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RESUMO 
 
Usualmente, amostras de diferentes litologias são coletadas para investigações 
sobre ocorrência de zonas auríferas e para estudos de processamento mineral. A 
eficiência da estimativa de ouro em baixos teores é importante para fins de avaliação 
de viabilidade econômica de um depósito mineral. Existem vários métodos para 
estimativa de ouro, entretanto, as técnicas por Ensaio ao Fogo e Água Régia/MIBK 
têm sido mais extensamente usadas. Este artigo apresenta um estudo comparativo 
entre os resultados de análises de ouro em minério e concentrados minerais obtidos 
pelas técnicas de extração de ouro por Ensaio ao Fogo, também conhecida por Fire 
Assay, e por Água Régia/MIBK. Ambas as técnicas, neste estudo, utilizaram 
Espectrometria de Absorção Atômica ao final para detecção do teor de ouro. 
Algumas amostras de minério e concentrado foram selecionadas e utilizadas para 
cobrir uma faixa de concentração de 0,05 a 50 ppm (g/t) de ouro. As amostras foram 
preparadas atendendo à protocolos de Materiais de Referência e analisadas em 
replicatas em diferentes laboratórios especializados em análise de ouro por estes 
dois métodos. Este trabalho indicou que a técnica de Água Régia/MIBK apresentou 
uma tendência a valores mais baixos de teor de ouro nas amostras auríferas de 
minério e concentrado do que os resultados encontrados pela técnica de Ensaio ao 
Fogo/Fire Assay. 
 
PALAVRAS-CHAVE: minério de ouro; concentrados; geoquímica aplicada; análise 
de ouro; espectrometria de absorção atômica; química analítica. 
 
ABSTRACT 
 
Usually, different lithological samples are collected to identify occurrence of 
auriferous zones and mineral processing studies. The efficiency of gold estimate at 
low levels is important for economic feasibility purposes. There are several methods 
for estimation of gold, however, the techniques Fire Assay (Lead collection) and 
Aqua Regia/MIBK, have been more widely used. This paper presents a comparative 
study with analyzes of gold in ores and concentrates by gold extraction techniques by 
Fire Assay, also known by Lead Collection, and Aqua Regia/MIBK. Atomic 
Absorption Spectrometry was used in both techniques for finishing and reading gold 
content. Some ore and concentrate samples were selected and used to cover a 
range of concentration from 0.05 to 50 ppm (g/t) of gold. Samples were prepared 
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following reference materials protocols and analyzed in replicates in different 
specialized laboratories on gold analysis by these two methods. This study indicates 
that the Aqua Regia/MIBK technique has a tendency to lower values of gold content 
in the gold ore samples and concentrated than the results found by the Fire Assay 
technique. 
 
KEYWORDS: fire assay; aqua regia; MIBK; gold; atomic absorption; chemical 
analysis.   
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1. INTRODUÇÃO 
 
O interesse pelo ouro no mundo existe desde os tempos remotos. No início, a 
extração não ultrapassava 10 t/ano. A partir do século XVIII, a produção mundial 
começou a crescer coincidindo com a descoberta do metal no Brasil e na Rússia. 
Porém, após a sua descoberta nos Estados Unidos e África do Sul, a produção 
evoluiu significativamente atingindo cerca de 650 t/ano, em 1900 (Andrade et al., 
2000). Entre 1900 e 1970, a África do Sul e em menor extensão a URSS, exerceram 
o domínio sobre a produção de ouro, chegando juntas a responder por mais de 80% 
da produção mundial. Da década de 70 em diante, com a redução da participação 
das minas da África do Sul e o desenvolvimento de novas tecnologias de produção e 
de prospecção, surgiu uma tendência de dispersão geográfica, com o crescimento 
da produção em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, China e Brasil, 
entre outros (Andrade et al., 2000). 
 
