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ASP(CTS OF ALLUVIAL GOLO BENEFICIATION 

ASSTRACT 
Brazil has constderably increased its gold 

producti on duri ng I ast years and i n 1983 became the worl d' s !sth I argest 
producer with an output of 47 . 7 tons, obtaíned mostly through 
prospecting in the Amazon basin, Recently many mining comp.Jntes nave 
become interestod tn explottng ai luvtal gold, mainly in the Amazon 
Regíon, some of which l,.cklng propor expericnce , 

CETEM, sponsored by DNPM, studíed and evaluated 
the current technology of these ai luvtal mining operations,by visitíng 
some of them . Analyeís of pre-concentrate samples were carrted out . A 
brief btbl iographical review on the subject is presented. Suggestions 
are made to test alternative gravtmotric equipmonts for the recovery 
of the go l d and to determine whethor flotation of pre-concentratc is 
a viable alternativo to amalgamation, which wtl I be dono tn the second 
phase of the project. 
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ASPECTOS 00 BENEFICIAMENTO DE OURO ALUVIONAR 

I . ,TRODUÇAO 

O Br'asi I for, em 1983, o 811 pr'oduto,. mundial de 
~uro, total i1ando ofacaalmente 47,7 toneladas das quais 86,3% for'aM 
provenaentes de ga,.ampos, 1~,~ de manas propraamente 2ita• (Mineraç~o 
Morro Velho- 8,8%, Mineraçao Tejucona- 1,3%, Miner'açoo Jacobina -
2,5$ e outras- 0,6%), e apenas 0,5% cb ouro total produ1ado naquele 
ano proveio de Guia<!! de Uti I i:tô!Ç~·* ' 

Doi' pr'ojetos envo lvendo lavra exper'imcntal em de 
p6sitos aur'fferos em op r'olÇ~ em 1983, o ~ot~l idade da capacidade in~ 
taluda das usin<~s er·a auperaor' o 325.000m /mes, abrangendo on1e empre 
sas, loc.,la' .das, prcdolltinontea>ente, no Regi~ AmazÔnica, Par<J 1984-; 
o .. novo' prc J ·to d"&ti.l naturc1u envo I ver i em dez:enove empresas, 3 ~ COJ!! 

preend,·ndo .·"a ... p;Jcadade anstdlada total superaor a 1.458 , 000m /mes 
atuondo, também, predominantemente, na Regaeo Amaz:Ônico, Tais projctos 
objetivam, prancipal~cnte, o beneficiamento de dep6sõtos aluvaonares e 
s im i lares, 

TenJo em vasto a aanda baixa contribuiç~o das 
Guias de Uti I izaç~o na produç~ total de our'O no Brasi I, a crescente 
"corrida" do. Empresas, 'algumas dei as sem experiência em mineraç~o da 
ouro aluvionar, e o, constantes Pr'oblemas de ben~ficiamento, apresen~ 
dos pelo maioria destas usinas de pré-concentroçao, o CETEM sentiu-se 
incl i nodo a tentar dar algumil' oontribuiç;io à reso luç~o dos problemas 
de beneficailmento, Com esse fim, criou-se o "Projeto Beneficiamento de 
Minliri'os de Ouro", fin;rTiciodo pelo DNPM. 

Imaginou-se que e.te projeto seria de m~dio pr'azo 
e em uma primeira fase se feria um trabalho de campo junto ~s usinas 
de pré-concentração, levantando-se seus fluxogr'emas, condiçÕes opera
cionais e princapais problemas de ordem técnica. Assim, foram visita
das algumas empresas espalh<Jdas pelo e.afs c coletados pr~-concentro
dos~ cinco usa nas de pr~-concentraçao de min~rao aluvaonar, local i
zadas no AmazÔnia, para estudos de caracterização mineral6gica . 

