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RESUMO 

Na Mina do Cauê o ouro é encontrado em uma zona mineralizada, campo~ 

ta de vários v e ios indepe ndentes, e em Conceição a mineralização de 

ouro está associada a uma falha. As reservas estão avaliadas em 

105.000 toneladas de minério, com teor médio de 31,4 g/t, ou seja 

3,3 toneladas de ouro contido. O processo de beneficiamento é campo~ 

to de 2 (dois) circuitos: gravimétrico e hidrometalúrgico. Envolve 

as etapas de britagem, classificação, moagem, concentração em jigue 

e mesa vibratória, cianetação em tanques pachuca, CIP, eletrólise e 

fundição, obtendo-se "bullion" com 94 % de Au, com recuperação global 

na ordem de 98 % do ouro contido. 

ABSTRACT 

In Cauê mine the gold is found in a mineralized zone, which is 

compour.d of severa! independent veins, and in Conceição mine the gold 

mineralization is associate to a geological fault. The reserve are 

estimated at about 105.000 mt of ore, with the grade of 31.4 g/mt; 

in other words 3.3 mt of gold. The ore treatment is compounded of 

02(two) circuis: gravity concentration and hydrometallurgical. It 

includesthe stages of comminution, classification, jig and shaking 

table concentration, cyanidation, CIP, electrowinning and melting 

producing "bullion" with 94% Au, with recuperation of about 98% of 

gold contained in the ore. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1.976 a CVRD iniciou uma campanha de amostragem dos itabiritos da 

Mina Cauê e, principalmente, dos rejeitas silicosos (finos e grosse! 

ros)oriundos dos concentradores magnéticos da Usina de Concentração 

deitabiritos, visando localizar áreas mineralizadas em ouro, uma vez 

que tanto a Mina do Cauê quanto a de Conceição foram produtores de 

ouro no Século XVIII até meados do século XIX. 

Várias galerias soterradas ainda sao encontradas nestas minas. 

Posteriormente, no princípio de 1.982, tais trabalhos foram retoma -

dos, dando ainda ênfase à amostragem dos rejeitas silicosos, apenas 

mudando a metodologia de interpretação dos resultados. 

Procurou-se fazer uma analogia entre os resultados obtidos e as fre~ 

tes de lavra de itabirito. Desta forma foram checados resultados e 

fechado o"cerco" até a efetiva determinação das áreas de grandes con 

centrações em ouro. 

Estas áreas foram "sondadas" através de furos de "track-drill", recS?_ 

lhendo-se os materiais provenientes do sopro da perfuratriz que, a

pós concentrados em mesa vibratória e bateia, e ram encaminhados para 

dosagem de ouro, por absorção atómica ou fusão/copelação. 

Em 1.984 foram construídos duas calhas, na Usina do Cauê, revestidas 

com carpetes para recuperação do ouro do rejeito silicoso grosseiro 

que continha 70% do ouro do rejeito total (finos, grosseiros e lamas), 

trabalhando-se cerca de 6.000 t/dia. 

A produção de "bullion" em 1.984 e 1.985 foi de 85 kg e 117 kg, res

pectivamente, embora a recuperação média deste processo fosse de a

penas 20%. 

Em meados de 1.985 foi testado, na Usina I, um concentrador cónico 

giratório - ourocone - com capacidade de tratar 25 a 30 t/h de reje! 

to grosseiro. Os resultados obtidos fizeram com que fossem adquiri -

dos 10 unidades de ourocones em substituição às duas calhas, passan

do a recuperação de ouro de 20% para cerca de 60%. 
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Em outubro de 1.987 foi dada partida na nova Planta de Tratamento de 

Ouro (PTO), composta de circuitos gravimétrico e hidrometalúrgico 

para tratamento específico do minério proveniente de lavra seletiva. 

A produção total de "bullion" no sistema Itabira, até setembro de 

1.989, foi de 1.665 kg, sendo a produção prevista para os próximos ~ 

nos de 600 kg/ano. 

