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R E S U MO
O procedimento de caracterizar minérios de ouro ainda na
fase de exploração geológica, traz agilidade nas decisões
ernpresariais posteriores . A metodologia utilizada nesta
etapa de caracterização conjuga ~ observação microscópica
com os ensaios preliminares de bancada, envolvendo grav!
aetria, amalgamação e cianetação, quantificando-se o
•ouro amalgamável• e •cianetável" presente no minério. t
exemplificada metodologia e caracterização de minérios
au.r !feroa comentando-se os resultados obtidos. 2 sugerido
fluxograma de processos preliminar a ser confirmado em
etapas posteriores de estudo.
ABSTAACT
Technoloqical characterization of gold ores during
geoloqical pros~ecting, leads to rapid deo1s1ons
conce.r ning project management. The characterization
aethod proposed includes microscopic observation and apot
bencb testa of amalgamation and cyanidation. It ia
determined the •aaalgamated• and "leached gold•. Case
atudiea are analised and a preliminary proceaa flowaheet
ia proposed.

~ngenhe1ro Ketalurgista do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico
da Paulo Abib Engenharia S.A.
(2~ Engenheiro de Minas do Departamento de Processos Minerai• da
Paulo Abib Engenh.a ria S.A.
(3) Engenheiro Metalurgista, MSc, Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico da Paulo Abib Engenharia S.A.

(ll

264

1. INTROOUÇAO
Ao se requerer a caracterização tecno15gica de um minêrio aurífero,
deve-se ter deparado

co~

duas questões básicas:

1- Em que ponto se deve iniciar este procedimento?

2- Qual o nfvel de detalhamento desejado?
Parece óbvio que estas decisões ji tenha• sido tomadas seja a nfvel

,

técnico ou empresarial. contudo verifica-se no pais uma falta de entrosamento entre a geologia e a engenharia que ocasicna falhas e/ou
distorções no conceito de caracterização tecnológica.
O conhecimento prévio do depós\to mineral ê fator determinante para
as etapas seguintes. Por fsto
tecnológicos no final das
de trincheiras, poços,

e recomendado

que se inicie estudos

etapas de exploração geológica (abertura

galeria~).

A caracterização mineralógica petrográfica normalmente realizada em
testemunhos de sondagem tem um carãter mais qualitativo , enquanto a
caraclerização tecnológica apresenta resultados quantitativos, daí
necessitar amostras mais representativas do jazimento , obtidas via
de regra, em galerias, poços e trincheiras.
O nível de detalhamento do processo de caracterização não pode ser
generalizado para todas as jazidas. lstó faz parte de um contexto
mais abrangente que ê o conhecimento do porte do empreendf•ento , sua
geologia, infraestrutu ra da ãrea, etc. Portanto ê recomendado que se
cumpra a seguinte sequência:
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t •ufto comum que se parta logo para ensaios de processo dispensan-

do a uracterhaçio preliminar, caso ocorra algum pro.blura na recup!
ração do ouro, _investe-se em estudos de •icroscopia eletrÕnfce, bala!!
ços •etalÜrgicos, etc. Mo B.ras11, onde
e aateriais sio limitados,

e sempre

recursos financeiros, huruna&

recomendado uma caracterização

tecnológica expedita que possa delinear e orientar os e.nsa1os de
proceuo subsequentes.
CARACTERIZAÇ~O

TECNOLOGJCA PRELIMINAR

O processo de caracterização mineralógica de minérios de Au, pode
envolver etapas analí t i cas bem sofi sticadas, • as de alt o custo. Do
ponto de vista tecnológico deve- se procurar reproduzir em escala de
laboratório, os processos de beneficiamento envolvidos e observar a
recuperação do Au prevista .

Caso haja uma baixa recuperação, a

investigação começa a ser sofisticada .

Caso contririo o minério

responderi aos clissicos processos de tratamento.

Objetivamente

pretende - se conhecer as caracteristicas do minério aurífero frente
1

u• processo de trata•ento.

[ se•pre conveniente lembrar que a representatividade

da ••ostra

comprometera os dados quantitativos obtidos, dai ser importante os
con~ci•entos

geológicos suportando i

amostrage•.