A dispersão geográfica na produção mundial de ouro tem instigado novas 
explorações e estudos de tratamento de minério de zonas auríferas. Estes 
processos, para atingirem seus objetivos, tem uma dependência crucial junto as 
análises químicas de ouro. Diversos métodos são utilizados para detectar ouro em 
uma faixa de concentração ampla, entretanto, os métodos que se destacam nos 
países exploradores e produtores de ouro, e que são mais amplamente utilizados, 
são dois métodos para determinação de ouro: (a) pela técnica de Ensaio ao Fogo, 
também conhecido por Fire Assay e; (b) pela técnica de Água Régia com MIBK. A 
utilização massiva destas duas técnicas está relacionada à qualidade dos resultados 
obtidos e a praticidade operacional. 
 
Este trabalho apresenta o resultado de uma comparação entre os métodos mais 
tradicionais para determinação de ouro, isto é, as técnicas de Fire Assay e de Água 
Régia/MIBK. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Várias amostras com diferentes litologias foram coletadas e preparadas seguindo 
protocolos de preparação de materiais de referência (ABNT, 2012). As amostras 
foram secas, britadas, homogeneizadas, pulverizadas e quarteadas em alíquotas 
duplicadas para análise em vários laboratórios comerciais. As amostras cobriram 
uma faixa de concentração de 0,05 a 50 ppm (g/t) de ouro e não apresentaram efeito 
pepita. Cada laboratório comercial analisou as amostras pelas técnicas de Ensaio ao 
Fogo (Fire Assay) e Água Régia/MIBK. Participaram deste trabalho dez laboratórios 
comerciais, sendo que cada laboratório analisou em duplicata 139 diferentes 
amostras de minério e concentrado de ouro pelos dois métodos pré-definidos neste 
estudo. 
 
2.1. Método de determinação de ouro por ensaio ao fogo 
 
Uma amostra de minério contendo entre 25 g e 50 g com granulometria abaixo de 75 
µm é misturada com litargírio (uma mistura contendo óxido de chumbo) colocada em 
um frasco cerâmico. Este frasco é transferido para um forno pré-aquecido durante 1 
hora onde ocorre a fusão do minério com o fundente a 1100oC. A amostra fundida é 
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vertida em moldes de ferro e deixada resfriar, formando uma massa vítrea e 
segregando o chumbo metálico. Posteriormente o chumbo metálico é separado 
mecanicamente da escória vítrea e colocado em um cadinho especial, denominado 
copela. A copela com o metal é aquecida em forno a 940oC até que somente uma 
pérola contendo o ouro reste no cadinho. Esta pérola posteriormente é dissolvida em 
uma solução de água régia (uma mistura dos ácidos clorídrico e nítrico) e o ouro é 
quantificado por Espectrometria de Absorção Atômica (Beamish e Van Loon, 1997). 
A detecção também pode ser realizada por outras técnicas, como Espectrometria de 
Emissão Óptica (ICP-OES). 
 
2.2. Método de determinação de ouro por Água Régia/MIBK 
 
Uma amostra de minério contendo entre 5 g e 50 g com granulometria abaixo de 
75µm é transferida para um recipiente e digerida com 30 mL água régia em uma 
chapa de aquecimento. A digestão deve ser realizada por no mínimo 4 horas, com 
reposição periódica da solução de água régia, sem que ocorra secura do recipiente. 
Recomenda-se manter o volume no mínimo 1 cm acima da superfície da amostra no 
recipiente. Durante a digestão, o recipiente deve ser mantido tampado com vidro de 
relógio. Após as 4 horas, o vidro de relógio deve ser removido e o conteúdo líquido 
evaporado lentamente até próximo da secura. Adicionar 40 mL de HCl 3 M e 
aquecer até que uma solução límpida seja obtida. Resfriar a solução e filtrar. O 
filtrado deve ser transferido para um funil de separação de 250 mL contendo o 
solvente orgânico extrator, ie, o MIBK (Methyl isobutyl ketone, ie, Metil isobutil 
cetona). O recipiente deve ser lavado com um mínimo de HCl 3 M e transferido para 
o funil de separação. Por inversões do funil de separação, é realizada a extração do 
ouro que migra da solução aquosa para a solução orgânica. Posteriormente a 
solução orgânica é separada e o ouro é quantificado por Espectrometria de 
Absorção Atômica (Beamish e Van Loon, 1997). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados das médias obtidas das análises químicas de ouro dos 10 laboratórios 
para cada método, ie, Ensaio ao Fogo ou Fire Assay (FA) e Água Régia/MIBK (AR), 
podem ser visualizados nas tabelas de 1 a 9. 
 

