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~ntro do plano à? expansão da produção à? ouro da Conpanhia Vale do Rio !XJ 
ce, através da Gerência de Expansão da Produção/GITEW, a hoje Superintenden 
cia de !>-letais Nobres e Outros Minerais, elaborou em Noverrbro à? 1988, um 
plano à? mineração a céu aberto para operação de uma unidad? experirrental 
à? lixiviação em pilhas, d?nominado Projeto Riadlo dos Madlados, a iniciar
se em Novenbro à? 1989, e uma segunda etapa constando à? unidade industrial 
com pré-operação prevista para o mês de Janeiro de 1990. 
~corridos cerca de 2 l/2 anos de inplantação, os resultados obtidos e aqui 
apresentados, evidenciam a eficiência desta rota de processo bem CO!lD as rre 
lhorias introduzidas, refletem o que ainda se pode inplementar neste vasto 
carrpo da hidrometalurgia. O propé)sito deste trabalho, além de fornecer núrre 
ros que confrontem o obtido com o esperado, ousa relevar a eficácia desta 
rota de processo dlarnando a atenção principalmente para bs benefícios que 
nossa experiência em mui to contribuiria para novos projetas e enpreendirren
tos desta natureza. 

GOW EXTRACTION PLANT BY HEAP LEAOUNG 

In expansion plan of "Conpanhia Vale do Rio !Xloe" gold production, through 
i ts production expansion rnanagerrent/GITE\V', the "Superintendência de M2tais 
Nobres e Outros Minerais" elaborated on NoventJer 1988 an open pit plan to 
operate an experimental heap leadüng unit, called "Riadlo dos Machados" 
project, supposed to start up on Noverrt:Jer 1989 and a second stage consis
ting of industrial unit, with pre-start up dated for January 1990. 
After around 2 1/2 years sinoe i ts inplantation, the resul ts obtained and 
presented here, shCJ.ol the efficiency of this process while the irnprovements 
introduced reflect what still can be developed in this hydrometallurgy fi
eld. The purpose of this work, besides giving numbers that confront those 
obtained wi th the expected, points to the efficacy of this process way 
calling attention rnainly to the benefi te that our experienoe could contri
bute to new projects and enterprises in this area. 

1~partarrento de Mineração Riadlo dos Machados/Conpanhia Vale do Rio !XJoe 
Fazenda Ouro Fino, S/N, Riadlo dos Mac-.hados-MG, Brasil; CEP 39.528. 
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IN~RODUÇÃO 

Atualruente a t ecnolog i a de extraç~o d e metais por lixivi! 

çao em pilha tem sido ma is des e nvo lvida do que nas duas Glt~ 

mas décadas , embor a os seus princípios tanto quanto outros me 

todo s de ex traç ã o de o ure por cianetaç~o tenham uma l o nga his 

tõria. Entreta nto , o maio r impulso verificado foi nos Gltimos 

dez anos , quando definitivame nte s e sedimentou a metodo logi a 

para a extração de metal de minérios oxidados. Ficou comprova

da sua efici~nci a para o tratamento de metais preciosos o riun 

dos de pequenos e médios depósi t os . Comparando-se com a tecno 

logia convencional de cominuiç~o, esta a lte rnativa de processo 

apresen ta muitas vantage ns. Em geral, e stas vantagens inc luem 

si mpl i c idade , baixo cus to de c api t al para investimento e oper! 

cional , curto tempo de partida e me nor agres são a o meio ambie~ 

te. A maior d e svan tagem, ainda comparando-se com outr a r o ta de 

processo ex trat i vo seria ligad a à recuperação q ue é inferior à 

ver i ficada com a utilização de cominuição, por exemplo. 

Com a implantação do Pro jeto Ouro d e Riacho dos Machados, 

impleme nt a ndo o s e gundo projeto da CVRD cuja rota de e xtração 

adotada foi por lixiviação em pilhas, prete nde -se apresentar ~ 

ma visã o em d e talhes da impl a nt aç ã o de novas técnicas a í reali 

zadas, dados do start-up de pré-operação e operação, bem como, 

otimizações introduzidas a partir de experiências adquiridas 

na prática des te processo ao longo dos Gltimos anos. 

