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RESUMO
Os minérios de ouro de alto cobre caractcri;.am-sc pela presença de minerais de cobre. normalmente minerais oxidados.
cobre nativo ou sulfctos sccundúrios. A maioria deste minerais de cobre dissolvem-se facilmente cm cianeto c formam
uma série de complexos altamente cstúvcis.
De uma fonna geral. o consumo de cianeto cm função da presença de cobre cm solução é de cerca de ] kg de NaCN
para cada I kg de cobre cm solução. Este elevado consumo de cianeto pode comprometer de. fonna acentuada. a
cconomicidadc dos processos com·cncionais de cianctação dircta do minério não considerando-se também os aspectos
ambientais.
A aplicação de rotas de processo que "contornem" este consumo excessivo, como por exemplo a recuperação de
parte do cianeto através de sua regeneração ou mesmo a utilização de outros lixiviantcs (tiouréia. brometos c pscudohalogênios). ustulaç;1o seguida de lixiviação úcida. ncutralilllÇão c cianctação são de aplicação ainda relativamente
restritas. especialmente nos empreendimentos de pequena escala. dado a aspectos tais como : complexidade operacional.
imcstimcntos ncccssúrios c custos operacionais.
A ulili;.ação de circuitos de concentração gravítica baseado na utili;.ação de concentradores centrífugos ("concentração
gravítica intensiva"). associados ou não a processos hidromctalúrgicos posteriores. pode-se mostrar uma opção
interessante. tanto do ponto de vista técnico quanto cconômico cm função de: menores custos de capital, menores custos
operacionais. maior simplicidade operacional. baixa demanda de mão-de-obra c menor impacto ambiental.
O presente trabalho apresenta um estudo de caso cm uma das operações de ouro da Cia . Vale do Rio Doce.
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L INTRODUÇÃO
Os minerais de cobre. especialmente os oxidados. os sulfctos sccundi1rios c o cobre nativo dissolvem-se cm cianeto
formando uma série de complexos altamente cstúvcis. Esta rcação pode consumir grande quantidade de cianeto c causar
bai.\a cxtração de ouro. Contudo. estudos realizados por diversos autores demonstraram que este problema pode ser
C\ itado mediante o emprego de uma massa da ordem de ] kg de NaCN para cada I kg de cobre cm soluçfío.
A opcr<lção cm si. seja um processo CIP ou C! L. não é fortemente impactada pela redução da recuperação de ouro, mas
sim pelo aumento do custo operacional relativo ao aumento do consumo de cianeto. Tal consumo pode ser estimado a
partir da anúlisc de cobre solúvel cm cianeto do minério.
Para os minérios de ouro de alto cobre. a definição do teor de corte passa a ser função. simultaneamente. tanto do teor
de ouro quanto do teor de cobre solúvel. Ou seja, do impacto do consumo de cianeto cm função do teor de cobre solúvel
sobre o custo operacional cm rclaçilo ú unidade de massa de ouro produ;.ida.
A Tabela I. abaixo. ilustra a solubilidade de minerais de cobre moídos a I00'% < 150 ~un c lixiviados cm solução de 0.1 'Yo
de NaCN. A azurita. malaquita. cuprita. calcocita. cobre nativo c bomita dissolvem-se completamente. ou quase, nas
condições usuais de cianctação. Jú a caleopirita (o mineral de cobre mais comum) é bem menos solúvel. mas mesmo assim
pode causar problemas ú cianctação. Quando o cobre ocorre na rede de outros minerais não solúveis, ele praticamente não
é atacado pelo cianeto.
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A Tabela 2 apresenta. para o minéri o de transição da mina de Iga rapé Bahia (PA-Brasil). as relações entre o teor de cobre
total na alimentação . o teor de cobre solúvel. determinado segundo a metodologia Rcd Dome. c o co nsumo específico de
cianeto cm condições industriai s de cianctaçi1o (tempo de 2-t h. -+5'% sólidos p/p. pH de I0.5. adição controlada de NaCN
para garantir um mínimo de -tOO mg/1).