2. GEOLOGIA 

O ouro encontrado nas minas da CVRD, em Itabira, é associado ao miné 

rio de ferro, sob a forma de corpos lenticulares da Mina do Cauê, e 

veio-camada na Mina de Conceição, restrito a zona de "Jacutinga" (1.!_ 

monita + caulinita). 

Na Mina Cauê, devido à intensa segmentação da "Jacutinga" pela tectó 

nica, o ouro migrou para planos de cisalhamento constituído per 

quartzo e especularita, formando-se assim diversos corpos lenticula

res, com espessura variando entre 5 a 20 cm, mergulhando 22° para 

leste, com continuidade longitudinal muitas vezes mais acentuada que 

a continuidade lateral. A migração do ouro se deu d~rante a fase tec 

tónica ativa evidenciada pela mesma textura da rocha presente nas p~ 

pitas. 

Na Mina de Conceição o ouro está restrito a "Jacutinga" que consti ,

tui em veio camada, associado a uma zona de falha, alcançando 20 cm 

de espessura com merg~lho variando de 45 a 80°. A mineralização, em

bora restrita à "Jacutinga", mostra um forte controle pela lineação 

presente. 

Altas concentrações de ouro, eventualmente encontradas, demonstram u 

ma posterior migração numa fase tectónica tardia. 

"Jacutinga" corresponde a um termo genérico antigo para designar a 

rocha matriz das mineralizações auríferas associadas a itabiritos. 
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3. LAVRA/CONTROLE DE QUALIDADE 

3.1 Mina Cauê 

A lavra seletiva de minério aurífero é feita paralelamente à lavra 

de minério de ferro, a céu aberto, em "bancadas" de 3 rn de altura. 

S~o utilizados restroescavadeira com caçamba de 0,25 rn3 e caminhÕes 

basculantes de l2t de capacidade, que transportam o material lavrado 

até o pátio de estocagern/hornogeneizaç~o localizado próximo à mina. 

Até 1.986 o sistema de lavra era fundamentado nos resultados obtidos 

nos furos de "track-drill" obedecendo-se urné:. determinada área de in

fluência de cada furo, lavrando-se o minério desta área a urna profu~ 

didade de 3 rn . Ao final da lavra de cada bloco era feita urna amostra 

gern de controle nas paredes laterais da cava. Nos pontos onde ainda 

era constatado a presença de ouro era dada continuidade na lavra até 

que os novos resultados das análises se apresentassem negativos. As 

áreas de influências de furos que apresentassem teores abaixo de 

1,0 g / t n~o eram lavrados. Observou-se mesmo lavrando áreas de furos 

com altos teores os resultados apresentaram-se bem abaixo da expect~ 

tiva e em áreas de furos de baixos teores obtidos até resultados anô 

malas. Até ent~o a lavra era guiada exclusivamente por análises quí

micas. 

Posteriormente, a partir de 1.987, após vários estudos de correlaç~o, 

foi possível distinguir microscopicamente a litologia mineralizada. 

Desde então a lavra passou a ser feita rerrovendo-:se o minério de ferro ca.;

~tees~l~avrando-se apenas o corpo mineralizado. A recuperação da 

lavra, estritamente seletiva, é superior a 95%, sendo que o restante 

do ouro não recuperado está presente em disseminações e/ou pequenas 

lentes inclusas no material supostamente estéril. 

Porém grande parte desse ouro é recuperado nos ourocones da Usina de 

Concentração de Itabiritos. Até setembro de 1.989, a mina do Cauê 

produziu um total de 33.650 t de minério aurífero, contendo 885 kg 

de ouro e teor médio de 25,4 g/t. 

3.2 Mina de Conceição 

A lavra seletiva de minério aurífero na Mina de Conceição, foi ini -

ciada em 1.987, e também é feita paralelamente à lavra de minério de 
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ferro, lavrando-se o minério ao longo do veio camada, a profundidade 
3 

de 3,5 m, com utilização de retroescavadeira com caçamba de 0,50 m 

e caminhões basculantes de 12 t de capacidade. 

