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A PIROMETALURCIA EM TRATAMENTO DE

MARCELO KÓS SILVEIRA CAMPOS

MIN~RIOS

AUR!FEROS

PIRITOSOS

( 1)

R E S U M O

Certos tipos de mt.nério, devido às suas características mineralógicas e quÍmicas, exigem tratamentos diferentes ó:l convencional
para a prOOução industrial de o.~ro. Ute des rotas
alternativas
existentes é a da Ustulaçào do Minério, como forma de liberar o
anteriormmte inatingÍvel por cianetação. O sisterre utiliza-

OJro

do
H:;,

na Mineração l'brro Velho, em

é canposto

8UII

Planta do 0-leiroz, Nova Lilre,
e, devido aos

!X't' um reator de leito fluidizado,

prcdttos des reações que lá cx:orrem, de

Ullll

unidade de kido Sul-

fÚrico e o.~tra de Tratamento de Efluentes Arsenic:ais.

Oescrevecros

as principais canteteds ticas de projeto, processo e operação desta Planta PircmetalÚl:gica.

A B S T R A C T

We describe the nein characteristics of tbe Pircmetalurgical Gold
Plant CM'Ied by Mineração l'brro Velho, in Nova Lilre, H:;. Mineralogic:al!lrd quemical canpositions imp:>sed Flotation,
arx! Roasting ~tions ' To treot the reaction

O::nc:entration
a Sul-

pr:otb::ts

furic Acid Plant, together witha1 Arsenical Neutralizatioo

unit,

was io::luded in the system.

(1)

Engenheiro QuÍmico - Assistente de Departamento na ~rea de

Pirometalurgia

Mineração Mor.rn Velho s.A.
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1

APRESENTACXO:
Imagine que você, caro leitor, possuisse ( .•• ) uma mina com
teor de 8 g de Au/t e reservas suficientes para que, sem exploração predatória, fossem produzidas Jt/ano de ~tal, por
15 anos no mínimo.
SÓ existe um pequeno incovenienta .•. desde

os anos 30 sua
mina nada produzia, devido à característica refratária do
minério ao tratamento convencion.a l, de cianetação.

,.

Além disso, seu minério quando adicionado à outros, em cir~
cuito tradicional, baixgvt t recuperação, resultando em perdas finais ~~~aiores em valor absoluto do que o ouro contido
na aua fração, devido ao grafi~e existente.
A composição básica do minério seria:
- 8g + 8g Au/t
- 8\ s/t (em pirite)
- 0 . 4\ As (em arsenopirita)
- 0.5\ C (parte grafite, de xistos grafitosos, parte
natos)

carbo-

O ~uro está finamente disseminado na pirite, com
pequena
fração em estado "Livre", liberável por grevimetria.
Este foi o problema enfrentado pela Mineração Morro
S.A., na exploração da Mina de Cuiabá, em Saberá, MG.

Velho

Havjam 2 soluções disponíveis:
1
2

Ustulação
Lid viação sob pressão

trabalha sob
A primeira envolve toda uma tecnologia que
condições severas de corrosão, abrasão e temperatura. Poré~
pode produzi'r sub-produtos valiosos, como o ácido sulfÚrico,
com mercado garantido.
A segunda também envolve tecnologia avançada, porém não produz sub-produtos aproveitáveis, ten~ ainda custos da in-
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vestimento e operaç~o elevados, da mesma ordem, ou maiores,
do que o processo de Ustulação.
A opção tomada, que talvez também fosse a sua, toi a primeira, uma vez que o minério permite concentrações de enxofre,
apÓs flotac;;ão, da ordem de 30 a 35t, ideal
para Ustulação.
Além disto, permite a fab ricação de ácido sulfÚrico,
ítem
importante pera a viabilização do projeto.
Porém , o que exige o processo de Ustulação?
Vamos citar, então, oa pontos mais importantes, para o c aso
em questão:
1

Concentração do enxofre de 8t para 30 - 35t, para permitir queima e produção de ácido sulfúrico.

2

Teores de sólidos na polpa de alimentação, acima de 65t,
de forma a manter a temperatura dos sistema acima daquela
necessária à queima da pirite e do grafite.

3

um reator que tivesse eficiência de queima compatível com
as recuperações de ouro desejadas.

'

Tratamento doa efluentes gasosos e lÍquidos do circuito.
No caso do gás, o principal contaminante seria o S02, e
para o lÍquid~ o arsinio.

5

Tratamento posterior à ustulac;;íio, para adequar o c alcinado produzido à cianetaçio e recuperação do ouro.

