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RESUMO 

Com o desenvolvimento de modelos cinéticos confiitvcis para a lixivi ;tçào c a adsorçüo de ouro c a descrição 
matemática det a lhada das opcraçiics encontradas nas usinas de cxtraç;io de ouro, diversas oportunidades para a 
o timi zaçào sistemática des tes processos passaram a se r vislumbradas . A otimizaçiio de pn1cessos vem tendo larga 
aplicaç~o nas industrias química c petroquímica hú vúrios anos c para estas úrcas diversos simuladores comerciais já 
incluem módulos específicos para permitir o calculo das condiçôcs mais l:tvorúvcis de operação assim como para a 
dcfíni çâo das melhores conliguraçôcs dos circuitos. A otimi1.açiio de processos hidroonctalúrg icos . por outro lado . 
tem ocorrido de forma limitada c relativamente confinado a úrea acadêmica. Este trabalho apresenta uma descrição 
sumária destas técnicas de otimizat,:üo haseaJa cm modelos matcmúticos c simulação de processos e ilustra sua 
aplicação na hidrometalurgia do ouro atra vés de quatro Glsos. lnil·ialmcnlc ê cnfocado a caso cstútico no qual são 

estudadas (i) as distribuiçôes de reagente ~111 uma cascata de tanques agitados, (ii) o arranjo ideal dos tanques na 
scçào de lixiviaçào c (iii) a distribuição ótima dos volumes dos tanques de lixiviaç ilo rara a configuração cm série. 
Estas três aplicaçiics usam modelos calibrados com dados de usinas c de lahoratúrio. juntam~:nt~ com um método 
convencional de otimizaçào sem restriçôcs . No caso dinâmico. é discutido (iv) a .: s trat~gia d~: transferl:nci a d~: 

carvão ativado na scçào de adsorçào d~: uma usina é ~:ntlJCada. 1:stcs exemplos ilustram a aplicabilidade das técnicas 
de otimização c de análise nos processos de cxtração de ouro c podem ser ana logamcn tc aplicadas a outros 

proc~:ssos hidromctalúrg icos. 

PALAVRAS-CHAV E: simulação: otimizaçào; ouro: cianeto; lixi viaçào; adsorçào cm carvão ativado. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cianctaçào seguida por i.H.Ison;üo l...'lll carvào alivado ll'lll s ido a rola convenciona l para a cxtraçào de ouro 
contido em min0rios de alto teor por algumas décadas (llabashi , llJX7). A redução dos custos de produção c 
melhoria do rendimento das usi nas de tratamento tk min0rios auril"eros depende tanto da elucidação dos aspectos 

químicos en vo lvidos nesks processos como do entendime nto das suas operações c dos di versos aspectos 
relacio nados ú engenharia de processo (de Andrade Lima. 2001 ). 

A me lhoria do desempenho das usi nas de tratamento de min0rios pode ser feita usando estudos cm laboratório 
nas n1esmas condiçô.:s das opcraç(.)cs industriais , assim como experimentos cm usinas. Entretanto a forma mais 
conveniente tem sido usando simu la\·üo num~ rica , que permite cv·ita o efeito das variaçôcs natura is de composição e 

os e rros de medida c amostragem que são comuns nas opcra\·<lcs tk tratamento de min t.: rios e hidrometalurgia, al ém 
de poder reduz substancialmente os custos dos estudos . 

Este artigo apresenta uma des crição sumúria de algumas aplicaçücs de otimizaçào de possessos na 
hidromctalurgia do ouro. i\ primeira parte descreve os modelos usados para d.:screvc r tanto a li xiv iaçiio quanto à 
adsorçào cm carvão ativado c dclinc os índices de desempenh o do processo usados na otimizaçào. A segunda parte 
ilustra a ot irni za\·ào dos c ircuitos dc li xiviaçào c de adsorçào. 