Primeira mente é retirado o material estéril ao longo do veio e post~ 

riormente lavrado o material aurlfero. 

O minério aurífero extraído é transportado para o pátio de estocagem/ 

homogeneização da Mina Cauê. 

Até setembro de 1.989 a Mina de Conceição produziu 7.400 t de miné

rio aurífero, contendo 69 7 kg de ouro e teor médio de 94,2 g/t. 

4. CARACTERIZAÇÃO DO MIN~RIO 

4.1 Minério Aurífero de Caué/Conceição 

O minério de ouro das Minas de Cauê e Conceição está associado a ~ta 

biritos friáveis, cuja composição mineralógica é a seguinte: 

hematita 45% 

limonita/goethita 25% 

caolim 20% 

quartzo lO% 

Apresenta teores de ouro variáveis, na faixa de 2 a 40 g Au/t, ouro 

este l~gado a Pd (-4%) e Ag (-0,7%) e com a seguinte composição quí

mica média: 

Fe 2o 3 72% 

Si02 17% 

Al 2o 3 5% 

Mn 0,3 % 

c ao e Mg 0,1% 

s 0,04% 

Cu 65 ppm 

Zn 39 ppm 

Ni, Co e As 10 ~m 

Pb N.D. 



A análise microscópica deste minério revelou a ocorrência de ouro 

predominantemente grosso (pepitas alongadas e/ou irregulares), pref~ 

rencialmente associado a limonita e/ou caolim. 

4.2 Concentrado dos Ourocones 

O processo de beneficiamento de minério de ferro utiliza separaçao 

magnética de alta intensidade via Gmida em separadores tipo "Jones". 

A fração magnética resultante desta operação, contendo cerca de 

0,1 g Au/t, é enviada por gravidade para concentração em cones rota

tivas denominados ourocones. O concentrado obtido nos ourocones apr~ 

senta um teor médio de 20 g Au/t e cerca de 20 % de sólidos (em massa~ 

sendo enviado por gravidade para a planta de tratamento de ouro, on

de é alimentado as mesas vibratórias primárias. 

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

5.1 Descrição Geral 

As instalações do Projeto Ouro Itabira compreendem 02 (dois) circui

tos: gravimétrico e hidrometalGrgico. A figura 1 apresenta um fluxo

grama de blocos das diversas etapas de concentrado do minério na 

Planta de Tratamento de Ouro da CVRD em Itabira. 

5.2 Circuito Gravimétrico 

O "R.O.M." é basculado por caminhÕes de 12 toneladas em moega metál.!_ 

ca dotada de grelha fixa com abertura de 76 mm (3"). A seguir, o mi

nério é retomado através de um alimentador vibratório e classificado 

em 25,4 mm (1") e 6,35 mm (l/4"), utilizando-se uma grelha estacioná 

ria e uma peneira vibratória horizontal, respectivamente. A fração 

-76 + 6,35 mm é alimentada em um britador cónico giratório (20") op~ 

rando com abertura de 4,8 mm (lado fechado). O produto de britagem 

é reunido à fração do "R.O.M." passante em 6,35 mm e transferido a 

um silo metálico com capacidade Gtil de 60 toneladas. 

Cerca de 3,0 t/h de sÓlidos sao retomados do silo de minério britado 

e alimentado em um classificador espiral de diâmetro igual à 16". o 

"underflow" deste classificador é alimentado em moinho de bolas 

(4' x 4'), sendo o produto da moagem com granulometria de 70% abaixo 

de 0,075 mm alimentado em um jigue de dupla câmara (16" x 24"). O 

concentrado do jigue(afundado) segue por gravidade para uma mesa vi-
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bratória desbastadora (4,50 m x 1,80 m ) , sendo o concentrado desta 

mesa enviado por gravidade a uma mesa vibratória de limpeza (1,30m x 

0,60m), cujo concentrado é transferido por cada turno à área de fun

dição. Os rejeitos de todos os equipamentos de concentração gravimé

trica são reunidos e bombeados para um cone desaguador, seguindo daí 

para o classificador espiral e, consequentemente, ao moinho, consti

tuindo-se portanto na carga circulante deste Último. Os "overflow"do 

classificador espiral e do cone desaguador dos rejeitosda concentr~ 

çao gravimétrica são reunidos e alimentados em outro cone desaguador 

(4m x 4m), após passar por uma peneira de proteção de l,Omm. 

