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RESUMO 

A Mina Morro do Ouro cstú localizada na cidade de Pnracntu no Estado de Minas Gerais c começou a operar cm I <JX7. 
A usina de bcncficimncnto está processando atualmcntc 20 milhões de toneladas de minério c produzindo cm torno de 7 
toneladas de ouro por ano. O objctivo deste trabalho é calibrar os resultados de recuperação de ouro cm testes de llotação 
cm bancada com os do circuito industriaL desenvolvendo um teste metalúrgico padrão de laboratório o qual reporta a 
possíYcl recuperação de ouro da usina de beneficiamento. Os produtos do circuito industrial c dos testes de laboratório 
foram analisados cm programa de mineralogia utilizando microscopia clctrônica com técnicas de BSE (back scattcrcd 
clcctron) a qual dctcnnina as fases minerais. c Raio X para determinar o mineraL visando identificar nvõcs das diferenças 
obtidas entre laboratório c indústria c indicar rotas de processo que possam otimi;.ar as recuperações de ouro c sul fetos . 
As recuperações de ouro dos testes metalúrgicos de laboratório ficaram entre X:l'% c 9:1'% gerando um fator de O.<J entre 
a rccupcn1ção de ouro da planta c do teste de laboratório. Constatou-se que parte do ouro não recuperado na planta cstú 
cm fraçõcs fmas (menor de lO microns) c associado a g1~1os de arscnopirita. Os testes de laboratório recuperaram mais 
ouro fino c gravimétrico cm comparação ú planta de beneficiamento. Em dccorrcncia deste estudo deu-se início a testes 
de laboratório c escala industrial com o intuito de testar novas tecnologias que possibilitem o aumento de rccupcraç;lo do 
metal de valor. 

PALAVRAS-CHAVE: mineralogia: ouro: sulfetos. Hotação, gravimctria. recuperação. back scattcrcd clcctron, Raio X. 

L INTRODUÇÃO 

A Rio Paracatu Mineração S.A. (RPM). emprcsn que pc11cncc ao gmpo internacional Rio Tinto. localil;t-sc cm Paracatu 
MG. a 500 Km da cnpital mineira c a 200 Km de Brasília. A Mina Morro do Ouro começa a ser pesquisada cm I 980 com 
gastos deUS$ 7 milhões c em 1985, com investimentos deUS$ 60 milhões. tem início a constmção da planta industrial 
que começa a operar cm dezembro de 1987, com um minério contendo um teor médio de 0.55 g Au/t (um dos mais baixos 
do mundo), sendo que atlialmcnte está lavrando teores de 0,45 g Au/L processando 20 milhões de toneladas de minério 
e produzindo cm torno de 7 toneladas de ouro por ano. A lavra sem uso de e:-;plosivos utiliza tratares para cscarificação, 
carregadeiras. e caminhões de 80 e 1 OOt para transporte do minério. Na usina de beneficiamento e hidrometalurgia o 
minério passa por estágios de britagem, moagem. gravimctria, !lotação, cianetação. adsorção. dcssorção. elctrodcposição. 
fundição c moldagem do ouro em barras para posterior rcfusão c venda. 

O trabalho apresentado aqui tem como objetivo geral desenvolver um teste metalúrgico pad~<lo de laboratório que 
represente alguns produtos da ftotação industrial c calibrar a recuperação de ouro de testes de bancada com a do circuito 
industrial. Até definir-se o teste padrão, foram realizados experimentos variando o tipo de circuito (aberto ou fechado) , 
ahiação da grc~vimetria (concentrador Knelson) , carga de corpos moedores c dosagens de reagentes de notação. 

Historicamente. as recuperações de Au em testes realizados em escala de laboratório na Rio Paracatu Mineração (RPM) 
apresentmn a tendência de situarem-se acima das obtidas na plimta industrial , como acontece cm outras plantas de 
beneficiamento do mundo. Várias tentntivns foram empreendidas nos últimos anos para solucionar este problema. via 
adequação dos pan1metros operacionais dos testes de laboratório. Em alguns casos, conseguiu-se chegar a resultados 
semelhantes aos da planta industriaL mas tais condições não se mantinhmn consistentes para outros tipos de minério. 
ou seja. o teste necessitava ser constantemente recalibrado, o que não atende sob o ponto de vista de estimativa de 
recuperação para minérios que ainda não alimentaram a planta, caso das novas tipologias identificadas no âmbito de 
projetas de e:-;pansão da mina. 