Destas necessidades foi projetado o circuito de Cuiabá , que
passamos a descrever adiante .

\.
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1.

O PROCESSO GERAL DE TRATAMENTO
/

O minério Aurífero Piritoso é tratado como
gure 1.

mostra a

fi-

1.1

RECEBIMENTO: o transporte é feito desde
de um teleférico de 16.5 ~m de extensão.

1.2

MOAGEM: Realizada em moinhos de bolas,
com controle de
granulometrie em hidrociclones. Capacidade
do sistema
1.500t minério/dia.

1.3

Conjuntos de mesas estáticas e vibr~
Neste ponto é' retirado aproximadamente
20\
do
ouro total produzido.
MESAS

a Mina por me i o

GRAVIM~TRICAS:

tória~.

1.4

FLOTAÇXO: o processo consiste no enriquecimento, na fase
flotada, de pirite (+ arsenopirite) e do grafite, formando-se então o concentrado, destinado à ustulação.
Devido às características do minério da
Mina de Cuiabá,
ocorre também o enriquecimento em ouro, já que este minerio possui mais de 95\ d·o ouro as·s ociado
à pi ri ta e grafite.
Na flotação tem sido conseguidas recuperações de 96\
ouro, 98\ em enxofre e aproximadamente 23\ em massa.

em

1. ·5

ESPESSAMENTO E FILTRAÇXO: Estes etapas
visam
também
adequar o concentrado da flotaçio à posterior
ustuleção.
O produto final destas operações é uma polpa com densidede variando entre 2.10 a 2.2~, com teores de sÓlidos de
70 a 74\.

1.6

USTULAÇAO: Esta etapa, obviamente, é razão · do presente
trabalho, devendo ser detalhada ·nos capítulos
seguintes .
Por hora, besta dizer que o enxofre, arsénio
e
grafite
são queimados, "abrindo" a matriz do minério, permitindo o
ataque do ouro pelo cianeto de sódio, na etapa de lixiviação adiante.
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1.7

ESPESSAMENTO E PRt-TRATAMENTO DE CALCINADOS: O calcinado
produzido na Ustulàçio deve ser adequeado às etapas de
extraçio subsequentes.
Proceda-se inicialmente a um espessamento,
passandose o teor de sólidos da polpa de 8\ para
eproxt.adamente
60\ (densidade- 1.65). Neste espessamento ainda retira-se a maior parte do arsênio solúvel pelo "Overflow" do tU'
passador.
A etapa seguinte é a de "pré-lime" aerado do material ade11..
sedo, passando-se o pH de 2,0 para 10.5,
precipitando-se assim os metais pesados sob forma
de hidróxidos, o
arsênio sob forma de arsenato de cálcio e principalmente
colocando-se o pH na faixa de maior estabilidade para a
solução de cianeto de sódio lixiviante.

1.8

LIXIVIAÇlO DE CALCINADOS I: Com a adição do cianeto de
sódio em pachucas aeradas, consegue-se a solu'bilizaç.iio de
86 a 90\ do ouro presente, Todo material
é enviado entio a filtros rotativos separando-se o filtrado para preci_
pitação com zinco metáiico, a o "cake"
para
posterior
recianetaçio.
A precipitação e filtração dos sólidos
responsável por 70\ do ouro produzido.

1.9

resultantes

é

LIXIVIAÇlO DE CALCINADOS II E ADSORÇlO EM CARVlO ATIVADO:
A solubilização na 1• fase é levada até
aproximadamente
94\ na 2• lixiviação. O ouro então é retido
nos
poros
do carvão ativado, em tanques de CIP (Car'bon
in
Pulp).
Posterior operação de eluição à quente retira o ouro adsorvido, passando este novamente'• solução.
UID processo
de eletrólise deposita o ouro desta 2•
solubilização,
que corresponda aos restantes 10\ da produção.
O rejeito sÓlido é enviado [l!lrs uma barragem de deposição.Ao final do processamento, uma recuperação global
dor de 94\ é atualmente conseguida.

ao re-
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2.

