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RESUMO
No atual "boom" mineral, muitos depósitos de baixo teor vêem se tomando viáveis economicamente, principalmente os de
ouro, cobre e níquel, assim como exigidos que sejam implantados e que dêem resultados rapidamente, face à nova "era da
respostabilidade" que se vi vencia no mundo.
Assim, nestes casos, tomam-se viáveis as rotas de lixiviação em pilhas, face estas, geralmente, possibilitarem menores
investimentos, a depender das condições topográficas, geográficas e ambientais da região, e de permitirem a implantação mais
rápida dos empreendimentos.
São apresentados aqui, de forma resumida, os critérios para a definição da implantação dos pátios e dos reservatórios de
soluções dos processos de lixiviação, os cuidados na fonnação e na posterior operação das pilhas, tanto no tocante ao
empilhamento como na lixiviação em si, e o "estado da arte " desta "engenharia" no Brasil, que se diga de passagem,
acompanhou muito de perto o desenvolvimento tecnológico deste setor no mundo na década de 80, e mais ainda, até
introduziu algumas novidades ao implantar Empreendimentos de minérios auríferos no país.
PALA YRAS-CHA VE: pilha - lixiviação- formação- ouro
ABSTRACT
Because of this new "mineral boom ", many low grades ores became economically viable, mainly to the gold, copper and
nickel, and it is also required that they are implemented and get good results quickly.
So that, the route of heap leaching became a worth altemative in this cases, for making possible the ore's exploration with
lower investments, and in a faster implementation.
This work presents, briefly, lhe cri teria that have to be considered to define the implementation of the pads, taking care with
the fom1ation and operation of the heaps, and the "art state" of this engineering in Brazil, that had been closely following this
sector's technological development worldwide, and even more, has introduced some innovation for implementing auriferous
mining business in this country.
KEY-WORDS: heap- leaching - gold - formation
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1.

