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RESUMO 
 
O presente trabalho vem propor o aproveitamento de um rejeito fino gerado no 
beneficiamento de ouro da empresa Reinarda Mineração (RML), localizada entre os 
municípios de Rio Maria e Floresta do Araguaia, região sul do estado do Pará. A 
mina está se exaurindo e a empresa busca alternativas para o aproveitamento do 
material existente na barragem de rejeitos. Visa-se, através desta pesquisa, o uso 
do processo de flotação para pré-concentrar o material que apresenta baixo teor, 
devido já ter sido beneficiado, fazendo com que este retorne ao processo, para 
realimentar a lixiviação. Adotou-se a flotação direta, utilizando sistemas de coletores 
tradicionais para a flotação de sulfetos, pois detectou-se, através de estudos de 
caracterização, que a maior parte do ouro presente na barragem de rejeitos está 
associado à pirita (FeS2). As amostras foram obtidas diretamente da barragem de 
rejeitos e os testes de flotação em bancada foram feitos em célula mecânica de 
flotação. O processo de flotação utilizando um sistema consolidado de reagentes 
para flotação de sulfetos, para um rejeito fino de minério de ouro atua de forma 
extremamente promissora e pode ser aplicado com bastante eficácia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: flotação de sulfetos; beneficiamento de ouro; aproveitamento 
de rejeitos. 
 
ABSTRACT 
 
This paper proposes the reuse of fine tailings generated in the company's gold 
beneficiation Reinarda Mining (RML), placed between Rio Maria and Floresta do 
Araguaia cities, south of Para state. The mine is being depleted and the company 
seeks alternatives to the use of the material in the tailings dam. Through this 
research, it is aimed to the use of the flotation process to pre-concentrate the 
material that has low gold content due have already been processed, causing it to 
return to the process to replenish the leaching. It adopted the direct flotation using 
collectors of traditional systems for sulfides flotation, as was detected by 
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characterization studies that the large proportion of the gold present in the tailings 
dam is associated with pyrite (FeS2). Samples were obtained directly from the tailings 
dam and flotation test bench were made in mechanical flotation cell. The flotation 
process using an established reagents system for sulfides flotation to a thin gold ore 
tailings operates extremely promising way and can be applied very effectively. 
 
KEYWORDS: sulfides flotation; gold processing; waste use.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O ouro é um metal que ocorre na crosta terrestre geralmente em sua forma nativa, 
podendo também estar incluso ou associado à matriz de sulfetos como a pirita, 
arsenopirita, pirrotita e outros materiais como carbonatos, silicatos e óxidos. A 
indústria da mineração vem apresentando um forte caráter sustentável, como 
consequência o tratamento mineral vem utilizando o aproveitamento de rejeitos e de 
minérios de baixo teor como forma de contribuição para essa tendência de mercado 
– Mineração sustentável. Dentro desse contexto, a flotação se torna uma importante 
ferramenta para otimizar as condições operacionais e assim maximizar as 
recuperações e os teores. 
 
A flotação é um processo de concentração mineral que permite a obtenção de 
concentrados com elevados teores e expressivas recuperações. Kelly e Spottiswood 
(1982) afirmam que a flotação é economicamente utilizada para concentração de 
minérios complexos, com baixos teores de minerais de interesse, e que leva a bons 
rendimentos metalúrgicos. A flotação coletiva de sulfetos é realizada, em larga 
escala, principalmente se for requerido um tratamento posterior, como oxidação sob 
pressão ou ustulação. O uso de xantatos e ditiofosfatos predomina na prática 
industrial e visa tanto à concentração dos sulfetos, como das partículas do ouro 
liberadas que não foram recuperadas por métodos gravíticos.  

 
A empresa Reinarda Mineração (RML) no estado do Pará, localizada entre os 
municípios de Rio Maria e Floresta do Araguaia, opera com minérios característicos 
da província mineral de Carajás, mais especificadamente, do domínio greenstones 
belts Rio Maria, oriundos de um processo metamórfico. O material é lavrado 
subterraneamente através de métodos de lavra pareados - shrinkage e cut and fill, 
utilizando beneficiamento clássico para minérios auríferos, processo de lixiviação em 
tanques agitados. 
 