2. DESCRIÇÃO FENOMENOLÓGICA DA LIXIVIAÇÃO E ADSORÇÃO DE OURO 

Neste estudo embora os tanques de lixiviação e de adsorçào se jam assumidos como reatores perfeitamente 
agitados . um modelo ddalhado dos reatores que le va em conta as variações dinàmicas das massas retidas de 
minério c liquido é considerado. As cinéticas da li xiviaçào de minérios auríferos e da adsorçào de ouro sobre carvão 
ati vado são feitas usando cquaçôcs empíricas . mas que respeitam a fi:nomenologi a do processo. Os es tudos 
apresentados nes te artigo usam os modelos psc udo-homogêncos para descrever a c inética de lixiviaçào c do 
consumo de.: cianeto enquanto para a adson; :lo em carvão ati vado é desc rita através de um modelo com isotenna 
linear (de Andrade Lima. 200 I) . 

2.1. Modelo para o reator 

A li x iviaçào de min0rios auríferos e a adsorçüo de ouro cm carvão ativado ocorrem cm tanques ag itados 
nos quuis a cscoam~nto c mistura da polpa tem um comportamen to prúximo deste 4uc ocorre em misturadores 
perfe itos . A figura 1 mostra esquemat icamente os di ve rsos fluxos em um rcator genérico de um circuito no qual 
ocorre tanto lixi v iaçào quanto adsorçào. Qc. Qs e Ql süo as vazôes de carvão ativado. minério c liquid o, Cs. Cl, Cc 
são as cOIH.:cnt ra yõcs de ouro no min .:rio . no li4uido c no ca rvão ativado. Ccn c Co são as concentrações de cianeto 
livre e oxigênio no liquido. MI. Ms c Me são as massas retidas de liquido. minério c carvão a ti vado, VI é o volume 
Jo tanque , RJ\u. Rch, RCN. Ro c Ao são as taxas de lixiviayüo, adsoryilo no carvão ativado. consume do cianeto, 
consume de oxigên io c aporte de t>x ig~nio . Q é a capacidade das bombas de transferência de carvão . 
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Figura 1. Esquema do reator genérico não qual ocorre simultaneamente lixiviaçào c adsorção. 

O modelo dinâmi co para a li x iviaçào c a adsorçào de ouro é composto por equações que descrevem a conservação 
da massa do min0rio , do liquido c do carbono. assim como ouro no minério, no liquido c no carbono e cianeto no 

liquido (de Andrade Lima. 2001 ,2005b: de Andrade Lima ct ai., 2002: de Andrade Lima c llodouin , 2003 ): 
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d[Ms,C\J 
{Js, ,C.1·, 1 - (Js,( \ +{J.( 1( \ "- {JS: C1·,- M .\ 1/, ,, 

di 

d[MIC! , , 
--

11
-; - ' ~ (}1,('1,_1 -QI, C!, +Qi ,, C!, 1- (}I, C I, + M\11'"·- M, ; /lu., 

d [Mc Cc] , , 
' ' -Qc,.,Cc,., -Q<;Cc, +M<;Ru., 

dr 
d[MI,Ccn,] 

di 
Ql, ,Ccn, , -QI, Ccn , +QI',

1
Ccn, , -(J(Ccn, +{Jcn, - MI, !ln, 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(h) 

(7) 

Os índices "i-I'', ''i", e "i+ I" referem-se as v:1riávcis na entrada do rcator. no inh;r ior ou na saída do reator c no 
reator seguinte do circuito. Qen é a vazão de cianeto adicionada no rcator. As variáveis com o símbolo" ' "referem
se a estas que são trans feridas com o carvão ativado. Oevido :\ hipótese de mistura perfeita e de vo lume de polpa 
consta nte, as segui ntes rclaçôes tamhém devem ser usadas para d~scrcvcr o reator: 

Ms, + MI , +Me, ~~ -
P·'' pi pc 

Q.1; + Qt; Qc; = Q 
ps p/ pc ' 

