo-se uma mesma produtividade.
Desenvolvimento de metodologia operacional visando um melhor rendimento nas instalações e equipamentos, que venha
refletir na recuperação mais efetiva nas diversas etapas
do processo, levando-nos a um aumento de produtividade.
2.1. Mineração.
Para o desenvolvimento da lavra dos primeiros corpos (O a 5m)
o metodo de controle de pré-lavra foi detalhado de modo a se obter
a maior gama de informações passiveis, em virtude da dificuldade
visual de diferenciação das zonas mineralizadas. Este controle ini
cial apurado, deu subsidies a geologia de mina para determinar características diferenciais, facilitando a compreensão do controle
de mineralização.
Os dados acumulados na
Ｑｾ＠

fase foram tratados por técnicas de

geoestatistica para garantir a sua representatividade. Este estudo
propiciou uma reavaliação do programa de amostragem e analises de
teores, com consequente redução de custos. Em consequência o espa-
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çamento entre trincheiras que era inicialmente de 7m passou para
l2,5m, o espaçamento entre canaletas de paredes passou de l,Sm para 2,5m, determinando uma redução substancial no numero de amostras colhidas e consequente diminuição de custos analiticos.
2.2. Aglomeração e pilhas.
A cal adicionada no processo juntamente com o minério classificado, contribui com sua capacidade de cementação, na aglomeração
da fração fina em torno das partículas maiores, e ao mesmo tempo
promove a neutralização da acides do minério, propiciando um menor
consumo de cianeto e de soda durante o processo de lixiviação.
O consumo de cal é diretamente proporcional a porcentagem de
finos (- 100 mesh) contida no minério.
Nos ensaios em coluna de bancada, esta variavel foi estudada
juntamente com a variação da taxa de NaCN. As informações obtidas,
nos autorizaram a reduzir gradativamente a relação de projeto de
10 Kg de cal por tonelada de minério, estimados pelos ensaios de
viabilidade, para 5 Kg/t sem prejuizo de recuperação ou redução da
permeabilidade do leito da pilha.
2.3. Lixiviação.
O processo de lixiviação aplicado nas primeiras pilhas, de acordo com a metodologia convencional adotada para o projeto, previa a adição de NaCN de "make-up" no reservatório de solução extin
ta. O teor era mantido em 0,1%.
Considerando um volume de trabalho, contido no reservatório,
3
de 2.000 m , mantinha-mos uma massa estatica de 2t de NaCN em solu
ção.
Este procedimento apresentava muitos pontos negativos tais
como:
Consumo adicional de cianeto para corrigir o teor "no reser
vatório" por ocasião de chuvas, em função da captação
､ｯｳｾ＠

fluentes das pilhas extintas.
Perda por degradação, em virtude da grande area de exposição.
Risco de segurança, pela manutenção de um elevado volume de
solução cianetada
･ｸｰｯｳｴ｡ｾ＠
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Inpossibilidade de aproveitamento da solução extinta para
lavar pilhas lixiviadas.
Dificuldade de controle do teor nominal de cianeto em
ｶｩｲｴｾ＠

de do volume a ser corrigido.
Todas estas incoveniências foram eliminadas com sensivel reflexo no consumo de cianeto e aumento de flexibilidade operacional
do processo, com a adição de "make-up" de cianero diretamente na
sucção da bomba de lixiviação.
Considerando que a dissolução do ouro em solução cianetada ocorre de acordo com a reação simplificada:
Au + 2 CN-- Au (CN);
temos a relação aproximada de NaCN:Au de 1:3.
A extração do Au está relacionada a cinética da reação e nao
ao excesso de NaCN contido na solução.

·o consumo de cianeto esta diretamente ligado ao grau de substâncias cianicidas contidas no minério, seu grau de acides e ､･ｧｲｾ＠
dação natural.
Estes principias básicos nos levaram a efetuar ensaios de coluna, com a finalidade de estudar o desempenho da curva de recuperação utilizando , solução cianetada com teor de 0,05% na lixiviação.
Conjuntamente estudamos a ação da concentração do NaCN na ｡ｧｬｯｭ･ｲｾ＠
ção do minério com solução cianetada. ｾｳ＠

conclusões obtidas e pos-

teriormente colocadas em pratica no processo produtivo
｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｾ＠

raro plenamente.
A esta redução 'de 50% no teor da solução cianetada foi assoc_i
ada a técnica de lixiviação descontinua com periodo de lixiviação
controlado.
Em função dos resultados obtidos nos ensaios de coluna e no
processo produtivo colocamos as seguintes premissas:
O grau de oxigenação no processo de lixiviação, em função _
da aeração natural do corpo da pilha, e pelo oxigênio ｣｡ｰｴｾ＠
do pela solução na aspersão é suficiente para manter a reatividade necessária entre a molécula de NaCN e o metal.
A dosagem de 5Kg/t de cal é suficiente para promover uma aglomeração eficiente dos finos e a neutralização da acides
em nosso minério.
Taxas elevadas de NaCN na solução de lixiviação não contribuem para aumentar a velocidade de extração, ocasionando em
contra partida um aumento no consumo por degradação natural"
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Taxas elevadas de NaCN na solução de aglomeração (pré-cura)
rião favor e cem um equivalente aumento de recuperação.
2
Reduzindo a velocidade de percolação (l/h/m ) trabalhamos
volumes menores com teore s mais elevados.
Ensaios com 50/l00/200g/t de NaCN na aglomeração mostraram-se
equivalentes. A extração na pré-cura é proporcionada por um contaE
to estatico entre o cianeto contido na umidade de aglomeração, com
as particulas de ouro superficiais aos fragmentos de minério.
ｾ＠