Tabela 1. Resultados de média de análises químicas de ouro para faixa de 0,06 a 0,40 g/t. 

Am 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

FA 0,06 0,07 0,17 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,24 0,26 0,27 0,27 0,32 0,38 0,40 

AR 0,06 0,06 0,16 0,20 0,19 0,21 0,22 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,27 0,30 0,38 0,40 

 
Tabela 2. Resultados de média de análises químicas de ouro para faixa de 0,42 a 0,81 g/t. 

Am 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

FA 0,42 0,49 0,50 0,51 0,51 0,52 0,53 0,57 0,63 0,65 0,66 0,72 0,72 0,79 0,80 0,81 

AR 0,41 0,48 0,42 0,47 0,50 0,51 0,52 0,56 0,61 0,61 0,64 0,70 0,70 0,77 0,80 0,80 

 
Tabela 3. Resultados de média de análises químicas de ouro para faixa de 0,82 a 1,11 g/t. 

Am 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

FA 0,82 0,87 0,88 0,89 0,90 0,95 0,96 0,97 1,01 1,01 1,02 1,03 1,07 1,07 1,08 1,11 

AR 0,75 0,85 0,87 0,86 0,89 0,90 0,93 0,95 0,99 1,01 0,98 1,00 0,99 1,04 1,04 1,08 
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Tabela 4. Resultados de média de análises químicas de ouro para faixa de 1,16 a 1,52 g/t. 

Am 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

FA 1,16 1,28 1,30 1,32 1,34 1,34 1,37 1,40 1,41 1,41 1,43 1,46 1,48 1,51 1,51 1,52 

AR 1,14 1,23 1,31 1,28 1,34 1,31 1,37 1,36 1,37 1,41 1,40 1,44 1,45 1,47 1,48 1,53 

 
Tabela 5. Resultados de média de análises químicas de ouro para faixa de 1,53 a 2,42 g/t. 

Am 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

FA 1,53 1,54 1,57 1,58 1,60 1,67 1,68 1,72 1,86 1,91 1,94 1,96 1,99 1,99 2,09 2,42 

AR 1,51 1,53 1,54 1,54 1,56 1,64 1,67 1,69 1,73 1,95 1,90 1,89 1,95 1,97 2,10 2,42 

 
Tabela 6. Resultados de média de análises químicas de ouro para faixa de 2,43 a 3,22 g/t. 

Am 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

FA 2,43 2,46 2,50 2,51 2,58 2,63 2,75 2,85 2,87 2,94 2,95 3,02 3,09 3,14 3,21 3,22 

AR 2,45 2,40 2,47 2,51 2,50 2,56 2,64 2,80 2,81 2,86 2,93 2,93 3,05 2,80 3,19 3,19 

 
Tabela 7. Resultados de média de análises químicas de ouro para faixa de 3,29 a 4,93 g/t. 

Am 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

FA 3,29 3,33 3,37 3,65 3,84 3,92 4,02 4,07 4,08 4,13 4,15 4,18 4,36 4,82 4,82 4,93 

AR 3,25 3,17 3,35 2,68 3,85 3,89 4,03 3,99 4,05 4,08 4,11 4,11 4,27 4,77 4,75 4,82 

 
Tabela 8. Resultados de média de análises químicas de ouro para faixa de 4,94 a 9,65 g/t. 

