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RESU>'O: 

Os autores descrevem os recentes desenvolv:i.mcntos tecnológicos para 
aproveitéUrcnto de minério:; de ouro de baL'<o t eor através da rota 
"Carbon-In-Leaching", can ênfase na eluição e regeneração do carvão . 
No trabalho são discutidas as influências da.s principais variáveis 
nas etapas <lc prê-líxíviação, "carbon-in-leaching" e, lavagem clorí 
drica, eluição com solução cáustica de cianeto e regeneração do car 
vão en fomo 1·otativo. .'\presentam-se os fluxogranus de p rocesso e o 
balanço de massas" do projeto (1e l.l!l'il Unícl.:tdc Industrial para tratan-en 
to da fração larr.as de um minério ar.:llisando 1, 3 g r,u/t de lama s. Õ 
Prujeto foi estabelecido para une capacidade naninal de 71 t/h, admi 
tindo-se l.l!l<l recuperação global de 94%. 

SUi·M'IRY 

'lhe objective of this paper is to describc the mst recent 
technological developrents in the golà recovcry process of 10\·! grade 
ores. 'lbe paper focused the CJL pr=essing wi th special emphasis on 
the carbon clu tion und r egencrat ion. Along the paper, it will be 
discussed the main factors afft,ctilvJ thc stages of cyanide of prc -
leaching, "CIL" and hydroclori.c acid washing, caustic solution of 
cyanide elution and also, thc carbon regeneration ln an electrical 
rotated kiln. The flCM shcet and JTUSS balances of an industrial uni t 
design to treat 71 t/h of a sl i me fraction containing 1,3 g Av /t 
with an overall efficiency of 94% is also presented. 

(1) Supervisor !l.etalúrgico - ftineração t\ouo Velho S.A. 
(2) COOrdenador de Processo - NATfüN - Consultaria e Projetes S.A. 
(3) Engenheiro de Prucesso - NATIDl - Con!;ultoria e Projetos S.A. 



870. 

1. INTROOUCAO 

Recursos minerais contendo baixos teores de ouro tem sido, nos 

últimos anos, objeto de estudos visando alternativas tecnológicas 

que viabilizem os seus aproveitamentos. 

Dentre alqumas rotas tecnológicas para o tratamento de grandes 

depósitos de rejeitos de antigas minerações,reservas de baixo teor 

e frações finas de minério contendo alguns valores de ouro tem-se 

destacado o processo "carbon-in-leaching - CIL - que é ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｲｩｺｾ＠

do por solubilizar e absorver o ouro em carvões num mesmo estágio. 

Esta alternativa permite a redução de investimento pela menor 

tancagem e eliminação completa da etapa de filtragem. 

Neste âmbito a Mineração Morro Velho S.A. vem desenvolvendo es 

tudos e, em 1987, após otimização de todo o processo, elaborou e! 

tudo de viabilidade para expansão da atual capacidade de 25.000 tpm 

de planta de Jacobina que opera com gravimetriaelixiviação ｣ｯｮｶ･ｾ＠

cional para 75.000 tpm, aproveitando o circuito existente e ｩｮｴｲｾ＠

duzindo a rota carbon-in-leaching para o tratamento da fração la 

mas dos rejeitas da gravimetria. 

Esta expansão, denominada Projeto João Belo, cujas engenharias 

básica e detalhqmento foramconclu!das em 1988 pela NATRON S.A. tem 

o diagrama de blocos das operações unitárias apresentado na Fig.01: 

sendo que as etapas de CIL, Eluição e Regeneração serão comentadas 

neste trabalho. 

2. ROTA TECNOLOGICA 

2.1. CONSIOERACOES GERAIS 

A rota tecnológica - CIL - foi selecionada para a expansão de 

Jacobina - Projeto João Belo - MMV - BA,na etapa do tratamento das 

lamas provenientes dos rejeitas da gravimetria, tendo em vista não 

só a fina granulometria que dificulta a etapa de filtraçãoe ｡ｱｵ｡ｾ＠
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tidaclp d e materi<:1 c (71 t/h), ma s pr incipalmente o b aixo teor de o u 

ro nesta s lamas (1,33 g/t). 