INTRODUÇÃO

A aplicação dos processos de lixiviação em pilhas é, predominantemente, dirigida para minérios e resíduos de baixo teor, os
quais só se viabilizam com investimentos e custos operacionais mais baixos do que os praticados nos processos
convencionais, e para reservas marginais. No caso de minérios auríferos, não são processos indicados para minérios com
componentes "carbonosos" e cianicidas, extremamente argilosos, com fino grau de liberação, para minérios sulfetados,
para aqueles contendo As, Sb, Zn, Fe e Cu., e com excesso de matéria orgânica. Os minérios apropriados a este processo
devem ser competentes para permitirem a construção de pilhas estáveis, e o mineral a ser lixiviado ter granulometria fina
para minimização do ciclo de lixiviação. São processos que consomem especificamente menos água, permitem cominuição
mais grosseira, um "start up" mais rápido e mais fácil, mas necessitam de significativos serviços de infra-estrutura em
terraplenagem e impermeabilização de pátios e reservatórios. Em termos litológicos, os processos de lixiviação em pilha são
aplicáveis para rochas porosas, oxidadas, saprolitos, produtos de processos geológicos hidrotermais, mas também para
rochas não porosas, neste caso bem fraturadas a fim de pennitir o acesso eficiente da solução lixiviante.
Os principais fatores a serem considerados em um projeto/processo de lixiviação em pilha são: a preparação do minério
(britagem e aglomeração); a construção da base impermeabilizada e dos reservatórios; a formação da pilha; o sistema de
drenagem da solução e seu transporte no circuito; e o sistema de aspersão. Tudo isso considerando as características
intrínsecas do minério, as condições topográficas do local, e os regimes climáticos e pluviométricos da região.
Embora uma das primeiras aplicações da lixiviação em pilha para minérios auríferos de que se tenha notícia seja a de Ortiz
· Mine Grant, entre Santa Fé e Albuquerque no Novo México, a primeira oficial é considerada a de Mine Round Moutain,
em Nevada, em 1971. Na realidade, o processo de lixiviação em pilha foi desenvolvido no EEUU para minérios auríferos
de baixo teor, com a proliferação das grandes minas auríferas do sudoeste americano ocorrendo no início da década de 80,
quando se chegou a ter 17 minas empregando este processo em Nevada, 8 no Arizona, 4 em Montana, 3 no Novo México e
3 no Colorado. Na América do Sul começou no Peru, em 1982 (CIA Minera San Nicolas - Cajamarca, CIA Minera
Sucahuaylla- Apurimac, e CIA Aurífera Minera Santa Rosa- Mina de Los Milagres). No Brasil a primeira unidade
foi a de Araci, na Bahia, da CVRD, em 1984, para a escala de empilhamento de 200.000 t/ano, logo seguida pela
Mineração Xapetuba, no Rio Grande do Norte, projetas estes desenvolvidos e operados inicialmente pela Paulo Abib
Engenharia, coordenados pelo Engenheiro Seiti Nakamura, profissional que sempre acompanhou as novidades do que
ocorria lá fora e as trazia para o Brasil, sendo, por isso, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento desta linha de
processo no Brasil. Posteriormente a estes projetas brasileiros, foram implantados o de Itajobi, em Santa Bárbara- MG, da
Anglo, e o de Riacho dos Machados - MG, da CVRD, em 1989, e o de Água Boa, no Amapá, este último o primeiro
mundial em região equatorial, em 1991, todos também desenvolvidos pela Paulo Abib Engenharia. O de Água Boa,
infelizmente, por ser mal operado e por ser pioneiro em região onde ocorrem as maiores precipitações do mundo, resultou
em conseqüências ambientais e políticas danosas ao setor mineral brasileiro. Entretanto, como conseqüência ou não, foi
após a experiência brasileira em região equatorial que foram implantados outros projetas na América Central (Panamá e
Costa Rica) no início da década de 90. Após 1992, o processo de lixiviação em pilhas no Brasil tornou-se mais ou menos
popular em termos técnicos, e proliferaram-se outros Empreendimentos, quase todos da CVRD, tais como o de Igarapé
Bahia, o maior até então e também na Região Amazônica, embora não na equatorial, para a escala de empilhamento de 2
milhões de toneladas por ano, o de Caeté, em Minas Gerais, a adaptação do ''vat /eaching" da Metago, em Almas, no
Tocantins, para a lixiviação em pilhas, após ser adquirido pela CVRD, dentre outros menores, muitos destes não tão
engajados em uma mentalidade de mineração "séria", o que comprometeu um pouco a imagem deste segmento.
Recentemente, em 2005, foi implantado um projeto desafiador também em região equatorial, o de Amapari, da Mineração
Pedra Branca do Amapari, projetada para escala superior a 2 milhões por ano, a maior até então em região equatorial no
mundo. O último implantado foi o de São Francisco, em Mato Grosso, da Yamana, para escala superior a 4 milhões ano, o
maior do Brasil e, antes deste, um de escala menor, mas considerável, o de Fazenda Nova, em Goiás, deste mesmo Grupo.
Embora se tenha notícia de processos de lixiviação em pilha de minérios auríferos com recuperações de até 90% (Ortiz,
Arizona Gold e Colorado Gold) e mesmo de 85% (Ashanti em Gana), a média esperada neste processo gira entre 70 e
80%, isto quando a pilha é bem fonnada, aglomerada e com litologias adequadas, ou seja, mais arenosa e menos argilosa. A
menor recuperação em relação aos demais processos talvez seja a principal desvantagem deste processo em relação aos
demais, a qual é fortemente dependente do ciclo, da granulometria, da aglomeração, da litologia, da aspersão, da altura, da
permeabilidade e da forma construtiva. Embora o ciclo esperado para minérios auríferos esteja entre 45 e I 00 dias (ltajobi
- 80% e 60 dias e Pinson 75% e 90 dias), existem casos positivos de baixos ciclos, como por exemplo de 21 dias (Masbate
-Filipinas- 55% de recuperação), de 24 dias (South Central Nevada- 78%) e de 25 dias (Eastern Califórnia- 72%), e
casos negativos de ciclos elevados, como por exemplo de 180 dias (Gold Paradise- 65% e Nevex Gold - 77%). Todos os
casos positivos de baixos ciclos e recuperações dentro de níveis satisfatórios de que se tem notícia para minérios auríferos
exigiram aglomeração intensiva. Isto porque a eficiência de extração é negativamente afetada pela baixa percolação, devido
ao "empacotamento" e à colmatação, à formação de caminhos preferenciais, e à migração de finos, todos esses acarretados
por uma má aglomeração. O tráfego pesado sobre a pilha e, no caso de minérios auríferos, a reação do cianeto e do oxigênio
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com outros elementos, também podem causar a colmatação da pilha. Na lixiviação em pilha com ácido sulfúrico de
minérios de cobre o ciclo esperado é maior do que o dos minérios auríferos, superior a 120 dias . Para os minérios de níquel,
os dados dos processos de lixiviação em pilha são muito variáveis (Caldag- Turquia- 73% de Ni em 15 meses; Ramu 60% de Ni em 120 dias; Minara- 80% de Ni em 210 dias).
Além das cianetações dos minérios auríferos oxidados e das lixiviações com ácido sulfúrico dos minérios oxidados de cobre
e de níquel, o processo de lixiviação em pilha já foi e é testada e/ou empregada para minérios de urânio (com ácido
sulfúrico), minérios "piritosos" de ouro, sul fetos de zinco e de cobre, e nas mais modernas "bio leach heps" para minérios
sulfetados de cobre, predominantemente "calcopiríticos ", constituindo a "última palavra " de tecnologia deste processo,
onde o sistema específico de aeração e os controles, principalmente da temperatura, são fundamentais.
Os baixos custos (operacional e investimento) refletem uma das principais vantagens dos processos de lixiviação em pilhas,
o que, para os minérios auríferos , em termos de investimento, o empreendimento tende a ficar em pelo menos 30% inferior
que naqueles em que se emprega o processo lixiviação em tanques/Merrill Crowe por exemplo. Neste caso, o custo
operacional tende a girar ao ano em torno de pelo menos 65% abaixo. A significativa redução nos custos do investimento da
lixiviação em pilha se deve, basicamente, por não serem necessárias etapas de moagens, as quais são imprescindíveis nos
demais processos. Entretanto, para minérios que exigem operações de aglomeração, estas tendem a elevar o custo
operacional em cerca de US$ I ,5/t. Nos "áureos " tempos da década de 80 e início de 90, os custos operacionais médios das
operações de lixiviação em pilha em Nevada giravam em torno deUS$ 7,1/t, deUS$ 16,6/t no Novo México, deUS$ 9,5/t
em Gana e de US$ 6,9/t em minas da América Latina, para as escalas entre I a 2 milhões de toneladas ao ano. Entretanto,
Minas que fizeram "história " como por exemplo Carlin e Clem, praticaram custos médios mais baixos, de US$ 2,5/t e
US$1 ,6/t respectivamente. Hoje, Minera Yananacocha - Cajamarca no Peru é a maior mina de lixiviação em pijha do
mundo, e a que pratica o menor custo operacional.