Seguem então, neste trabalho, a concepçao b&sica 
do bPneficiemento ~minérios .aluvionares de ouro, o pcr'fil da tecnolo 
ga~ mp•·egoda no mo1111nto no Brasil, assim como uma análise crftica r; 
sum desta tecnologia. Ap6s uma breve revisão dos processos alterna: 
tivo /ou complementares P2ra o beneficiamento do ouro aluvionar, s~o 
apresentadas algumas sugestoes a nfvel de fluxogramas, e expcraêncaas 
com equipamentos, algumas dos quaas o CETEM pretendo desenvolver na 
continuação de .te projeto, 

*Guias de Utilização soo permassoe• dadas pelo ONPM a Empr'esos de Ml 
neraçêo com Pedidos de Pesquasa, paro que, dur'ante esta fase de pe~ 
quisa geo16gíca, possam implanta~ lavr'o exper'imental em suas áreas, 
a fim de que já venham explotar o bem mineral antes da concessão de 
lavra propriamente dita (Portaria ng 380 de IS de julho de 1943). P~ 
ra cada topo de minério 6 estabelecida uma quantidade m&xlma a ser 
explotada (no caso de •inério de ouro, este limite é de 10.000 tone
l adas por Guio de Uti I iz"oçoo). 
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2, CONCEPÇÃO BASICA E PROBLEMATICA DA CONCENTRAÇÃO GRAVIMETRICA DO 
OURO 

Para o aproveitamento de aluviÕes auríferos e de
pÓsitos similares, existe um consenso mundial quanto ao fluxograma pa 
ra a recuperaç;o de ouro (1, 2), ta l como apresentado na figura I. -

Por este fluxograma, as perdas substanciais do me 
tal estariam nas lamas, relacionadas diretamente com o percentual d; 
ouro ultrafino(-270 malhas) ocorrente no depósito . No retido da etapa 
de desagregaç~, pode haver relativa perda, caso a ocorrência de argi
la seja substancial e a desagregação dos blocos argi losos não esteja 
sendo realizada eficientemente , As perdas nas operaçÕes de sravimatria 
(rejeitas) tendem, teoricamente, a ser mínimas, tendo cm vista a mini 
mizaç~ do efeito classificat6rio sobre o conccntrativo, devido à ela~ 
sificaç;o c deslamagem prévi! das alimentaçÕes destas operaçÕes. E c~ 
mum, entretanto, a constataçao de perdas consideráveis de ouro nos re 
jeitos das operaçÕes de gravimetria, devido a: -

, oondiç2es operacionais inadequadas causadas pelas ver i açÕes da ali. 
mentaçao (heterogeneidade do dep6si to e meto doi og i a de I avra) que 
tendem a apresentar grande flutuabil idade(teor, granulometria, ta 
xa de ai imentaç~, taxa de argila, etc. ), o que exigiria mudanç~ 
constantes nas condiçÕes operacionais, geralmente inviáveis na 
prática; 

frequentes mudanças nas percentagens de s61 idos da ai imentação da 
gravimetria, acarretando queda na eficiência de concentração ( 3, 
4, 5, 6, 7), devido a alteraç;o na viscosidade da polpa; 

deslamagem ineficiente, o que tamb&m acarreta queda na eficiência 
de concentraç;o, devido a alteraç~ da viscosidade(3, 4, 5); 

• regime altamente turbulento, que ocorre em alguns tipos de equip~ 
mentos{exs.: jigues Yuba, Pan-American, etc. ), diminuindo a efi 
ciência da ooncentração(B); -

, porosidade do mineral (9); 

.,fator forma. E comum a ocorrência de ouro nas formos plac6ide e 
lamelar, dificultando sua sedlmentaç;o na polpa (9); 

, hidrofobicidade natural do our o (9) , 

3. PERFIL DA TECNOLOGIA EMPREGADA NO BRASIL 

Na figura 2, eat;o representadas as operaç~es uni. 
t&rias e as alternativas de equipamentos que estão sendo uti I izadas no 
aproveitamento do ouro aluvionar no Brasi I, segundo registramos nas vi 
sitaa efetuadas . As diferenças ficam mais evidenciadas no m&todo de I~ 
vra e nos equipamentos das diversas operaç~es unitárias do que no pr~ 
cessamento em si, ressaltando-se_a variante da amalgamoç;o contfnuo ~ 
concentrado secundário, A apuraçao final, adotada pela maioria das e~ 
prese.,, r. descontínua, conforme indica a I inha pontilhada . 

