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RESUMO 
 
O minério de cobre oxidado da província de Canaã dos Carajás, localizada no 
sudeste do Pará, tem sido estocado em pilhas como rejeito da lavra desde o início 
da extração do cobre sulfetado, sendo que o teor médio de cobre encontrado neste 
minério gira em torno de 1%. Atualmente este rejeito ainda é considerado inviável 
economicamente por falta de estudos que viabilizem sua extração. O método de 
lixiviação em pilhas vem sendo considerado uma alternativa viável para extração do 
cobre de baixo teor por ter um baixo custo de capital e de operação, se comparado 
com o processo de flotação (utilizado no minério de cobre sulfetado) que além do 
elevado custo com reagentes tem uma grande dificuldade de processamento de 
minério oxidado. A etapa de construção das pilhas passa pelo processo de britagem, 
a qual tende a formar finos. Para não haver perdas materiais estes finos deverão ser 
aglomerado junto com as partículas britadas de maiores diâmetros. Neste trabalho 
foram realizados ensaios laboratoriais em busca de levantar o grau de liberação do 
minério fino gerado pela operação de britagem com meta na conclusão de qual 
tamanho de grãos são mais apropriados para compor os aglomerados. Executou-se 
uma série de ensaios para levantar valores de grau de liberação do minério pelo 
método Gaudin com auxílio de um microscópio estereoscópio, chegando a 
resultados em média de 4,98% para 100#; 61,34% para 150 # e 80,47% para 170#. 
A metodologia empregada tem intenção de contribuir com futuros estudos na mesma 
linha de pesquisa e para que posteriormente o minério de cobre oxidado possa ser 
beneficiado de maneira eficiente e o processo se torne economicamente rentável. 
 
PALAVRAS-CHAVE: liberação; método Gaudin; aglomeração. 
 
ABSTRACT 
 
The oxidized copper ore from Canaan province of Carajás, located in the southeast 
of Pará, has been stored in piles to reject the mined since the beginning of extraction 
of copper sulfide, and the average grade of copper ore found in this revolves around 
1%. Currently this waste is still considered economically unfeasible for lack of studies 
that allow its extraction. The method of heap leaching has been considered a viable 
alternative for low grade copper extraction by having a lower capital cost and 
operation, compared with the flotation process (used in the copper sulphide ore) in 
addition to the high cost with reagents have great difficulty of oxide ore processing. 
The construction stage of the piles through the crushing process, which tends to form 
fines. In order to avoid this fine material loss should be crowded together with 
crushed particles of larger diameters. In this paper laboratory tests were carried out 
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in search of raising the degree of release of fine ore generated by the crushing 
operation to target the completion of which grain size is more appropriate to form 
clusters. Performed a series of tests to raise the grade of the ore values Gaudin 
release method with the aid of a stereoscopic microscope, results in reaching the 
average of 4.98% for # 100; 61.34% to 80.47% and 150 # 170 #. The methodology 
intends to contribute to studies on the same line of research and to subsequently 
oxidized copper ore can be benefited efficiently and the process becomes 
economically viable. 
 
KEYWORDS: release; Gaudin method; agglomeration.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Conforme Luz (2010), a caracterização mineralógica de minérios é de fundamental 
importância, pois auxilia o engenheiro de processo com informações que ajudam 
diretamente a otimização do processo de beneficiamento mineral, adequado aos 
diferentes tipos de minério. Dentre os principais parâmetros a serem caracterizados 
está o grau de liberação do mineral de interesse no minério. 
  
Segundo Malvik (1982), a liberação de um minério pode ser definida como a 
porcentagem de um determinado mineral valioso que se apresenta numa faixa 
granulométrica sob a forma de partículas livres, representadas por grãos 
monominerálicos. Portanto, isso implica em aferir uma amostra representativa de um 
minério e analisá-lo em diferentes faixas granulométricas, para assim visualizar em 
qual granulometria o mineral de interesse (MI) se libera da ganga. 
 