2.

CONSTRUÇÃO DE PÁTIOS E RESERVATÓRIOS

2.1.

Escavação e Preparação

Nos investimentos pode-se considerar que a escavação, a preparação e o revestimento dos pátios e reservatórios de um
processo de lixiviação em pilha possam exigir, em média, 30% do montante.
A preparação dos pátios para acomodarem as pilhas a serem lixiviadas é um item de estudo minucioso do projeto, pois é
preocupante em termos geotécnicos, envolve uma significativa parcela do investimento, podendo inclusive inviabilizar o
empreendimento a depender das condições topográficas do local, e por interagir diretamente com a escala de produção e a
operação. Não é incomum o espaço econômico disponível para a implantação das bases das pilhas, aliado ao ciclo de
lixiviação necessário, este definido em testes, estabelecer a escala de produção do empreendimento, e não como
normalmente ocorre em projetos minerais, quando a escala é definida por critérios geológicos e/ou de mercado.
Não é aconselhável que os pátios de pilhas, assim como onde serão escavados os reservatórios, sejam implantados em locais
de aterro, face aos riscos geotécnicos e, geralmente, aos maiores custos envolvidos.
Conceitualmente são concebidos 2 (dois) tipos básicos de bases: aquelas onde as pilhas não serão removidas, o que tende a
aumentar o investimento e a diminuir o custo operacional; e aquelas em que as pilhas serão removidas após o final do ciclo
de lixiviação/neutralização, onde ocorrerá o contrário. No caso de pilhas permanentes, também podem ser concebidas
aquelas onde haverá o alteamento com futuras pilhas, e aquelas onde isso não ocorrerá. No primeiro caso a resistência do
terreno terá que ser suficiente para suportar uma pressão bem maior do que no segundo. No caso de remoção das pilhas
extintas, estas terão que ser eficientemente neutralizadas antes dessa operação, o que aumenta o custo operacional.
Antes da aplicação da manta impermeabilizante, o terreno deve ser preparado segundo o seguinte seqüencial de atividades:
escavação na cota definida; limpeza e retirada de pontas; acerto do terreno na inclinação de 3 a 5% nos sentidos longitudinal
e transversal para um dos vértices; compactação, ou checagem da compactação, no índice de 95 Proctor; e aplicação de
camada de areia compactada com 0,5 m de espessura, inserindo a rede de drenagem de inspeção.
Quanto aos reservatórios, o ideal é que estes tenham capacidade para comportar toda precipitação sobre a área de influência
(áreas de pilhas, áreas de reservatórios e áreas do sistema de drenagem de solução) durante o ciclo de um ano, considerando
os maiores índices históricos registrados da região. O balanço hídrico do processo é um desenvolvimento complexo e,
quando corretamente elaborado sob o ponto de vista matemático, geralmente conduz a grandes volumes de "ponds ", o que
pode, inclusive, inviabilizar o empreendimento. Neste caso, as principais medidas adotadas para minimizar o volume de
escavação são: a minimização da área de influência receptora da precipitação, como por exemplo a cobertura de pilhas com
mantas; e a já concepção de descarte de solução extinta no projeto, o que exige a implantação de um eficiente (e autorizado
legalmente) sistema de neutrali zação de solução antes do descarte para a rede natural.
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As principais causas das falhas dos balanços hídricos dos processos de lixiviação em pilha são: área de influência
subestimada ou não corretamente considerada; falta de dados históricos de precipitação; incoerência dos índices reais de
precipitação com as infonnações históricas disponíveis, face ao desequilíbrio ecológico atual; e a não consideração dos
índices máximos no cálculo do balanço, face à probabilidade destes ocorrerem ser pequena e o empreendimento ter uma
vida relativamente curta quando comparado com esta freqUência. Entretanto, mesmo com balanços corretos e reservatórios
satisfatoriamente dimensionados, alguns empreendimentos de lixiviação em pilha já necessitaram descartar
inesperadamente solução, devido à deficiência no gerenciamento da solução no circuito, o que deve ser visto e tratado com
bastante antecedência e precaução. Em tennos empíricos, sugere-se estimar a capacidade mínima total dos reservatórios de
acordo com uma das equações seguintes, considerando a que fornecer o maior valor.