Outras informa~Ões úteis que con~ribuem para esb2 
çar o quadro geral desses empreendimentos auríferos sao: 
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- Perda de ouro fino: rejeito do jigue primário(B0-90%) e "overflowH 
do tanque deslamador(20-IO%); nos min&rios com argilas de difl 
cil desagregaç;o ocorre perda de ouro, por carreamento, através 
dos aglomerados presentes nas fraçÕes grosseiras do peneiramento . 



- Consumo de 
consumindo 
ficiamento 
planta", 9 

áaua por m3 de min6roo: lavra por desmonto 
de 13 a 20m3; desagregoç~o e penei3amento, 
nas ujinos fixos e móveis, 4 o 12m; e nas 
o 17~ • ' 

hi~ríiul ico, 
5111 ; ben~ 

"washtng 

-Consumo de óleo diesel: de modo geral, pode ser considerada ara 
:oo de 150 a 170 I itros/HP/mês para

3
todo o empreendimento minei 

ro; uma usina com capacidade de 40m /h apresento potência insto~ 
Ieda de IOOHP(oxclusive a lavra). Um empreendimento deste porte 
consome cerca de 60.000 lotros de óleo por mês, consumo esse 
responsável por mais da metade dos custos operactonais. 

-Pessoal: 6 comum numa lavro experimento( o emprego Qe 50 a 60 
pessoas nos três(ou dois) turnos de trabalho , 

-Custo do investimento: 6 da ordenr de US$1 milhÕo, do qual 40%s~o 
alocados em pesquisas, 40% em infra-estrutura e 20% em equipamen 
tos, O retorno se dá c;ntre 1_ e 3 an~s. E consi ~r ada atraente u.;; 
reservo de pelo menos I molhao de m com 0,4g/m de ouro, 

l . ANALISE CRfTICA DA TECNOLOGIA ~PREGADA 

Laxrá: o metodologia de lavro adotoda relaciona-se com o oxp~ 
roencoo de caÔd minerador, influenciada por sua expertencia ante 
rior com cassiterito em RondÔnia e com a pré-concentraç~o empre~ 
g"da(usinas móvel, f'ixa e .. washíng plant") . No caso dos desmon
tes hidráulico e mecânico-hidráulico são inevitáveis deposiçÕes 
de ouro nas tubut~Ões que transportam a polpa, provocando verta 
çÕes na ai imentação da usina(prejudicando sua eficLêncie) e par~ 
das periódicas paro limpeza . Entretan~o,a util izaçao dos monit2 
res hidráulicos favorece e desagregaçao dos minérios argilosos. 
S6 a experiência a ser acumulada indicará o método de lavra mats 
adequado e eficiente para.oada situaç~ . 

Desagregaç;o das arai las: os aglomerados de orgi la, por sues 
proprtedodas aglomerantes, podem ecarreor partfculos de ouro , 
tornando necessária o desagregação dos agi omerados do "oversl zeH 
do peneiramentó. No coso de ocorrência de argilas de difícil de 
segregação e com perdas comprovados da ouro nos agi omerados, i 
necessário melhorar o aproveitamento doe j atos d'água e da escru 
bagem atrevEs, por exempl o, do lntroduç;o de berras de ferro o~ 
seixos de quartzo no interior dos trom~ela. Em situaçÕes meio 
críticas, podo-se pensar na cominuição doe blocos de ar·gilas em 
circuito fechado. Enf'im, E um campo aberto às experiências indu..!! 
triais . 