Neste estudo foi utilizado o Método de Gaudin (1939), para a determinação do grau 
de liberação de minerais. O método consiste no exame minucioso dos produtos em 
faixas granulométricas estreitas, sendo contada uma quantidade significativa de 
grãos minerais por faixa, diferenciando as partículas livres (MI), as partículas mistas 
e as partículas de ganga. Em seguida, o índice de partículas mistas e o índice de 
partículas liberadas é estimado, sendo aplicada a seguinte fórmula para a obtenção 
do Grau de Liberação (GL) SAMPAIO et al (2007): 
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A determinação do grau de liberação pode identificar a faixa granulométrica ideal, 
otimizando assim o processo de moagem, SCHNEIDER (2010). Este fator também 
estima a relação de partículas livres e partículas mistas, sendo assim, fundamental 
ao processo de aglomeração dos finos; este processo consiste em agregar as 
partículas finas nas grossas por uma reação do cobre e do ferro contidos no minério, 
utilizando-se ácido sulfúrico auxiliando a determinação das condições em que se 
obtêm os aglomerados com melhor qualidade. 
 
O objetivo no levantamento de dados de liberação é para o particulado fino formado 
durante a britagem das amostras do minério de cobre oxidado da mina do Sossego 
de Canaã dos Carajás. Borges (2014) e Santos (2014), após estudarem a 
aglomeração e posterior lixiviação de partículas britadas e finas do mesmo minério, 
concluíram que o melhor método de aglomeração é o conjunto formado pelas 
partículas britadas juntas com as partículas finas.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para a determinação do grau de liberação, através do método de Gaudin, deve-se 
realizar a contagem aleatória de um mínimo de 90 grãos em cada faixa 
granulométrica, de acordo com a metodologia descrita por Schneider et al. (2012), 
contando separadamente grãos mistos e grãos liberados. Este número de 90 grãos 
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não foi observado nas granulometrias de 24 e 42# com 82 e 87 grãos contabilizados 
respectivamente.  
 
Inicialmente, estocaram-se em sacos plásticos 500 gramas do minério com 
granulometria abaixo de 12#, e assim o mesmo foi homogeneizado pela técnica da 
lona e quarteado. 
 
Em seguida, o material quarteado foi peneirado durante 15 minutos na série de 
peneiras Bertel com aberturas de 24, 42, 80, 100, 115, 150, 170, 200#. Os produtos 
passantes foram retirados e pesados na balança analítica Gehako BK5002, sendo 
posteriormente ensacados com identificação, como é mostrado na Figura 1. 
 

 
Figura 1. Preparação da amostra e identificação. 

 
Após o ensacamento realizou-se uma nova homogeneização e um novo 
quarteamento para cada faixa granulométrica, almejando-se um peso relativo à 
quantidade de grãos, variando de 0,015 a 0,05 gramas.  
 

Em seguida o material foi levado ao microscópio óptico Tecnival, utilizando-se as 
lentes 4x (zoom de 80 vezes) e 2x (zoom de 40 vezes) para melhor observar o 
material. A contagem do material contou com o auxílio de uma agulha magnetizada 
(a agulha apresenta-se magnetizada devido à presença de magnetita na amostra de 
cobre), conforme mostra a Figura 2 abaixo.  
 

 
Figura 2. Contagem de grãos em microscópio óptico com auxílio de agulha. 

Foram contados os grãos de mineral de interesse (CuO) livre, caracterizados pela 
cor azul/esverdeado, os grãos mistos em diferentes porcentagens de proporção 
mineral de interesse/ganga e os grãos de ganga livre, caracterizados pela presença 
de quartzo de cor clara transparente, além de outros minerais de cor escura, 
principalmente minérios de ferro como a magnetita. O procedimento de contagem 
dos grãos foi repetido mais de uma vez para todas as faixas granulométricas, sendo 
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que o maior número de repetições na faixa de 100#. A Figura 3 exemplifica o 
método de contagem utilizado neste trabalho.  
 