Capacidade Total (m3) =Área de Influência Total (m2) x 2 dias x Precipitação Máxima Diária Prevista (m)

(1)

Capacidade Total (m3) =Área de Influência Total (m2) x Precipitação Máxima Mensal (m)

(2)

2.2.

Impermeabilização

No início dos projetas eram concebidos 3 (três) tipos de bases de pilhas: "reusable pads ",geralmente sobre base asfáltica
ou de concreto, onde a pilha era trabalhada e, após o ciclo, removida para dar lugar a uma nova pilha (Maggie Creek,
Ortiz, Borealis e Smokey); as de argila compactada (Cortez, Alligator Ridge, Pinson, Zortman, Bootstrap e
Candelária), onde geralmente as pilhas eram mantidas no local após o ciclo; e as de revestimento plástico, com ou não a
remoção após o ciclo. Uma variante do "reusable pad" foi implantada em Masbate, Filipinas, com o emprego de concreto
ao invés de asfalto, e sobre o concreto uma camada de argila. Hoje, questões económicas inviabilizam as "reusables ", isto
aliado ao desenvolvimento de mantas de baixo custo e alta resistência, e questões ambientais proíbem o emprego de pátios
de argila compactada para acomodar diretamente a pilha a ser lixiviada. Diga-se de passagem que a viabilidade de muitos
processos de lixiviação em pilha se deu devido exatamente ao desenvolvimento das membranas plásticas de baixo custo.
Os tipos de impermeabilização citados acima são os classificados por Zyl como no grupo dos simples. Este autor ainda
agrupa os tipos de revestimentos em duplos e triplos. No grupo dos duplos as variantes são: argila compactada e membrana
plástica; argila compactada, areia e membrana plástica; membrana plástica, areia e membrana plástica; e argila compactada,
areia e asfalto. Já no grupo dos revestimentos triplos as modalidades são: argila compactada, areia, argila compactada e
membrana plástica; argila compactada, membrana plástica, areia e membrana plástica; e argila compactada, areia, argila
compactada, areia e membrana plástica.
Existem hoje dois tipos de membranas plásticas, que são as de PEAD e as de PVC. Nos pátios são sugeridas mantas com
pelo menos 1 mm de espessura, e nos reservatórios com 0,5 mm, atualmente dupla. É aconselhável ser aplicado uma manta
de geotextil especial sobre a membrana plástica de impermeabilização quando esta vier a receber diretamente o material,
com o intuito de protegê-la dos primeiros impactos das "pedras" depositadas, e também para favorecer a drenagem da
solução rica para a rede coletora. Isto quando, sobre na última membrana, no caso de base, não for aplicada uma camada de
areia (0,20 m de espessura), e nesta implantada a rede de drenagem da solução rica , devidamente dimensionada para o fluxo
total de solução que percolará a pilha. Neste caso, sobre esta camada de areia aconselha-se aplicar uma camada de forro,
para servir de "morto " protetor, geralmente composto por minério de baixo teor e britado em granulometria um pouco mais
fina que a do minério a ser lixiviado propriamente dito, o qual virá acima, e mais grosso que a areia sob o mesmo.
Para os reservatórios, após a escavação, este é também regularizado, com compactação de argila nas laterais e no fundo,
com ou não a aplicação de uma camada de areia confinando o sistema de drenagem de inspeção na base, a depender do
sistema a ser adotado.
É exigido atualmente nos EEUU e Canadá que a manta aplicada seja totalmente "mapeada", registrando em planilhas
próprias o lote da manta por área geométrica, os testes de solda, os furos e respectivos remendos em termos de quantidade e
localização "geográfica", a data e demais observações pertinentes. Tais planilhas devem ser submetidas à aprovação dos
Órgãos Ambientais, e servem de base futura para o reparo de eventuais problemas de rompimento. No caso de
reservatórios, atualmente nos EEUU e Canadá são exigidos testes de estanqueidade após a aplicação da manta.