A mina de Riacho dos Machados está localizada na região 

nor te do Estado de Minas Gerais sendo a distância entre Belo 

Horizonte, Mon tes Claros à mina de 440 Km e 142 Km re spectiva

mente. 

CARACTERIZAÇÃO DA JAZIDA 

Geologia / Mineralização 

As rochas da região situam-se no contexto geológico de 

faixa móvel Araçuai e podem ser encontradas as seguintes unida 

des litolÓgicas da base para o topo: embasamento granito gnái~ 

sico e gnáisses migmáticos, com inserções de sequências bási-
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cas metamor fi sadas no fácei s xisto-verde e anfibolito; seque~ 

cia metamórfica Riacho dos Mach ados (parag na i sscs e xistos -

verdes), g rupo Macaúbas (meta-are n i t os , xistos, quartz itos , 

conglomerados e filitos; rochas intrus ivas (granit5ides) ; co

bertura indiferenciada detrito-l a t e rítica . Na área do projeto 

foi identifica da a seguinte sequênci a litolÕgica: gnai s ses 

leucocrático s, a nfibolitos band a dos/fo li ados, mica/xi sto (b i~ 

tita-quartzo-feldspato-sericita - xisto) , q uart zo musco vita xi~ 

to (produto de a lteraç~o hidrotermal nas zonas de cisalhame n

to dos mica-xisto) , e granito intrusivo . 

A mineralizaç~o aurífera o riginou- se a pa rtir de a lte r a 

çao hidrotermal po tãssica em zo n a de cisalhamento, afe t ando , 

principalme nte , o biotita-xisto-quartzo-feldspático. O cisa

lhamento compreende uma faixa alongada na direção NNE- SSW, o n 

de são encc ntrados os maiores teores de ouro. 

As reservas, ,conhecidas até o p r esente, totalizam 3 , 8 m.!:_ 

lhÕes de toneladas de minério, com teor médio de 2,34 gAu/t , 

representa ndo em 8,9t de metal (1). 

HISTORICO E PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO 

Os trabalhos de prospecção que levaram à descober t a de 

jazida de ouro foram iniciados e m 1978 pela CVRD atr avés da 

Docegeo, em consequência de reconhecimentos regionais em amb.!:_ 

entes geológicos favoráveis à ocorrência de metais bás icos e 

ouro no norte do estado. 

As campanhas exploratórias, levaram à delimitação em 

1985 / 86, de cinco faixas mineralizadas, uma das quai s repre

senta hoje a jazida de ouro da Fazenda Ouro Fino no município 

de Riacho dos Machados. Em abril de 1988 a Docegeo apresentou 

um relatório preliminar de avaliação de reservas do minério 

superficial da área em questão. 

As pesquisas geológicas para determinação da continuid~ 

de dos corpos de minério em profundidade continuam sendo re~ 

lizaàas, bem como a delimitação da extensão lateral das zonas 

mineralizadas conhecidas atualmente. 

A Gerência de Expansão da Produção (GITEW) da Superinte~ 

dência de Metais Nobres e Outros Minerais (SUMEN), elaborou 

em ncvembro de 1988, um plano de mineração a céu aberto para l 



Densidade ma t erial solto 

Fator de empolamento 

Altura dos bancos na cava 

Talude de corte 

Largura dos ace ssos 

Grade máximo 

Britagem 

Aglcmerante 

Umid ade de aglomeração 

Do sagem so lução de NaC N 

Relação cimen t o/cal 

1,50 t oneladas ;m 3 

60% 

Srn 

3:2 (56°09 ') 

lO rn 

10 % 

Cal/cimento (4 + 10) Kg/t 

12 % 

100 g/t ( 33%-) 

1,75 
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Com a opçao feita pela CVRD, em operaçao contratada tanto 

para l av ra como para a britagern, o dimensionamento dos equip~ 

mento s para estas duas unidades f o i considerado corno escopo de 

proposta l evando-se em consideração o tipo de material a ser 

trat ado , movimentaç ão e granulornetria. Para tal, definiu-se 

que nas propostas dever-se-ia consta r os equipamentos compatí

veis corno: pá carregadeira sobre pneus, caminhÕes basculantes 

convencionais, tratores de esteira, motoniveladoras, caminhão 

pipa, compressor portátil, carreta de perfuração, caminhão ta~ 

que, rnarteletes pneumáticos e instalação móvel ou semi-móvel 

de britagern com 3 estágios de redução, com capacidade para 50 

mil toneladas / mês, granulometria de top-size 400 mm e material 

cominuido a menos 12,5 mm. 

