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ABSTRACT 

The use of old fashioned mining technologies and equipments for gold recovery from 
primary deposits, in the Amazon region, has caused great environmental and economical 
problems. The National Department of Mineral Production - DNPM working in partnership 
with Center for Mineral Technology - CETEM and Matogrossense Mining Company -
MET AMA T introduced technical orientation in a small - scale gold mining operation, of 
Peixoto de Azevedo region - MT, with low cost input and easy assimilation by local 
prospectors. 

This project resulted in (i) minimization of environmental impacts as a result of the 
substitution of open pit mining by underground mining and mercury utilization only in close 
circuit (ii) an increase in gold recovery from 40 to 68% and (iii) 50% reduction on the amount 
of mercury used for amalgamation. 
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RESUMO 

A utilização de técnicas extrativas obsoletas praticadas pela garimpagem na região 
Amazónica, na explotação de minério de ouro primário, vem provocando ao longo dos anos 
problemas enormes, tanto em nível ambiental, quanto em nível económico. Por essa razão, o 
Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM em parceria com o Centro de 
Tecnologia Mineral - CETEM e com a Companhia Matogrossense de Mineração -
MET AMA T introduziram em uma área piloto ("Garimpo do Melado"), na Reserva 
Garimpeira Peixoto de Azevedo, a orientação técnica para exploração dos depósitos auríferos 
através de um baixo custo de investimento e com uma fácil compreensão e aceitação por parte 
dos garimpeiros locais. 

Dentre os resultados alcançados no âmbito desse trabalho destacam-se a minimização 
dos impactos gerados pela lavra a céu aberto através do uso da lavra subterrânea, utilização do 
mercúrio somente em circuito fechado, recuperações do ouro contido superiores a 68%, contra 
os 40% obtido anteriormente pelos garimpeiros, redução de 50% do volume de mercúrio 
usado na amalgamação. 

Palavras chaves: mercúrio, garimpo, meio ambiente e recuperação de ouro 
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I. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o garimpo tomou-se um assunto polêmico, dada a diversidade de 

interesses e problemas gerados de ordem econômica, jurídica, social e ambiental. De uma área 

oficial de 3,2 milhões de hectares destinada à garimpagem de ouro em toda a Amazônia 

Legal, essa atividade ocupa uma superficie de 16,7 milhões de hectares, envolvendo cerca de 

800 mil pessoas[ I ,2,3]. 

O Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, o Centro de Tecnologia 

Mineral - CETEM e a Companhia Matogrossense de Mineração - MET AMA T desenvolveram 

um trabalho de orientação técnica na Reserva Garimpeira Peixoto de Azevedo, localizada ao 

norte do Estado de Mato Grosso. Essa orientação visou principalmente minimizar os impactos 

gerados pela atividade garimpeira, fortemente agressora ao meio ambiente e pouco eficiente 

no sentido de recuperação do metal. 

A atividade garimpeira na região de Peixoto de Azevedo vem sendo conduzida 

desordenadamente desde o final da década de 70. Os depósitos secundários de ouro 

caracterizados pelos colúvios e alúvios foram trabalhados intensamente, alterando de maneira 

sensível as redes de drenagens e o meio ambiente como um todo. A desorganização dos 

garimpeiros aliada à inexistência de uma metodologia racional para o processamento mineral 

foram responsáveis pela inviabilização de outros depósitos secundários, simplesmente, devido 

à deposição de milhares de toneladas de rejeitos sobre os mesmos. 

Atualmente, é inegável que a explotação desses depósitos se encontra em sensível 

declínio, sendo os depósitos de ouro primário a opção viável para a sobrevivência da 

atividade, originando um novo ciclo do ouro. Porém, desta vez, bem mais organizado e 

tecnicamente viável. 