Am 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

FA 4,94 5,23 5,30 5,84 5,96 5,99 6,77 7,24 7,29 7,32 7,52 7,87 7,97 8,66 8,67 9,65 

AR 4,84 5,21 4,98 5,69 5,86 5,91 6,65 7,26 7,33 5,54 7,38 7,75 7,92 8,60 8,48 9,41 

 
Tabela 9. Resultados de média de análises químicas de ouro para faixa de 10,01 a 48,53 g/t. 

Am 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

FA 10,01 11,26 12,66 13,16 13,20 13,30 16,92 21,57 24,94 48,53 48,53 

AR 7,45 11,15 12,53 12,99 12,82 13,07 16,62 21,73 24,67 47,74 48,57 

 
Um gráfico com a disposição espacial das médias do método por Ensaio ao Fogo 
versus Água Régia é apresentado nas figuras 1 e 2.  
 
As cinco amostras identificadas como 19, 94, 100, 122 e 129 apresentaram 
diferenças discrepantes entre os dois métodos avaliados. Esta discrepância pode 
ser atribuída à composição mineralógica e a forma como o ouro está presente na 
estrutura destas amostras. Portanto a técnica por Água Régia/MIBK mostrou-se 
menos eficiente na extração do ouro (atingiu 64% a 88% de eficiência de extração), 
quando comparada com a extração realizada pela técnica de Ensaio ao Fogo 
(Lechler et al.,2010). 
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Figura 1. Gráfico de médias de análise de ouro para os métodos Água Régia versus Ensaio ao 

Fogo para todas as 139 amostras avaliadas. 

 
A linha vermelha na figura 1 indica o valor ideal esperado caso os métodos de 
Ensaio ao Fogo e Água Régia/MIBK fossem completamente equivalentes. 
 

  
Figura 2. Gráfico de médias de análise de ouro para os métodos Água Régia versus Ensaio ao 

Fogo para as 134 amostras avaliadas, excluindo as amostras discrepantes. 

 
Realizando uma avaliação preliminar incluindo estas 5 amostras discrepantes de 
minério e concentrado, verificamos pela figura 1 que os métodos apresentam uma 
forte correlação (R2 = 0,9983). O que indica uma robustez destes dois métodos. 
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Observa-se uma fortíssima correlação entre os métodos de Ensaio ao Fogo e Água 
Régia, quando excluímos as 5 amostras discrepantes, chegando a um R2 de 0,9999. 
 
É interessante observar que nas figuras 1 e 2, o valor ideal (linha vermelha) tende a 
ficar em posição superior a linha pontilhada (que compara os 2 métodos) com 
tendência a se deslocar e elevar esta diferença a medida que a concentração de 
ouro se eleva. Portanto, podemos concluir que existe uma tendência dos valores 
pelo método de Ensaio ao Fogo em apresentar valores mais elevados que os do 
método de Água Régia/MIBK. Esta tendência provavelmente está relacionada à 
eficiência de extração de ouro do mineral realizada pelo chumbo em comparação ao 
solvente orgânico MIBK.  
 
Avaliando as operações unitárias envolvidas nestes métodos analíticos, observa-se 
que o método por MIBK está mais exposto a operações unitárias durante o processo 
de extração do ouro pelo solvente, sendo mais exigida habilidade do analista 
químico. Portanto, este processo tende a ser menos eficiente, em comparação ao 
método de Ensaio ao Fogo, no qual ocorre um processo químico de coleta do ouro 
pelo chumbo durante a fusão da amostra com o litargírio. Portanto, é provável que o 
método por Ensaio ao Fogo tenha um processo de extração mais eficiente que o de 
Água Régia/MIBK, e isto permite que o Ensaio ao Fogo colete uma quantidade mais 
exata de ouro, o que leva a ter um resultado com tendência positiva quando 
comparado ao MIBK, que coleta menos ouro. 
 

Tabela 10. Resultado do teste estatístico de comparação pareada das amostras referência. 