Dentre os objetivos específicos deste trabalho podemos citar: 
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• Atingir resultados próximos de distribuiçilo granulométrica da alimcntaçilo da tlotaçilo comparando-se laboratório c 
usina. 
• Aproximar os teores c distribuições de ouro c enxofre. cm escala de laboratório com a planta industrial. 
• Através de diferentes amostragens industriais calibrar o teste escolhido padrão. 
• Demonstrar um constante fato r de calibraçilo. relacionando a rccupcraçilo de ouro dos testes de laboratório com a usina. 
obtendo com isso. um parâmetro para antever resultados. 
• Através de programa de mineralogia. entender as diferenças entre os resultados de rccupcraçilo de laboratório c planta 
industriaL c apresentar subsídios para melhorar a rccupcraçilo de ouro c sulfctos nesta última. 

2. METODOLOGIA 

Para desenvolvimento de um lluxograma de teste padrilo de laboratório fez-se amostragem, num período de 4 horas. 
da alimcntaçilo nova da planta a qual foi britada cm britador de mandíbulas c rolos até I 00% passante cm L4mm c 
após quarteada cm alíquotas de mesma massa. Foram colctadas também. amostras da alimcntaçilo c rejeito da notação 
scavcngcr para comparar com os produtos gerados nos testes de bancada. Fizeram-se. cntilo. vários testes com diferentes 
tluxogramas de aplicaçilo. completando um total de 16 até chegar-se num que realmente se enquadrasse nos quesitos 
exigidos. Os minérios tratados cm laboratório passaram pelos processos de britagcm, moagem. conccntraçilo gravimétrica 
(knclson) c llotaçilo. onde o concentrado do knclson. o concentrado de flotaçilo c o rejeito de notação foram os produtos 
analisados. O tlmograma de teste padrilo de laboratório é apresentado na figura I. 

A amostra de alimcntaçilo nova (ALN) após britagcm foi quarteada a seco no quartcador giratório a fim de obter-se 
amostras de aproximadamente 4500g. Esta amostra já quarteada é dcslamada na peneira de :18~tm. o retido é moído 
cm moinho de bolas com W'% de sólidos (cm massa) c depois submetido a conccntraçilo gravimétrica (Knclson) onde 
o concentrado é analisado. O rejeito Knclson. juntamente com a porçilo passante cm :18f.llll. é quarteado no quartcador 
giratório de polpa gerando três alíquo!as. uma para análise granuloquímica de ouro c enxofre c outras duas destinadas a 
tlotaçilo padrilo. 

Figura 1 -Fluxograma de processo do teste padrão. 

Os testes feitos no laboratório visam atingir uma moagem com P80 de 75~tll1, pois este é o padrilo de moagem conferido na 
usina de beneficiamento. Para reproduzir a conccntraçilo gravimétrica da planta, que é realizada por jigucs de diafragma, 
utilizou-se um equipamento gravimétrico Knclson de laboratório que processa duas vezes a polpa. c seu rejeito é a 
alimcntaçilo da tlotaçilo que por sua vez é dosada com I Og/t de lsobutil Xantato de Sódio. 20g/t de Mcrcapto Bcnzotiazol 
c !Og/t de MIBC (espumante). 

Os principais produtos da planta de beneficiamento c do ensaio de laboratório foram analisados cm programa de 
mineralogia o qual compreende o uso de microscopia clctrônica com técnicas de BSE (back scattcrcd clcctron) a qual 
dctcnnina as fases minerais. c Raio X para determinar o mineraL visando identificar razões das diferenças obtidas entre 
laboratório c indústria c indicar rotas de processo que possam o!imizar as recuperações de Au c sulfctos. 
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3. RESULTADOS 

Neste capítulo mostram-se os principais resultados provenientes dos testes de moagem. gravimctria c !lotação cfctuados 
em bancada. onde podemos comparar com os produtos da plantel. Apresentam-se também os resultados do programa de 
mineralogia. 