Peneiremento: real ixado em peneira vibratório ou em •trom~ls", 
normalmente com tolas de 1/2 ou 3/8" de abertura. Entretanto, P.2 
der-se-io pensar em util ixar aberturas de 1/4" ou mesmo menores 
(de 1/8") nessa ciossificaçêo, Isto estrettarte o faixo granulo
mEtrico da ai imen~oção da• jigagem primária, aumentando e efíciÔ~ 
oia de ooncentraçao, auxil i&da tombEm pel~ menor taxa de ai imen
taç~. 
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apuraç~o final . A polpa amalgamada é batei ada e o pesado aubmet•do 
a retortegem . Este procedimento, amo lgamaçÕo desco!;!tf nua, com CO.Jl 

trote adequado de manuae•o, retortageN e recuperaçao do mercúrio , 
devcr•a ser o ún1c0 adm1tido, pelo menos enquanto não se comprovo 
uma alternativo mais eficiente, técnico, eoonÔmica e socialmente. 
Falando-se de eficiência, a I itoratura(9) registro que, abaixo de 
74)'•• a !:ecuporaç:ÍO do ouro por aGialgamação é infer•or " 65%. A .!! 
molgamaçao descont)nua cm moinho, por ser moia eficiente que em 
tombor ou barri 1(10), é 1ntereseonte naqueles casos em que 
as partfculas do ouro ocorrem recobertas por pelfculas que inibem 
a a.algaMação, ou mesmo· nos casos do uma I ibaração incompleta. 

Consumo do eners i !1: na I i ter aturo consu I ta da( 12), Fet.-•u• referên
c• o d uti I i%açeo de sistemas geradores a d1esal, para Minas inst~ 
I adas e111 locais remotos, que fa%e,. ueo de 61 .. o res•dual e/ou Bunktr 
C. Uma m•ner .. ção no Chi te teria redu%ido seus custos energéticos 
em 40%, pela substituição dos geradores a d1esel convencionais por 
tais unidades. No Breei I, onde o preço do 61eo combuet)vel é bom 
menor que o do 61eo diesel, seria interessdnte investigar esta po~ 
sibi I idade . 

S. CARACTER IZAÇÃO DE ALGUNS PRE-CONCENTRADOS 

Durante as vis1tos ao campo forom tra%ides amos
tras ~os pré-concentrados de cinco usinas: (A) Oca M!nersção-PA,(B) Nl 
neraçao das Onças-PA, (C) Monsa/CPRN-MA, (D) Mineraçao Porto E~trela
MT e (E) M•no Vagalume/Mincração Oriente Novo-RO . Os pré-concentrados 
dos usinas A, C e E, foram obtidos da jigagem terci&ria; da us1na B,da 
concentração terciir•a por mesa v1brat6r•a; e o da us•na O, do jigue 
secund&rio(eatíisio final) . 

Através das t&cnicos usuais de c4tudos miner .. l6q i 
cos, os composiçÕes minerol6gicaa doa pr&-concentrado foroJm doterain; 
das e estão apresentadas no tabelo I . Os dados sugerem, por e~omplo, ~ 
viabi I idade técnica do se obter um concentrado d~ ,.uti lo da usina B e 
%irconita de usina E; não entraremos, entretanto, cm con~ideruçÕe~ eco 
nÔmicos sobre o aproveita .... nto destes •ineraia. -

Estas amostres forem peneir<tciaa e dosou-ao o ouro 
por faixe grenulom&tricu, atrov6a de ensaio por fusão; o~ re&ultadoa 
tam~m cstao apresentados no taba la I, Junt-entCI COM 08 teores de C.!! 
da ~ostra(•ódie de quatro on&l iaos) . Pode-se notw· que, do ponto de 
viste granulom&trico, os concentrados eetÕo t~ tzolmente contidos na faJ. 
xa 4/270 me lhas, i ndi cendo que o meter i ai, i ncl 1 ..e o our·o, •enor que 
270 #,foi rejeitado nas etapas anteriores, pr1 ndpol mente no tanque <h!! 
la~dor e J •gue pr1m6rio . 