2.3.

lnspeção e Migração de Solução

As bases e os reservatórios devem, hoje, ser dotados de sistemas de inspeção, com o intuito de verificar se houve algum
rompimento da manta, causando a contaminação de solução no meio ambiente e a perda de solução rica. Existem algumas
variantes de sistemas de inspeção, o que no início dos projetas de lixiviação em pilha não eram exigidos.
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No caso de bases de pilhas, em todos é necessária a aplicação de uma camada de areia sob as mantas aplicadas, confinando
um sistema de dutos perfurados, devidamente espaçados (de 10 em 10m), estes com saídas livres facilmente visíveis, ou
convergindo para um poço de inspeção, o qual, neste caso, deve ser mantido tampado para não ser umidificado com águas
de chuva. No caso do rompimento da manta, a camada de areia "capilariza" horizontalmente a solução vazada,
conduzindo-a para um dos dutos, no qual é detectado a existência do vazamento, ou para o poço de inspeção, o qual fica
com seu fundo úmido. Os tubos livres são mais aconselháveis face serem mais facilmente observáveis, não estarem sujeitos
a "sabotagens" operacionais, e por permitirem restringir a área do local do vazamento, e com isso detectar mais
rapidamente o ponto ou local do vazamento rompido.
No caso da inspeção de reservatórios, pode-se adotar o mesmo sistema de dutos convergindo para um poço de inspeção
aplicável para as bases de pilha, conforme descrito acima, ou adotar o sistema de bombeamento (sucção), o que tem sido "a
última palavra" nos EEUU e Canadá em termos de inspeção de "ponds ". Neste caso, os reservatórios têm que ser
revestidos com duas mantas, e ter uma inclinação para um de seus vértices. Neste vértice, há uma pequena depressão e,
entre as duas mantas, é instalado um tubo livre que vai até a superfície (4"), "envelopando" a mangueira (1/2") de sucção
de uma bomba (tipo de poço), que pe~iodicamente é acionada para verificar se houve rompimento da primeira manta. Tratase de um sistema mais seguro, tornando-se mais apropriado quando os testes de estanqueidade devem ser aplicados, os
quais já necessita desse sistema de bombeamento. Este teste parte da real premissa de que nenhum sistema de
impermeabilização é infalível, e sempre permite uma certa passagem de solução, por mínima que seja (Giroud &
Bonaparte), migração esta que depende do coeficiente de condutividade hidráulica - K, da espessura do meio
impermeabilizante e da zona de saturação, e que é determinada exatamente no teste de estanqueidade, . Assim, o teste de
estanqueidade já estabeleceria no bombeamento a taxa específica de passagem de solução ao longo da manta
( "background") e, qualquer retirada de solução acima deste valor, indicaria que houve rompimento da primeir(\ manta,
exigindo providências. O meio ambiente ainda estaria seguro, pois há a segunda manta sob a primeira.

3.

PREPARAÇÃO DO MINÉRIO E FORMAÇÃO DA PILHA

Os aspectos mais críticos para o sucesso operacional de um projeto de lixiviação em pilha são: a preparação do minério
(britagem e aglomeração); o empilhamento; e a aspersão.
3.1.