3.1 Resultados dos Testes de Laboratório 

A seguir são comparados os resultados obtidos a partir de testes e amostragens da planta c laboratório apresentando 
os valores de teor de ouro (Au) c enxofre (S) por faixa , distribuição granulométrica c distribuição granuloquímica dos 
elementos: dos produtos analisados. 

As tabelas I e II mostram respectivamente resultados da planta industrial c do teste de laboratório. com valores de 
distribuição por faixa granuloquímica de Au c S, onde se observa a similaridade entre a alimentação da !lotação scavengcr 
- usina e tlotação- bancada. 

Tabela I - Rcsul!ados da planta industrial. 

Malha Retido(%) Au (g!t) s (%) Distribuição 

f.lill Acumulado 0,217 0,62 Au {%) s (%) 

212 0,97 0,545 0,39 2.4 0.6 

150 ], 19 0,377 0.25 6.3 1.5 

106 9,87 0.288 0.28 15.2 4.5 

75 nus 0,278 0,67 25,8 13,5 

38 30,84 0.275 1,14 41.9 36,9 

-38 100,00 0,182 0,56 100,0 100.0 

Tabela II -Resultados do teste de laboratório. 
t UIÇaO 

f.lll 0,29 s (%) 

' ) ,( 

150 5,25 0,187 0,21 5.6 3.4 
106 9.52 0,394 0,29 15,9 7.7 
75 14.60 0,235 0.48 23 .2 16.1 
38 25.24 0,283 0,78 41.5 44.5 
-38 100.00 0,128 0.22 100.0 100.0 

A figura 2 mostra a similaridade entre as curvas de distribuição granulométrica da alimentação da notação. scavengcr 
-usina c notação- bancada. 
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Figura 2- Distribuição granulométrica alimentação llotação usina vs laboratório. 

A proximidade entre as curvas de distribuição de Au e S por faixa granulométrica da alimentação das tlotaçõcs podem 
ser observadas na figura 3, a qual indica que com o teste padrão de laboratório consegue-se reproduzir, cm laboratório, as 
características deste produto. 
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Distribuição de Au na Alimentação da Flotação 
- Teste Padrão vs Usina 
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Distribuição de S na Alimentação da Flotação
Teste Padrão vs Usina 
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Figura 3- Em A c B tem-se as distribuições granuloquímicas de ouro c Cll.\:Ofre respectivamente. da alimentação 

flotação usina vs flotação laboratório. 

Para confinnar os resultados acima mostrados foram feitas outras cinco amostragens industriais com o mesmo 
procedimento adotado na primeira, colctando a alimentação nova da moagem (ALN), a alimentação da notação scavengcr 
(AF) , c o rejeito da flotação scavcngcr (RF) . Com estas novas amostragens têm-se condições de calcular o fator médio 
(C) para estimar as recuperações de ouro de minérios ainda não alimentados na planta industrial. A equação l apresenta 
a relação entre recuperação global de ouro da usina (gravimetria+llotação) c a recuperação de ouro do teste padrão de 
laboratório . 

R planta = C X Rlab 

(I) 

Onde 

o R 
1 

é a recuperação de ouro medida da planta industrial. 
p anta 

o R1,b é a recuperação de ouro medidél com o teste padrão de laboratório . 
o C é a constante dctcnninada através dos testes efetuados com as seis amostras coletadas. 

Após cfctuar as amostragens na planta e fa zer os testes com todas élS amostras. analisou-se quimicamente os seguintes 
produtos: alimentação nova (ALN), alimentação notação (AF), rejeito flotação (RF), concentrado knelson e concentrado 
fiotação , sendo estes dois últimos somente analisados para os testes de laboratório. A tabela III apresenta resultados 
comparativos entre planta e laboratório da porcentagem retida em 75 ~un, Work Index (Wl), teores de ouro. enxofre 
e arsênio, resultados de recuperação de ouro para as duas etapas de concentração (gravimctria - Grav. e fiotação -
Flot.) , compree ndendo a recuperação de ouro global da planta versus a do teste padrão de laboratório as quais quando 
comparadas geram a constante C. 