Quanto à dlstribuiç~ do ouro recuperado é perti
nente comentar que a definiç;o do ouro •finoH 6 bast•nte controversa. 
No União Sovr&t•ce fica na feixe 48/150, e no C • .n .. d& 10/40 malhae(9) , 
usando-se outras donom i naçÕes para tamanhos menores. Asei m, em conso
n~c•a co111 os result los da tabele I· e com a r .. cuperaç;';o dos equ•paraen 
tos gravi•ótr•cos clbasicos(9, 19), sugere-se a aeguinte claasificaç;; 
pare o ouro, segundo seu tamanho: 

grosseiro 

•6d1o 

Fino 
ultrafino 

+35 111alhes 

35/100 molhas 

100/270 molhes 
-270 molhes 

rec.>80:~ e .. calhes r• fiadas 

rec. >80% em j igues 

roc. ""80% em me8as vi brat6ri o8 
rec. <sor em mesas v•bret6r•e• 
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Por esta classificação, verifica-se na tabela 
que nao existe ouro ultt-afino recuperado. Quanto ao ouro Fino e ultra
fino, que ~ai imentado nas usinas e é perdido, não há inforrnaç;;es dis
poníveis. 

6. BREVE REVISÃO OE PROCESSOS ALTERNATIVOS/COMPLEMENTARES 

Na tentativa de melhorar a recuperação dos chama 
dos "finos" algumas alternativas estão sendo testadas pela Miner-; 
ção Porto Estrela (Espirais Triplas AKW- modelo Mark VI I da Reichert) 
e pela Mineração Oriente Novo (Concentrador tipo Kne l son da CIMAQ) . 
Além dessas, a I iteratura registro outras possibilIdades . 

No Africa do Sul (13), o ouro fino é recuperado e 
ficientemente em "~sas planas, embora o equipamento que melhor permit-; 
a recuperação dos finos soja o hidrociclone de cone curto, cujos dados 
metalúrgicos comparam-se aos das mesas vibratórias. Os hidrociclones 
concentradores apresentam vantagens sobre as.mesas vibratórias no to
cante a maior capacidade c custos envolvidos (9, 13), mas com menor ra 
zão de o9ncentração , -

E reportada (9) a possibilidade de recuperaç~o do 
ouro at~ .2~m em hidrociclones de 25mm, embora, na prática, o ouro pos 
sa ser recuperado até 4~m. Para tal, semelhantes recuperaç;;es podo; 
ser obtidas por: hidrociclone(25mm). mesa vibratóris("deck" para lama), 
concentradores centrffugos em geral e concentrador Bsrtles-Mozley . Ou 
troa autores (14) citaram a boa eficiência dos hidrociclones de lOOmm-;
com razão de concentração de 2,3 e recuperação de 80%, para um minério 
com 70% abaixo de 200 malhas. roi mostrado (3) que o ouro Fino teria 
média de recuperação de 40% e, embora tal fndice varie de autor para 
autor e de minério pal"e min&rio, a recuperação do ouro fino (-200 ma
lhas) em hodrociclones estaria entra 30 e 60%, com enriquecimento na 
faixa de 2 a 5 vezes. 

Por consenso e ntre os autores e os estudiosos da 
gravimetria, os jigues n~o s:io apropriados para a recuperaç;o do ouro 
"fino". Estes equLpamentos, quando sofisticados (instrumentação), trabi! 
lhando sob oondiçoes especiais e superdimensionedos, permitem a recupe 
ração do 011ro no máximo1 at6 200 malhas (Peko Mines (4)) , Entretanto -;
seriam excelentes concentradores eara ouro grossei ro.(+IOO malhas) . Em 
cst&gios de desbaste, hã e sugestao (15) da util izaçao dos jigues cir
culares tipo Cleveland ao invés dos tipos Yuba, Pan-American e outros, 
poos os primeiros possuem o triplo da capacidade, além de outt"as vanta 
gens (10, J 1) , Tem sido estudada a u~il ização do jigue Batac e do ji: 
gue tipo centr f fugo para e recuperaçao do ouro fi no ( 12), entretanto n~ 
nhum resultado prático foi publicado até o momento. 