O objetivo do projeto desenvolvido em Peixoto de Azevedo foi introduzir uma nova 

tecnologia aplicável aos garimpos de ouro primário, de forma a promover sempre a harmonia 

entre o processo produtivo e a proteção ao meio ambiente, bem como, imprimir à 

garimpagem, atividade nômade e irracional, um caráter mais sustentável, buscando desta 

forma, fixar o garimpeiro no mesmo local ou na frente de trabalho por um período de tempo 

.maior. A Companhia Matogrossense de Mineração - MET AMAr desenvolveu as fases de 

legalização, lavra e beneficiamento, sendo o Centro de Tecnologia Mineral ·- CETEM 

responsável pela amalgamação e pirólise do mercúrio. 
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2. ÁREA PILOTO 

A Reserva Garimpeim Peixoto de Azevedo foi seleciooada como área piloto para o 

inicio dos trabalhos de orientaçAo tt<:nica devido a sua posição geográfica em relação à bacia 

hidrogrâfica do rio Tapajós. 

Rio Tapajós 

Amazonas 

Rondônia Tocantins 

figura 1- Localização da Reserva Garimpeira Peixoto de Azevedo 

Localizada ao norte do Estado de Moto Grosso (Figura I) essa reserva garimpe ira foi 

criada através da Portaria Ministerial nO 551/83, abrangendo uma superflcie de 6.575 k:m2 e 

compreendendo os municípios de Peixoto de Azevedo, Matupá, Ouarantã do Norte e Terra 
Nova. Possui uma populaçfto estimada de 22.000 garimpeiros[4]. A reserva garimpeira está 

posicionada nas drenagens do rio Peixoto de Azevedo, afluente da margem direita do rio Teles 

Pires, o que confere à mesma uma conformação alongada no sentido leste-oeste. 

Os trabalhos de desenvolvimento tecnológico foram introduzidos na área piloto do 
"Garimpo do Melado". localizado a 7 km a oeste da cidade de Peixoto de Azevedo, próximo à 

Grota do Baixão Velho, afluente intermitente da margem esquerda do rio Peixoto de Azevedo. 
A mineralização nesta àrea encontra-se em um veio de quartzo aurlfero com cerca de 40 cm 

de espessura e em pequenos veios secundários. 
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Nessa área, técnicos do CETEM e da MET AMA T detectaram a total desinformação dos 

garimpeiros sobre os perigos da utilização do mercúrio, em circuito aberto. Em todos os 

garimpos visitados, nenhum utilizava uma etapa específica para uma concentração mineral 

adequada. Todos seguiam a rota de amalgamação direta em calhas concentradoras, expondo 

com isso, o mercúrio metálico à polpa mineral que, a seguir, era carreada para os rios e poços 

de resumo. A queima do amálgama ouro-mercúrio era realizada em latas ou cuias, provocando 

a vaporização do mercúrio ao ar livre, caracterizando assim, uma agressão à saúde do próprio 

garimpeiro e ao meio ambiente[5] . 

3. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento do presente trabalho foi composta de 

duas fases interdependentes, o plano de aproveitamento econômico do depósito e a 

amalgamação e pirólise de mercúrio. 

(i) plano de aproveitamento econômico do depósito 

Compreendeu a lavra e o beneficiamento, bem como os seguintes aspectos técnicos 

importantes: 

. proteção das drenagens; 

. manuseio de rejeitos; 

. estabelecimento de áreas específicas para rejeitos reaproveitáveis ou não e 

. reaproveitamento de água. 

(ii) amalgamação e pirólise de mercúrio 

Consistiu na introdução de técnicas e procedimentos para o manuseio, uso e 

reaproveitamento do mercúrio metálico abrangendo: 

. amalgamação; 

. pirólise do amálgama e 

. deposição dos rejeitos contaminados. 

4. PLANO DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO DEPÓSITO 

4.1 Lavra 

Os aspectos e particularidades da atividade garimpeira aliados às potencialidades das 

mineralizações auríferas dos depósitos primários da região em estudo, principalmente na 

forma de "filão", Incentivaram os técnicos da METAMAT a introduzir novos métodos de 

lavra e beneficiamento de minérios, visando um aproveitamento mais racional e eficiente 

destes depósitos. A utilização de técnicas compatíveis e acima de tudo acessíveis foi de 
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fundamental importância na redução dos incontestáveis impactos ambientais causados por 

esta atividade. 