O "underflow" deste cone, apresentando cerca de 50% de sólidos (em 

massa) é transferido por gravidade para alimentação da cianetação 

sendo o seu "overflow" descarregado para a calha de rejeitos da Usi

na de Concentração de Itabiritos. 

Por outro lado, o concentrado proveniente dos ourocones da Usina de 

Concentração da Itabiritos do Cauê é alimentado em um cone desagua -

dor e adensado a 50% de sÓlidos (em massa), para alimentar uma mesa 

vibratória desbastadora (4,50m x 1,80m). O concentrado dessa mesa 

junta-se ao concentrado da respectiva mesa da alimentação nova e é 

enviado por gravidade para a mesa vibratória de limpeza. 

5.3 Circuito Hidrometalúrgico (CIP) 

A alimentação do circuito hidrometalúrgico consiste em uma polpa com 

vazão nominal em torno de 4m3 /h contendo 3 t/h de sólidos (ds = 3,5t/m3), 

50% de sólidos e teores de ouro na faixa de 6 a 10 g Au/t. 

A cianetação é realizada em 4(quatro) tanques agitados a ar (pachu

cas) dispostos em série, cada qual alimentando o subsequente por gr~ 

vidade. Nesses tanques, o ouro fino presente no minério é dissolvido 

em uma solução diluída (0,5%) de cianeto de sódio (NaCN), contendo 

ainda hidróxido de sódio (NaOH) para o controle do pH de operação em 

11 ~ 0,5. O tempo de residência nessa etapa é de aproximadamente 12h. 

A seguir, a polpa é transferida por gravidade para o circuito de car 

vão em polpa (cir> . 

o circuito CIP é composto por 6(seis) tanques dispostos em série e 

equipados com agitadores mecânico~. A polpa oriunda da cianetação,d! 

luída a 40% de sólidos (em massa) flui do primeiro ao Último tanque 
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por gravidade (vazão nominal igual a 5,4 m3/h). Nesses tanques, o 

ouro dissolvido é adsorvido em partículas de carvão ativado aprese~ 

tando granulometria na faixa de 3,4 a 1,0 m (6 a 16 mesh Tyler), u

tilizando-se uma concentração de 30 g de carvão por litro de polpa. 

Na transferência da polpa de um tanque para outro, a retenção do 

carvão no interior dos tanques é efetuada por peneiras estáticas do 

tadas de tela de 0,84 mm (20 mesh Tyler). O tempo de residência 

nessa etapa é de aproximadamente 9 horas. Ao final do circuito, a 

polpa "pobre" em ouro, apresentado teores abaixo de 0,03 g Au/m3 e 

cerca de 90 ppm de cianeto é descarregada continuamente sobre uma 

peneira horizontal com tela de 0,6 mm (28 mesh Tyler), com o objet! 

vo de reter finos de carvão carregados em ouro. Esses finos, produ

to da degradação mecânica do carvão, que porventuratenham atravess~ 

das telas .dos tanques e acompanhado o fluxo da polpa de minério,são 

acumulados em local adquado para posterior recuperação do ouro ne-

1 3/ ~ es contido. A polpa passante na peneira, cerca de 5 m h, e subme-

tida a uma cloração alcalina com hipoclorito de cálcio (·· 5,5 kg/h). 

A seguir, a polpa é transferida à calha de rejeites da Usina de 

Concentração de Itabiritos, onde se junta aos mesmos. Por outro la

do, diariamente são efetuados o descarregamento do primeiro tanque 

"CIP", para recuperação do ouro adsorvido no carvão, a transferên 

cia de carvao de cada tanque para o tanque imediatamente anterior , 

utilizando-se "air lift", e o carregamento no último tanque, com 

carvão novo. O carvão carregado, contendo em média 5 . 000 g Au/t, é 

separado da polpa e lavado em pene1ra vibratória horizontal, sendo 

a seguir enviado ao tanque de estocagem/alimentação da coluna de& -

sorção. A polpa retorna ao primeiro tanque "CIP". 