~ = __jjl_ = ___fli___ = ( ·,,. 
MI, + M~ Q~ + Ql, Q,-' + Q( ' 

~~ UC: -- Cch ,~ +~] 
M1,+MI, +M<; Q/ +{J(+ Q• ·.' ' ps 1>/ 

(X) 

(9) 

(lO) 

( 11) 

V é o volume do Ianque. ps, pI c pc s;io as densidades do minério. do líquido , c do carv:io ativado. Cw é a 
concentração de sólidos na polpa. Ccb é a concentração do carvüo ativado na polpa c Q é a capacidade das bombas 
de transfe rência de carvão a tivado. 

2.2. Modelos cinétiros 

A cinética das rcaçõcs que ocorrem cm três Ü1scs, como é o caso da li x iviaç;io tk ouro, podç se r bastante 
complexa, entretanto cm vúrios casos estas rcaçõ.:s podem ser assumidas como pscudo-homogêncas. sobretudo se as 
partículas do minério são sulicicntcmentc pequenas, o que fi1cilita a transferência de massa, fiiZendo com que a 
cinética global do processo seja idênt ica ii c inética intrínseca da rcação (de Andrade Lima, 200 I: de Andrade Lima 
&Hodouin. 2005c). Para a li xiv iaçào de ouro dois modelos sc r:io usados. No primeiro caso o modelo c inetico que 
foi cal ibrado com dados de uma usina para a qual o e feito da concentração de ouro no miné rio (Cs) c de cianeto livre 
na solução (Ccn) são levados cm consideração: 

R"" =5.50 x l0 ' Ccn(Cs - Cs . )' '' 

Cs = 0.14 

(gi t h) 

(g/t) 

(12a) 

( 12b) 

No Segundo caso, o modelo c iné ti co foi calibrado com dados de ensaios ci néticos .:m laboratório c no qual o ct~ito 
da concentração d.: ouro no minério (Cs). das concentrações de cianeto livre (Ccn) c de oxigénio (Co) na solução. 
assim como do tamanho das partículas do minério (d) são levadas cm consid.:raç:io: 

R,, ,. =(L13 x iO ' -4.37 xiO 11 d ''" )(Cs -C's ,. ) '" Ccn "-""' Co "'" 

Cs .. = OJ57 [I - I 49 Exp (- 176 x I O ' d ) j 

(g/t h) 

(g/t) 

( IJa) 

( IJb) 

Analogamcntc, a cinética de consumo do cianeto é descrita por modelos empíricos. No primeiro caso o modelo 
cinético f(>i calibrado com dados de uma usina para a qual apenas o efeito da concentração de cianeto livre na 
solução (Ccn) é levado cm consideração: 

Rc, = .143+ I 47x lO ' Ccn (g /t h) (14) 
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No Segundo caso, o modelo cinético l<1i calibrado com dados de ensaios cinéticos cm laboratório e o efeito da 
concentração de cianeto livre (Ccn) c do tamanho das partículas do minério (d) são levadas cm consideração: 

( 
1.69x I O ' ) , ·' ., R,'= (cn 

d ""'- 6.40 

(mg/L h) (15) 

A ci nética de adsorção do ouro em carvüo ativado pode se r dcs<.:rita usando a equação que assume os 
processos de adsorçào e desorçào são reversíveis c lineares . Este modelo cinético foi calibrado com dados de uma 
usina para a qual o deito da concentração de ouro dissolvido na solução (C I) e adsorvido no ca rviio ativado (C c) foi 
kvado cm consideração (de Andrade Lima, 200 I , 2005b): 

Rn =9.10 x l(( C1(1.43<JxiO'-Cc)-6.27xiO" Cc (g/t h) (16) 

As equações I a I(, pmlém ser resolvidas ntuncri ca mcntc c descrevem um reato r genérico no qual a 
li xiviaçào ocorre ao mesmo tempo cm que a adsorçào, entretanto este modelo pode se r fitcilmente si mpl ifi cado para 
descrever os processos nos quais apenas lixi viaçüo ou adson;ào ocorre. 