Tabela 1 - Solubilidade de minerais de cobre cm so luç;1o de 0. 1'Y., de Na CN
'X, do Cobre Total Dissolvido
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Tabela 2- Consumo de cianeto cm relação ao cob re solúvel analisado (metodologia Rcd Dome)
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A equação de consumo de cianet o resultante apresentou uma co rrelação de !)!)%:
y = O,IHIOh 2 + 1,5619x + 103,05
onde. v = co nsumo de cianeto cm g/t c:-.:= teor de cianeto solúvel pela metodologia da Rcd Dome (ppm)

1.1. Relevância do Tema
A questão do beneficiamento de minéri os de ouro com alto cobre (cobre solúvel cm cianeto) ou minérios de cobre-ou ro
\·cm sendo. ao longo das 3 últimas décadas. objcto de intensos estudos por diversos gmpos de pesquisa. tanto acadêmicos
quanto empresa riais.
Tem-se. basicamente. dois casos:
• Minérios de ouro de alto cob re : o elemento principal de valor é o ouro sendo que o cobre. cm função da sua forma de
ocorrê nci a. teor c custo de rccupcraç;1o. podcrú ou não se tomar um subproduto. Depósitos passíveis de serem lavrados
a céu aberto co m teores si gnifi cativos de ouro. da ordem 3 a CJ g/t por c:-.:cmplo. podem. caso apresentem elevados teores
de cobre solúvel (4000 ppm ou mais). podem se tomar econo mica mente inviúvcis cm funç ;1o dos elevados custos de
ci aneto . Para estes teores de cob re so lúvel somente o custo do cianeto se ria equivalente a rcdu ;.ir-sc o teor do minério cm
apro:-.:imadamcntc 1.5 g/t A u~
• Minérios de cobre c ouro: tem-se o cobre como a princ ipa l fonte de receita c o ouro como subproduto.
Parcela significativa do ouro industrial atualmcntc prodlll.ido é obtido como subproduto do beneficiamento de
conce nt rado s de cobre c ouro via rota piromctalúrgica. A título de c:-.:cmplo. tem-se que a maior parce la do ouro produ1.ido
no Chile cst;í contida nos concentrados de cobre.
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O ouro presente nos minérios sulfctados de cobre é recuperado juntamente com o cobre durante a etapa de concentração.
O ouro nos concentrados. cujos teores variam tipicamente de 3 a 20 g/1 de Au. é normalmente recuperado após a fusão c
refino do concentrado através do beneficiamento da lama ;módica da etapa de refino clctrolítico.
Apesar da clc\·ada recuperação de ouro desta rota de processo. aplicam-se sobre o teor de ouro do concentrado uma série
de "descontos" ou "deduções do teor de ouro" que visam compensar os operadores dos smcltcrs c das refinarias de ouro
os custos de processamento. perdas. ele.
Em vúrios casos. o teor de ouro no minério c as "deduções" do teor de ouro no concentrado. viabili;.am na própria etapa
de concentração a implanlaçiJo de processos para a recupcraçiJo cm separado do ouro presente. Mais recentemente vem
sendo dcscm·olvidos trabalhos para a rccupcraç;lo do ouro presente no concentrado visando a sua comcrcialiüJÇiJo di reta.
quer sob a forma de bullion ou como concentrado de ouro.
Diferentes processos hidromctalúrgicos baseados na rcgcncraçiJo do cianeto ou na utili;.açiJo de outros agentes li.xivianles.
processos de pré-li .xiviaç;1o do cobre seguida de li:xiviaçiJo do ouro. o.xidaçiJo cm autoclm c. etc .. ,·cm sendo dcscnvoh idos
a décadas porém. suas aplicações silo ainda bastante restritas.
Os processos de ustulaçiJo seguidos de li:xiviaçiJo siJo também uma alternativa porém. devido aos elevados investimentos.
a necessidade de uma escala mínima c regularidade de de produç;lo. além dasa questões ambientais. ,·cm tendo sua
utili i~JÇ <lO cada vc1. mai s restrita .
A utili;.ação de circuitos gravíticos " intensivos''. isto é. circuitos de conccntraçiJo gravítica baseada cm concentradores
centrífugos. tais como os concentradores Falcon. Knclson. Kclscy Jig c MGS. tem-se mostrado uma alternativa

interessante para os casos tanto de minérios de ouro de alto cobre quanto de cobre c ouro. Estes circuitos podem tanto