Embora as mesas planas não apresentem fndices me
talúrgicos tão bons quanto os dos hidrociclones, meses vibratórias, e
quipamentos especiais de gt"avimet~ia(e controvertidamente espirais e 
cones Reichert no que se refere ao ouro fino) apresentam a grande van
tagem do permitir elevadas capacidades(62t/h) por metro de largura) e 
menores custos, com relativo eficiência {4) . 

O cone Reichert também aceita alta capacidade (60 
a 80t/h), Fato imprcscindfvel no aproveitamento dos depósitos atuviona 
res da Regi~o AmazÔnia. T~abalha com alta percentagem de s61 idos (60-
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70%). o que extgtrt eapcssan:, nto, quer para trotar o rejeito da j tg.!! 
gem ~ri mária, quer para tratar o minério lavrado diretamente . Os cones 
Reichert e os jigues (13) n~o permitem a extraçÍÍo do Out"o "fino" efJ. 
cientemente, embora alguns (4, 5, 6) garantem a recuperação do ouro 
at~ 270 malhas . A grande vantagem do cone Reichert sobre as calhas 
("sluices")éque,naquelc, o polpa não está sujerta à influência das par~ 
des, anu lando poss~ veis efeitos que tenderiam a baixar o eficiência da 
concentração, S~o mencionados (4) excelentes resulta2oa obtidos na AfrJ. 
ca do Sul, onde o Cone Reichert permrtiu a rccuperaçao total de 80% de 
ouro, com enriquecimento na feixe de 2,3 a 4 vezes, Foi relatado (4) 
que o cone Rcichert & mais eficiento na recuperação do ouro, abaixo de 
ISO malhas, que espirais e mesas, provavelmente devido à menor turbu
lência; entretanto, com menor seletividade que estas. Outra grande von 
togem rio cone Reichert sobre os espt raia (4) 6 a menor recirculação de"; 
mistos quan~ o objeti vo é o racupcr<~çÕo. Já foi tamb6rn constatado maJ. 
or rccuperaçao do ouro no cone Reichert do que em mesas (4), Entretan
to, o grande vantagem do cone Rcichert sobre os demais equipamentosgr~ 
vim&tricos & a maior capacidade por área uti li:ada, o que ompl oca em 
menores custos unitários (17). 

As esp i reis vêm sendo testadas com intensidade na 
recuperaç~ do ouro "fino", existindo uma vartedade de modelos (4, 7). 
Realizando testas com espiraia Rei chert Mark Vil, já foi obtida recupe 
ração do 90% do ouro compreendido entre 14 e 325 malhas, com enriqueci 
mento de 50 vezes (16), e recuperaç~o de 95% de pirite até 270 malhas
(:8) . Em testes com um minéreo de ferro em espira l Humphreys,espiral 
GEC (eaaso maior), cono Rcichert e mesa Dei ster (4), obtiveram-se rec~ 
peraçoes apro~imadas de 18, 26, 38 e 43%, roseectivamente. Verifi~ou
se que as espirais permitem meno.-es rccuperoçoos em todas os fraçoes , 
e que o cone Rcichert fornece melhores recuperaç~s para matoroal aco
ma de 45p.m, A espi rol GEC apresentou vantagens sobre o espiral Humphre)'S 
provavelmente porque, por ter maior doei ividode, requer menos água Je 
lavagem, o que é ben6fico para a rccuperaç;o das ~art1culaa fonas . 