A maneira usual de lavra desses depósitos por garimpeiros na região de Peixoto de 

Azevedo sempre foi caracterizada pelo emprego de método a céu aberto, utilizando-se, 

principalmente, sistemas semi-mecanizados de desmonte hidráulico e dragagem. Devido às 

condições geológicas regionais e locais, a explotação por tal método está sempre condicionada 

ao alto risco de desabamento dos taludes, além de responsáveis por um impacto físico de 

considerável. 

Geologicamente, a região é caracterizada por rochas graníticas do arqueano, 

apresentando elevado grau de intemperismo. A nível de controle macroestrutural a presença 

expressiva de depósitos auríferos na região pode estar relacionada à existência de prováveis 

terrenos tipo TTG (tonalitos, trondjemitos-granodioritos) em ambientes sujeitos a reações 

tectónicas ao longo e antigas geossuturas. Assim, é possível verificar que importantes 

mineralizações de Peixoto de Azevedo estão vinculadas às estruturas extensionais geradas 

durante a evolução da deformação progressiva ao longo de zonas de cisalhamento de direção 

N-NW e W-NW [6]. 

Genericamente, os filões de quartzo auríferos da região de Peixoto de Azevedo têm 

extensão de 500 m, apresentando espessuras médias de O, 15 a 0,40 m. Constituem corpos 

tabulares com teores e espessuras variando ao longo dos corpos[6] . 

Os graus de intemperismo e saturação das rochas encaixantes impõem um ângulo de 

repouso em tomo de 40°, o que se toma a lavra a ceu aberto, anti-econômica, uma vez que 

para se atingir IS m de profundidade com uma largura de 20 m, ter-se-á uma cava com área 

superficial da ordem de 2.000 m2 e uma altíssima relação estéril :minério, aproximadamente 

70:1 para a média dos depósitos locais, conforme apresentado na Figura 2A. Mesmo 

trabalhando-se com ângulos de talude sensivelmente superiores ao requerido (e.g. 70°), a lavra 

conduzida a céu aberto, continua sendo anti-econômica com elevada relação estéril :minério 

(28:1) e como agravante, os trabalhos de lavra se tomam perigosos e improdutivos, 

provocando deslizamentos que muitas vezes culminam em mortes por soterramento. 

Fundamentada nos fatores acima descritos, a MET AMA T optou pela implantação de 

lavra subterrânea em pequena escala, objetivando promover a explotação destes depósitos. 

Com este método a relação estéril:minério foi reduzida para 4: I , Figura 28, ou seja, 700% 

inferior àquela executada a céu aberto, além da área superficial requerida não ultrapassar o 
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valor de 1.000 m2, incluindo os locais de deposição de estéril, alojamentos, instalações de 

tratamento, etc. 

O m~lodo de lavra proposto ~ relativamente simples, utiiJzando-se um poço vertical 

(shaft} como acesso principal ao corpo filoniano. Dependendo das condições hidrogeológicas 

locais, pode-se chegar a até 40 m de profundidade, desenvolvendo nlvcis de 5 em 5 m. O shajl 

com seção de 1,70 x 1,70 m foi revestido por pranchões de madeira montadas em módulos de 

4 peças. As gale.rias são desenvolvidas segundo a direç!o do veio de quartzo, podendo avançar 

em sentidos contrários, resultando em duas frentes de lavra por nível. Estas galerias são 

convenientemente escoradas com mourões de madeira com diâmetro de 0,20 m. 

Os principais equipamentos utilizados na lavra (Tabela I) são de fãcil manuseio 

apresentando baixos custos de aquisição e manutenção, sendo acesslveis à maioria dos 

garimpeiros. 