Passamos, então a tratar u•a altquota da amostra cominuida ,
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ho•ogentizada e quarteada procurando responder i ' questões bisfca':
• Quanto e xi ste de ouro •livrt•?
• O ouro i fino ou grosseiro?
- O ouro esti ocluso em sulfeto,?
E• ua1 ripida anili,e, verificamos que estas perguntas conduzem a
scber se o •fnirio responderí i gravi•etria e amalg1maçio t/ou ã
cianet•çio co• ou se• oxidaçio prévia de sulfetos, c1so exista•.
A for•• de ocorrência do ouro em •1nir1os, refle te, via de regra,
na escolha do processo de beneficia•ento adequado. O ter•o ouro
•11vre• nio significa que o •etal esteja
caso de aluviões. Por exemplo, o ouro em

lfb~rado

da ganga, como no

s ulfe tos ocorre preferen-

cfal•ente associado , em part1cula s nor• 1lmente inferiores a
invis de

Z~m,

ao

solução sõlida. Portanto o concei to ouro "livre • deve dar

espaço aos conceitos de ouro recuperáve l por gr1vimetria e a•a lgamaçio (ouro •amalgamivef) e por cianetaçio ( ouro •ctanetãvef).
Cada •fnirfo por

SUIS

caracterfstfces geolõgtc1s (aluvião, primário

e alterado) teria uma s equinci e de operações

1

seguir, contudo o

fluxogra•a da Fig . 1, cobriria grende p1rte dos minérios aur1feros.
O ensaio e• bro•ofõr•io si•ula ume condição ideal de separação gravi
•êtrica

em

ensaios

laboratoriais.

Qualquer outro processo

gravfmitrico (•esagem, jigagem , centrffuga, etc .} nio obteri a alta
recuperação pro•ovtda pelo 11qu1do denso. Para se ter uma fdefa da
efietêncil de separação física do ouro atreves do ensaio em bromo fõr•to (d• Z,89), u•a par{icula esférica de ouro (d• 17,6) de
18,5~•

de diimetro, i nclusa em uma partfcula de quartzo de ZOO

~

(74~•),

iria par1 a f ração pesada. logo, s e o volume da inclusão de
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ouro na partícula for maior do que 1,6 % do volume da partícula
quartzosa, esta afundará no bromofórmio.

A análise granulomêtrica de uma amostra de minério aurífero, pode
apontar a existência de ouro fino (p.ex.: <

400~)

contudo não pode

evidenciar se o ouro ê grosseiro, pois pode ser ouro não liberado da
ganga. Isto jã não ocorre no caso de aluviões, onde o ouro quase
sempre ocorre liberado e a análise granulomêtrica reflete sua real
granulometria. O nümero de frações granulomêtr1cas estudadas, depe!
derâ do grau de detalhamento requerido para esta fase .

A cfanetação em ,garrafas de frações granulomêtricas fornecerá a
percentagem de ouro cianetãvel, que não necessãriamente estã liberado.

A amalgamação dos produtos de frações granulomêtricas afundados em
bromofórmio, fornecerá a percentagem de ouro amalgamãvel, que também
não estã necessariamente liberado.

Detalhes quanto ãs granulometrias de ensatos e condições, são apresentados no capítulo seguinte.

2. ESTUDO DE CASOS
2.1. Estudos com o Minério "A"
Tome-se um minério caracterizado pela ocorrência de ouro disseminado
em veios de quartzo com teores da ordem de 8 ppm e percentagens de
enxofre e ferro (Fe 2o3 ) de 0,01 e

9~

respectivamente.

[ possível estabelecer preliminarmente uma metodologia de caracte rização como apresentada na figura 2, objetivando a detecção da
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,_rcela de ouro •amalgaaivel" e •ctanetivel" .

Asstm, 1ntctalmente, uaa amostra do •inirto foi comtnutda lOOS
abaixo de Z8 ••lhas e classificada granulo•etri t amente em peneiras
•'r1e Tyler (35 a Z70 aalhas) para realização dos ensaios necessirfos.

Para a realfzaçio dos testes densi•itri tos foi estabelecido o
t~tervalo

de exame compreendido de

-za

+ 35 a •150 +ZOO aalhas.