2.3. Definição dos Índices de Desempenho do Processo 

A oti mização s istcmútica de processos requer o uso de índices de desempenho ou funções objetivo, cuja 
dellniçiio requer um conhecimento aprufundado do processo, sendo uma das etapas mai s important es num estudo de 
oti mizaçào de processos. No caso dos processos cxtrativos~ funções lJ.U C descrevem o custo ou a receita silo 
géralmente usadas (de Andrade Lima, 2001 ). Nos casos cstúticos apresentados neste estudo, a função que inclui o 
custo do cianeto adicionado ao sistema c uma pena lização de vido ao cianeto c ouro pedidos nos ellucntcs da usina é 
considerada. Para a otimizaçào da distribuição de reagentes no circuito de lixiviaçào a seguinte função é usada: 

J, =( tQcn , + Cc11, Ql )rr. , +(Ql +Qs)Pr, ,,, +(Cs , Qs)Pr ,., (17) 

Onde Prc'<. Pr"'"" c Pr" " são os préços do <.:iancto, da destru içüo do cianeto e do ouro. Uma outra função si milar, 
usada para otimizar o arranjo c da distribuição dos volumes dos tanques de cianetação inclui o custo do consumo do 
cianeto no circuito c uma penalização devido ao ouro pedido nos ctlucn tcs da usina: 

(IX) 

Pam a avaliaçüo das estratégias de transfcrêm;ia de carvüo ati vado o modelo dinúmico deve ser usado. A 
perda total de ouro no elluentc do processo, a quantidade total de c ianeto perdido nos ctl uentes da us ina, a 
quantidade de ouro total recuperada no carvão c a perda total de ouro nos dluentcs da us ina , são calculadas entre os 
tempos de si mulação inicial (ti) c tina! (ti): 

I '' 
J ''"rs = tf- ti [ Cs N ( t )Qs N ( t )dt 

I " 
J <NI I =-,-. Jccn N (t)QJ N (I )dt 

ti-ti ,, 
I ,,. 

J """' = - . -. J C c, ( t )Qct 1 (t)dt 
tf-tl " 

I ,r 
J ., .,u. =-. -. J c l,(I)Ql , (t)di 

tf-tl " 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

3. APLICAÇÃO 1: DISTRIBUIÇÃO DE CIANETO NO CIRCUITO DE LIXIYIAÇÃO 

A lixiviaçào em tanque geralmente ocorre em uma scqüência de reatores. A distribuição ótima de reagentes 
neste circuito é um problema releva nte que pode ser sumari zado no esquema mostrado na figura 2 para o caso de 
três rcatores em série (de Andrade Lima, 200 I). Busca-se os valores das trações da vazão de cianeto adicionada ao 
circuito (a1, a 2 , e a 3) que minimizem um certo critério de custo. 
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Usando um modelo estacionário para descrever o circuito de li xiv ia,iio. juntamente com as equações dncticas 
descritas nas equações 12 c 14. a função objetivo descrita na equal'ào 17 c o método de otimizaçào dássico das 
direções conjugadas , pode-se definir a melhor l<mna de di stribuir o cianeto no circuito. O resultado levando cm 

conta o efeito do aumento da concen tração de consumidores de cianeto no minério é mostrado na ligurc 3 ((, c um 
fator que multiplica o prime iro te rmo da cqua,iio 14. que descre ve o consumo de cianeto po r outras cspccies 
químicas presentes na po lpa) . Note que no caso do minério estudado. para um pcqueiHl consumo de cia ndo 