O regime operacional definido foi de: 

Fator de projeto 1,2 

Dias / mes 

Horas/dia 

Rendimento 

Horas efetivas/ mês 

Capacidade nominal 

25 

lO 

95% 

237,5 

50.000 toneladas/mês. 
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operaçao de uma unidade industrial, com a pré-operação previ~ 

ta para setembro de 1990. 

Estudos do Projeto 

Com o intuito de se avaliar os principais parâmetros op~ 

racionais a serem empregados nas fases experimental e indus

trial, foram levantados vários e comparativos ensaios de colu 

na, realizados em campo pela Paulo Abib Engenharia, empresa 

contratada para a elaboração do projeto, e pelo Centro de Pes 

quisas, Sudes/CVRD, a nivel laboratorial. 

Os resultados mais significativos, em ambos estudos, sao 

apresentados nas tabelas I e II e foram referência na própria 

concepção do projeto bem como no auxilio ~ parametrização das 

reservas. 

Com o suporte levantado pelos parâmetros estudados nes 

tes ensaies, que permitiram a caracterização e detalhamento 

da jazida em termos litológicos definiu-se as etapas de im 

plantação, sendo a primeira denominada fase piloto ou exper~ 

mental e a segunda fase industrial. 

Parâmetros e Critérios Básicos 

A metodologia aplicada no projeto foi de lavra em cava a 

céu aberto, instalação semi-móvel de britagem, transportado-

res de correia, fixos e móveis, para a montagem de pilhas por 

meio de stacker em giro axial e recuo, aspersão de solução s~ 

bre as pilhas por meio de gotejadores, neutralização pela me~ 

ma via e finalmente remoção para área préviamente estudada e 

deposição dos rejeitas dentro dos mais atuais critérios de es 

tabilização de taludes. 

Os dados básicos inicialmente definidos sao a seguir ~ 

presentados por área: 

Mina 

Massa a ser extraida 

Tipo de material 

Densidade in sito 

600.000 toneladas/ano 

rocha imtemperizada 

2,5 toneladas/m 
3 

J 
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ENSAIO RELAÇÃO UMIDADE Au (g/t) PERCOLAÇÃO 

No. CIM/CAL % ALIM REJ. 1/h/m 2 

09 4 + 4 17 5,35 0,67 11,3 
12 8 + 4 17 5,47 0,37 12,6 
15 10 + 4 14 4,20 0,54 11,0 
14 14 + o 14 4,55 0,48 10,8 
23 20 + 4 14 4,80 0,68 7,8 
20 6 + 4 15 3,32 0,05 10 ,6 

T A B E L A I I 

ENSAIO RELAÇÃO UMIDADE Au (g/t) PERCOLAÇÃO 

No. CIM/CAL % ALIM. 1/h/m
2 

01 04 + 03 12 2,95 8,8 
02 04 + 03 12 2,95 7,8 
03 04 + 05 12 2,95 9,1 
04 04 + lO 12 2,95 8,1 
05 04 + 03 12 2,95 9' 4 
06 04 + 05 12 2,95 7,4 
07 04 + 10 12 2,95 6,9 

RECUPE- CONSUMO 

RAÇÃO % NaCN g/t 

87,6 451 
92,5 44 3 
88,4 622 
84,9 483 
85,0 450 
98,5 670 

EXTRAÇÃO CONSUMO 

% NaCN g/ t 

76,7 303 
88,0 204 
87,1 256 
85,1 454 
89,5 162 
87,6 126 
87,6 14 3 

CICLO 

hs. 

546 
579 
599 
810 
718 
537 

CICLO 

hs. 

216 
288 
336 
528 
216 
216 
312 

GRANULOM. 