u-

midade de aglomeração (10 a 12%) não é suficiente para promoves um
enxarcamento d o minério e consequente penetração da solução cianetada nas porosidades internas dos fragmentos. A pré-cura com taxa
de ciane tação de SOg/t e 10 a 12% de umidade proporciona uma ･ｸｴｲｾ＠
ção de 40% do metal contido. Assim sendo a lixiviação propriamente
dita passa a ser uma lavagem da pilha com solução contendo cianeto
suficiente para comple mentar a extração do Au restante. O teor de
cianeto na solução lixiviante deve ser diretamente proporcional a
velocidade de percolação (l/h/m 2 ). Com velocidade menores podemos
reduzir conside ravelment e o t e or de cianeto na solução.
O sistema de adição de NaCN diretamente na linha de lixiviação nos permite trabalhar outras pilhas em paralelo, somente com
cianeto residual. Alem da redução do consumo de NaCN, a metodologia aplicada atualmente proporciona uma economia em bombeamento
Ｈｾ＠

nergia - desgaste etc) duplicando a capacidade de lixiviação com a
mesma instalação.
A evolução na recupe ração das pilhas de lixiviação pode ser
ｾ＠

companhada pelos gráficos 1,2,3 e 4.
2.4. Adsorção.
O circuito de adsorção, basicamente foi otimizado em relação
aos estudos des e nvolvidos com os tipos de carvão ativado disponiveis no mercado.
A pré-operação utilizou carvão ativado nacional, de casca de
coco da Bahia, classificado nas malhas 12 X 24. Apesar do bom desempenho quanto a capacidade de carga (alcançamos até ll Kg/t) e
resistência mecânica a degradação em finos, a malha 12 X 24 apresentou o incoveniente de uma taxa de expansão do leito muito
da, somada a facilidade de arraste pelo fluxo da solução em ｰｲｯ｣･ｾ＠

･ｬｶｾ＠
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so, com vazao acima de 30 m3/h. Esta ação limitante do processo
foi resolvida com a instalação de telas de retenção (inox 35 mesh)
no topo das colunas. Com este expediente conseguimos trabalhar com
vazões até 50m 3 /h, 42% acima da vazão de projeto.
O carvão retido pela tela, por sua granulometria muito proxima ocasionava obstruções periodicas da mesma, obrigando a uma fiscalização constante. Optou-se então pela granulometria 6 X 16, que
apesar de perder um pouco em capacidade de carga (menor area de
ｳｾ＠

perficie exposta que o carvão mais fino) ainda se manteve dentro
da faixa exigida no processo, com a vantagem de eliminar o problema de expansão esseciva do leito e arraste das particulas mais finas pelo fluxo. Estudos de bancada com produtos similares de outros fabricantes nos apresentam um quadro favoravel de aplicação
para o carvão nacional no processo de adsorção de Au.
Os produtos aprovados nos testes efetuados apresentam uma capacidade de carga superior a 20 Kg/t com Índice médio de degradação de 30 Kg/dia por St de carvão manuseada em processo.
Estas alterações, somadas aos procedimentos operacionais da
lixiviação, que nos permite trabalhar com uma vazão de processo ｲｾ＠
duzida, porem com teor médio de Au contido mais elevado, propicia
uma menor velocidade do fluxo nas colunas de adsorção com consequente aumento no tempo de contacto da solução com o leito de carvão, mantendo a eficiência da recuperação na adsorção em 90%.
Após os primeiros seis meses de operação começamos a sentir
os efeitos indesejaveis da carbonatação, tanto nas linhas de lixiviação como nas colunas de carvão da adsorção. Alem dos entupimentos nos aspersores, provocados pelos fragmentos das placas
｣｡ｲ｢ｯｮｾ＠

ticas que se desprendem da tubulação, a ação mais prejudicial se
verificou, na obstrução da porosidade dos granulas de carvão, refletindo diretamente na eficiência da adsorção. A partir deste momento tornou-se necessaria a adição de reagente anti-incrustante
(inibidor de precipitação carbonatica).
do cuidado de manter a carbonatação sob controle, ･ｦｴｵｾ＠
ｾｬ･ｭ＠