5.4 Dessorção/Eletrorecuperação 

A recuperação do ouro adsorvido no carvao proveniente do "CIP" en -

volve a eluição de bateladas de 0,5 t de carvão, em coluna de des -

sorçao, em circuito fechado com a eletrodeposição desse ouro em ca

todos de lã-de-aço. O processo de dessorção consiste em submeter o 

leito de carvão a um fluxo ascendente de solução contendo 0,3% de 

cianeto de sódio (3,0 g/1), e 1,5% de hidróxido de sódio (15 g/l),a 

temperatura 95°C, à pressão atmosférica,vazão de cérca de 2m3/h 

por um período de cerca de 72 horas. Ao longo da eluição, a solução 

que deixa a coluna apresentando teores variáveis de ouro, é alimen

tada em 5 células eletrolíticas circulares tipo "Zadra", com capaci 

4 3 1 ~ - -dade de O, m , igadas em serie, dotadas de catodo de la-de-aço 



(compactado a 35 g/1) e anodo de confeccionado em chapa perfurada de 

aço inox. O eletr6lito "pobre" em ouro ~ recirculado ao tanque de so 

lução, de onde é novamente recirculado à coluna de dessorção. Em rn~

dia, ~ realizada urna eluição a cada 3 dias. A reativação de carvão , 

quando necessária, ~ realizada nas instalações da CVRD em Fazenda 

Brasileiro na Bahia. 

O consumo de carvao no processo, em função da sua degradação mecâni

ca, é de cerca de 42 g/t de sólidos alimentados no circuito "CIP". 

5. 5 Tratamento de Catodo/Concentrado Gravirné·trico 

Os catodos carregados, periodicamente são retirados das c~lulas ele

trolíticas (após 4 estripagens), sendo então submetidos a lavagem 

com água para eliminação do excesso de cianeto. A seguir, quando ne

cessário, são submetidos a urna lavagem com solução de ácido cloridri 

co comercial (33% HCl), sem agitação, para solubilização de lã-de-

aço e obtenção de urna lama rica em ouro (cerca de 3 horas). A lama 

resultante, composta de ouro, ácido e solução de cloreto ferroso, é 

filtrada, sendo que o "cake" obtido é secado em estufa e encaminhado 

do cofre. O concentrado do circuito gravirnétrico recebido a cada tu~ 

no, é constituído basicamente de hernatita, quartzo e ouro. Após sec~ 

gern em estufa, a hernatita é retirada atrav~s de seoarador magnético' 

de correias cruzadas (campo magnético de 10.000 gauss). O 

nao rnagn~tico ~ pesado e guardado em cofre. 

5.6 Fundição 

produto 

Periodicamente, os concentrados gravirn~tricos/rnagn~ticos e a lama ca 

tódica são homogeneizados com fundentes (10 a 20% em peso) e fundi -

dos. O metal ~ vazado em lingotes. A escória obtida, bem corno os ca

dinhos impróprios à reutilização, são britados e submetidos a concen 

tração em mesa vibratória para recuperação do ouro contido. 

Os lingotes, apresentando um teor de ouro de 92% para o concentrado 

gravirnétrico e 98% para a lama catódica, após lirnpez~ de incrusta 

ções de fundição, são amostrados, identificados, pesados e encaminha 

dos ao cofre. Mensalmente os lingotes são enviados para refino na Ca 

sa da Moeda do Brasil ou na Degussa S/A. 
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6 . TRATAMENTO DE EFLUENTES 