Teste t-pareado e Intervalo de Confiança para os resultados de Au (g/t) para FA - AR 

  n média Desvio-padrão       

FA  134 3,771 6,761       

AR  134 3,823 6,816       

Diferença 134 -0,052 0,095       

Intervalo de Confiança para diferença média com 95%: (-0,069; -0,036) 
Teste t para a diferença média = 0 (vs não = 0): Valor t = -6,35 e Valor-P = 0,000 

 
Uma avaliação estatística comparando os resultados das tabelas 1 a 9, excluindo os 
resultados discrepantes, utilizando Teste de Hipóteses (tabela 10) indicou que existe 
diferença significativa (Valor-P = 0,000) entre os métodos de Ensaio ao Fogo e de 
Água Régia/MIBK para um nível de confiança de 95%. 
 
A diferença entre os métodos de Ensaio ao Fogo e Água Régia/MIBK pode ser 
melhor visualizada na figura 3, ao comparar Ho, hipótese que os métodos não 
apresentam diferença, com a média (x em vermelho), cujo intervalo não contém a 
hipótese de diferença igual a zero. 
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Figura 3. Gráfico de Caixa (Boxplot) e histograma dos dados de desvios entre os métodos de 

Ensaio ao Fogo e Água Régia/MIBK. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os métodos por Ensaio ao Fogo (Fire Assay) e Água Régia/MIBK apresentam 
resultados com elevada correlação. 
 
O método de Ensaio ao Fogo tende a apresentar valores mais elevados que os do 
método de Água Régia/MIBK. Esta tendência provavelmente está relacionada à 
melhor eficiência de extração de ouro do mineral realizada pelo chumbo em 
comparação a menor eficiência do método de digestão e extração com solvente 
orgânico MIBK.  
 
Os resultados de análise de ouro com os métodos de Ensaio ao Fogo e de Água 
Régia/MIBK indicaram que existe diferença estatisticamente significativa entre estes 
métodos para um nível de confiança de 95%. 
 
O método de Ensaio ao Fogo provavelmente apresenta resultados mais exatos 
quando comparado com o método por Água Régia/MIBK. 
 
Cinco das cento e trinta e nove amostras analisadas apresentaram diferenças 
discrepantes entre os dois métodos avaliados. Esta diferença pode ser atribuída à 
composição mineralógica e a forma como o ouro está presente na estrutura destas 
amostras, interferindo na eficiência de extração da técnica de Água Régia/MIBK. 
 
 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

5. AGRADECIMENTOS 
 
Os autores gostariam de agradecer ao Centro Tecnológico de Referência 
SulAmericano - CTRS por disponibilizar as amostras para este estudo e pelo auxílio 
financeiro. 
 
 
6. REFERÊNCIAS 
 
Andrade MLA, Cunha LMS, Gandra GT. Ouro: de lastro financeiro a commodity. 
BNDES Setorial; n. 11, p. 27-45; Rio de Janeiro, Brasil. 2000. 
 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR ISO GUIA 35:2012 – 
Materiais de Referência – Princípios gerais e estatísticos para a certificação. Rio de 
Janeiro, 73 p. 2012. 
 
Beamish FE, Van Loon JC. Analysis of Noble Metals. Overview and Selected 
Methods. Academic Press, New York, 327 p. 1977. 
 
Fletcher WK. Analytical Methods in Geochemical Prospecting. Elsevier Science 
Publishers Company. New York, 255 p. 1981. 
 
Hafty J, Riley LB, Goss WD. A Manual on Fire Assaying and Determination of the 
Noble Metals in Geological Materials. U.S. Geol. Surv. Bull. 1445, 58 p. 1977. 
 
Lechler PJ, Desilets M, Price JG, Coyner A, Gaskin D. Geochemical sampling of 
selected playas in Nevada: Alkali Lake (Esmeralda County), Columbus Salt Marsh 
(Esmeralda County), Rhodes Salt Marsh (Mineral County), and Winnemucca Dry 
Lake (Washoe County). Nevada Bureau of Mines and Geology 2010; 10-1. 
 
 
 
 
 


