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RESUMO 

O ox1gemo introduzido nas autoclaves, na etapa hidrometalúrgica, é um dos mais importantes itens de custo no 
processamento de minérios sulfetados de ouro. Uma redução de teor de sulfeto na alimentação das autoclaves pode 
causar impacto significativo na diminuição dos atuais custos de produção de ouro. O trabalho tem como objetivo: i.) 
caracterização tecnológica de quatro amostras de minério de ouro obtidas diretamente no circuito de flotação da Planta 
Metalúrgica da São Bento Mineração; ii.) avaliação da possibilidade da remoção de pirrotita por separação magnétjca. 
As amostras minerais, aqui denominadas AMO I, AM02, AM03 e AM04 foram caracterizadas granulometricamente 
utilizando peneiramento e cyclosizer. A caracterização química e mineralógica foi realizada utilizando-se análise 
química por via úmida, difração de raios X, fluorescência de raios X e microscopia eletrônica de varredura. A separação 
magnética foi realizada em separador eletro-magnético de laboratório com matriz constituída por esferas metálicas. Os 
resultados indicaram: a) maiores teores de Au foram observados, em todas as amostras, nas faixas granulométricas mais 
finas; b) pequena quantidade, em massa, de Au nas frações granulométricas mais grosseiras, em todas as amostras; c) 
fases minerais identificadas em todas as amostras: arsenopirita, pirita, pirrotita, quartzo, moscovita, siderita, dolomita, 
clinocloro e albita; d) na separação magnética realizada na amostra AMO I obteve-se concentrado com 6,00 g/t de Au com 
recuperação de 98,91 %; e) na separação magnética realizada na amostra AM03 obteve-se concentrado com 21 ,7 g/t de 
Au com recuperação de 98,98%; f) há indícios que o Au não esteja associado significativamente a pirrotita; g) há boas 
possibilidades para a separação de pirrotita dos demais sulfetos (pirita e arsenopitita) utilizando-se separação magnética 
de baixa intensidade. 

PALAVRAS-CHAVE: caracterização; ouro; enxofre; concentrado; flotação 

L INTRODUÇÃO 

O oxigênio introduzido nas autoclaves, na etapa hidrometalúrgica, é um dos mais importantes itens de custo da empresa 
.atualmente. Este custo, cerca de 33% do total, é calculado em US$ 165.3/t de sulfeto alimentado segundo Lima e Vilela 
(200 l ). Portanto, uma redução de teor de sul feto na alimentação das autoclaves pode causar impacto significativo na 
diminuição dos custos de produção de ouro. Dentre os sulfetos presentes no minério, destaca-se a pirrotita (FeS) que 
apresenta propriedade magnética (ferromagnetismo) diferenciada em relação aos demais sulfetos. Esta característica 
possibilitaria a remoção da pirrotita previamente ao processo de oxidação sob pressão, desde que sua associação ao 
ouro não seja significativa. Dados obtidos por Lima e Vilela (200 1) indicam que a pirrotita representa 45% dos minerais 
sulfetados presentes no minério, contribuindo com 46% do enxofre contido. Uma simulação de custos do processo indica 
que uma redução de 5% de S, ou I 0,9% de pirrotita, pode significar um ganho anual entre US$K 298.00 e US$K 463.00. 
O presente trabalho de caracterização foi desenvolvido estudando-se quatro amostras, obtidas diretamente nà Planta 
Metalúrgica da São Bento Mineração, que se acha representada na Figura I . A amostra I, amostrada no ponto I da Figura 
I, representa a alimentação do circuito de flotação (Unitcell). A amostra 2, obtida no ponto 2, representa o conoentrado 
da etapa rougher da flotação (Unitcell). A amostra 3, coletada no ponto 3, é o concentrado da etapa cleaner da flotação 
(células mecânicas). A amostra 4 representa o overflow da ciclonagem, que fecha o circuito da remoagem, constituindo
se no concentrado final. Os principais objetivos do trabalho são: i.) caracterização tecnológica de quatro amostras de 
minério de ouro obtidas diretamente na Planta Metalúrgica da São Bento Mineração S.A; ii) avaliação das possibilidades 
de melhoria das características do atual produto de alimentação do processo hidrometalúrgico, a partir da remoção de 
pirrotita por separação magnética. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Amostras 