2. 1

DESCRICAO DO

PROC~SSO

PIROMETALCBGICO

A

Planta PirometalÚrgica compÕe-se basicamente

-

Ustulador em leito fluidizado;
Un idade de lavagem e condicionamento de gases;
Un idade de Acido SulfÚrico de dÚpla absorção;
Unidade de espessamento e condicionamento de calcinados;
Unidade de tratamento de efluentes araenicais.
CARACT~R1STICAS O~

doa sisteaes:

PROJETO E PROCESSO DO USTULADOR:

da Figure 1
Como pOde ser observado
t.á no centro do processo de tratamento
Cuiabá.

a .ustulaçio esdo mineiio de

Devido às características operacionais
do ustulador, este deter111ina as principais varíaveis de processo do circuito:
- Concentrado alimentado

teor de enxofre
teor de sólidos
granulometria
{
densidade sólido seco

- Gás produzido

' de so 2
{ temperatura

- Ca lcinado

Observe a Figura 2,

Relação re 3o 4 /Fe 2o 3
granulo111etria
As 2o3 solubilizado
pH do efluente
\ Fes e grafite não reagidos
2

!

para conhecer o ustulador em questão.
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As principais reaçõas que ocorrem no ustulador aio:
Calor da Reação (Kcal/Kg)
3Fes2 + 80 2
(2) 4Fe 3o4 + 02

(1)

6502

+

6Fa 2o3
(3.) 6FeAsS + 14,5 02 - 6502
(4)

c

+

02

ll'e304

- 1567.9
119.8

+

3Aa 2o3 + 2Pa3o4

co2

- 1245.7
- 7837.6

Como podemos observar, todas as reações aio exotérmica s
(produzem calor) a Portanto, devemos ter formas da controla de temperatura. Existem algumas:
- Diluição da polpa alimentada:
- Geração de vapor no leito.
Todas as duas opções axiga111 ajuste "fino", consistindo de
dosagem de água à entrada do ustulador .
Embora o calor gerado possa ser aproveitado para produção
de energia elétrica em turbos-geradores, ou para movimentação de máquinas, este c ircu ito exige maiores investimentos ·•' é operacionalmente maia complexo.
Devido a estes
inconvenientes, optou-se por diluir a polpa e trabalhar
com ustulaçio aads baixa temperatura .
um ustulador da leito fluidizado se caracteriza por uma
elevada homogeneidade no meio reacional, o que garante
produtos e condições operacionais muito estáveis. O leito
fluidiz a::lo promove também o Íntimo contacto entre os reagentes, o que permita eficiências de reaçio da or<2am de
95\ para a queima da pirite e de 93\ pera a queima do
carvão (felizmente, nas condições de trabalho impostas, a
ersenopirita só é 50\ ustulada!).
Em contrapartide, as exigências da qualidade da alilllantaçio (teores de enxofre e sólidos na polpa, e distribuição
granulométrica) dava111 ser rigidamente controladas, eob pena de
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virem 'a paralisar totalmente a fluidização
no' leito.

e

as reações

o projeto de um reator de leito fluidizado

depende básicam.ente de fatores fÍsicos de alimentação e do calcinado
(distribuição granulométrica, densidade dos sÓlidos, cara~
ter!eticas de decriptação ou de sinterização) da composição quÍmica da alimentação e da temperatura de trabalho
no leito.
Um leito fluidizado deve processar eficientemente o mate rial alimentado, e ainda manter sempre uma massa em seu i!!.
terior que·permita paradas e partidas. O sistema opera em
função das características das reações químicas que fixario as vazões de polpa, calcinado e do
gás
produzido.

UJM• vez definidu as condições de reaçio, a distribuição
granulométrica e a densidade dos sólidos da alimentação e
do calcinado fixarão as velocidades limites
de
mínima
fluidizaçio e de máxima elutriaçio . Estas velocidades e
outros parâmetros secun.dários definirão as dimensões do
ustulador, e dos ciclones.
No caso da Mineração Morro Velho o minério está mais fino
do que o previsto, trazendo como consequência uma menor
massa estática, e um maior arraste de partículas para os
ciclones e sistema de lavagem. A consequência mais importante é que a menor mâssa no leito, embora signifique menor perda de carga no ustulador, consumindo menor potência
do soprador. reduz o tempo útil •para paradas e exige maiores temperaturas para partiãas. O arraste maior não traz
maiores consequências em si.
Nossa unidade pode suportar paradas de 24 a 30
hs, e
partir novamente,sem dificuldades, já que o leito se mantém intacto, e com calor suficiente para
reiniciar as
rea;ões. Baixando-se de 590"C j,j se faz necessário reaquecimento do ustulador, até a temperatura que indique a
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quantidade de calor exigida para evaporar a água da polpa alimentada e dar ignição à .pirita.
A correta operação do ustulador é altamente dependente de
controle de temperatura e vazão do ar de fluidização .
A
instrumentação associada a estes controles deve ser preeis~ e robusta, para garantir a operacionabilidade da planta .
2.2

CARACTER!STICAS OE PROJETO E PROCESSO DAS
ACIDO SULF0RICO E TRATAMENTO OE EFLUENTES.