Pode-se observar, de acordo com a tabela III, que existe repetibilidade quanto ao valor da constante C, a não ser pelos 
resultados da amostragem número cinco que tem C igual a 0,6. Este resultado pode estar associado a moagem mais 
grosseira em comparação aos outros testes e ao teor elevado de arsênio que apresenta. Devido a este desvio extraiu-se o 
valor de C da quinta amostragem e com isso teremos uma constante C média de O, 9. 

3.2 Resultados do Programa de Mineralogia 

Um progrdma de mineralogia utilizando microscopia cletrônica foi iniciado e as amostras do teste cinco foram escolhidas 
para fazerem parte deste trabalho para encontrar a razão da diferença de recuperação de ouro entre planta e laboratório . 

O mineral arsenopirita pode se apresentar abreviado da fonna "aspy" e a pirita como "py". 

As figuras 4 e 5 mostram gráficos de distribuição mineralógica de ouro os quais apresentan1 três classes principais: Ouro 
liberado por faixa, ouro na borda de minerais e ouro encapsulado em 1ninerais. Esta distribuição é calculada em função da 
área dos grãos encontrados cm cada classe mineralógica. A tabela IV apresenta quantidade de grãos de ouro encontrados 
por produto dos testes de laboratório e da planta, onde AG é a alimentação da gravimetria do laboratório a qual foi "back" 
calculada em função dos outros produtos do teste (concentrado knelson, concentrado flotação c rejeito fiotação). Todos 
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resultados deste programa de mineralogia se referem à amostra número cinco. 

Tabela III- Resultados dos testes-'% relida cm 75 ~tm, Work Index. análises de ouro. enxofre c arsênio. recuperações 
de ouro c constante C. 

Ret. + WI, TeoresALN Teor de Ouro, g/t Recuperação Ouro, % 
ID Local 75~m Kwh/t S,% As, g/t ALN AF RF Grav. Flot. Global c 
1 Planta 18,2 4,9 0,73 1600 0.527 0.217 o.n5 58.9 37.7 74.4 0.8 

Lab. 14,6 0.527 0, 176 0.061 68.7 68.8 90,1 
2 Planta 14,9 5,5 0.8ô 3344 0.570 0.158 0.058 72 .3 63.4 89.9 LO 

Lab. 18.5 0.570 0.20ô 0,060 ô3 .6 75.7 91.5 
3 Planta 19.8 6.4 1.00 2814 0.547 0.238 0.077 5ó.5 ô7.ô 85.9 1.0 

Lab . 19.5 0.547 0.164 0.077 71.1 5(>,3 8ô.9 
4 Planta 17.6 5.0 IJO 2884 0.400 0.143 0.075 M .2 47.ô 81.2 0.9 

Lab. 17.3 0,400 0. 105 0.041 74.7 ô4.8 90,ô 

5 Planta 24.1 5,6 I ,41 3081 0.463 0.328 0,234 29.2 28.7 49.5 O.ô 
Lab. 25,3 0,463 0,137 0,08ô 72,0 42.2 82.9 

6 Planta 19 .2 7.5 l.OO 2200 0,629 0.272 0.094 56.8 65.4 85. 1 0.9 
Lab. 21.8 O.ô29 O. lô8 0,064 74.5 67.7 91.3 

3.2 Resultados do Programa de Mineralogia 

Um programa de mineralogia utilizando microscopia cletrônica foi iniciado c as amostras do teste cinco foram escolhidas 
para fazerem parte deste trabalho para encontrar a razão da diferença de recuperação de ouro entre planta c laboratório. 

O mineral arscnopirita pode se apresentar abreviado da forma "aspy" c a pirita como " p_v" . 