(l) - FLUXOGRAMA DE PROCESSO DA PLANTA METALÚRGICA SBM ............ ~ .................... 
~w-.w..-•..-••'• :l•~• .. • -~ ~ ~ t.lu 2 -c -.:r 11 • ..., 4 I GNI , • O.. 1 • O. 11 • C:.. 4 

Figura 1 - Fluxograma de Processo da Planta Metalúrgica da São Bento Mineração. 

A análise granulométrica das quatro amostras, aqui denominadas AMO I , AM02, AM03 e AM04, foi feita utilizando-se 
peneiramento combinado (a úmido e a seco) utilizando a série Tyler (35#- 325#), e cyclosizer {< 325#). 

A análise, semiquantitativa, da paragênese mineral de cada uma das quatro amostras, foi realizada pelo método de 
difratoJDetria de raios X. As caracteristicas morfológicas e químicas das particulas presentes em cada uma das amostras 
foram observadas por meio de microscopia eletrônica de varredura e foram realizadas microanálises por um espectrômetro 
de raios-X dispersivo em energia. 

2.2. Separação Magnética 

A separação magnética foi realizada em separador eletro-magnético de laboratório com esferas metálicas constituindo a 
matriz de separação e campo magnético variável de acordo com a corrente elétrica utilizada. O campo magnético utilizado 
no trabalho foi de cerca de 800 G. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As quatro amostras, AMOl , AM02, AM03 e AM04, apresentam distribuição granulométrica mostrada nas Figuras 2, 3, 4 
e 5, respectivamente. Observe-se que: 

a) a granulometria da amostra AM02 (concentrado da Unit Cell) é modificada em relação à amostra AMO 1 (alimentação 
nova do circuito de flotação ); 
b) a distribuição granulométrica da amostra AM02 é semelhante à da amostra AM03 (concentrado da etapa cleaner); 
c) a amostra AM04 (concentrado final) apresenta maiores valores de porcentagens passantes acumuladas em 200#, 270# 
e 325#, como seria esperado, considerando-se a fragmentação em moinho de bolas. 
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Figura 2 - Distribuição granulométrica da amostra AMO 1. 
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Figura 3 - Distribuição granulométrica da amostra AM02. 
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Figura 4 - Distribuição granulométrica da amostra AM03. 
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Figura 5 -- Distribuição granulométrica da amostra AM04. 
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A Tabela I mostra os valores determinados para Au e S2
· , por análise química, considerando-se diversas alíquotas obtidas 

por amostragem para cada amostra. Observe-se que esta análise foi feita em 9 alíquotas para cada amostra. O objetivo, 
neste caso, foi verificar a adequação dos procedimentos de amostragem. Este aspecto toma-se importante pelos baixos 
teores de Au presentes nas amostras. Os resultados mostrados na Tabela I indicam que os procedimentos adotados 
mostraram-se adequados 

A amostra AM01 apresentou os menores teores de Au (6,26 g/t) e S2
· (4,30 %). A amostra AM02 apresentou teores 

intermediários de Au (17,79 g/t) e S2· ( 13,6 1 %). Os maiores teores foram encontrados na amostra AM03 (28,01 g/t de Au; 
19,91 % de S2·) e na amostra AM04 (24,73 g/t de Au; 20, I O % de S2·). É interessante verificar-se que a amostra AM04, 
que é proveniente da fragmentação em moinho, apresenta teor de Au mais baixo que aquele alcançado na amostra AM03 
indicando uma perda aparente de Au na etapa de moagem/ciclonagem. Deve-se ainda observar que os teores de Au e S2

· 

estão de acordo com aqueles considerados na prática industrial pela São Bento Mineração. 