Britagem

O grau de cominuição do material a ser empilhado é definido em testes. Em regra este varia de Yí a 2", produto este obtido
em 2 (dois) ou 3 (três) estágios de britagens. Quanto menor a granulometria do produto, maior a tendência da recuperação,
mas isto tende a gerar mais finos, o que pode dificultar a percolação da solução na pilha se não houver uma aglomeração
eficiente. Para minérios argilosos, os britadores de rolos dentados são mais eficientes em termos de operação, e geradores
de menos finos. Entretanto, há empreendimentos que, por questões econômicas, lixivia diretamente o ROM sem britagem
(total ou parcialmente), mas a conseqüência disso é a obtenção de recuperações inferiores e/ou de ciclos maiores.

3.2. Aglomeração e Percolação
Os finos nos processos de lixiviação em pilha são altamente prejudiciais, pois podem causar colmatação, aumentando o
ciclo e/ou diminuindo a recuperação, isto refletido diretamente na diminuição da taxa de percolação da solução, a qual deve
se situar entre 6 e 60 l/h.m2, com o mínimo aceitável nos minérios auríferos de 10 l/h.m2. Como exemplo, pode ser citado
Paradise quando, sem aglomeração o ciclo de lixiviação era de 180 dias, e com aglomeração este foi reduzido para 75 . A
origem dos finos pode ser devido a: finos naturais, ocorrentes principalmente em minérios argilosos; finos gerados durante
as operações de britagem; finos gerados durante o manuseio e empilhamento; finos gerados durante a percolação da solução
na pilha; e finos gerados pela destruição dos aglomerados superficiais pelos choques dos jatos de solução quando são
empregados aspersores tipo chuveiros. Para a diminuição dos efeitos deletérios dos finos naturais e dos gerados na
britagem, são implantadas as unidades de aglomeração, as quais produzem os aglomerados chamados verdes.
O projeto de aglomeração envolve dois enfoques: o controle de processo, através da definição ótima das variáveis de
processo; e a seleção do equipamento ou da metodologia de aglomeração.
Na aglomeração o efeito do rolamento é sempre melhor que o efeito do tombamento, e as principais variáveis de controle
são: quantidade de aglomerantes; percentagem da mistura ou de sólidos; e tempo de cura. O principal aglomerante
empregado em minérios de ouro é o cimento, este dosado entre 2,5 a 20 Kg/t, cujo objetivo é fortalecer a resistência dos
aglomerados, podendo também ser adicionado CaO, em dosagens entre I e 5 Kg/t, este últimos mais para o controle prévio
de segurança do pH, e para a estabilização das argilas minerais ocorrentes. O excesso de cimento e mesmo de CaO podem
ser prejudiciais no aproveitamento de minérios auríferos (enclausuramento e/ou diminuição da cinética de lixiviação). A
percentagem da mistura deve girar entre 8 e 16%, pois acima deste valor o material tende a "empastar", tornando
inoperável o processo de empilhamento. Finalmente, o tempo de cura, que deve ser de um mínimo de 8 horas, em nada
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comprometendo o processo se for mais do que isso, conhecendo-se empreendimentos em que esse tempo é superi or a
semanas. Em minérios auríferos é aconselhável que parte do cianeto (de I O a 25 % do consumo previ sto) seja adicionado na
etapa de aglomeração, o que tende a diminuir o ciclo e o consumo deste insumo no processo.
Em termos de tipologias mineralógicas e das características do minério, para minérios argilosos é imprescindível a
aglomeração. Experiências industriais com determinado minério argiloso mostraram que com 60% de argilas o ciclo era de
120 dias, com 40% de 100 dias, com 25% de 50 dias, e com 15% de 15 dias. Também é importante que o minério a ser
aglomerado contenha um percentual de nucleantes (partículas mai s grosseiras) suficiente para permitir a aglutinação das
finas, servindo como grãos de crescimento. Minérios micáceos também são problemáticos porque, além da dificuldade de
aglomeração das micas devido ao fator forma, estes minerais na pilha migram e a colmatam.
Os equipamentos e/ou metodologias usuais das operações de aglomeração de minérios para a produção dos agregados
verdes são: os tambores rotativas, o sequenciamento de correias transportadoras, quando os sucessivos tombos entre as
mesmas promovem a formação dos aglomerados; os discos; e os 'pug mills ". Os tambores permitem um melhor controle
do tamanho dos aglomerados, através do controle do tempo de residência (tempo em min = I ,77 x raiz quadrada (ângulo de
repouso em graus x comprimento em pés) I inclinação x diâmetro em pés x rpm), os quais aumentam com o aumento do
tempo . No caso de tombamentos entre correias, é sugerido um mínimo de 3 tombos para minérios com cerca de 5% de
finos, e um mínimo de 5 tombos para minérios com 15% de finos .
Como regra, o índice de permeabilidade mínimo de uma pilha de lixiviação não deve ser inferior a 43,2 cm/dia. Muitas
vezes este índice não é atingido, mas isso não ser devido a problemas de permeabilidade da pilha em si, e sim devido à
aspersão, a qual pode estar parcialmente entupida. Por isso é importante que no projeto haja mecanismos que permitam a
avaliação da entrada e da saída de solução na pilha. Também a colmatação da pilha pode não ter como causas as
deficiências na aglomeração em si. Isto também pode ser causado pela altura excessiva da pilha, cuj a pressão pode esmagar
os aglomerados das camadas inferiores e gerar finos, ou pode ser 'fruto " de reações específicas, como por exemplo a da
soda com o cianeto, que tende a formar um gel impermeabilizante. Este fato ocorreu em Ashanti, onde o ciclo era de 120
dias quando se empregava soda cáustica, caindo para 60 dias quando o modulador de pH foi substituído por CaO.
3.3.