Esta rota engloba as etapas de Pri-Lixiviaçao, " Carbon-In

Leaching" , Eluição e Rc gene raçãc do Carvão, sendo que a ｳｯｬｵ￣ｯｾ＠

luída contendo os valores de ouro é enviada para a precipitação 

conforme já apresentado na Figura 01 - Diagrama de Blocos. 

2.2. CARACTERIZAÇÂO DA ALIMENTAÇÂO DO CIL 

2.2.1 . Mineralógica, Físi c a e Química 

quartzo 

sul fetos 

95% 

1% 

Au" 1,38 g/t 

dens1dade " 2,6 t/m' 

micas 2'1. 

outros 2% 

2.2.2. Granulometria 

A) Lamas 

MALHAS 100 

% PASSANTE 100 

B) Carvão 

!oiALHAS 6 

% PASSANTE 100 

150 200 

99,5 8911 

8 10 

80 90 

2.3. PRt-LIXIVIAÇAO E CA RBON -IN-LEACHING 

2. 3.1. Condiç6es Operacionais 

325 

63,4 

12 

10 

400 

59,3 

16" 

0,6 

nQ de tanques na pré-lixi viaç ão 04 (tipo pachuca) 

nQ de tanques na "carbon-in-lcaching n 06 (agitação me cãnica) 

- tempo total de residência 10 horas 

concentração de sólidos 40't 
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- concentração de carvão na polpa 

9 relação cianeto/minério 

-relação Ca(OH) 2 /minério 

- pH de polpa 

- vazão de sólidos (b.S) 

- vazão de carvão (b.s) 

- carga no carvão 

- Rendimento 

2.3.2. Descrição do Processo 

20 g/1 

0,4 kg/t 

0,5 kg/t 

10 - 11 

71 t/h (24h/d) 

1 t/h (3h/d) 

0,71 kg Au/t carvão 

94% 

Ref. : Figura 02 Fluxograma de Processo 

A polpa de minério,contendo 40% de sólidos,proveniente de ｴ｡ｾ＠

que pulmão alimenta 4 tanques, tipo pachuca, dispostos em série • 

Nestes tanques a polpa é submetida a uma pré-lixiviacão , na 

presença de ar, com adição de cianeto de sódio e cal para controle 

do pH na faixa de 10- 11. 

Na etapa, sem a presença do carvão, atinge-se uma pré-solub! 

lização do ouro na faixa de 80%. 

Após a lixiviação preliminar a polpa passa por seis tanques , 

mecanicamente agitados instalados em série, apresentando a polpa 

40% de sólidos e contendo 20 g/1 de carvão ativo que absorvem o ou 

ro solubilizado. 

Os tanques são dotados de peneirasinter-estágios com telas de 

0,6 mm, permitindo a passagem da polpa e retendo o carvão ｣｡ｲｲ･ｧｾ＠

do. 

A polpa esgotada é descarregada numa peneira linear com tela 

de 0,5 mm e, após amostragem é bombeada para a barragem de reje! 

toa. 

A finalidade desta peneira é recuperar algumas partículas de 

carvão que porventura tenham degradado e não foram retiradas nas 
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peneiras inter-estágios dos tanques de CIL. Estas partículas de 

carvão, quando existentes, são coletadas e encaminhadas para a Fun 

dição, por apresentarem ouro contido. 

A movimentação do carvão, num sistema de contra-corrente, é ｾ＠

fetuada por bombas centrífugas com rotor recuado. 

A polpa contendo carvão carregado é transferida do primeiro 

tanque do CIL, através de bomba, para a etapa de eluição diariamen 

te durante 3 horas continuas (3 t/d de carvão carregado). 

2.4. LAVAGEM ACIDA E ELUIÇÂO DO CARVAO 

2.4.1. Condições Operacionais 

As condições operacionais das etapas de lavagem ácida e elu! 