(~- igual a O. I, I e 10) todo o reagente deve ser adicionado no primeiro tanque . uma vez que para este minério 
praticamente toda a dissolução do ouro ocorre apenas neste tanque. Por outro lado , se o consumo de li x iv iante é 
grande (~· igual a 30, 40 c 50) o cianeto deve ser adicionado no primeiro c no segundo tanques. Finalmente, para o 

caso cm que o consumo de li xiv iante é muito grande ((; igual a I 00, 200 c 500) o cianeto deve ser ad icionado no 

primeiro, no segundo c no terceiro tanques. Note que para após um certo valor(~ maior que 500) a quantidade total 
ideal de cianeto adicionado ao circuito deve diminuir pois o custo do consumo do lixiviantc começa a deteriorar 

seriamente a rentabilidade do processo. 
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Figura 2. Distribuição de cianeto no .:ircuito de lixiviaçüo. 
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Figura 3. Distribuição ideal do cianeto cm função da quantidade de consumidores de cianeto do minério. 

4. APLICAÇÃO 2: ARRANJO DOS REATORES NO CIRCUITO DE LIXIVIAÇÃO 

Nas usinas de cianetação que se encontram cm operação, os tanques usados na seção de lixiviação geralmente 
têm quase o mesmo volume. É interessante avaliar qual seria a cnnliguraçào ideal dos tanques para permitir não 

apenas a redução do consumo do lixiviantc como também para promover o aumento da recuperação do ouro. Sabe
se que o arranjo de reatorcs cm seric é o que resulta cm um maio r tempo de residência, o que naturalmente titvorccc 
a dissolução de ouro. Por outro lado, sabe-se que para um mesmo vo lume total dos reatores de uma casca ta, o 
consumo de cianeto é minimizado quando um grande rcator é usado ao in vés de uma cascata de pequenos reatares. 
Por isto, nos casos em que o consu mo de cianeto é signilicativo, deve-se avaliar se outras conllguraçõcs não seriam 
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mais recomcndúveis para os circuitos de cian.:taçiio. Nesta aplicação o circuito formado por cinco tanques de igual 
volume é considerado e busca-se o melhor arranjo dos rcatores (d.: Andrad<.: Lima, 2005a). 

O modelo estacionário é usado para descrever o circuito de lixiviaçào, juntamente com as cinéticas de rcaçào 
descritas nas equaçi\cs 13 c 15. a funç<io ohjcti vo descrita na .:quaçiio I X. c o método de otimiz:u;ào das direç<lcs 
conjugadas. Note que apenas unw !Ctixa granu lométrica é considerada neste estudo, uma vez que na usina estudada 
cerca de XO% da partkulas do minério temumtamanho inferior a 37 ~un 

A figura 4 sumariza os resultados deste estudo através d.: diagrama no qual as configurações ideais são 
representadas cm função dos preços do ouro c do custo do cian.: to. Nota-se que para o minério estudado se o custo 
do cianeto é baixo. a configuração ideal L· a clússica conflguraçiio cm série. entretanto para valores altos do custo do 

cianeto. a conlíguraçüo cm paralelo é a mais rccomcndú vd. Nota-se também que existe uma região intermediaria 
que a estrutura mais recomendada é uma conliguraçüo híbrida. cuja scçào paralela .:sta no inicio do circuito c qu.: 
cquiv·alc a um grande rt:ator nesta região. 
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Figura 4 . Diagrama das regiões de existência <.los arranjos ót imos dos tanques de lixiviaçào. 

5. APLICAÇÃO 3: VOLUME DOS REATORES NO CIRCUITO DE LIXIVIAÇÃO 

Sendo especificado o vo lu me total dos reatores agitados de uma planta industrial , a distribuição ideal dos 
volumes dos rcatorcs é um problema que vem s<.:ndo .:studado há varias décadas para as usinas químicas, mas 
poucos trabalhos são disponíveis para as usinas d.: lixiviaçào. Nesta aplicação. o circuito formado por três tanques 
em série é cons iderado c busca-se a melhor configuração cm termos de distribuição de volumes (de Andrade Lima, 
2001; de Andrade Lima&Hodouin. 2005b). 