1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 

GRANULOM. 

-111 
-1 /2 
-1/2 
-1/2 
-1/4 
-1 /4 
-1 /4 

IV 
lJ1 
-.J 
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Montagem e lixivia ç a o de pilha s 

Sobre ma nt a s de PVC (1 , 2 mm), com õ. r oa suficiente pa r a a 

montagem de 1 4 p ilhas de 24.000 t / c a d a , po r interm~dio de 09 

transportadore s de correia m6ve i s de 25 m, 16 transportadores 

de correi a s e mi-m6veis de 35 m, obe dece ndo a técnica de g iro 

axial de 180° em recuo com decliv idad e de 3% no sentido l o ng! 

tudinal e de 1 % no sent ido tra nsversa l, 

dos para esta etapa foram: 

densidade do minério empilhado 

ângulo d e r e po uso 

altura das pilha s 

tonel agem das p ilhas 

dissolução do me tal 

taxa de perco l ação 

concen tração de cianeto 

na solução lixiviante 

pH da solução li xiviante 

ciclo comple to 

rendimento 

os critérios 

3 
l, 4 5 t / m 

38° 

6 m 

variáve l 

70% 

10 l/h/m2 

0,08 % 

10,5 

120 di as 

100 % 

defi n i 

Para coleta de solução foram con s truidos 3 reserva t 6 rios 

com capacidade .de 5. 000 m
3

, e considerando a taxa de prec ip! 

tação pluviomé trica de 940 mm/ano, o ptou- se pela construç ão 

de um dique de segurança, como garantia a total fle xibilida d e 

operacional e a proteção ao meio ambiente . 

No inicio do projeto apenas 2 poços de méd i a profund i da

de for a m executados e à medida que nossa demanda por água br~ 

ta foi crescendo , novos poços foram l ocados e perfurados, t~ 

talizando-se atua lmente a sete com d i sponibi lidade de cerc a 
3/ 3/ -de 45 m h para uma demanda mensal de 25 m h. Apos o segundo 

ano de operação, com o gradativo a umento na escala de prod~ 

çào, para contenção dos finos ef luentes dos dep6sitos de r~ 

jeitos de estéril da mina e do bota-fora das pilhas ~xauridas 

foi construída uma barragem de rejeitos a jusante do pro j eto . 

O sobrenadante é naturalmente recirculado no processo minimi

zando o impacto ambiental. 
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO/HIDROMETALURGIA 

As operaçoes d e bene fi c iame nto envolvidas na Usina de 

Ria cho do s Mach ado s iniciam-se c om p ilha s conte ndo at~ 50.000 

t onel adas de min ~r io sendo as pe rgidas por uma soluç~o alca li 

na de c iane t o de s 6dio bo mbead a a part ir de um r eservatóri o 

c on tendo solução e xtinta . A s ol ução percola a pilha a partir 

d e se u t opo até a ba se , q ue se e ncon tra impe rmeabiliz a da a tra 

vê s d e manta de PVC 1,2 mm . A so luç~o rica~ coletada e m ca na 

l et as q u e s ao também imp e rmeabilizadas, s eg uem at~ um reserva 

t 6r i o de onde são bombeadas para as colunas c o ntendo carvão ~ 

tivado . 

O ciclo tot a l d e um a p il ha , envolve ndo ii xiviação , lava 

g em com â g ua, neutralizaç ão e r e moção dura cerca d e 120 dias 

e a r ec uperação média do metal contido situa-se em 85 %. Ap6s 

exa ust ão a pilha ~ r e movida o u a ltea da, existindo no projeto 

t ~cnicas para ambas a s al ternativas. 

Até agosto de 1 99 0, o ca rv~o a tivado carregado e m ouro, 

f o i t ransporta do para a min a d e Faze nda Bras ileiro , na Bahia, 

ond e er am r e a liz adas as etapas de de ssorç~o, eletrólise e fu~ 

di ç ão d e ouro. O carv~o a pós r e generação química e térmica e

r a novamente tran s por tado pa ra Riacho do s Machados. 