produzir pré-concentrados ou concentrados de ouro. Estes produtos podem ser processados cm mesas vibratórias. visando
a gcraç5o de um concentrado para fus5o di reta. ou lixiviados cm reatares de cianctcação intensiva. por exemplo para
posterior clctrólisc di reta da soluçilo.
Estes equipamentos apresentam um grande fator de enriqueciento. da ordem de 1000 a 3000 vc;.cs por estcígio para
as múquina de descarga descontínua. concentradores tipo batch (Falcon modelos SB c Knclson modelos KC). o que
implica cm uma pequena rccupcraçiJo cm massa para o concentrado (0.0 I a 0.05'%) Isto pcnuitc cntiJo que apenas uma
pequena fraçiio da massa alimentada seja submetida a li:xiviaçiJo. quer por cianeto ou outro agente li:xiviantc. rcdu;.indosc. portanto. os consumos específicos destes reagentes minimi1.ando-sc. além dos custos c das dimensões dos circuitos de
"acabamento". os impactos ambientais.
As recuperações. normalmente menores neste tipo de circuito (70 a 85'%) se comparadas aos dos circuitos de
com·cncionais de li:xiviação (85 a 93'X•) podem ser plenamente compensadas pela rcduçiJo dos custos de investimentos.
custos operacionais. simplificação elos circuitos c rcduçiJo dos prams de implantação elos projetas.

2. ESTUDO DE CASO- IGARAPÉ BAHIA
2.1. A Mina de Igarapé Bahia
A Mina de lgarapé B;Jhia csti1 locali 1~1 da no município de Parauapcbas. a apro:ximadamcntc I07 km do Aeroporto de
Carajús. sendo seu acesso rcali;ado atn1vés de uma estrada com 49 km asfaltados c 58 km com revestimento primúrio.
A produç<"ío cm escala industrial de lgarapé Bahia iniciou-se cm I 99 I. O cmprccdimcnto passou por várias fases ele
c:xpansiJo da produçiJo até atingir a capacidade de produção de lO t/ano de ouro.
O seu histórico operacional pode ser descrito como a seguir:
• Março de 1990: inicio. cm fa se c:xpcrimcntal. uma usina piloto CIP com capacidade de processar 3.000 t/mês de
minério:
• Setembro de I99 I: implantaç<lo da primeira fase da usina CIP. com capacidade de processar cerca de 80.000 t/mês de
minério :
·Novembro de 1993: implantada a primeira fase da li:xiviaçiJo cm pilhas (HL Fase I) com uma unidade de britagc m/
aglomcraçiJo c pilhas de minério de baixo teor co m ca pacidade para li:xiviar 50 .000 t/mês:
• Dc1.cmbro de I994: duplicaç<lo da usi na CIP. dobrando a capacidade de tratamento de minério:
• I9% c:xpansiio da usina HL através da implantaçiJo da fase II c cm I 999 nova c:xpansiJo com a iniciou-se a produçiJo
da HL fase III
A usina CIP é constituída por duas linhas com capacidade total para processar 2 milhões de toneladas de minério por ano.
As etapas de britagcm, moagem. cianctaçiJo c adsorçiJo são completamente independentes para cada linha. As unidades de
dcssorçiJo. clctrodcposiçiJo c fundiçiJo siJo integradas assim como todo o sistema supcrvisório da usina.
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A li-.;iviação cm pilhas consta basicamente de unidades de britagcm onde o minério é reduzido a -2"' com o empilhamento
feit o por caminhões. As pilhas têm oito metros de altura c. uma vez formadas. inicia-se a aspersão de solução de cia net o
que através de pcrco l<lção so lubili;.a o ouro co ntido. Esta '"solução rica ·· é reco lhida por meio de um sistema de calhas que
a transporta para o cst;'t gio de adsorç;1o cm co lunas de e<trvão ativado da usina CIP.
'. o.