Os testes de t1anetaçio foram conduzidos para frações granulometricas compreendidas no interva lo -65 +100 a

-zoo

+Z70 aalhas.

Os critérios assumidos para a abordagem proposta levaram em conta
os seguintes aspectos:
- Processos de concentração gravtmet r tca convencional (jigagem,
•esagem) têm

eficiênci~decrescentes

junto a frações granulometr icas

•ais finas (ZOO •alhas, lim ite inferior adotado para os testes
densimêtricos e de amalgamaçio).
- A pers pectiva da presença de
recuperivel por operações

ou~?

grosseiro no mtnirio em es tudo,

graviaetricas,

alonga r ia em demasia o

tempo de dissolução necessãrio ã etapa de cianetação (65 malhas,
11•1te superior adotado para os testes de lix1viaçio).
Os ensaios denstmêt rtcos fora m realizados co• bro•ofõr•io (d•Z,89)
sobre cada fa ixa granulometrica previame nte obtida (massa aproximada
de SOOg), determinando-se assim as percent agens em peso dos produtos
afundados bem como teor e distribuição do ouro neles presente .

Os
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resultedos obtidos

encontr•~·st

1present1dos na figurt 3.

Observt·se que par• frtções granulomitricas inferiores a ·48 +65
•alhts • percentagem de ouro na fração afundtda ptssa a apresenttr
coaporttmento pratic••ente fnaltertdo, alcençando fndice de 1ti 6ZS
de recupera çio . .

Os

teste~

de amalgamaçio foram realizados coa os produtos

~funded~s

dos testes densfmêtrfcos nas seguintes condições:

• s sólidos ;

60

• ••ssa do produto afundado • 20
ausa de Hg
- tempo de ensaio (h)

15

Os resultados podem ser vistos na figura 4. Observa-se notãvel

euae~

to dos fndices de recupereçio a partir do intervelo ·35 +48 malhas ,
com taxas decrescentes junto is frações mais finas.
A enílfse microscópica dos produtos afundtdos dos enstios densimitri
cos, permite

identificar pertfculas de ouro finamente disseninadas

assocftdts a quartzo, alia de outras de ati

170~

apresentando a

aesaa tssocitçio.
O coaportamento observado nas figuras 3 e 4 pode ser então creditado

i coleção de grãos mistos com ouro fino no produto efundado, passancb
a constituir-se em part{culas amalgamiveis a med\da que o ouro nelas
contido tssume proporções apreciãve1s frente

10

seu tamanho.

Os enst1os de c1anetaçio realizados para cada fraçio granulo•itrice
tnferfor

1

65 aalhts, foram conduzidos ta bechtr agitado e coa

aere çio forçada, eapregando massas da orde• de 500g e nas seguintes

\
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COftdiçÕes :
• (llaCM) ; 10g. 1

-1

• pH • 10

- S sõ11dos • 40
- te•po de e11seio (h) • 24

Deve se notar que estes testes nio obJetivara• o levantamento de
peri•etros de processo, consistindo epenas em procedimento expedito
para deter•ineçio do •ouro c1anetível• presente no •inério e•

•

questio . Fora• alcançados os seguintes resultados:

TABELA 1 - ENSAIOS DE CIANETAÇXO COH O HINERIO •A•
MALHA TYLER

Au CIANETAVEL (%)

+100

91 ,3

-100

+150

91,6

-150

+200

9S,O

-zoo

+270

99,0

- 65

A partir dos resultados obtidos i possível recomendar preliminarmente o exa•e de um processo envolvendo separação gravimêtrica, seguida
de aaalga•açio da fraçio pesada.
Por outro lado

O$

ensa1.os de c1anetaçio demonstram que i possível

esperar recuperações superiores a 951 para o •aterial cominuído
abaixo de 150 malhas. Esta evidência, sugere que processos de lixiv1açio d1reta aplicados ao •1nirio em questão, devem envolver
necessariamente etapas de bri tagem/moagem que per•itam at i ngir este
grau de acesso do agente lixiviante is particulas de ouro.
Pode-se então orien tar a realização de etapa de ensaios de processo,
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- Os Índices alcançados não recomendam, portanto , ensaios de processo
com circuitos envolvendo concentração gravimétrica e amalgamaçio
para o minério B.