Empilhamento e Aspersão

O empilhamento é uma das etapas mais importantes de um empreendimento de lixiviação em pilha, buscando a melhor
homogeneização, a não segregação, a minimização das quebras de aglomerados e geração de finos, a não formação de
caminhos preferenciais, e a não compactação. As pilhas de lixiviação de minérios costumam ter alturas entre l ,2 e 12 m, a
depender do método de formação, embora quando se venha a praticar o "dump leaching ", o "valley leaching" ou mesmo
os alteamentos, estas possam atingir até l 00 m. Mas mesmo no caso pilhas altas, aconselha-se sempre a implantação de uma
nova rede de drenagem para a captação de solução rica em intervalos de altura máximos de I O m. Alturas mais baixas são
aconselháveis para minérios arilosos, ou para aqueles não submetidos à uma aglomeração eficiente. Os empilhamentos
também podem ser dispostos em cones, por pá carregadeira, neste caso com altura máxima em torno de 5 m.
Deve-se sempre evitar o tráfego pesado sobre a pilha, com o intuito de não compactá-la, o que praticamente é inviável
quando se pratica a técnica de formação por ponta de aterro ('face tipping "), método este desaconselhável quando é exigida
a aglomeração.
Pilhas muito altas, no caso de minérios auríferos, requerem uma preocupação adicional em termos de processo que é a
possibilidade de ocorrer o "pré-robbing", ou seja, a re-precipitação do ouro nas camadas inferiores após o mesmo ser
lixiviado nas camadas superiores, isto corriqueiramente observado para minérios do tipo "carbonosos '.
A pilha pode ser controlada através de sub-pilhas, o que pode não ser possível a depender do método de formação adotado.
Em todo caso, sendo pilhas ou sub-pilhas, estas costumam ser controladas na produção em tamanhos de 10.000 a 25.000 t.
As metodologias usuais aplicadas na confecção de pilhas industriais de lixiviação, com suas principais vantagens e
desvantagens, são mostradas na Tabela I. É salientável a variante do empilhamento radial, face à disposição circular,
permitindo um melhor aproveitamento da área por tonelada empilhada, que é um dos índices considerados em projetas. Na
formação por correias, os sucessivos tombos entre as mesmas já é uma boa prática de auxílio da aglomeração.
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TABELA 1- METODOLOGIA DE FORMAÇÃO DE PILHAS
METO DO

VANTAGENS
• Baixo investimento
• Possibilita alta altura, quando for
confeccionada por ponta de aterro)

Caminhão e Trator

Caminhão Basculante

Correias

Correia e Empilhadeira

DESVANTAGENS
Aumenta o custo operacional
Percolação diminui
Pode necessitar de rampas fortes
Causa segregação
Aspersão só pode iniciar depois da
pilha pronta, retardando o início de produção
• Aglomeração é prejudicada
• Altura limitada de pilha
• Baixa utilização da área de pátio
• Aspersão só pode iniciar depois da
pilha pronta, retardando o início de produção
• Impossibilidade de aglomeração
• Investimento alto
• Menor flexibilidade
• Aplicável somente para minérios britados
• Altura limitada

•
•
•
•
•

• Possibilita o emprego da mesma
frota na mina
• Baixo investimento
• Menor custo operacional
• Boa percolação
• Bom controle operacional
• Reagentes dosados mais cedo
• Boa percolação
• Início de produção antecipada
• Bom aproveitamento da área de pátio
• Baixo custo operacional
• Aglomerados são conservados
• Bom controle operacional
• Maior investimento
• Menor flexibilidade
• Reagentes dosados mais cedo
• Aplicável somente para minérios britados
• Boa percolação
• Início de produção pode ser antecipada
• Bom aproveitamento da área de pátio
• Baixo custo operacional
• Aglomerados são conservados
• Permite maiores alturas de pilha,
sem prejuízo da percolação

As principais metodologias aplicadas e já aplicadas de solução para a lixiviação de pilhas industriais, com suas principais
vantagens e desvantagens, são mostradas na Tabela II.