As figuras 4 c 5 mostram grMtcos de distribuição mineralógica de ouro os quais apresentam três classes principais: Ouro 
liberado por faixa. ouro na borda de minerais c ouro encapsulado cm minerais. Esta distribuiç:1o é calculada cm função da 
{lrca dos grãos encontrados cm cada classe mineralógica. A tabela IV apresenta quantidade de grilos de ouro encontrados 
por produto dos testes de laboratório c da planta. onde AG é a alimcntaçilo da gravimctria do laboratório a qual foi ··back ·· 
calculada cm função dos outros produtos do teste (concentrado knclson, concentrado notação c rejeito t1otaç:1o) Todos 
resultados deste programa de mineralogia se referem à amostra número cinco. 

Scg1mdo bibliografia (Pctntk. 2000) " um mineral cstú associado a outro quando ambos dividem a mesma partícula c 
quando estão cm conta to sendo divididos por uma linha demarcadora" . 

Tabela IV- Quantidade de grãos de ouro encontrados por produto c local. 

Local 
Quantidade de grãos de ouro 

ALN AG RF 
Planta 21 25 
Lab. 136 16 

Na figura 4 cm A podemos observar que na amostra de alimentação nova da moagem britada a I 00'% passante cm L ,4mrn 
mais de 64% do ouro se encontra associado ao mineral arscnopirita e 15% associado ao mineral pirita. Notável também a 
presença de ouro ultrafino - 20 ~m, o qual representa 20,7% do ouro total contido na amostra. 

Se tratando da amostra alimentação da gravimctria do laboratório (produto do moinho) observa-se na figura 4 cm B que 
81% do ouro está liberado, 10% está associado à arscnopirita, 3% com a pirita, 1'Yo com outros sulfctos c 5% do ouro 
associados a ganga sem su1fetos. 

O rejeito !lotação da planta apresenta mais de 78% do ouro na faixa menor que 20~tm c mais de 13% do ouro cm 
associação com arscnopirita, como mostra a figura 5 cm A. Em B na mesma fit,'llra mostra-se distribuição mineralógica 
de ouro do rejeito 11otação do laboratório onde podemos ver que 88% do ouro está associado a arsenopirita c somente 6% 
com pirita. 
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Distribuição Mineralógica de Ouro
Alimentação Nova Moagem -Planta 
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Figura 4 - Em A tem-se distribuição mineralógica de ouro - alimentação nova moagem e em B distribuição 
mineralógica de ouro - alimentação da gravimetria- laboratório. 

Distribuição Mineralógica de Ouro -
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Figura 5 - Em A tem-se distribuição mineralógica de ouro- rejeito flotação scavenger - planta e em B distribuição 

mineralógica de ouro -rejeito flotação - laboratório. 

Os grãos minerais classificados como liberados são aqueles que não dividem sua borda com nenhum outro grão, os 
binários são aqueles que dividem sua borda com um outro mineral e os ternários são aqueles grãos que dividem sua borda 
com dois ou mais grãos minerais. 

De fato, na amostra cinco, os grãos de arsenopirita estão mais liberados em relação aos de pirita, devido a característica 
do depósito destes dois minerais. A figura 6 em A mostra que na faixa granulométrica maior que 500pm os grãos de aspy 
já estão 80% liberados e na faixa menor que 20!J.m estão praticamente 100% liberados, enquanto que os grãos de py em 
500!J.m estão 30% liberados e em 20pm 72%, como pode ser visto na figura 6 em B. Os grãos de pirita estão em certa 
proporção associados com outros minerais como pirrotita, quartzo e outros silicatos. 

As fotografias apresentadas aqui foram capturadas por microscópio eletrônico tipo XL 40 ESEM PHILIPS com técnicas 
específicas para varredura de ouro em baixas concentrações de massa. As fotos exemplificam as classes mineralógicas 
onde o ouro se encontra em maior quantidade. A·figura 7 em A mostra foto de ouro associado a arsenopirita proveniente 
da amostra ALN maior que 2011m. Na mesma figura em B é mostrada a foto do rejeito flotação do laboratório com ouro 
na borda de arsenopirita na faixa granulométrica + 2011m. 
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üooraç~ à. !lrserq:ir~a Pcr Fai :.:a GrartJorOO!"ica libn;ãod! Pirtta Por Faixa Grar"Ucrnétrica 

A 8 
Figura 6 - Tem-se em A, gráfico de liberação de arsenopirita por faixa granulométrica - alimentação nova moagem e 

em B Gráfico de liberação de pirita por faixa granulométrica - alimentação nova moagem. 