 
Figura 3. Partículas livres e mistas usadas no cálculo de liberação. 

 
Para tanto, fez-se a contagem e os dados foram tabelados, sendo estes divididos 
por cada granulometria e a proporção estimada de mineral de interesse livre/ganga, 
para assim serem realizados os cálculos do grau de liberação. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Realizou-se a contagem das partículas por faixa granulométrica e a verificação da 
existência de alguma interferência do tamanho dos grãos sobre o comportamento da 
liberação do mineral. Os grãos foram agrupados de acordo com a Tabela 1. 
 
Tabela 1. Distribuição dos grãos (da 3ª até a 6ª colunas indicam o número de grãos de acordo 

com o porcentual de mineral de interesse presente em cada partícula). 

# M. Livre 100 - 75 75 – 50 50 – 25 25 – 0 G. Livre Ʃ P. mistas Total 

24     2       7    10    20    20    23   57   82 

42     9     12    16    17    23    10   68   87 

80   17     10      9    34    77    98 130 245 

100 109     22    24    22    79  302 147 558 

115   85     30    27    31  131  359 219 663 

150   75     34    45    28    36  218 143 436 

170   63     34    26    23  114  203 197 463 

200   53     12    23    14    82  164 131 348 

 
É possível perceber que foram contadas diferentes quantidades em diferentes faixas 
granulométricas tendo a contagem de mais grãos em faixas com menores diâmetros. 
Foram feitos vários testes afim de se obter um resultado satisfatório. 
 
O gráfico da  
Figura 4 apresenta os resultados em porcentagens relativas aos três tipos de 
partículas. Sendo possível observar que os mesmos não exemplificam totalmente a 
teoria de liberação de partículas minerais descrita por GAUDIN (1939), pois a 
quantidade em proporção de grãos não liberados normalmente decresce com a 
diminuição da malha, o que não acontece integralmente no experimento. É 
perceptível as falhas à teoria do número de partículas mistas nas faixas de 42, 100 e 
170#. Ocorre estabilização nas faixas de 100, 115 e 150#.  
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Figura 4. Distribuição percentual dos tipos de partículas. 

 
Através da Tabela 1 e dos gráficos da Figura 4 e pode-se analisar que as relações 
entre o número de mineral livre, ganga livre e partículas mistas com o número total 
de partículas segue uma tendência quase linear exata, observando poucos dados 
longe da reta de tendência (regressão). Em todos os casos observa-se uma forte 
correlação que é demostrada na Tabela 2, ou seja, o aumento do total de partículas 
a quantidade de todos os três tipos aumentou. A menor correlação ocorre com as 
partículas mistas, o que já era esperado segundo a lógica de GAUDIN (1939). 

 
Tabela 2. Distribuição percentual dos tipos de partículas em cada faixa granulométrica. 

# M.Livre % 100- 75% 75 - 50% 50 - 25% 25 - 0% G.Livre% ƩP.mistas% 

24   2,44   8,54 12,19 24,39 24,39 28,05 69,51 

42 10,34 13,79 18,39 19,54 26,44 11,49 78,16 

80   6,94 4,08 3,67 13,88 31,43 40,00 53,06 

100 19,53 3,94 4,30 3,94 14,16 54,12 26,34 

115 12,82 4,52 4,07 4,67 19,76 54,15 33,03 

150 17,20 7,80 10,32 6,42 8,26 50,00 32,80 

170 13,61 7,34 5,62 4,97 24,62 43,84 42,55 

200 15,23 3,45 6,61 4,02 23,56 47,13 37,64 

 
Fica evidenciada na Tabela 2 que além da correlação dos três tipos de grãos com o 
número total de partículas. Percebem-se na Tabela 2 que as porcentagens de ganga 
livre prevaleceram na maioria das faixas granulométricas com exceção das peneiras 
de 24, 42 e 80#, justamente as que apresentaram maior percentual de partículas 
mistas o que indica que uma maior cominuição para estas faixas pode ser uma 
alternativa para a melhora do processo, pois nessas granulometrias a liberação é 
baixa. Nas partículas mais finas observa-se que os resultados não diferem 
significativamente uns dos outros em termos de porcentagem, logo as partículas 
mais finas que 200# não seriam representativas para uma melhora nos resultados, 
já que houve estabilização nas malhas de 100, 115 e 150#. 
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A figura 5 ilustra que as distribuições de grãos de ganga e mineral liberados se 
comportam de forma semelhante, gerando uma correlação de liberação entre ganga 
livre e mineral livre.  
 