TABELA li- METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO EM PILHAS
METO DO
Chuveiros (WobblerSprinkler- Senninger)

Gotejadores (EmittersOre Max - mangueira
furada)
Ponds de Superfície

Diques de Irrigação

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VANTAGENS
Fácil instalação
Boa distribuição da solução
Possibilita melhor aeração
Fácil controle de fluxo
Fácil instalação
Boa distribuição da solução
Não destrói aglomerados da
superfície
Permite controle de fluxo
Permite operação no inverno
Baixo custo operacional
Permite controle de fluxo
Permite operação no inverno

DESVANTAGENS
• Aumenta perda por evaporação
• Destrói aglomerados da superficie
• Não aplicável em regiões geladas
• Susceptível a entupimentos
• Não aplicável em regiões geladas
• Muito susceptível a entupimentos,
o que necessita de equipe exclusiva
• Mais caro
• Aeração ineficiente
• Tendência de formação de canais
preferenciais, na superfície e na pilha
• Aeração ineficiente
• Tendência de canais preferenciais
• Aeração ineficiente

A vazão específica aspergida nas pilhas de lixiviação de minério varia entre 7 e 20 l/h.m2 (Potosi- Bolívia), objetivando-se
sempre um mínimo de I O l/h.m2 para os minérios auríferos, com pressão no ponto mais distante de descarga de I, 7
Kgf/cm2. Quanto maior esta vazão, maior a oxigenação, o que aumenta a cinética da cianetação e diminui o ciclo, mas isto
tende a aumentar o consumo de cianeto. Soluções aquecidas podem ser aplicadas em regiões congeladas, mas isto tem o
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efeito negativo, no caso dos minérios auríferos, de aumentar o ciclo, de diminuir a cinética devido à baixa oxigenação, e de
aumentar o consumo de cianeto.
Em minérios auríferos, a instalação de filtros de linha é importante na rede de aspersão, principalmente quando se emprega
gotejadores, devido à facilidade de entupimentos, principalmente quando se emprega o processo CIC (carbon in colun) na
recuperação do ouro. Também a dosagem de ante-incrustante é fundamental na rede de aspersão, principalmente quando
previamente foi adicionado CaO ou mesmo cimento no processo.
Recentes estudos de Iixiviação em pilha de minérios de cobre revelaram ser o espassamento entre os aspersores uma das
variáveis mais importantes na busca da maximização da recuperação (de 70 para 90%) e da minimização do ciclo (de 180
para 90 dias).

4.

EVOLUÇÕES BRASILEIRAS NA LIXIVIAÇÃO EM PILHA

Cronologicamente, os principais empreendimentos de lixiviação em pilha no Brasil, todos para minérios auríferos, com
respectivos pioneirismos, foram:
• Araci- CVRD- Bahia- 1984- 200.000 t/ano- I •. do Brasil
• Xapetuba - CMP - Rio Grande do Norte- 1984- 150.000 t/ano
• Riacho dos Machados - CVRD - Minas Gerais - 1989 - 600.000 t/ano - formação de pilha e aglomeração por
.
.
correias sucessivas
• ltajobi - MMV - Minas Gerais - 1989 - 240.000 t/ano - emprego de tambor de aglomeração e formação de pilha por
correias, 1•. em região com precipitação superior a 1.000 mm por ano no Brasil, prática de cobertura de pilhas
• Água Boa- PAA e CCO- Amapá- 1991 - 120.000 t/ano- emprego de staker radial, 1•. em região equatorial do
mundo
• lgarapé Bahia- CVRD- Pará- 1994-2.000.000 t/ano- 1•. na região Amazônica, introdução do uso dos britadores
de rolos
• Caeté- CVRD - Minas Gerais - 1995
• Almas- CVRD- Tocantins- 1995- adaptação de "vat leaching"
• Fazenda Nova- Yamana- Goiás- 2004
• Amapari - MPBA - Amapá - 2005 - 2.400.000 t/ano - maior em região Amazônica equatorial, formação de pilha
com empilhadeira pátio de minério, pilhas entre muros confinados
• São Francisco - Yamana- Mato Grosso- 2006 - 4.000.000 t/ano - mistura de minérios britados com não britados na
pilha
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