[xistem diversos tipos do ca lha s'{4), que, de um 
modo geral, apresentam baixas produtividades e capacidades, razão de 
enriquecimento entre 3 (Lamfl o} e lO (Wright Trays}, e n;o recuperam 
bem o ouro consederado"fino" pois exigem, para uma boa eficoênci a, ele 
vades eercentagens do s61 idos na ai imentação, o que dificulta a sedi ~ 
menteçao doa PI nos. 

O Endless-Belt é o aparelho ideal Para a apuraçdo 
de pré-concentrados de ouro obtidos no Concentrador Johnson, possuindo 
c·apac i da de média de Bt/h , permitindo um mãx I mo de 70% de recuperação do 
ouro I ivre (4), não sendo mencionada e granulometria do ouro . 

O Bartlea-Mozley (4) é um equipamento apropriado 
para a recuperação do material fino, com desvantagem de operar em bat~ 
I ada o ser muito sensfvel à influência da percentagem de s61 idos. O 
Bartlos Cross-Belt éum Endlesa-Belt com movomcnto orbotal, permitindo 
recuperação semelhante à das mesas vobrat6reea com "deck" para lama , 
porém com teor maior. A faixa granulom~trica do material recuperado nos 
te equipamento está entr e 40 c SOp.m , -

Outro pi'Ocesso tecnicamente viável no tratamento 
de aluvoÕes auríferos é a flotoç~ . Recuperaçdo de ouro fino ocoma de 
90% é foci I mente obtido uti I Íl:ando-sc coletorcs comuns, como os xanto-
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to~ (9, 20) . Sua apl ocaç;o como m&todo complemc~tar ao tratamento gr2 
vim~trieo é sugcr~da pare os rejeitos de opcroçoes gravimétricas secun 
dSro os, paro fr<~çoes de I amas ricos cm ouro (9) e na I i mpeza do conccn 
trodo gravométrico final, como substituto da amalgamaç;o (21) . Neat~ 
última apl icaç~~ o concentrado com alto teor de ouro seguiria di reta
mente para a fusao, el imonando os aspectos nocovos inerentes à util i:a 
ç;o do mercúroo (22), O custo opeNcoonaJ da flotação, estimada e; 
US$3/t (9), n;o a torno atraente paro o tratamento da ai imontaç;o ou 
dos rejeitos proncipais devido aos bo1xos teores normalmente verifica
doa. 

A despeito de suo maior recuperaç;o, particular
mente para o ouro fino e ultrafino, os métodos gravimétricos continua
rÕo sendo, por sua simpl ieidade c baixos custos operacionais, os mais 
aplicados poro o~ro aluvionar. No ent2nto, a flotaç~ poderia substo
tuir a amalga~açao, uma vez que a fusao direta do con~entrado (um teor 
de 2000g/t seroa requerodo) permote recuperar 99,9% do ouro, enquanto 
a amalgamaçÕo recupera Cllrca de 94%.l diminuindo drasticamente no coso 
de ouro muito fino (9), sendo de 65~ para ouro menor que 200 malhes. 

7. CONCLUSÕES ( SUGESTÕES 

Muito emb9ra haJa uma farto publ icaçÕoNde trob.! 
lhos concernentes aos equopamentos grovimétricoe, a aval iilçao objetive 
com o intuito de identificar aque les potenci almente aplicliveis ao pro
cessamo~to de ouro, particularmente ouro fino e ultrafino, fica geral
mente dificultodâ. 

A dificuldade tem origem proncipalmente na ausên
cia de dados complementares sobre a metodo l og oa dos experimentos e os 
r('~ultados obtidos. Assim, ~comum a citaç;o ~ recuperaç~es metálicas 
s~m alusão Õ recupcraç;o em massa, sem expressá-los em funç;o do tama
nho da partícula ou deo .xendo clúvodas sobre se a recupePeç~o se refere 
ao equopamento concentrador ou a todo o circuoto de concentração. E 
frequente também a omossÕo a respeito da moneralogoa do minéroo trata
do e da metodologia d~ amostra9em , 

Apesar desta dificuldade, a análise das informa
çÕes contidos na I iteratura e a aprecoaç;o dos aspectos pecul oares das 
iltividades de 11ineraçÕo de ouro aluvoonar no Bo•esol, proncopalmente na 
AmazÔnia, levam a'acroditar que a adoçÕo de equipamentos gravimétricos 
ai ternati vos/complementares depender•& - além do eficiênci D - da fac i I i 
uade de aqui si ç~o, operoç~o o mar1utenç;o, si mui teneamente com os ba} 
'os custos oporacionaos. 