mos um acompanhamento criterioso do ciclo da massa de carvão em
processo.
Sm função dos teores de Au no fluxo da solução de saida da aQ
sorção estabelecemos a constância dos ciclos de regeneração acida
e termica em niveis mínimos, para evitar excesso de degradação do
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carvao em finos que oco rr e principalmente no processo de regeneração termica.
As transf e rências de carvao carregado do circuito de adsorção
para o circuito de dessorção que e ram processados em bateladas de
300 Kg a cada 24 hs, no ciclo de três dias, passou a ser efetuada

em uma única operação, transferindo 1000 Kg, no final de 72 horas.
Com este procedimento aumentamos o tempo de adsorção do carvão a
s e r transf e rido, em 48 horas, com a vantagem de reduzir em 60% o
dispendio de mão de obra nesta operação, ganhando em eficiência ｰｾ＠
la e liminação de dois períodos d e redução de vazão,necessária para
a transferência do carvão das colunas de adsorção para as torres
de dessorção, e movimentação (contra-corrente) do carvão nas colunas de adsorção.
2.5. Dessorção e Eletrólis e .
A técnica operacional aplicada na adsorção, liberou uma torre
de dessorção pelo período d e 72 horas, anteriormente interditada
p e la deposição das transf e rências parceladas. Esta disponibilidade,
aliada ao aume nto da taxa de Au adsorvido na carga, por sua maior
permanência em adsorção, e alterações na dosagem de soda na solução de d e ssorção nos permitem reduzir o ciclo de 72 para 60 horas,
podendo manter, caso n e cessario, a continuidade da dessorção da
carga extinta, até atingir o nível de exaustão desejado, em
ｰ｡ｲｬｾ＠

lo a nova carga sem atrazar o ciclo.
Est e procedimento nos p e rmitiu manter menores oscilações de
t e or da alimentação da eletrólise sem prejuizo da eficiência de
dessorção, cujos teor e s residuais das cargas extintas continuam na
faixa de 100 g/t.
A eletrólise, at é o momento, sofreu algumas correções de or- ,
dem eletromecanica3, para resolver problemas imediatos, devendo
recer a seguir um acompanhamento mais dirigido de otimização.
2.6. Reavaliação do processo.
Em função dest e esforço de pesquisa e apuração operacional
conseguimos capitalizar:
Maior flexibilidade no circuito de lixiviação .
• Ampliação na capacidade Ｐ ｾ＠
ｬｩｾｶ｡￣ｯ＠

com a instalação ･ｸｩｾ＠

ｭｾ＠

1

li
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tente •
• Racionalização e redução do consumo de cianeto •
• Melhoria na segurança do trabalho no manuseio de cianeto.
• Melhor controle no acompanhamento da recuperação nas pilhas
de lixiviação.
• Maior autonomia sobre a concentração de Au na solução ｣｡ｲｾ＠
gada.
Redução na utilização de bombeamento de lixiviação de 2.000
h para 1.000 h., por pilha (33.000 t).
Aumento de produtividade na adsorção.
Aumento de produtividade na dessorção e eletrólise.
Agilização da produção pela desvinculação de ciclos pré-fixados.
Redução de mão-de-obra nas operações unitarias.
Aumento global de 50% na capacidade produtiva nominal da
planta, sem investimento adicional.
, Redução substancial no custo operacional.

3. Evolução dos Custos Operacionais
Os valores de projeto nos davam um custo médio de$ 11,5/t
Considerando a estimativa de custos levantada para o projeto
como valor base (100%), podemos ver no quadro 1 que a previsão reprogramada para o primeiro ano de operaç ão com base nos valores da
época sofreu um pequeno aumento de 3,5%. Os custos operacionais apesar de nos primeiros meses de operação terem se mantido proximos
ao previsto, a media do lQ ano apresentou uma redução substancial
de 24,7% sobre a previsão.
No terceiro semestre, onde incidiu definitivamente as alterações de processo propostas, tivemos uma redução global de 46,5%
nos custos operacionais, por tonelada de minério tratada.
A maior contribuição deve-se a Extração (com maior participação na redução de NaCN) e Administração (despesas gerais).
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QUADRO DE EVOLUÇÃO DE CUSTOS

PROJETO PREVISJ\0 l Q ANO

lQ SEM.

2Q SEM.

3Q SEM.

MINtRIO
LAVRADO t

200.000 200.000

207.955 81.410*

126.545

101.601

MINtRIO
LIXIVIADO t

200.000 200.000

206.516 106.259

100.257

ll0.295

MINERAÇÂO
BRITAGEM-PILHA

36,8

42,6

36,4

29,6

33,3

27,1

EXTRAÇÂO

·36, 3

38,4

24,1

24,3

23,8

14,8

(CIANETO)

(24,8)

(25,6)

(ll, 3)

(10,8)

(12 ,0)

5,2

3,9

6,3

4,9

5,0

4,8

3,3

23,0

16,2

10,7

12,9

9,2

8,3

100,0

103,5

76,1

81,8

71,1

53,5

MANUTENÇÂO
ADMINISTRAÇÂO
TOTAL

!:'

li
* A complementação desta tonelagem foi custeada pelo investimento
(pré-operação)
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