A partir de agosto de 1990, com a inauguração da segunda 

etapa, o carv ão ativado carregado em ouro, das colunas de ad

sorç~o, é transferido para a dessorção, que consiste na pass~ 

gem pelo carvão de soluç~o câustica de cianeto de sÓdio, aqu~ 

cido à 95°, extraindo o metal contido e em seguida eletrodep~ 
sitando-o nos catados das c~lulas eletrolíticas. A solução~ 

pós deixar as células é rebombeada através do carvão, 

do-se o ciclo que durará at~ 72 horas (2). 

fechan 

Finalmente, o carvão descarregado segue para as etapas 

de lavagem ácida, neutralização e reativação térmica, sendo a 

seguir reutilizado nas colunas de adsorção enquanto os cato 

dos (lã de aço) das células sofrem digestão ácida e posterio~ 

mente a lama é fundida e o metal liquido (bullion doré) vaza

do em lingoteiras apropriadas. A capacidade de produção men

sal da usina ~ de 75 Kg de ouro (2). 
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Os dados bás i cos do pro j e to para hid rome talurgia foram de 

finidos como: 

- Adsorção e m coluna de carvao 
- . - 2 taxa volumetr~ca por area de coluna 25 GPM/pe 

granulometria do carvão 6 x 16 ma lhas 
dispersão do leito carvão n a coluna 30% 
área livre da coluna 61 cm 
núme ro de estágios de adsorção 5 
recupe ração na adsorção 98% 
sentido do fluxo ''up flow" 
carga de ouro no carvão carregado 4.000 g/ t 
relação altura/diâmetro da coluna 2 ,0 
desni ve l en tre as colunas 0 ,80 m 
cons umo de carvão 40 g / t 
pH 10 ,5 
transferênc i a de carvão 1042 Kg/dia 
adsorção por estágio 58% 
densidade apa rente do carvão 0,45 t /m 3 

Dess~rção/e l e tr6li se/lavagem ácida e r egeneração têrm~ ca do 
carvao 

r egime de tra balho para e lui ção 

solução para dessorção 

sentido do fluxo na coluna 
relação altura/diâmetro d a co luna 
expansão do leito d e carvão 
temperatura de eluiç ão 
pres são d~ trabalho 
vazão de solução do e letrólito 
densidade do eletrólito 
número de células operaciona~s 
tipo de célula eletrolitica 
tempo de retenção na célula 
densidade do catodo 
velocidade mâxima do fluxo 
densidade de corrente 
carregamento do catado 
número de catados por célula 
tensão de serviço 
corrente de operação 
temperatura de r ege ne ração 
tempo de retenção 
capacidade do forno 
ouro residua l no carvão 
vazão de solução ácida e cáustica 

na lavagem do carvão 

3 dias 
3 .1 26 g/carvão 
0,2% NaCN 
1,0% NaOH 
"up flow" 
4,0 
lO % 
9 0°C 
atmosfér ica 
14m3/ h (2,0 BV/h) 
l, O l /m3 
2 
Mintek 
5 minutos 
50 Kg/m3 
500 l / min.m 2 

10% 
3 ,5 Kg Au/Kg l ã 
8 
6,0V 
5 00A 
60 0/700°C 
20 minutos 
52 Kg/h 
100 g / t 

6 m3/ h (1,0 BV/h) 

j
i 

. 
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MELHORIAS E OTIMIZAÇÕES 

O empreendime nto da mina de Riacho dos Machado s, concebi 

da pa r a extrai r ouro pelo processo d e lixiviação em pilhas, s e 

guiu trad icio nai s conceitos já praticados em várias minas do 

mundo e pela CVRD, notadamente em Fazenda Brasileiro/Sumen. Em 

cima d e ste s conceitos e c o m a introdução aqui inov adora de me 

c a nismo s mais a tua lizados em função das características fÍsi

cas do minério a ser trat a do, foram a plicados métodos d e monta 

gem de pilhas por t ransportadore s de correia 'e a spe rsão de so 

lução lixivia n t e por go te j ado res, ti po ore-max. Em ordem crono 

l Ógi ca e po r e tapa s d e processo f o ram introduzidas e aperfeiç~ 

adas as s eguintes melhorias: 