Tabela I - Análise química das alíquotas obtidas por amostragem para amostras AMO I, AM02, AM03 e AM04. 
Amostra Au s L· 

( p f t) (%) 

AM01 6,26 4,30 

AM02 17,79 13 ,61 

AM03 28,01 19,91 

AM04 24,73 20, 10 

A Tabela II mostra os teores e a distribuição em massa de Au, S2
· , Fe, e As, em faixas granulométricas mais características 

para as amostras AMO I, AM02, AM03 e AM04. 

Tabela II- Teores e a distribuição em massa de Au, S2· , Fe, e As, em faixas granulométricas mais características para as 
amostras AM0 1, AM02, AM03 e AM04. 

mes 
Au s2- Fe As Distribuição(%) 

Tyler 
massa 

(g) (g/t) (%) (%) (%) Au S2- Fe As 

+100 517,00 0,56 0,19 8,75 0,18 1,15 0,52 4,86 0,70 

-100+150 515,06 0,80 1,01 9,86 0,26 1,63 2,77 5,46 1,01 

AMO I -150+200 520,79 2,59 4,16 15,87 0,90 5,34 1,53 8,88 3,52 

-200+270 585,43 5,49 5,61 21,63 2, 18 12,72 17,48 13,6 1 9,60. 

-270+325 292,88 11,29 7,78 29,83 4,90 13,09 12,13 9,39 10,79 

-325 1887,78 8,84 5,53 28,50 5,24 66,07 55,57 57,81 74,38 

Total 4318,94 100,00 100,00 100,00 100,00 

+150 136,97 9,39 12,10 25 ,16 2,84 1,68 2,98 2,25 1,34 

AM02 -1 50+200 242,42 10,33 22,60 37,80 2,89 3,28 9,84 5,97 2,41 

-200+325 786,66 21,35 11 ,20 37,27 11 ,29 21 ,96 15,82 19, 12 30,50 . -325 3426,01 16,31 11 ,60 32,53 5,59 73,08 71 ,36 72,66 65,76 

Total 4592,06 100,00 100,00 100,00 100,00 

+200 59 1,04 13,98 27 ,50 45,86 6,60 7,13 16,23 14,77 6,07 

AM03 -200+270 591 ,46 25 ,03 28,90 45 ,21 15,31 12,77 17,07 14,57 14,09 

-270+325 394,58 34,80 25 ,90 45,45 14,48 11 ,85 10,21 9,77 8,89 

-325 3024,55 26,15 18,70 36,94 15,08 68,25 56,49 60,88 70,96 

Total 4601,63 100,00 100,00 100,00 100,00 

+150 230,51 17,51 19,70 41,51 9,79 3,92 4,69 5,28 3,96 

AM04 -150+270 406,40 10,07 15,40 33 ,61 5,03 3,98 6,46 7,53 3,58 

-270+325 205,21 25,93 28,20 45,22 13,38 5,17 5,97 5,12 4,81 

-325 3787,75 23,63 21 ,20 39,28 13,20 86,94 82,88 82,07 87,65 

4629,87 100,00 100,00 100,00 100,00 

Levando-se em consideração as massas e os teores em cada faixa granulométrica observa-se: 

a) predomínio de Au, S2
·, Fe e As na fração < 325# para todas as amostras; 

b) predomínio quase absoluto destes elementos na fração < 325# para a amostra AM04; 
c) menor quantidade de Au nas frações mais grosseiras quando comparada às frações mais finas. 

Os resultados da análise semiquantitativa da paragênese mineral por difração de raios X indicaram: 
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a) presença de minerais sulfetados em todas as amostras (pirrotita; arsenopirita, pirita); 
b) presença de silicatos e carbonatos em todas as amostras: quartzo, moscovita, siderita, dolomita, clinocloro e albita. Um 
filossilicato de camadas mistas, que é um mineral de transição entre mica e clarita, também ocorreu em todas as amostras, 
em baixa quantidade, sendo ligeiramente mais abundante nas amostras AMO I e AM02; 
c) traços de tremo fita nas amostras AMO 1 e AM02. 