A 
8 

Figura 7 - Em A mostra-se fotografia de ouro associado a arsenopirita - amostra ALN + 2011m e em 8 tem-se fotografia 
de ouro na borda da arsenopirita amostra rejeito ftotação laboratório + 2011m. 

O ouro , na figura 8 em A, está na borda de arsenopirita proveniente da amostra rejeito de ftotação da planta industrial 
na faixa granulométrica +751lm e em B, também do rejeito ftotação industrial é apresentada foto de ouro fino liberado na 
amostra passante em 2011m. 
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A 8 
Figura 8- Em A tem-se fotografia de ouro na borda de arsenopirita amostra rejeito ftotação planta +75f.Lm e em B 

mostra-se fotografia de ouro na borda de arsenopirita amostra rejeito ftotação planta -20f.Lm 

4. CONCLUSÃO 

Constatou-se neste trabalho que com o teste padrão de laboratório temos uma estimativa para calcular a recuperação 
de ouro da planta industrial para minérios nunca alimentados na usina oferecendo também, uma ferramenta útil para 
investigação/comparação de desempenho industrial. A constante C média é igual a 0,9. 

Pode-se dizer que a malha de moagem da planta (na amostragem cinco) por estar mais grosseira (24,1% +75f.Lm) que o 
normal influenciou aumentando o teor de ouro da alimentação da flotação scavenger da usina para 0,328 gAu/t, o que 
ocasionou a queda de recuperação de ouro global (gravimetria e flotação ). No teste de laboratório com a amostra cinco, 
este efeito não pode ser observado porque mesmo com a malha de moagem alta, a gravimetria-knelson recuperou o ouro 
contido nas frações grosseiras e baixou o teor de ouro que alimenta a flotação do laboratório, ou seja, o teste padrão é 
valido somente para comparação quando a malha da usina estiver na faixa padrão: entre 17 e 21% retido em 75f.Lm. 
O teste cinco de laboratório recuperou efetivamente o ouro mesmo com malha de moagem alta devido a eficiência da 
gravimetria-knelson no laboratório mostrando que existe a possibilidade de melhorar a recuperação de ouro através de 
investimentos em concentração gravimétrica, que por sua vez dá quesitos para aumentar a malha de moagem industrial 
otimizando a relação alimentação/recuperação da usina de beneficiamento. 

Constatou-se que parte considerável do ouro não recuperado na planta está em frações finas (menor de 1 Of.Lm) e associado 
a grãos de arsenopirita. Os estudos mineralógicos levam a interpretação de que boa parte do ouro ultrafino foi liberado de 
cristais de arsenopirita, após os processos de britagem e moagem. 

Em decorrência deste trabalho iniciaram-se estudos nas seguintes linhas, em ordem de prioridade: 

• Instalação de novos concentradores gravimétricos e otimização dos existentes para aumentar a recuperação de 
arsenopirita grosseira, de forma a evitar a liberação de ouro ultrafino ( -20 micra) e de difícil recuperação pela flotação e 
possibilitar um ganho de capacidade de moagem, através da utilização de uma malha de moagem mais grosseira. 
• Melhorar a recuperação de arsenopirita na flotação utilizando reagentes (coletores) específicos. 
• Otimizar a recuperação de finos de ouro ( -20 f.Lm) alterando o design das células de flotação e aplicando novos 
fluxogramas para o circuito. 

Os próximos passos deste estudo serão: 

• Aplicar o teste padrão de laboratório para auxiliar na validação tecnológica das diferentes tipologias de minério 
existentes na mina. 
• Fazer estudo de mineralogia de ouro e sulfetos nos diferentes tipos de minério. 
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