- Os testes de cianetaçio por sua vez, conduzem a evidências positivas que justificam a realização de exper15entos de processo mais
detalhados, envolvendo lixiv iação por percolação ou em ta nque agitado. Esta decisãó te• cariter fundamentalmente econômico.
3. CONCLUSOES

As metodologias de caracterização de minérios auriferos, devem
necessariamente seguir-se a uma etapa inicial de coleçio e sistemati
zaç ão de informações obtidas a partir de explorações geológicas, que
permitam prévio conhecimento do depósito e dos tipos litolÕgicos
lavriveis.

Os trabalhos de caracterização tecnológica envolvem, portanto, a
obtenção .de 4mostras com

m~ior

representatividade (poços, trinchei-

ras , galerias) do que àquelas correspondentes a testemunhos de
sond&gem, mais adequadas aos estudos qualitativos de mineralogia e
petrografia.

Deve-se considerar sempre do ponto de vista tecnológico as alternat!
vas que permitam a simulação, em condições i dea is na escala de
laboratório, das operações de beneficiamento envolvidas no processo.

Esta abordagem. com frequência, permite a resposta a ques tões objetivas , como por exemplo: qual a parcela de ouro recuperável por
operações gravimêtricas ou por processo de cianetação (ouro amalgam!
vel +ouro cianetivel).

'
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Oe forma a reunir ainda maiores informações a cerca de ouro
acessível ao cianeto {"cianetãvel") presente no minério B, foram
realizados testes de lixiviação em coluna de percolação para o
minério previamente comlnuldo a 3/2" e 3/8".
Com tstes testes, foi possível examinar alem de extração alcançãvel,
também as

~aracteristicas

de percolação do leito teste.

Os testes foram realizados em colunas de l,Om de altura e diâmetro
de 20em, com leitos de JOKg de material.
Foram alcançadas extrações de ouro

~a

ordem de

70~

com boas

características de percolação para o minério pré aglomerado.
Ass1•, pode-se conduzir os ensaios de processo tendo disponíveis âs
seguintes informações reunidas a partir da metodologia de caracterização empregada:
- O minério constitui-se em

ma~ erial

micâceo semi alterado brechado

com fragmentos quartzosos, ocorrendo o ouro em associação com
quartzo ou disseminado em concreções de Õxidos de ferro.
- Os resultados obtidos dos testes densimétricos realizados quando
observados isoladamente apresentam índ i ces razoãveis de recuperação
(!ia ordem de 40%).
-

Qua~do

assoc i ados aos ensaios de amalgamação, no entanto, percebe-

se que os resultados globais de recuperação densimetria
não ultrapassam

18 ~

mesmo

+

para a faixa -150 +200 malhas.

amalgamação
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Ap11cando-5e a metodologia proposta, foram levantadas as curvas
das figuras 5 e 6, referentes aos ensaios dens1mitrtcos e de
amalgamaçio realizados para cada fraçio granulo•itrtca do minir1o,
comtnuido

abat~o

de 18 malhas. A observação da figura 5 permite

1denttf1car um patamar de recuperação para os ensaios denstmitrtcos
c~m

fndtces da ordem de 451.

Através do exame microscópio dos produtos

~fundados,

verificou-se a

ocorrência de particulas de ouro finamente disseminadas em concreções
d~

Õxldo de ferro.

O comportamento praticamente inalterado com relação is recuperações
alcançadas no intervalo analisado encontra-se, assim, fortemente
associado ã presença de particulas mistas nas frações pesadas com
predominância destes óxidos.
Os testes de amalgamaçio dos produtos afundados, revelou índices de
recuperação infer i ores a 101, com .discreta ascençio i taxas decrescentes junto is frações mais finas, atingindo ati 37% para o intervalo -150 +200 malhas.

Os ensafos de cianetaçio realizados para cada fraçio granulomitrica
inferior a 65 malhas e nas cond\ções Ji descritas anteriormente,
apresentaram os seguintes resultados:

TABELA 2 - ENSAIOS DE CJANETAÇAO COM O HIN[RJO "8 "
MALHAS TYLER

Au ClANETAVEL (S)

- 65 +100

88,C

·100 +150

93,2

·150 +200

95,0

-200 +270

99,0
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de for•a a buscar os seguintes resultados, tomados aqui co•o
indicativos a

sere~

exaMinados em •aior detalhe:

- O •inêrio ê predominantemente quartzoso com teor de cerca de 8 ppm
de ouro.