O minério. cm função do teor de ouro pode ser classificado como:
• Minério HL- é o minério de bai-.;o teor com 1.2X g/t de Au. sua rccupcraçilo mostra-se viúYcl apenas através do processo
de Li-.;iYiação cm Pilhas (Hcap Lcaching).
• Minério CIP- é o minério mais rico. co m teor méd io de J.78 g/1. é recuperado pelo processo CIP (Carbon in Pulp).
O depósito de lgarapé Ba hi a é co nstituída pelos co rpos de minério Acampamento Sul c Acampamento Norte. onde ocorre
a Im ra do minéri o o-.;idado. Co m base na composição mineralógica presente no minério. ou seja. no tipo de minerais
de cobre c no conteúdo de ouro. a DOC EG EO c CV RD caractcri;.am. \'Crticalmcntc. três tipos de 1.onas de minério
no depósito de lga rapé Bahia : 1.ona o-.;idada. 1.o na de transiç<lo c zo na sulfctada c suas principais ca racterísticas cslélo
dcsc rit;Js ;Jb;ii.' \o

• Zona 0-.;idacla: a mincrali;.açilo é gerada por enriquecimento supcrgênico . possuindo alto teo r de onro c valores de cobre
muit o bai-.;os (o cobre é li .'\ i\·iado nesta 1.ona). Sua espessura chega a atingir cerca de 150m de profundidade c é co mposta
por hcmatita. goct hita. gibbsita . c quart;.o cm diferentes proporções:
• Zona de Transição (cimcntaç;1o-Cu): apresenta espessura de cerca de 50m c a mincrali ;.açüo também é pro,·c nicntc
de enriqueci mento supcrgênico. se ndo caractcri;.ada pela prese nça de malaquita. cuprita. cob re nativo c gocthita c.
subordinadamcntc. cligc nita c ca lcoci ta c por ter teores ele cobre c ouro altos:
• Zona Sulfctacla : compreende a mincrali;açüo primúria de Cu c Au. Ocorre a partir de cerca ele 200m ele profuncliclaclc
c é representada por brechas hi drotcrmali;aclas co nt endo ca lcopirita. bornita . ca rbonato. magnctita c. suborclinaclamcntc.
pirita c molibdcnita) .
Obsc l"\·a-sc. portanto. que a medida que a lana se aprofunda a ocorrência de minera is de cobre. espec ialmente minerais
o-.;id;tdos. cob re nati,·o c sulfctos sccund;'tri os. aumenta c. por co nseqüência o teo r de cobre solúYcl. Enco ntra-se entre a
1.ona do minério de transiçüo c a 1.o na sulfctacla uma zona nü o mincr;lli;.acla (e stéril) .
A paralisaçilo das aluais operações de ouro cm lgarapé Bahia. quer da Us ina CIP quer ela Usina HL. prevista para junho/
2002 deco rre não ela C'\éHISt;1o das rcscl"\ as mas sim. ela scnsíYcl clcvaçilo elos teores de cobre solúvel no minério o-.;idaclo.
Os nÍ\·cis ele cob re so lú vel torna a continuidade das operações economicamente inviúYcis cm funç ;1o elos clcntdos