20m 

15 

(A) 

Figura 2 - (A) Sistema de lavra à céu aberto (28: I); (B) Sistema implantado de lavra 

subterrânea (4: 1) 

Tabela I - Equipamentos utilizados na lavra subterrânea de minénos de ouro primário 

EQUIPAMENTOS 

Guincho de braço 

2 Bombas para drenagem de água 

Gerador de energia elétrica 

Quadro de comando 

Balde de ferro 

CARACTERÍSTICAS 

Capacidade de I 4 motor trifásico de 2 CV 

7 CV, altura manométrica de 20 mca 

12,5 k V A. trifásico com motor diesel de 27 CV 

4 chaves (2 trifásicas e 2 monofásicas) 

dimensões de 0,50 x 0,50 m com fundo falso 
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O transporte no interior da galeria é realizado utilizando-se uma "carrinho de mão" 

adaptada para carregamento dos baldes. O material escavado é então içado por guincho e 

depositado na superficie, ou em um pequeno silo construído de madeira. A seguir transferido 

para o beneficiamento, no caso do minério, ou então para o bota-fora, no caso do estéril. 

4.2 Beneficiamento 

O processo de beneficiamento de minério empregado até então era carcterizado pela 

extrema simplicidade, pois devido ao elevado grau de intemperismo em que se encontra o 

material, a etapa de britagem não se fazia necessária na maioria dos casos. O minério "ROM" 

(Run of Mine) sendo cominuido em moinho de martelos do tipo H2, por via úmida. 

Devido ao fato deste tipo de equipamento já ser bastante conhecido e difundido na 

maioria das regiões de garimpo da Amazônia, optou-se pela continuidade de sua utilização na 

etapa de fragmentação. Este processo submete o minério (3Uciclo) a altas razões de redução 

de tamanho, além de originar um produto com uma ampla distribuição granulométrica (-SOO+ 

38 flm). 

O minério cominuído é então submetido à uma etapa de concentração cm centrífugas 

concentradoras, equipamento de simples operação, baixo custo e de grande versatilidade 

operacional. A etapa de concentração visa principalmente a redução de massa e o 

enriquecimento do minério. O intervalo de retirada do concentrado na centrífuga é variável , 

condicionado principalmente aos teores de alimentação: para minérios mais ricos, intervalos 

menores. cerca de 2 h; para minérios mais pobres, maiores intervalos, até 8 h de 

centrifugação. A Figura 3. mostra o processo de beneficiamento do minério de ouro primário. 

A cada retirada de concentrado tem-se um produto com de cerca de 60 kg, independente 

do tempo de funcionamento do equipamento. Levando-se em consideração a descarga de 

rejeitas, a principal medida adotada foi a construção de um tanque de espessamento primário 

com capacidade de 4 m\ podendo ser depositado 7 t de sólidos, tendo por finalidade 

promover uma primeira separação sólido/líquido. Foi construído um segundo tanque de 

espessamento. por medida de segurança, com capacidade de 2 m3. O overflow deste último 

tanque é encaminhado para uma bacia de rejeitas, onde pode-se recuperar a água para a usina 

de beneficiamento. 
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Legenda 

1- Minério ROM 

2- Moinho H2 
3 - Concentrador centrifugo 
4 - Tanque de espessamento primário 
5- Tanque de espessamento secundário 
6 - Bacia de rejeito 
7 - Bomba d'âgua 

Figura 3 - Processo de beneficiamento de minério de ouro primário 

O resultado final é a obtenção de um concentrado com alto índice de enriquecimento e 

com grande redução de massa, cerca de 5.000%. Este concentrado é submetido a uma 

amalgamação eficiente, em etapa subsequente. Os principais equipamentos utilizados na etapa 

de beneficiamento encontram-se listados na Tabela II. 

Tabela II - Equipamentos utilizados na etapa de beneficiamento de minério de ouro primário 

EQUIPAMENTOS 

Moinho de martelos 

Concentrador centrífugo 

Bomba d'água 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo H2 HIDRO JET ou similar, 1.500 rpm 

KNELSON ou FAMAG, capacidade 3.000 kg/h 

3" x 2", vazão lO a 35 m3fh 

S. AMALGAMAÇÃO E PIRÓLISE DE MERCÚRIO 

As etapas de amalgamação e de pirólise de mercúrio foram planejadas para tratarem em 

circuito fechado, o concentrado aurífero obtido na etapa anterior de beneficiamento, não 

havendo assim, risco de emissão de mercúrio para o meio ambiente. 
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O mercúrio em sua forma metálica é bastante utilizado em áreas de garimpos, onde o 

ouro se apresenta fino e liberado. Mesmo o mercúrio sendo um excelente agente aglutinador 

de partículas de ouro, é também um elemento muito perigoso para os seres humanos quando 

absorvido através da pele ou inalado. O mercúrio é um metal altamente tóxico, ou seja, até em 

pequenas quantidades acumula-se no corpo humano, levando a pessoa contaminada ao 

envenenamento[7]. 