- E possfvel esperar recuperações da ordem de atê 60% em operações
gravimetricas, para o •aterial cominuido abaixo de 65 malhas.
- Operações de amalga•ação aplicadas is frações pesadas dos ensaios

,

densi•êtricos per•ite• alcançar 1ndices de ate 70% de recuperação
para frações inferiores a 100 malhas.
- A presença de ouro finamente disseminado no minério em questão,
permite supor uma redistribuição de ~artfculas deste metal nas
frações mais finas quando da moagem a malhas inferiores ãquela
empregada para os testes.
- Este comportamento pode implicar na redução dos índices de recup!
ração creditados i etapa de concentração gravimetrica.
- Considerando os fndices de recuperação alcançados na etapa de
amalgamação de frações inferiores a 65 malhas e a possível redist r!
buição das partículas de ouro junto a frações mais finas, ê
recomendivel examinar um circuito de gravimetria e lixiviaçio com
remoagem da fração leve e do re jeito da amalgamação antes da cianetação.
Z.Z . Estudos com o Miné rio •s•
Sej a um minério 8 taracte rizado pela presença de ouro em material
micãceo de incipiente estado de alteração com intrusões de pequenos
veios de quartzo (metassedimento encaixante dos veios de quartzo}.
São ainda identi fi cados teores de ouro da ordem de 3 ,5 ppm de
enxofre

0,1% além de ferro (Fe 20 3 ) 7%.

•
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Os ensaios de gravimetria em mesa tipo wilfley em 2 estágios, com
o minério A moido a 65 malhas com remoção de f i nos ( < 200""'),
alcançaram recuperações da ordem de 40% sendo previsto 60% pelo
ensaio em bromofõrmio para fração -65 +200 malhas.

Os ensaios de cianetação dos rejeitos obtidos dos testes de mesagem
permitiram atingir recuperações de 91% para um período
sem remoagem previa, o que corresponde a

u~a

d~

24 horas,

recuperação global de

gss.

Nos testes de processo foram ainda determinados o consumo de cal
2,3 Kg/t e cianeto de sôdio 0,9 Kg/t para o minério A.

Para o minério 8 os testes de lixiviaçio em coluna de percolação a
3/4 e 3/8" permitiram alcançar índices de extração de 70% para um
ciclo de 200 h de teste

conforme esperado, com consumo de

cianeto

de sôdio de 0,4 a 0,6 Kg/t de minério .

A metodologia de caracterização tecnológica simplificada, permitiu
nos casos apresentados delinear as rotas de tratamento que foram
confirmadas nos ensaios de processo subsequentes.

Nio foi necessário

a utilização de etapas analíticas mais sofisticadas para o conhecimento do comportamento dos minérios frente aos clássicos métodos de
recuperaçã~

de ouro.
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FIGURA Z - ROTEIRO OE ABORDAGEM PROPOSTO PARA PROCESSOS DE
CARACTERIZAÇ~O

TECNOLOGICA OE MIN[RIOS AURTFEROS

BRITAGEM 112•

J

ALT()IJOTA

CI ANETAÇ~O

COLUNA

PILHA HOMOG[NEA I

EM

' ALTQUOTA

I

8RITAGEM 28 H
~

ALTQUOTA

AN~LISE

ALTQUOTA

GRANULOM[TRICA

CIANETAÇ~O EM BECHER OU
GARRAFAS
FRAÇOES GRANULOM[TRICAS

1ALTQUOTA

BROMOFORMIO POR
FRAÇOES
LEVES

FRAÇOES
GRANULOM[TRICAS

1

FRAÇO~S
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I
l

l
AN~LISE

RESTOUOS

ANAL! SE QUHI!CA
L DE Au e

s

I

QUTMICA DO

Au AMALGAMADO NAS
FRAÇOES

Obs.: Como opção ao ensaio de bromofórmio para concentrar
ouro poderia se utilizar flotaçio e depois ensaios
de •~alga•açio e cianetação por frações.
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