Godoy e Gaspar ( 1997) verificaram que as fases mais predominantes nos minérios mais característicos da São Bento 
Mineração são a arsenopirita (~I 7% do volume do depósito) e a pirrotita. Indicaram também a presença de pirita, 
calcopirita, esfa1erita, galena, ouro, magnetita, ilmenita, siderita, ankerita, calcita e quartzo. 

A Tabela III mostra o resultado da análise das amostras, por fluorescência de raios-X, que está de acordo com as fases 
mineralógicas identificadas pelo método de difratometria de raios X. 

Tabela III - Resultado da espectometria de raios-X para AMO 1, AM02, AM03 e AM04. 
Elementos Elementos Elementos Elementos 

Amostra 
Maiores Médios Baixos Traços 

AMO I O, Fe Mg, Si, S AI, S 
Ca, K, Na, Cr, Ti, 

Mn, Ni, P, Rb 

AM02 O, Fe S, Si,Mg Al,Ca 
K, Na, Ti, Ni, P, 

Mn 

AM03 O, Fe S, Si, Mg AI 
As, Ca, Na, K, 

Cr, Ti, Mn, Ni, P 

AM04 O, Fe S, Si,Mg A1,Ca 
As, K, Na, Cr, Ti, 

Ni,P, Mn 

Partículas livres ou partículas mistas contendo ouro não foram visualizadas nas análises, em microscópio eletrônico de 
varredura, realizadas em todas as amostras. Contribuiu para tal fato a pequena probabilidade de detecção de partículas de 
ouro, devido ao baixo teor deste elemento na amostras. 

Separação magnética foi realizada nas amostras AMO 1 e AM04. As Tabelas IV e V mostram, respectivamente, o balanço 
metalúrgico referente à separação magnética efetuada nas amostras AMO 1 e AM03 respectivamente. Observe-se que 
foram realizadas, em cada caso, duas limpezas (cleaner) nos concentrados inicialmente obtidos. 

No caso da amostra AMO I os resultados da concentração indicam: 

a) pequena massa de produto magnético gerado (em tomo de 3%); 
b) pequeno aumento do teor de Au no produto não magnético com uma recuperação de Au da ordem de 99%; 
c) presença de partículas mais finas no produto magnético (observado por microscopia eletrônica); 
d) redução de S2

· no produto não magnético; 
e) redução significativa do teor de As no produto magnético. 

No caso da amostra AM03 a concentração mostrou: 

a) pequena massa de produto magnético gerado (em tomo de 3,7%); 
b) pequeno aumento do teor de Au no produto não magnético com uma recuperação de Au da ordem de 99%; 
c) pequena redução de S2- no produto não magnético; 
d) redução significativa de As no produto magnético. Os resultados de difração de raios X confirmam a concentração de 
pirrotita no produto magnético. 

Tabela IV - Balanço metalúrgico da separação magnética na amostra AMO 1. 

Teores Distribuição (%) 
Produtos Massa Au s Fe As Au s 2· Fe As 

(g) (g/t) (%) (%) (%) 

Magnético I 17,78 2,18 I I,30 55,07 0,62 1,09 7,80 7,63 0,65 
Não Magnético 3882,22 6,00 4,05 20,24 2,89 98,91 92,20 92,37 99,35 
Alimentação 4000,00 5,88 4,27 21,27 2,83 IOO,OO 100,00 IOO,OO IOO,OO 
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Tabela V - Balanço metalúrgico da separação magnética na amostra AM03. 