A Figura 4, apresenta o diagrama em bloco do processo de amalgamação e de pirólise 

de mercúrio desenvolvido na área piloto. Nota-se que todo mercúrio utilizado no processo é 

reaproveitado e os rejeitos contaminados são depositados em uma piscina própria para a 

deposição. Os principais equipamentos utilizados nessas etapas encontram-se apresentados na 

Tabela III. 

Tabela III- Equipamentos utilizados nas etapas de amalgamação e de pirólise de mercúrio 

EQUIPAMENTOS 

Tambor ama1gamador 

Piscina de rejeitos 

Retorta 

CARACTERÍSTICAS 

FAMAG ou similar, capacidade de 0,15 m3 

SANSUY ou similar, capacidade de 40m3, em pvc flexível 

RETORCET ou similar, capacidade de 0,5 kg de amálgama 

mercúrio concentrado 

• • AMALGAMAÇÁO 

Figura 4 - Diagrama em blocos dos processos de amalgamação e de pirólise de mercúrio 
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5.1 - Amalgamaçio 

Na área piloto, foi introduzido o tambor amalgamador rotativo (Figura 5) para 

amalgamação dos concentrados auríferos e que apesar de ser bastante disseminado em outras 

regiões de garimpo, era um equipamento pouco utilizado em Peixoto de Azevedo. A principal 

vantagem desse equipamento é que o concentrado aurífero e o mercúrio são colocados em um 

sistema fechado (reator), reduzindo conseqüentemente as perdas de mercúrio a valores 

insignificantes. Os principais parâmetros operacionais são o tipo. a quantidade, o teor, o grau 

de liberação do concentrado, a velocidade de rotação do tambor, o tempo de amalgamação e a 

porcentagem de sólidos. 

O processo de amalgamação apresenta melhor eficiência na recuperação das partículas 

de ouro superiores a 74 J.!m e o fator tempo é fundamental na promoção do contato mercúrio

ouro[8). 

rotação 

G 

concentrado, r-- r:nercúrio e 
~ agua 

calha riflada 

Figura 5 -Tambor rotativo para amalgamação 

O tambor amalgamador é construído em chapa de aço carbono, com um volume útil de 

150 litros. O acionamento faz-se através de um motor elétrico trifásico de 2 HP e 860 rpm. 

Nesse equipamento são reali7.ados dois diferentes estágios de trabalho: amalgamação no 

tambor amalgamador e despescagem (separação do amálgama/rejeito), na calha riflada. 

Os principais fatores interferentes do processo de amalgamação são: 

-substãncias insolúveis, como alguns sulfetos minerais, óleos e outros contaminantes 

orgãnicos que podem recobrir as partículas de ouro e as gotas de mercúrio , nesse caso. o uso 

de soda cáustica ou detergentes tem-se mostrado útil para minimizar esses problemas; 
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-moagem insuficiente do minério de ouro que resulta em partículas de ouro inclusas em 

outros minerais ou parcialmente liberadas o que pode ser evitado melhorando-se a eficiência 

da moagem e 

-a presença de argilas, talco ou grafite, que aderem à superficie das gotas de mercúrio e 

promovem também a sua pulverização, que pode ser evitada através da lavagem do 

concentrado[9]. 

5.2 - Pirólise do mercúrio 

O amálgama é um composto intermetálico de ouro e mercúrio, cujo teor aurífero varia 

normalmente de 30 a 50%. A retortagem ou pirólise do amálgama significa a ação comumente 

empregada para separar o ouro do mercúrio, utilizando-se para tal fim uma retorta, com o 

conseqUente reaproveitamento do mercúrio metálico. Apesar de ser um processo simples e 

conhecido, a pirólise do mercúrio (retortagem) também não era usado na área piloto, 

principalmente, pela ansiedade dos próprios garimpeiro em obterem rapidamente o resultado 

do seu trabalho, o ouro[7,9]. 