A polpa de minério continuamente descarregada a partir do sexto tan

que "CIP", apresentando cerca de 90 ppm de cianeto livre, é submeti

da a um peneiramento em peneira horizontal estática, dotada de tela 

com abertura de 0,6 mm (28 mesh Tyler), para retenção de finos de 

carvão. A polpa passante na peneira é alimentada em um tanque de do

sagem, com volume Útil de 1m3 , onde recebe a adição de cerca de 

1,97 kg/t de hipoclorito de cálcio sob a forma de solução aquosa. O 

tempo de residência da polpa nesse tanque é de aproximadar.lente 10 

minutos. A seguir, a polpa é transferida por gravidade para um tan -

que de reação, com volume útil de 4m3 . O tempo de residência da pol 

pa nesse segundo tanque é de aproximadamente 45 minutos. Posterior -

mente, a polpa é transferida a calha de rejeites da Usina de Concen

tração de Itabiritos, onde se junta com o rejeito da Usina de Miné -

rio de Ferro que apresenta uma vazão de 1.200 m3/h e 60% de sólidos 

(máximo), e daí segue para a barragem de rejeites do Pontal. Quando 

do seu desaguamento na barragem, o efluente apresenta concentração 

máxima de 0,2 ppm de cianeto total epH compreendido na faixa de 5,5 

a 8,0. 

7. COMENTÂRIOS GERAIS 

A Planta de Tratamento de Ouro de Itabira foi concebida aproveitand~ 

se construções e equipamentos existentes, que associado as caracte -

rísticas mineralógicas favoráveis do minério proporcionam uma produ

ção otimizada à plena capacidade com as unidades disponíveis e a ob

tenção de níveis de recuperação, consumo de reagentes e custos comp~ 

tíveis com valores obtidos usualmente em usinas similares. 

As tabelas I,II,III,IV, e V mostram alguns dos parâmetros operacio -

nais típicos do Projeto Ouro Itabira. 
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TABELA I - Parâmetros operacionais tipicos 

1 - capacidade da moagem 

2 - teor médio da alimentação 

3 - "overflow" classificador espiral 

(%) sólidos 

(%) 200 mesh 

4 - cianetação 

(%) sólidos na alimentação 

tempo de residência 

teor médio de ouro no rejeito 

recuperaçao 

5 - adsorção 

(%) sólidos na alimentação 

tempo de residência 

teor médio de ouro no rejeito 

recuperaçao 

3, o •'t/h ••. 

28,3 g/t 

17% 

37% 

50% 

12 horas 

0,32 g/t 

97,6% 

40% 

9 horas 

0,02 g/m3 

99,7% 

NOTA: Dados relativos ao mês de setembro de 1989 
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TABELA II - Consumo de reagentes e materiais 

REAGENTE 

cianeto de sódio 

hidrÓxido de sódio 

hipoclorito de cálcio 

carvao ativado 

bolas 

lã de aço 

fundentes 

CONSUMO (g/t) 

439 

687 

1. 970 

42 

700 

6 a 9 kg/mês 

12 a 15 kg/mês 

TABELA III - Gradiente Concentração de carvao no CIP 

(g Au/t carvão) 

DATA CIP CIP CIP CIP CIP CIP 

01 02 03 04 os 06 

08/05 6.032 3.255 1. 038 613 117 80 

12/06 6.379 3.431 1. 067 245 168 121 

18/09 4.585 2.791 1. 384 964 672 269 

DESCARGA 

CIP-06 

87 

132 

776 



1 140 

TABELA IV - Concentração média de carvao no CIP 

TANQUE 

concent.de 

carvão (g/1) 

CIP 

01 

31 

CIP 

02 

26 

CIP 

03 

25 

CIP 

04 

22 

CIP 

05 

26 

CIP 

06 

28 

TABELA V - Performance de dessorção/e1etrorecuperação 

DATA MASSA CARVÃO/ OURO EM CARVÃO OURO DESSORV. 

BATELADA (kg) CARGA DESCARGA (ESTIMADO) (G) 

(g/t) (g/t) 

15/05 490 6.700 61 3.253,1 

1 2/06 500 9.189 173 4.508,0 

24/08 500 5.270 76 2.597,0 

12/09/89 520 4.535 89 2. 311,9 

RECUP. 

(%) 

99, 1 

98,1 

98,6 

98,0 