consumos de cianeto c c\·c ntuais perdas de rccupcraç;1o. Do iní cio de opcraç;1o até fcycreiro de 2002 foram produ;.iclos na
Mina de lgara pé Bahia !J J X12 kg de ouro.
O lgarapé Ba hia aprese nta hoje:
• Índices operacionai s da Us ina CIP (d ispon ibiliclaclc. utili1.ação. rccupcraçilo. etc) situados entre o terceiro c qwtrto
quartil da indústria mundial ele ouro:
• Insta laçõcs industria is c infra-cst rutura cm c.'\ceicntc es tado de co nse l"\·aç;1o:
• Disponibilidade de m;1o-clc-obra local qualificada:
·Disponibilidade de ;ígua c energia:
• E-.; prcssiYas rcsc rYas ele cobre c ou ro sob ;1 forma de minério de transiçüo c minério sulfctado .
Em funç;1o do quad ro aci ma c do potencial de a prO\ citamcn\o destas instalações para após adequações (instal açüo de
um circuito ele co nccntmç;1o por ll otaç;1o ) Yir a processa r o minério sulfctado decidiu-se pela aYaliaçüo da utili lllÇ<1o dos
concentradores centrífugos para a rccupcraç;1o elo ouro prese nte nos diferentes minérios
2. 2
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Em funç;1o da importflncia económica do Iga rapé Bahia c elo Yolumc ele suas rcscl"\·as de minério ele ouro ele alto cobre.
al ém elo minéri o de cobre c ouro (minério sulfctaclo). aY;tliaram-sc diferentes altcrnati\ as de processo. tanto cm escala de
bancada quant o cm escala pil oto .
Estudaram-se diferentes rotas para o benefi ciamento do minério de tr:.tnsiçilo . Dentre as di\ crsas rota s cstuclaclas cm maior
nÍ\ cl ele det alhe cita-se a altcrnati\ a de pré-tratamento para rcmoç;!o de cob re ,·ia li .'\iviaç;1o sulfúrica cm tanques agitados.
seguida de ncutrali lllÇ<1o c cianctaç;1o. A opção natural pela pré-li-.;i,·iaçüo sulfúrica do minério reside. a princípio no custo
rcl;ttiYamcntc bai-.;o do ;kiclo sulfúrico c da boa solubilicladc tantos dos minerai s o-.;idaclos quanto do s sulfctos sccundúrios
de cobre na presença de ste li-.;iyiantc.
Entretanto . devido a sign iflcatiYa presença de cobre nativo no minéri o c pelo fato deste apresentar tuna bai.\a so lubilidade
cm ;íciclo sulfúri co. o teor de cobre no resíduo ela li-.; i\ iaç;1o. basicamente cobre natiYo. ainda implicaya c m clc,·aclos
co nsumos ele cianeto além ela inibiç;1o da li-.;iütç;1o do ouro .
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Apesar do número C\l)fcssi,·o de altcrnali,·as estudas. nenhuma dcl:1 s comprovou. para as características específicas do
lgarapé Bahia. , ·iabilidadc técnica c económica.