O modelo estacionário é usado para descrever o circuito de lixivíaçào, juntamente com as cinéticas de reação 
descritas nas equações I J e 15 , a função objetivo descrita na equação IS e o método de otimízaçào cláss ico das 
direçi\es conjugadas. Isto permite dclinir a melhor f(mna de distribuir o volume dos rcatores em função da 
granulometria do minério. 

A figura 5 sumariza os resultados mostrando a razão volumétrica ótima entre o segundo c primeiro e o terceiro 
e o primeiro tanque em função do tamanho médio das partículas do minério. Observa-se que a configuração ideal de 
rea tares na cianetação de ouro deve ter uma seqüência de tanques com aumento progressivo dos volumes. Para o 
minério estudado. o segundo rcator idcalm.:ntc deveria ter um vo lume aproximadamente 25% maior que o primeiro 
reatar enquanto o terceiro deveria ter um volume aproximadamente 50'Yo maior que o primeiro. Note que esta 
configuração, quando comparada com outras nas quais o tempo de residência da polpa é equivalente, permite não 
somente a redução da perda de ouro nos efluentes como também a redução do consumo do cianeto durante a 
lixiviaçào. 
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Figura 5. Razão vo lumétrica ótima para os reatores de uma cascata de três tanyucs de cianc taç<lo cm ftnwJo do 
tamanho médio das partículas do minério . 

6. APLICAÇÃO 4: TRANSFERÊNCIA DE CARVÃO NO CIRCUITO DE ADSORÇÃO 

O estudo da estratégia de transfe rência de ca rvJo ativado no processo de adsorçJo de ouro é um problema de 
inte resse pratico tanto para o projeto quanto para a operação de usin as. No presente caso as cquaçôes cinéticas 12. 
14 c 16 e o modelo do rcator descrito nas equaçiics I à li são aplicados a uma us ina com sete tanques de adsorçilo. 
que é s imulada dinamicamente por 37 horas. c os índices ue desempenho do pro.:csso são cm seguida calculados 
(equações 19 it 22 ). As seguintes cslratégias de transferência ue carvão ati vado s<lo analisadas : 

Estratégia I : Depois de um período de cinco horas sem transláência . o carvão ativado rico em ouro é 
transferido do primeiro tanque para a etapa de cluiçJo por uma hora. c depois de outra hora de repouso, o carvão 
ativado é transfe rido do segundo tanque para o primeiro. Este procedimento é rcpdido ate que uma nova fração de 
carvão ativada seja adicionada no sé timo tanque . Depois de uma ho ra de repouso. este pro~cdimento é repe tido. 

• Estratégia 2: Depois de um período de c inco horas sem transferência. uma nova fra, ;io de carvão ati vado é 
adicionada no sétimo tanque, e depois de outra hora de repouso. o ca rvão ativado é transferido do sétimo tanque 
para o sexto. Este procedimento é repetido ;te que o carvão ativado rico cm ouro seja trans ferido do primeiro 

tanque para a e lui ,ào. Depois de uma hora de repo uso, este procedimento é repetido. 

• Estratégia 3: Esta estratégia é simi lar a estratégia 2. mas a adição da nova fra,ào de carvão ati vado no sétimo 
tanque. c a transferência do carvão do sétimo para o sexto. do sexto para o quinto. do quinto para o quarto. do 
quarto para o terce iro, c do terce iro para o segundo tanque são sincronizados. Depois de uma hora de repouso. 
este procedimento é repetido. 

Estratégi a 4 : Esta estratégia é simi lar à estratégia 2 e 3, mas a adi,ão da nova fraçào de carvilo ati vado no 

sétimo tanque. e a transferência do carvão do sétimo para o sexto. do sexto para o quinto. do quinto para o quarto. 
do quarto para o terceiro, e do terceiro para o segundo e do segundo para o primeiro tanque é sincronizada. 
Depois de uma hora de repouso. este procedi mento é repetido. 