UNIDADES

DE

Da uetulação do eon_centra'd o piritoso são obtidos dois subprodutos, altamente poluentes, que portanto, devem ser tr~
tados. No gás produzido da queima da pirite
produz-se
so 2 e As 2o 3 (volatizado). O so 2 é destinado à
fabricação de ácido sulfÚrico, sendo portento, um efluente nobre. Já o As 2o 3 deve ser atacado com FeS04,
produzindo
FeAso
·• então depositado em valas prÓprias.
4
2.2.1

UNIDADE DE LAVAGEM DE GASES: Está localizada logo
o limite de bateria do ustulador .

apÓs

Esta unidade de a tina:..s e a:
(a) Recolher o s s ólidos passantes pelos
Ustula<!or;

ciclones

do

(b) Retirar os traços de so 3 da corrente gasosa;
para
(e) Reduzir a temperatura do gás de 550°C
como forma de l i mi ta r o teor de água na entrada da
unidade de Acido SulfÚrico .
Foi adotada uma filosofia simples para a Unidade de
Lavagem de Gases, com intuito de reduzir custos de
equipamentos, e simplificar a operação
da
área.
A idéia básica é a de lavar os gases e.m um circuito
semifechado, sem preocupação em se recuperar o calor
das reações na us tulaç ão. Dispõe-se para tal de
2 torres para umidificação e lavagem
respectiva-

1
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. .nta, a doie precipitadores . aletroatáticos
úmidos
colocados em eéria, ao final do circuito.
o resultado é normalmente um gáe limpo, bento
de pÓ e
4( O, Sg/Nm•).
gotícula• de água ácida (Índices
O correto funciona~nanto das ta unidade é de fundamen
tal importância para a continuidade operacional da
Piromatalurgia, uma vez que a Planta de Acido SulfÚrico é tremendamente influenciada pela qualidade
do gáa influe~te. Mal operada a
lavagem
reduz-•• a campanha operacional da unidade de ácido se
reduz, quer por rápida elevação na perda
de carga
do reator, quer por redução na vida
Útil doe equipementoe.

..

Em noeao caso a correta regulagem e ajustes noa precipitadores eletrostáticos noe permite período• da
operação de quase dois anos, aem maioree problemas.
2.2.2

UNIDADE DE ACIDO SULF~RICO:

No conjunto da Planta do Queiroz como um todo, a unidade
da Acido SulfÚrico é aquela que chama mais atenção ao
~btico, devido às noções incompletas quanto aos seus
riacoe a características gerais. Porém, sob o ponto de
vista operacional e ambiental é um doa pontos da tecnologia mais conaolidada e de procaeeo
maie
definido.
As raaçõee na Unidade de Acido SulfÚrico eio:
Calor da Raaçio

so2

+

.1 o2

so3

+ H

2

2

o

so 3

- 367.0

H so
2 4

- 410.1

(~cal/~g)

Também as reaçõae aio exotérmicas, porém todo o calor
da primeira é utilizado para o prÓprio equilÍbrio térmico da unidade, e o segundo é jogado
em uma torre
da resfriamento, sendo descartado para
a
atiDOefera .
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A planta em quea~io foi dimensionada para produzir 360t
de ácido/dia, recebendo 42000 Nn'/h de gáa, com 8' de
enxofre. Já conaeguimoa operar eatévelmente , • por per{odoa prolongadoa com capacidades entre 50 a 108' da
da projeto. Em plantas da ácido aulfúrico nio é lncomum serem conseguida• capacidades acima da 110,, porém,
· é muito pouco comum operações eatéveia, a sem grandaa
desvios, COIII capacidade abaixo da 75\ do valor de projeto.
Moaaoa números d' eficiência da conversão da so
para
2
so3 , que implicam em produção a baixas amisaõaa, aio da
ordem de 99.80,, o que é muito bom, conaiderando-ae plan
tas metalúrgica• ou baaa enxofre elementar.
Por aer uma unidade da elevado {ndica da
agraaaividada
aos aquipamantoa, por corrosão a temperatura exige rigor operacional a da manutenção, para coneaguirmos os
resultados asparadoa.
A amiaaio, pala cha~iné, doa gases do procaaao poda variar muito caso •• relaxa na operação doa aiatemaa da
conversão a absorção. t de fundamental
importância a
disciplina técnica por parte da equipa de trabalho da
unidade.
2.2.3