ção do carvão carregado encontram-se resumidas na Tabela ＰＱＭｓ･ｱｵ￩ｾ＠

cia de Operações. 

2.4.2. Descrição do Processo 

Ref.: Figura 03 Fluxograma de Processo 

O carvão carregado com ouro, bombeado do primeiro tanque do 

"carbon-in-leaching", alimenta uma peneira vibratória horizontal 

com tela 0,8 x 13 mm para a separação do carvão da polpa. 

A fração passante na peneira retorna aos tanques de carbon -

in-leaching e o carvão gravita para elutriador onde é lavado com ｾ＠

gitação para remover resíduos de polpa. 

Do elutriador o carvão é transportado para um tanque pulmão e 

deste para a coluna de lavagem ácida (8,3 m' de volume útil). 

Após a drenagem da água da coluna é injetada uma solução de á 

cido clorídrico (3%), pré-aquecido e uma temperatura de 709C,com o 

intuito de remover as impurezas presentes (Ca,Mg e outros) na su 

perfície dos grãos de carvão que dificultam a etapa de eluição do 

ouro. 

A solução clorídrica diluída permanece em contacto com o car 
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vão durante o per!odo de 1,5 horas, suficientes para a eliminação 

das impurezas contidas nos carvões. 

Após este periodo, a solução de ácido gasto é deslocada da ｣ｾ＠

luna por meio da adição de água abrandada, sendo esta operação re! 

lizada à temperatura ambiente. 

Uma etapa opcional do ciclo é a neutralização do ácido ｲ･ｳｩ､ｾ＠

•1 através da lavagem com solução a 0,1, de soda cáustica. 

O carvão carregado, após a lavagem, é transferido para a ｣ｯｬｾ＠

na de eluição (volume útil de 8, 6 m• I por meio de água de alta pre! 

são (áqua de transporte) injetada no topo da coluna, e em sequida, 

a coluna é drenada. 

Posteriormente é injetada uma solução contendo 1% de NaOH e 

3% de NaCN, a uma temperatura de 1209C, por meio de bomba de ､･ｳｬｾ＠

camento positivo. 

O tempo de contactação da solução com o carvão é de1,5horas, 

ocorrendo o deslocamento do ouro carregado no carvão para a fase ! 

quosa, após este intervalo é injetada água abrandada, a uma ｴ･ｭｰｾ＠

ratura de 1209C, para a completa eluição da coluna. O eluato, com 

volume total de 51 m' por dia, analisando 41 ppm de ouro é ｴｲ｡ｮｳｦｾ＠

rido para a precipitação. 

o carvão é transportado para a etapa de regeneração. 

o controle dos ciclos de lavagem ácida e eluição do 

carregado é realizado por microproces s adores (PLC) • 

2.5. REGENERACAO DO CARVAO 

2.5.1. Condições Operacionais 

carvão 

As condições operacionais da etapa de regeneração são as s! 

quintes: 

- vazão de carvão (b.s) 

- umidade inicial 

120 kg/h 

50% 
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- temperatura de regeneração 7009C 

- tempo total 25 minutos 

- consumo de energia 2600 kwh/t carvão 

- Temperatura de resfriamento 2009C 

• 2.5.2. Descrição do Processo 

Ref.: Figura 03 Fluxograma de Processo 

O carvão esgotado é retirado da coluna de eluição por meio de 

água de transporte injetada no topo da coluna e transferido para um 

tanque de estocagem de carv ão eluído. 

O carvão é regenerado em forno rotativo, sendo alimentado por 

válvula rotativa e desaguador de parafuso. 

O forno é aquecido por resistências elétricas para garantir a 

temperatura de regeneração na ordem de 7009C. Antes da descarga o 

carvão é resfriado a aproximadamente 2009C por meio de um soprador. 

O carvão é descarregado em tanque de apagamento onde é trans 

formado em uma polpa pela adição contínua de água. Esta polpa é· 

transferida par a a peneira de carvão regenerado por meio de bombas 

c.entrífugas de rotor recuado e depois estocado. 