Aglomeração 

Fo i suspens a a adição d e cal hidratada como aglomerante e 

regu ladora da a lca linidad e em função dos altos valores obtidos 

no p H inici a l . A taxa utilizada foi de 2,0 Kg Ca(OH) 2/t miné

rio. Redução d a taxa de cimento de 12 Kg/t para 6,0 Kg/t, ju~ 

tificada pela manutenção dos valores de pH 12 e estabilidade 

dos maciços das pilhas, confirmações obtidas através de exaus 

tivos e ns a ios em escala piloto e avaliação de subsidência. Es-

tas ta xas permitiram inclusive, posteriormente, a utilização 

de a lternativas d e a lteamento de pilhas como expansão de área 

para formação de pilhas ( 3) (4). 

Utilização d e solução extinta efluente da adsorção para ~ 

p licação na complementação da umidade requerida para aglomer~ 

ção de 18 %. 

Lixivi a ção 

Abolida a técnica de regularização do topo das pilhas e ~ 

plicação de areia lavada. O baixo rendimento e ineficiência 

destas operaçõe s contribuiram para esta decisão {2). 

Ap licação de go tejadores diretamente no leito natural de 

deposição no topo d as pilhas. A não agressão do gotejamento 

aos nucleantes agilizou esta atividade. 
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Com o t~rmino da primeira etapa da remoção d e pilhas, a 

pós o final de ciclo de 20 pilhas, optou-se pela redução da 

inclinação d a base de 3% para 1%, concluido ser a inclinação 

do topo em 3% a principal causa da baixa percolação {4). Tal 

medida visou, princi pa lmente , reduzir este caimento acentuado 

já que, por ser a lança de características rígidas , movimen 

tação apenas axial do stacker, e portanto nao apre s e n ta ndo 

flexibilidade para minimiz ar esta diferenciação quando da mon 

tagem em recuo. Cons eq uênci a mais grave deste paralelismo en

tre topo e base for am os fr e quentes a lagame nto s e empoç ame n

tos verificados em todas as pilhas tratadas , principalmente à 

jusante proporcionando comp rometedores deslizame ntos d e tal~ 

des e baixas taxas de percolação. Conforme já sa li e ntamos , as 

taxas de percolação se viam sériamente comprometida s, prejudi 

cando o ciclo completo obte ndo-se taxas de 4 a 5 l/h/m
2 co~ 

a impe rmeabilização verificada após a destruição dos a g lomer~ 

dos devido ao atrito de soluções n ão percoladas r az ão da com 

ponente horizontal das baixas velocidade s de percolação até 

então alcançadas {4). Com a redução do topo para l % de incli 
- - - - 2 -naçao, obteve-se medias de percolaçao de ate 8 1/h/m , e nao 

mais foram v e rificados empoçamentos comprometedores, me smo em 

épocas de alto indice de pluviosidade. 

Redução sistemática na aplicação de cianeto de sódio na 

lixiviação. Partindo de SOO ppm chegou-se a 125 ppm { valores 

hoje praticados), sem o comprometimento na cinética de s o lubi 

lização. Economia d e até 310% neste insumo de maior custo uni 

tário (5). Com esta medida não se realiza mais adição do cia 

neto para correção de sua concentração no circuito de li x ivi~ 

ção. Sua aplicação à taxa de 100 g/t apenas na aglomeração é 

suficiente para o equilíbrio no circuito eliminando-se cons~ 

quentemente a etapa de lavagem com solução residual comumente 

utilizada em outras plantas. Com isto tornou-se necessário a~ 

mentar a eficiência no siste ma de bombeamento r e sponsável p~ 

la aplicação de solução nas pilhas, já que com a eliminação 

do make-up, os dois sistemas previstos, cianetação e lavagem, 

reduziram-se a um, encharcamento. A troca de válvulas de pé 

8", FoFo, mais as singularidades para válvulas de polipropil~ 

no de 6" e mangotes d e PVC de mesma bitola, permitiram um sig 
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nificativo aumento de produtividade, cerca de 60%, passando

se dos 120 m3/h para at~ 190 m3/h, hoje praticados, suficien 

te para operar lO pilhas simultâneamente. Conta-se aqui com 

a reduç5o expressiva de itens de peças sobressalentes e rep~ 

sição. 