Estratég ia 5: Esta estratégia é s imilar a estratégia 2, 3. c 4 . mas a adiçüo da nova fraçào de ~arvão ativado no 
sétimo tanque, e o funcionamento de todas as bombas de transl'cr~ncia do carvüo ~sincronizado. Depnis de uma 
hora de repouso , este procedimento é repetido. 

Os result ados dos índices de desempenho do processo para ~ada estratég ia de transferência são 
apresentados na Tabela I. aonde a massa de ouro recuperado no carv;lo ativado c para a massa de ouro pe rdido com 
o liqu ido são mostradas. Note que na estratég ia I o ouro recuperado é pCljUe!Hl c a perda gmnde. Por outro lado. nas 
estratcgias 2, 3 c 4 as massas de ouro recupe radas são grandes e as pe rdas pe4UC11as . Estes resultados indi~ am que a 
estratég ia I não é recomendada para este processo enquanto a estrat~g ia 2 c suas va riantes de ve m ser consideradas . 
Nota-se também que o aumento da mistura do carvão no circuito de vido à trans ferência com bombas s incronizadas 

pode deterioras o desempenho do processo como indica os índices de desempenho para a es tratégia 5. No caso de 
trans ferência com bombas sincronizadas , os resultados dos índices de desempenho para as estratégias 2, 3, 4 e 5 
mostram que especia l atenção deve ser dada a quantidade de carvão retida no primeiro tanque para evitar a perda de 

ouro no c tluente o que obviamente compromete e da rec uperação no processo. 
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Tabela 1: Índices de desempenho do processo em função da estratégia de transferência de carvão ativado 

Estratél!ia de transferência do carvão 

Scqüência de bombeamento 

Ouro recuperado sobre o carvüo ativado (kg) 
Ouro perdido com o liquido nos ciluL·ntcs da usina (kg) 
Ouro perdido com o minério nos ctluentes da usina (kg) 
Cianeto perdido nos etlucntt:s da usina (kg) 

7. CONCLUSÕES 

O~ I 
1~2 

2~3 

3~4 

4~5 

5~() 

6~7 

7~X 

7.469 
0.2668 
2.547 
3X.D.\ 

2 

7~X 

6~7 

5~6 

4~5 

3~4 

2f-----3 
1~2 

O~ I 
X.8 17 

0.2529 
2.546 
36.70 

3 4 5 
(7~X), (7~8), (7~X), 

(6~7), (6~7), (6~ 7), 

(5~6), (5~6), (5~6), 

(4~5), (4~5), (4~5), 

(3~4), (3~4), (3~4), 

(2~3) (2~3), (2~3), 

1~2 (1~2) (1~2), 

O~ I O~ I (O~ I) 
8.821 X.X2X 7.466 

0.2520 0.2531 0.2583 
2.546 2.547 2.546 
36.69 36.68 38.04 

Este artigo apresenta de l(mna sucinta quatro aplicaçiies da otimizaçào e análise sistemática de processos, 
baseada em modelos matemúticos fenomenológicos, previamente calibrados com dados experimentais de usinas ou 
de laboratório, assim como índices de desempenho metalúrgico ou funções custo e um algoritmo de otimizaçào. Os 
resultados destes estudos sugerem conliguraçiics alternativas para os circuitos de cianetaçào a explicam os limites de 
aplicabilidade de configuraçiics convencionas Os casos focalizados neste estudo estão relacionadas apenas com a 
hidrometalurgia do ouro, e especificamente com as seçiies de lixiviaçüo c de adsorçào em carvão ativado, entretanto, 
uma abordagem similar pode ser usada tanto para o estudo das operações de extraçào de outros metais, quanto para 
a otimizaçào ou avaliaçüo de operações e processos usando diferentes minérios auríferos. 
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