Teores Distribuição(%) 
Produtos Massa Au s Fe As Au s 2· Fe As 

(g) (g/t) (%) (%) (%) 

Magnético 149,61 7,20 30,90 57,41 2,08 1,02 5,43 5,38 0,70 
Não Magnético 3850,39 27,17 20,90 39,23 11 ,40 98,98 94,57 94,62 99,30 
Alimentação 4000,00 26,42 21,27 39,91 11 ,05 100,00 100,00 100,00 100,00 

Comparando-se os resultados das amostras observa-se que: 
a) as recuperações de Au no produto não magnético foram basicamente as mesmas (98,91% e 98,98%, para as amostras 
AMO! e AM03 respectivamente); 
b) a recuperação de S2

• no concentrado magnético foi mais significativa na amostra AMO! que (7,80%) que na amostra 
AM03 (5,43%). 

De uma maneira geral os resultados da concentração magnética mostraram: 

a) pequeno aumento do teor de Au no produto não magnético, associado a uma alta recuperação metálica (~99%) e baixa 
recuperação mássica; 
b) redução no teor de S2- no produto não magnético; 
c) redução significativa de As no produto magnético; 

Ressalte-se que a recuperação de S2· obtida na amostra AMO! (7 ,80%) é superior aquela prevista por Lima e Vilela 
(2001 ), no caso 5%, que causaria uma economia anual entre US$K 298.00 e US$K 463.00 dependendo das condições 
observadas. 

Uma importante observação a ser feita com relação aos resultados obtidos na separação magnética é a de que estes indicam 
que o ouro não deve estar associado à pirrotita nas amostras estudadas. O teores de Au encontrados nos concentrados da 
separação magnética (I ,09 g/t para AMO I e I ,02 g/t para AM03) podem ser explicados pelo arraste mecânico de partículas 
finas para o produto magnético. Análises de imagens de microssonda eletrônica, mostrando a presença de partículas finas 
nos produtos magnéticos, associadas ao fato , já citado, de que o ouro se concentra em faixas granulométricas mais finas, 
corroboram esta hipótese. 

Observe-se, ainda, que o estudo de simulação apresentado por Lima e Vilela (200 I) não considerou outras variáveis 
passíveis de análise para a amostra AMO!. A retirada de pirrotita do minério previamente ao circuito de flotação 
pode causar tanto uma redução no consumo de reagentes de ftotação quanto propiciar uma melhor se1etividade nesta 
concentração. 

4. CONCLUSÕES 

• As técnicas de amostragem mostraram-se adequadas para obtenção de alíquotas representativas. 
•Há alteração na granulometria da amostra AM02 (concentrado da Unit Cell) quando comparada com a amostra AMO! 

(alimentação nova do circuito de flotação ). 
• A amostra AM04 é a mais fina das amostras estudadas. 
• Maiores teores de Au foram observados, em todas as amostras, nas faixas granulométricas mais finas. 
• Predomínio, em massa, dos elementos Au, S2-, Fe e As na fração < 325#, em todas as amostras. 
• Pequena quantidade, em massa, de Au nas frações granulométricas mais grosseiras, em todas as amostras. 
• A amostra AM04 (concentrado final) apresentou menor teor de Au que a amostra AM03 (concentrado da etapa cleaner) 

indicando uma perda aparente de Au no circuito de moagem/ciclonagem. 
• Fases minerais identificadas em todas as amostras: arsenopirita, pirita, pirrotita, quartzo, moscovita, siderita, do! omita, 

clinocloro e albita. 
•Traços de tremolita nas amostras AMO! e AM02. 
• Na separação magnética realizada na amostra AMO I obteve-se concentrado com 6,00 g/t de Au com recuperação de 

98,91%. 
•Na separação magnética realizada na amostra AM03 obteve-se concentrado com 21,7 g/t de Au com recuperação de 

98,98%. 
• Há indícios que o Au não esteja associado significativamente a pirrotita. 
• Há boas possibilidades para a separação de pirrotita dos demais sul fetos (pirita e arsenopitita) utilizando-se separação 

magnética de baixa intensidade. 
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