 
Figura 5. Representação gráfica das correlações do número total de partículas com os três 

tipos de partículas. 

 
As quantidades de ambos crescem de forma quase constante com a diminuição da 
faixa granulométrica. Nota-se nas faixas granulométricas de 115 e 200# uma 
distorção dos resultados esperados em relação à quantidade de grãos liberados de 
ganga e de minerais presentes em relação às suas respectivas faixas antecedentes. 
 
Para o cálculo do grau liberação, na Tabela 3, utilizou-se o método de Gaudin de 
acordo com a Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 
Tabela 3. Grau de liberação. 

# M. Livre G. Livre Ʃ P. mistas Total G. de Liberação (%) 

24 2 23 57 82 8,20 

42 9 10 68 87 23,23 

80 17 98 130 245 31,63 

100 109 302 147 558 67,54 

115 85 359 219 663 54,44 

150 75 218 143 436 50,72 

170 63 203 197 463 47,77 

200 53 164 131 348 56,76 

    
G. Lib. Total 50,53 
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De acordo com a Erro! Fonte de referência não encontrada. e com o gráfico da 
Erro! Fonte de referência não encontrada., na malha de 100# apresentou-se 
maior grau de liberação (67,54%), após essa malha este parâmetro tende a decair 
linearmente nas faixas de 115, 150 e 170#, voltando a apresentar alta na malha de 
200#. Na malha de 200# o grau de liberação de 56,76% ainda é abaixo do 
apresentado na malha de 100#. Poder-se-ia inferir que as partículas menores que 
200# apresentariam um maior grau de liberação, mas na realidade as partículas já 
estão liberadas por estarem muito finas e uma maior cominuição não aumentaria 
significativamente o grau de liberação, ou seja, um maior período de cominuição 
aumentaria drasticamente a quantidade de finos, tornando as etapas posteriores 
mais dificultosas e o grau de liberação não seria maior que o apresentado na faixa 
de 100#. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O grau de liberação encontrado para a amostra estudada foi de 50,5262%, este 
apresenta um baixo grau de liberação devido granulometria e ao baixo teor da 
amostra, em torno de 1%, mais que pode ser aumentado com uma cominuição até 
100# (0,15 mm). 
 
Alguns dos resultados obtidos divergiram da teoria devida a possíveis erros de 
execução na contagem dos grãos, subjetividade do operador e número de grãos 
contados, como por exemplo, o número de grãos contados (em algumas 
granulometrias o número foi maior). O número baixo de grãos contados nas 
granulometrias de 24 e 42#, respectivamente 82 e 87, não gera erro significativo aos 
resultados, porque nessas faixas a liberação deve ser realmente baixa e a diferença 
para o número base de 90 grãos é baixa. A maioria das divergências à teoria podem 
ser explicadas devido à faixa de liberação ideal encontrada. 
 
A moagem para este minério pode ser parametrizada em 100# (0,15 mm), pois a 
partir deste tamanho o número de partículas liberada se torna praticamente estável. 
 
Partículas totalmente liberadas são mais interessantes para a execução da operação 
de aglomeração mas para isso elas tem que ser mais fragmentadas, o que exige 
maior gasto na britagem e moagem  
 
Se houver a intenção do operador de otimizar o processo, o mesmo poderá realizar 
uma moagem dos finos acima do tamanho de liberação até a faixa determinada nos 
testes, sendo mister, os estudos com os custos de operação desta moagem para a 
devida decisão. 
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