Adsorção 

Nesta etapa do processo otimizou-se a movimentação do 

carvão, procurando-se conciliar o ciclo de carregamento com 

os menores teores de metal na salda das colunas. De projeto , 

previu-se uma transfer~ncia a cada 72 horas, com a movimenta 

çao de 1042 Kg de carvão por transfer~ncia. A compatibiliza

çao da vazao processada versus teores praticados na alimenta 

çao e salda, proporcionando sensível diminuição na geração de 

finos, 45 g/t inicialmente para 16 g/t atualmente, evitando -

se constante manuseio, menor consumo de reagentes e insumos 

na regeneração t~rmica e química do carvão. Modificações exe 

cutadas nos sistemas de ejeção, com redimensionamento nas li 

nhas de sucção dos ejetores/coluna, trouxeram benefícios si~ 

nificativos, diminuindo-se de 55 minutos para 25 minutos em 

m~dia o tempo de transfer~ncia de 1.500 Kg de carvão/coluna . 

Redução na utilização de dispersante nesta etapa com acomp~ 

nhamento sistemático das curvas de deposição de carbonatos so 

bre o carvão, chegando-se a dosagem ótima de 5 ppm do prod~ 

to. Isto permitiu uma redução no consumo da ordem de 60%, a

lém de se efetivar permanentes estudos de diversificação de 

fabricantes para se obter condições comerciais mais favorá-

veis. Releva-se que a eliminação da cal na aglomeração redu 

ziu significativamente as concentrações de carbonato no cir 

cui to em geral ( 6) ( 7) . 

Dessorção 

Eliminação completa de adição de NaCN (0,1%) na compos!_ 

çao do eletrólito, que resultou na diminuição do consumo des 

te reagente, melhoria nas condições ambientais na área da ele 

trólise devido à brusca queda na emanação de gases produzidos 

pela eletrodeposição, principalmente, amónia, sem entretanto 
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haver qualquer alteração no tempo de eluição e na qualidade do 

bullion. 

Em estudos de otimização e viabilização técnico-económica 

da alternativa de eluição a base de etanol (20%). Preliminar

mente foram realizadas algumas bate ladas, dernonstrando . uma r~ 

du~ão substancial no tempo de eluição e redução no consumo de 

energia, principal objeto de investigação {8). 

Eletrólise/Fundição 

Introdução da atividade de 

base de ácido clorídrico 33% na 

tros de solução, com duração de 

lha por catado. são conhecidos 

digestão ácida dos catados a 

razão de 20% v/v para 20 li-

3 horas por catado, 500g d e p~ 

os benefícios desta operação. 

Opção pelo ácido muriático deveu-se à sua disponibilidade pela 

sua aplicação na lavagem ácida do carvão e assim evitar o a 

créscimo de mais um item no estoque considerando sua eficiên -

cia nesta operação (7). 

Operação com apenas uma célula ao invés de duas, como de 

projeto, permanecendo inalterados os parâmetros corno vazão, 

densidade de corrente e tensão, apesar do acréscimo de massa 

do metal a ser depositado, obtendo-se a eficiência esperada(3). 

Regeneração térmica 

Com os problemas resultantes de natureza construtiva do 

sistema de alimentação do forno, aproveitou-se as sucessivas 

interrupções desta etapa para introduzir no circuito, apôs r~ 

cuperação do sistema, a conciliação desta operação com o das 

dessorções sempre caindo aos finais de semana, portanto, em 

horários fora de ponta. Tal conciliação permitiu o manuseio 

de 100% da carga a cada final de semana, ou seja: 

- tempo de residência 

- alimentação do forno 

- massa do carvão 

- horas disponíveis fora 

de ponta 

hora de utilização 

20 minutos 

50 Kg/h 

3.000 Kg 

69 horas 

60 horas. 
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Com esta integração e equilíbrio no ciclo de a dsorção/de~ 

sorç ão/regeneração química e t~ rmica , permitiu-se operar com 

r ela t iva folg a no circui t o, contando- s e a inda com 1/2 carga 

(1 . 500 Kg) regenerada como stand-by , sem comprome t e r o i nventá 

rio (7) (8). 