A polpa de carvão novo (Make-up) é preparada em um tanque com 

agitador e posteriormente transferida por gravidade para o tanque 

de estocagem de carvão novo. 

O carvão é transferido dos tanques de estocagem para o sistema 

MCIL" por meio de um vaso de transferência que usa água sob pressão 

para transporte. 

3. CONCLUS0ES E COMENTÂRIOS_ 

A utilização da rota tecnológica "CIL" para o tratamento da 

fração lamas do rejeito gravimétrico viabilizou técnica e economica 

ｾ･ｮｴ･＠ o Projeto João Belo. 

O processo estabelecido indicou na etapa a recuperação de 94% 

J 
í. 
!! 
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dos valores de ouro contidos na fração lamas, cujo balanço de mas 

sas resumido encontra-se na Tabela 02. 

Finalmente, dentre alguns aspectos tecnológicos que foram ･ｾ＠

pregados no Projeto, objetivando garantir a operacionalidade ､ｯｳｩｾ＠

tema, melhores rendimentos, menores perdas de carvão e controle de 

processo destacam-se: 

A utilização de peneiras inter-estágios nos tanques de "carbon-

in-leaching" dispondo de agitadores (Figura 04). 

A transferência do carvão em contra-corrente nos tanques por 

meio de bombas com retores recuados. 

A utilização de peneira linear para recuperação de carvão ､･ｧｲｾ＠

dado, na salda da polpa esgotada. 

O carvão carregado ser submetido a uma lavagem ácida com 

ção clor!drica em coluna (Figura 05) • 

solu 

Eluição do carvão por solução cáustica de cianeto a uma ｴ ･ｭ＿ ･ｲｾ＠

tura de 1209C e pressão de 4 kg/cm• em coluna de aço inoxidável (Fl 

gura 06). 

Controle do sistema ser realizado por microprocessador (PLC). 
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'l'ABELA 01 

SEOUeNCIA DE OPERAÇÕES 

ETAPAS DURAÇÃO VAZÃO VOLUME 
(H) 

(VL/H) * 'l'O?ift1* 

1 - Lava9em Acida 

Transf. de carvão 0,50 

Drenagem da água 0,50 

Lavagem ácida 0,33 1,65 0,50 

Conta to 1,50 

Neutralização 0,67 1,50 1,00 

Lavagem com água 1,0 1,50 1,50 

Total 4,5 3,05 

2 - Eluição 

Transf. do carvão 1,0 

Pré-aquecimento 1,33 1,50 2,00 

Tratamento NaOII/NaCN 0,50 1,50 0,75 

Conta to 1,50 

Eluição e/água abrandada 2,67 1,5 4,00 

Resfriamento da coluna 1,00 1,5 1,50 

Transf. do carvão p/estoc.0,50 

Total 8,5 8,25 

* VL - Volume do Leito. 
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TABELA 02 

BALANÇO OE MASSAS 

ROTA - CIL t/d m'/d AU Au DAu 
ppm kg/d (%) 

Lamas (b.s) 1.704 - 1,33 2,27 100 

Carvão (b.s) 3 

Rejeitos (b.s) 1.704 - 0,08 0,14 6 

Carvão p/Fundição 0,08 - 625 0,05 2,2 

carvão p/Eluição 2,92 - 7;1.0 2,08 91,8 

Eluato - 51 40,8 2,08 91,8 

Carvão Esgotado 2,92 
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FIGURA 01 - DIAGRAMA OE BLOCOS 
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LAVAGEM ÁCIDA ELUIÇÀO 

FIGURA 03- ELUIÇÃO E 

REGENERAÇÃO DO CARVÃO 
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em 1 !100 

DETALHE l 

STRAINER 

MATERIAL : HASTELLOY 

COLUNA EM AÇO CARBONO 
EMBORRACHADA 

FIGURA 04· COLUNA DE LAVAGEM ÁCIDA 
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