Tendo isso em conte, serie111 potencialmente apl i c_! 
veia ao beneficiamento de ouro aluvionar os seguintes equipamentos gra 
vom,tricos: centrffugos, espirais, mesas p l onas ' estáticas, hidrocicl o: 
nes, cone Reichert , O concentrador centrffugo(ax . : Knelson) est& sendo 
experomentado por algumas empresas(ox . : Mineração Oriente Novo), assim 
como a esporai Mark VI I, testada pele MineraçÕo Porto Estre l a(Paranap~ 
nema) . ~atural11ente, a comunidade minorai aguarda com interesse a pu
bl icaçâo dos resultados . 

O CFEM• t~m a i ntençoo .do testar a mesa pi ana ~.! 
tática para a concentraçao de portfculas médias(+IOO malhas) como uma 
alternativa :1 Jigage.1 paro a fraç;o fina (-100 malhas), pretende-11ete.! 
ter os h i droco c I ones classo fi cadoros, segundo o fi uxograma apresentado 
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na figura 3. Nestrl , verifica-se uma classificaç~o prévia, prática nao 
constatada normalmente nas pré-concentraç~es de ouro aluvionar no Bra
sil. A ausência de c lassi ficaç;o prévia contribui para perda de ouro 
não necessariamente fino, cuja recuperação, provavelmente, compensaria 
os custos adicionais decorrentes dessa classificaç;o. 

Espera-se que os resultados destas experiências , 
juntamente com aqueles obtidos pelas empresas 9ue testam concentrado -
res centrrfugos·e ~irais, permitam uma aval iaçao objetiva do desempe
nho do cada um, e, quiçá, contribuam para o melhor aproveitamento do 
ouro ai uvi onar. 

O CET~M pretende, adicionalmente, empreend~ um es 
tudo de flota~;o com amostras de pré-concentrados de aluvião, cotejan: 
do seus resultàdos com o processo de amelg~maç;o, considerando os a~ 
pactos técnicos, econÔmicos e ecol6gicos. 
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GRANULOMETRIA (malhos Tyler) teor 
o .. G) .. 
+' .. .. +' "- +' "' o "' +' ... c 

US INA m,;dio H a. +' -o c ·- c ... • c ... o - ... 
L -o Cl 

C> 
~ 

o - ., ., c u 
4/35 +48 + 65 +100 + 270 (s/t) "' - E E cn E c 

:J Cl - 41 "' ~ L 4.> L .. 
o "- ·- :> :J ::z: ~ -o N Q< to- e.> 

peso % 20 20 25 23 12 
A Au di st.< 20 19 lO lO 41 16 75 5 lO 4 2 2 2 - - -

peso % 18 6' 30 24 22 
8 Au di at% 48 

5,7 46 - 28 - - I 14 3 6 
7 3 16 26 

peso 'I 17 22 42 15 4 
c 

Au di st.% 
3,9 I 51 40 5 3 

52 9 19 9 li 
- - - -

peso % 51 18 19 8 4 
o 8,5 97 - I, 5 I 

Au di st.% 7 5 57 16 15 
- 0,2 O, I - - -

E peso % 19 22 21 2C 18 

Au di at.% 19 11 24 22 24 
0,95 45 - 13 - 3 38 - - -

Tabela I - An~lise doa pr.;-concentrados: granulometria, distrobuição de Au, teor de Au e 
composição míncral~gi ca em peso (%) 
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