A maior parte do mercúrio que atinge a região amazónica, provém da atmosfera. 

Estima-se que 55% a 65% do fluxo total de mercúrio é oriundo do processo de pirólise do 

amálgama. A título de exemplo, uma região garimpeira onde se queima o mercúrio ao ar livre 

estará espalhando uma tonelada de mercúrio para cada tonelada de ouro produzido. Nessa fase 

do processo reside, certamente, a maior fonte de contaminação, que poderia ser evitada 

facilmente com o emprego de retortas que, além da proteção pessoal do operador, ainda 

recupera o mercúrio metálico para nova operação[8,1 0] . 

A retorta de pirólise implantada, RETORCET (Figura 6), foi desenvolvida pelo 

CETEM. Esse equipamento é de fácil montagem, operação e transporte, com um baixo custo 

de aquisição e manutenção, tendo uma capacidade nominal de I kg de amálgama por 

operação. Nos vários ensaios de retortagem realizados em laboratório e na área piloto, a 

recuperação de mercúrio foi de aproximadamente 97%. 
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água 

válvula ... ~ 

mercúrio metálico 

gás GLP 

Figura 6 - Retorta para pirólise do amálgama 

6. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nessa área degradada, iniçialmentc foi recuperada a topografia local com o aterramento 

da cava aberta pela lavra a céu aberto. Posteriormente, os técnicos da MET AMA T 

implantaram a lavra subterrânea em pequena escala para a explotação dos depósitos de ouro 

primário, geralmente de baixa reserva e altos teores. Com esse processo, a relação estéril 

minério foi reduzida para 4: I contra os 28 : I gerado pela lavra a céu aberto, além de 

possibilitar o desenvolvimento de novas galerias em níveis de 5 em 5 m. 

No tratamento utilizado anteriormente pelos garimpeiros (calhas rifladas com placas de 

cobre amalgamadas com mercúrio metálico), a recuperação de ouro situava-se em tomo de 

40%. A introdução de uma etapa específica de concentração mineral (centrífugas 

concentradoras), propiciou, além do enriquecimento do material e de um aumento na 

recuperação de ouro para 68%, a eliminação completa do uso do mercúrio em regime 

contínuo, sempre perigoso e nocivo para o meio-ambiente. 

Na an1algamação, em tambor rotativo, usando-se para cada 30 kg de concentrado obtido 

em centrífugas, I kg de mercúrio metálico, foi verificado que, após 2 h de tratamento, todo o 

ouro liberado presente no concentrado beneficiado foi amalgamado, uma vez que não foi 

detectada a presença de ouro livre no rejeito analisado. 

Nos ensaios de retortagem com amálgama de ouro produzido, com um tempo de pirólise 

de 25 min, a recuperação média foi de aproximadamente 97%, em mercúrio metálico. 
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7. CONCLUSÕES 

Os trabalhos desenvolvidos na área piloto - Garimpo do Melado na Reserva Garimpeira 

?eixoto de Azevedo promoveram: 

- a minimização dos impactos ao meio ambiente gerados pela lavra a céu aberto 

(desmatamento, alteracões topográficas, assoreamento de drenagens, etc.) através do uso da 

lavra subterrânea; 

- a obtenção de um concentrado aurífero com o emprego de concentradores centrífugos, 

restringindo assim, a utilização do mercúrio somente em circuito fechado; 

- o aumento na recuperação do ouro contido para 68%, contra os 40% obtidos 

anteriormente pelos garimpeiros em suas calhas concentradoras ("cobra fumando"); 

- a redução de 50% do volume de mercúrio usado na etapa de amalgamação; 

- a recuperação e a reciclagem do mercúrio metálico utilizado; 

- a eliminação completa da emissão de mercúrio para atmosfera através da pirólise do 

amálgama em retortas e, 

- o confinamento de todo rejeito contaminado por mercúrio, em piscinas especiais. 
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