2.3. Objetivos
Os objctivos principais do estudo da utili;.açilo dos concentradores gravíticos para o processamento dos minérios de
ouro c cobre (minério de transiçilo) c do minério sulfclado de cobre c ouro dos Corpos Acampamento No rte c Sul.
foram :
• Co mprm ·a r a ,iabilidadc téc nica da utili;.aç;1o de concentradores centrífugos para rccupcraç;1o de ouro ,·isando a
produç;1o de um pré-concentrado a ser posteriormente processado por rola hidromctalúrgica:
• Determinar as curvas de teor \ recuperações (massa c metalúrgica) para cada um dos pontos amostrados do circuito
aluai da Usina CIP: dclcnuinar as curvas de granulomclria de moagem\ rccupcraçilo de ouro:
• Avaliar a partiç;1o do cobre nos concentrados c nos rejeitas c determinar os consumos de cianeto nos concentrados
gravíticos:
• Determinar os parfuuctros de processo (balanço de massas. balanço metalúrgico. balanço de ;ígua. condições
operacionais. etc.) visando o dese nvolvimento do projeto de engenharia da modificaçilo da Usina CIP:
• Suportar o estudo de ,·iabilidadc económica para uma futura implanlaçilo do projeto.

2.4. Programa de pesquisa
Dcsc moh ido cm co1~jun1o co m a equipe da Mina do lgarapé Bahia coube ao Centro de Desenvolvimento Mineral
(CDM) da CVRD a coordcnaçilo técnica do programa de pesquisa. A totalidade dos ensaios tecnológicos foi rcali;ada nas
dependências elo C DM por téc nicos da Falcon c ela Knclson de modo a assegurar que os rcsullaclos obtidos cm escala da
bancad:1 pude ssem ser clcvidamcnlc escalonados para a opcraçilo industrial. Coube também ao CDM toda a caractcri;.a ç;1o
das amostras. co nstituídas por an;'Jiiscs químicas. granulométricas. mineralógicas c físicas.
A duraç:1o do progmma ele ensaios foi ele apro\imaclamcntc 3 semanas ao longo dos meses de fevereiro c março de
2002. Neste período rcali;aram-sc mais de 120 ensaios o que . segundo os próprios fabricantes. fc ; deste o maior c mais
detalhado programa por eles jú desenvolvido para uma avaliaçilo industrial.
Foram ensaiadas as seguinte amostras:
Amostras da Usina CIP- Minério Ü\idaclo atualmcntc processado na Usina CIP:
I. Alimcntaç;1o fresca rcclu;.ida a -I mm
2. Descarga do moinho prim;írio
3 U ndcrllmr dos Ciclones Primúrios
-t. Descarga do moinho sccundúrio
5. Undcrllow elos Ciclones Sccundúrios
ú. Alimcnlaç;1o do circuito C IP - ovcrllow combinado dos ciclones prim;írios c sccundúrios
Minério de transiçilo :
7 Minério ele tr,Jnsiçilo de alto cobre- rcdu;.ida a -!mm
X. Minério de Iransiç;1o de bai\O cobre- rcdu;.ida a -!mm
Minério sulfctado da galeria do co rpo Alcmilo
lJ. Amostra fresca rcdu;.ida a -I mm
As amostras indicadas como '"-I mm"' são amostras frescas britadas cm britadores de mandíbulas seguidas de redução
cm britador de rolos a -I mm. Isto implica que estas amostras apresentam uma granulomclria relativamente grosseira.
diferente do que se esperma ria cm um circuito britagcm-moagcm. com uma pequena presença de finos c. portanto. com
apenas uma fração do ouro liberado. As demais amostras foram colctadas no circuito aluai durante operaç;1o cm regime.
Para cada uma destas amostras foram avaliadas diferentes condições de processo. circuitos c equipamentos (concentradores
de descarga descontínua c descarga co ntínua) de modo a detenninarcm-sc cm quais condições seriam obtidas as má\imas
recuperações para os distintos tipos de minério .
A opção pela inclusilo elas amostras do minério O\idado atualmcnte processado na Usina CIP. apesar de sua C.\austão
prevista para meados de 2002. visou estabelecer parâmetros de comparaçiio para os outros tipos de minério c pcnnitir
simular e/ou estimar o desempenho de cada um deles aumentando-se o grau de conf1abilidade do programa.
Deu-se ênfase especial ;l camctcriJ.aç;lo das amostras . notada mente nas amílises de ouro. onde adotou-sc que as amoslras
de alimentação c rej eito seriam analisadas. via fus;lo-copclaç;io. cm lriplicata. Visando minimi za r eventuais erros de
an~1lisc decidiu-se que a totalidade da massa dos concentrados fossem utilizadas nos ensaios de fusão-copclação.
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A opção pela fusão total dos concentrados, apesar do maior custo e da necessidade de um maior número de fusões em
função dos elevados teores de ouro nas amostras, mostrou-se bastante feliz dada a maior confiabilidade dos resultados
obtidos permitindo melhores fechamentos dos balanços de massas e metalúrgicos. O grande número de análises químicas
para cada tipo de amostra permitiu ainda uma detalhada análise estatística aumentando-se assim a confiabilidade global
dos resultados.

2.5. Procedimentos
Para a realização dos ensaios foram utilizados os concentradores centrífugos Knelson MD3 (Figura 2) e Falcon SB4
(Figura 3) de escala de bancada de descarga por batelada com uma capacidade de processamento de cerca de 40 kg/h.
Apesar de possuírem princípios semelhantes de funcionamento algumas características técnicas os diferenciam tais
como: ângulo e dimensões do cone, forma de adição de água de fluidização, velocidade de rotação (força g - 60 g's
para o Knelson e até 300 g's para o Falcon) e sistema para variação de velocidade (Knelson - velocidade fixa; Falcon
- velocidade variável).

Figura 1 -Vista lateral da montagem do Concentrador Knelson modelo MD3 (3")