Neutralização de p ilhas 

Esta e tapa c onsiderada como rotina quando s e o pta pela r~ 

moçao de p ilha s, vem se ndo processada atua lmente com hipoc lor~ 

to d e sódio. Alte rnat iva com o peróxido de hidrogênio fo ram 

tes tadas mas, sua imcompa tibilidade com o min~rio ag l omerado 

foi gritante e m concentrações suficientes para oxidação do ci~ 

neto contido. Entretanto para efluentes líquidos sua performa~ 

ce foi significativamente pos itiva resulta ndo em uma conside r á 

vel redução nos custos . Assim sendo, ho je praticamos as duas 

opções, dependendo do e flu e n t e a ser tratado (6). 

FECHAMENTO DE PILHAS 

Devido ao grande Índice de chuvas no intervalo entre no 

vembro/ 91 a feve reiro/92, m~dia de 1.200 mm no quadrimestre, 

quando a m~dia a nual situa-se em cerca de 960 mm, foram paral~ 

sadas as operações de montagem de pilhas nestas circunstânci-

a s. Desta forma procedeu-se o fechamento das 32 pilhas forma 

das r epresentando em 850.65lt. O quadro resumo a seguir, apre

senta um sumário do ciclo das mesmas, observando-se uma consi

derável recuperação final de 88% e redução destacada no consu 

mo de cianeto de sódio (5), conforme se pod e a vali a r na análi 

se dos gráficos das figuras l e 2. 



QUADRO RESUMO - FECHAMENTO DE PILHAS 

Pilh as o peradas : 3 2 

Mas s a de minéri o tr a tado: 850 .65 0t 

Teor mé dio britado -1 /2 ": 1,89 g/t 

Teor médio for maç ão de pi lhas : 1. 8 9 4 g / t 

Teor médio c a lculado : 2,15 g/t 

Teor mé d i o r esi dua l : 0,25 g/ t 

Metal conti do a na l i sado: 1 . 608 . 66 4 gAu 

Metal conti do ca lcul a do : 1.835.107 gAu 

Metal co ntido residual : 212 . 663 gAu 

Metal extraí do lix i viado : 1.615 .1 10 gAu 

Metal adsorvido : 1.580.312 gAu 

Metal ap ura do (Deriw): 1.369.965 gA u 

Inventário me t a l no c a rvão : 3.861 gAu 

Volume desca rtado: 75.000 m3 

Teor de desca rte: 0 , 05 gAu/m 3 

Perda líquida no de s carte: 3 . 750 gAu 

Lock -up (RV- 02 , RV- 03 , di que de s e guranç a ): 4.40 0 gAu 

% Extração: 100 ,4 % 

% Recuperação ca l cul a da : 88,0 % 

% Recuperação apura da : 86, 0 % 

c o nsumo médio de Na CN: 146 g / t 

Tempo médio de ciclo: 2.943 h . 
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CONCLUSÃO 

Com a ve ri f icaç~o das dificuldades cada vez maiores de se 

obter reservas cujo s teores permitam grandes investimentos de 

capital e a tendência cada vez mais marcante da estabilidade 

do valor do metal em nlveis bem inferiores aos obtidos em 1980 

US$ 612,51/oz troy (9), sedimenta- se de vez a rota por lixivia 

çao em pilha como grande alternativa para o bene ficiamento de 

reservas aurif e ra s . A simplicidade, baixo custo de investimen 

to e ope raciona l e e levada taxa de retorno traduzem sua eficá 

cia no campo tecnológico . 

Nossa experiência hoje, adquirida ao longo de quase dez ~ 

nos vividos neste campo, nos permite um racional e equilibrado 

relacioname nto com o meio ambiente , diversificando e aprimora~ 

do tecnologia e alte rnativas que nos colocam, sem falsa modés 

tia, dentro das mais avançadas no mundo da mineraç~o. 

o desenvolvimento de um aprendizado sólido e diversifica

do em novas técnicas õe mineração e beneficia mento significam 

o grande 1nvestimento cujo retorno oferecemos a esta sólida em 

presa. 
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