UNIDADE DE TRATAMENTO DE !FLUENTES:
O circuito CUiabé gera atualmanta, em média, 800 ~g da
arsênio/dia, raaultado da uatulação da areanopirita. P~
ralalamante davam aar neutralizados outros
componentes
poluentes do circuito, principalmente ácidoa diluidoa
a cianato.
Para tratamento do erainio foi projetado
que empregava doia processos em séria:

um

circuito

\
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1• etapa:

"High-Lime"

Consistia em elevar o pH do efluente bruto com 200 ppm
de AS de 2.0 até 11.0-11.5, através da adição de cal
em pachucas eeradas e precipitando o Arsênio sob forma
de ersenato de cálcio ca 3 (Jis04l2 esulfato sob forma de
gesso (Caso .2H 0).
4
2
Estes precipitados eram decantados
depois filtrados e depositados em
entanto, ainda havia algo da ordem
lÚvel, e o exigido parl!l de s carte é
;

21 etapa:

em um espessador e
vala especial.
No
de 8 ppm de AS sode no máxiroo 0 . 2ppm.

"Polimento''

Consistia no trataroento do overflow do espessador com
sulfato ferroso (Feso . 7H ol e ácido
sulfúrico,
até
4
2
pH 6,0-7.5 ! em tanques aerados. Conseguiam-se
então
os níveis desejados.
Porém este
gens:

desvanta-

processo possuis as seguintes

1. Era de mais difícil controle, devido à etapa
de
rebaixaroento de pH no polimento
que era
crítica,
por .r essolubilizar arsenato de cálcio.
2. Gerava uma maior massa de sÓlidos
3. Enviava sólidos do polimento para a
jeito a ser recuperada no futuro.

para

as

v a las.

barragem de re-

4. Era 30\ mais caro do que o processo atual.
Devido a estes problemas, e acelerado pela quebra do
espessaêlor da unida1e, passou-se a
utilizar
sulfato
ferroso desde o início do tratamento, com a adição de
cal até' pH 7 .o. Após reparado, o espessador foi colocado no final do circuito, obtendo-se
então um efluente limpo, isento de sÓlidos.
Conseguiu-se paralelamente melhorJa nos Índices de emis·
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são que caíram de 0,15 ppm para 0 .08ppm com redução de
30' dos custos do tratamento.
A outra vantagem adicional e muito importante é o da
elevada estabilidade do arsenato f~rrico obtido (FeAs0 4 )
constatada em testes na Mineração Morro Velho,
o que
torna este .rejeito adequado à deposição
aberta.
Como dificuldade, tanto do l e coa~o do 22 processo, enfrentamos a séria tendência incrustrante do gesso formado no processo, que ob~trui calhas, linhas e tanques de
aeração . Esta CaFacterística do tratamento foi reduzida,
poréa~, obriga a limpesas constantes e demoradas em quase
todos os pontos do circuito.
3•

BARRAGENS DE REJEITOS:

Além das unidades de ácido sulfúrico e de tratamento de
efluentes, existem na área do Queiroz barragens de deposição de rejeitas:
3.1 Barragem de calcinados.

3.3 Barragem de rejeitas antigos .
3.4 Barragem de rejeitas novos e de Flotaçio.
que os efluentes
Estas áreas são controladas da forma
perâmetros
da
lÍquidos do QueiToz estejam dentro dos
legislação ambiental vigente.

.
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TAB~

1:

PRINCIPAIS PARAMETROS DA PIROMETALURGIA

DADOS

VI\LOR

UNIDADE
PROJETO

RF.AL

1. USTULAÇXO
Teor de llnlCOfre alim.
Teor de araênio alim.
Teor de cartono alim.

31.5
1
1
75
16.4

30.5
1.5
2.5

vazão polpa l!éxi1111

'
'
'
'ton/h

vazão polpa míni1111
vazão ~ ar máximll
Vazão de ar míni1111

ton/h
Nm'/h
Nm 3 /h

1Wiplratura leito
Mana estética
a:m.rsio &ucofn

ton

10.0
28.341
17.307
750
86
96
97
40

9.0
29.000
14.500
710
60
95.5
93
40

150
0.20
l.S
7.0
5/1

200
0.08
2.0
7.0
3. 5/1

Teor de IIÓlidos alim.

,

Conversão

CarlXlno

Cl:lnvereào Arsênio

•c

'
'
'

"

17.5

2. EFLUENTES
Teor de araênio alim.
Teor de arsinio efl.

PI alinntaÇào
Pf•Í&t

Rel.açio !"e/TIS

ppm
ppm

-

-

Média 87/88 .
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Figura 1:
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