Figura 2- Vista lateral da montagem do Concentrador Falcon modelo SB4 (3")
Durante o programa de ensaios buscou-se avaliar as respostas de processo para diferentes condições operacionais tais
como: vazão e pressão de água de fluidização, vazão de alimentação e% de sólidos na alimentação, velocidade de rotação,
e a granulometria da alimentação.
Realizaram-se três tipos básicos de ensaios:
• Operação em batelada: neste tipo de ensaio é processada de uma única vez em uma única passada cerca de I O kg de
amostra gerando um concentrado final e um rejeito final- diagrama da Figura 3;
• Ensaio de GRG: neste ensaio, conforme diagrama da Figura 4, uma amostra de 30 kg é submetida a 3 estágios de
concentração em uma configuração rougher, scavenger e scavenger, sendo que os rejeitos do primeiro e segundo estágios
são remoídos (65# e 200#) estágios de remoagem de modo a determinar-se a máxima recuperação de ouro por métodos
gravíticos.
• Ensaios de concentração em concentradores de descarga contínua: este ensaio, conforme diagrama da Figura 5,
assemelha-se ao ensaio de GRG porém sem as etapas de remoagem e utilizando-se uma massa de amostra de cerca de 2
kg. Esta massa menor de amostra permite que se estime a recuperação metalúrgica para um rendimento em massa de até
30%, aproximadamente, uma vez que a massa de concentrado produzida em cada etapa é de cerca de 200 g.
Um dos objetivos deste último tipo de ensaio foi o de estabelecer curvas de recuperação metalúrgica x rendimento em
massa. Neste caso, os concentradores contínuos operariam como um estágio rougher com um rendimento em massa da
ordem de 20 a 25% e sendo que este concentrado seria "limpo" em um segundo concentrador de descarga descontínua
agora com um rendimento em massa da ordem de 0,05% da alimentação do estágio.
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Figura 5- Diagrama esquemático de concentração cm concentrador de descarga contínua- Falcon Modelo C

2.6. Resultados
Os resultados consolidados do programa são apresentados na Tabela 3 abaixo . Nesta tabela são apresentados os melhores
resultados para cada uma série de ensaios realizados por ambos os fornecedores.
Analisando-se os resultados acima pode-se observar que:
• Para as amostras dos minérios de transição de alto c baixo cobre c para a alimentação da atual da usina CIP reduzidas a
-1 mm os resultados obtidos em descarga por batelada são bastante aproximados;
• De uma forma geral, os ensaios simulando os concentradores contínuos para as amostras "- 1 mm" apresentaram
resultados relativamente próximos aos obtidos nos ensaios de GRG embora fique claro o efeito da distribuição
granulométrica mais fina nestes últimos:
·A recuperação de 65,9% obtida com a amostra da alimentação da lixiviação primária , isto é a alimentação do circuito CIP.
foi obtida cm dois estágios de concentração (roughcr+scavcngcr) utilizando-se concentradores de descarga descontínua
(batch):
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• As recuperações mais baixas para o minérios sulfetado se comparados aos minérios oxidados c de transição são.
provavelmente. decorrente de uma mineralização mais fma do ouro c da necessidade de uma moagem mais intensiva para
se obter um maior grau de liberação:
• Os elevados teores da descarga do moinho secundário c do undcrflow da sua ciclonagcm eleve-se ao fato deste estágio de
moagem operar cm circuito fechado com uma elevada carga circulante o que leva a uma concentração do ouro na carga
circulante. O maior teor ele ouro na descarga do moinho primário em relação a descarga elo undcrflow da si.1a ciclonagcm
eleve-se. provavelmente. a um "efeito de pepita" na alimentação do circuito. Este estágio de moagem opera cm circuito
aberto:
• Diferentemente ela prc'ltica usual da instalação dos concentradores no undcrllow dos ciclones elos circuitos de moagem.
os ensaios com as amostras da descarga dos moinhos (primiirio c sccundúrio) apresentaram resultados significativamente
melhores. quer para os concentradores de descarga cm batelada quer para os de descarga contínua.

- c! os ensaios dc conccntraçao cm concentra dores ccntn'[ugos
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2. 7. Circuito proposto
Baseado nos resultados apresentados na Tabela 3 c consiclcranclo-sc que o circuito gravítico deva assegurar a m{t\ima
recuperação, tanto para o beneficiamento dos minérios oxidados c ele transição quanto do minério sulfctaclo. optou-se por
um composto por 2 cstúgios.
Prevê-se a instalação na alimentação da ciclonagcm cm cada linha de moagem um concentrador contínuo. tipo Falcon
C4000 de 100 t/h ou concentrador Knelson equivalente. Cada um destes concentradores dcvcrú processar cerca de 25 a
30'% da carga circulante com um rendimento em massa para o concentrado da ordem ele 20 a 30'% ele modo a maximizar
a recuperação metalúrgica.
O produto dos 2 concentradores contínuos alimcntarú um segundo cstúgio, tipo Falcon SB2500 ou Knclson XD48. no qual
se utilizará um único concentrador de descarga descontínua. Dado as características deste tipo de equipamento. elevada
razão de enriquecimento. c por conseqüência elevados teores no concentrado. além altas recuperações metalúrgica. o
produto deste estágio alimentará. provavelmente. um circuito ele cianctação intensiva c clctrólisc clircta.
Um quarteador de polpa pennitirú que os rejeitas deste segundo cstúgio retornem às caixas ele alimentação da ciclonagcm
da duas linhas ele moagem onde incorporarão à carga circulante. Esta rccirculação visa maximizar a recuperação quer pelo
aumento da probabilidade elas partículas serem novamente apresentadas aos concentradores quer ação de uma moagem
mais fina que pcnnitirú uma maior liberação do ouro.

3. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos no programa de pesquisa permitem concluir que:
• Os concentradores centrífugos mostraram-se capazes ele obter elevadas recuperações metalúrgicas. cm alguns casos
comparáveis à processos CIP/CIL ele minérios mais complexos c refratários, com uma sensível redução ele massa;
• Análises de cobre na alimentação e nos concentradores indicaram valores aproximadamente iguais. ou seja. os
equipamentos nas condições operacionais ajustadas não se mostraram sclctivos para cobre apresentando. portanto. baixa
recuperação ele cobre;
• Em função do alto teor (da ordem de 1000 a 2500 g/t) c da pequena massa do pré-concentrado produ;.ido pelos
concentradores viabiliza a utilização ele uma gama ele processos hidromctalúrgicos, cianctação intensiva ou lixiviação
sulfúrica seguida de neutralização c cianetação por exemplo, ou mesmo processos piromctalúrgicos seguidos ele
cianetação realizados cm equipamentos ele pequena escala.;
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• A maior simplicidade operacional, os menores custos de investimentos c operacionais c relativa estabilidade do
processo frente à variações do minério podem compensar recuperações menores se comparadas com os processos hidra
c pirometalúrgicos;
• Considerando-se a capacidade de alimentação da usina de cerca de :lOO t/h a alimentação do circuito de cianetação
intensiva deverá se situar em torno de 350 kg/h. A título de comparação, a cianetação dircta de toda a alimentação
(capacidade do circuito CIP de 2 Mt/ano) para um minério com um teor de cobre solúvel cm cianeto da ordem de 4000
ppm os gastos anuais estimados apenas com cianeto seriam da ordem deUS$ 74 milhões , ao passo que gastos de cianeto
no circuito gravítico intcnsivo/cianctação intensiva seriam da ordem deUS$ 4 milhões ;
• A análise realizada para o caso do Igarapé Bahia comprovou a viabilidade tanto técnica quanto cconômica da utilização
do circuito de concentração gravítica intensiva;
·A pequena massa requerida de amostra (cerca de 5 a lO kg) associada à simplicidade, ao baixo custo dos ensaios, a sua
rapidez e a escalonabilidadc dos resultados permitem o estabelecimento de programas de variabilidade relativamente
extensos a partir do qual se obterão resultados conclusivos quanto a viabilidade da utilização dos circuitos gravíticos
intensivos;
• O tempo requerido para a instalação, posta cm marcha c otimização do processo para um circuito gravítico é
significativamente menor do que para um circuito hidrometalúrgico de mesma capacidade;
• Os circuitos gravíticos baseados em concentradores centrifugas apresentam ainda como benefícios: menor impacto
ambiental , menor demanda de mão-de-obra, menor consumo de água c energia, maior facilidade de instalação em locais
remotos e de difícil acesso.
A crescente ênfase nas questões ambientais, tais como a restrição da utilização do cianeto cm vários países e/ou em
determinadas regiões ambientalmente sensíveis deverão alavancar nos próximos cada vez mais o retomo dos métodos
gravíticos .
Pode-se concluir por fim que os circuitos gravíticos intensivos isoladamente ou como um estágio prévio a um circuito
hidromctalúrgico mostram-se , cada vez mais, como uma opção para o beneficiamento de minérios de ouro, minérios de
ouro de alto cobre c minérios de cobre e ouro.
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