Este trabalho busca a aplicação do processo de flotação para pré-concentrar o 
material que seria destinado à barragem de contenção de rejeitos, o qual apresenta 
baixo teor devido já ter sido beneficiado, buscando elevar o teor de ouro deste 
material fazendo com que este retorne ao processo de lixiviação. Com isso busca-se 
aproveitar tanto o rejeito do processo propriamente dito, como o aproveitamento de 
barragens que já foram finalizadas, além da utilização de minérios de baixo teor 
proveniente da explotação. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
2.1. Obtenção e análise da amostra 
 
As amostras usadas nos experimentos foram obtidas da barragem de rejeitos da 
mina do Mamão em Rio Maria – PA, pertencente a empresa Reinarda Mineração 
(RML). Para que houvesse uma boa representatividade utilizaram-se técnicas de 
amostragem, homogeneização e quarteamento desde a coleta na barragem até 
chegar à massa da amostra desejada, conforme mostrado nas figuras 1 e 2.  
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Após quarteamento e homogeneização, foi feita a análise granulométrica do material 
por peneiramento a seco, em triplicata, utilizando peneiras da série Tyler com 
valores correspondentes a 80#, 100#, 150#, 200#, 325# e 400#. O tempo de 
peneiramento foi de 10 minutos e a massa utilizada no ensaio foi de 
aproximadamente 340 g. 
 
Usando um picnômetro de 50 ml, foi determinada a densidade do material (rejeito), 
que foi igual a 2,7 g/cm3.  
 
2.2. Flotação 
 
Os testes de flotação em bancada foram realizados em célula de flotação mecânica, 
modelo CFB 1000N. Foi adaptado à célula um dispositivo de aeração mecânica 
(compressor) para suprir a necessidade de ar no processo. Utilizou-se uma cuba de 
volume 1500 ml, conforme mostrado na figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Cuba usada nos testes de flotação. 

 
Todos os reagentes utilizados nos testes de flotação foram preparados no mesmo 
dia em que os experimentos seriam realizados, para evitar alguma possível 
alteração em suas características. Ambas as soluções foram preparadas na 
concentração de 1%, para facilitar a dosagem. O pH usado em todos os testes 
estava em torno de 8,5. As dosagens usadas foram de 50g/t, tanto para o coletor 
quanto para o espumante. Como foram feitas combinações de reagentes a dosagem 
total foi de 100g/t. Sabendo-se que o ouro presente no rejeito está agregado a pirita 
(FeS2), utilizou-se um sistema de reagentes para flotação de sulfetos conhecido no 
mercado da flotação, conforme descrito na tabela 1. 
 

Figura 1. Amostra uniforme. Figura 2. Amostra quarteada. 
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Tabela 1. Descrição do sistema de Reagentes. 

 

SISTEMA DE REAGENTES 

 
Identificação do Reagente Abreviatura 

Coletores 

Xantato isobutílico de sódio C-3430 

Xantato amílico de sódio C-3505 

Mercaptobenzotiazol de sódio C-4200 

Isobutil ditiofosfato de amônio C-5406 

Ditiofosfato e Tiocarbonato C-7406 

Espumantes 

2-etil hexanol based frother F-122 

2- etil hexanol F-237 

Frother F-422 

Metil isobutil carbinol F-500 

Ciclohexanol F-513 

Polipropileno glicol F-650 

 
Foram realizados 17 testes, todos com combinações de diferentes coletores e 
espumantes. Primeiramente, a polpa foi adicionada a cuba e após 5 minutos para 
homogeneização e atrição da mesma, adicionou-se a combinação de reagentes 
coletores. Decorridos mais 7 minutos adicionou-se a combinação de espumantes. 
Com o passar de mais 7 minutos iniciou-se o processo de flotação que durou cerca 
de 10 minutos. Após a secagem do material em estufa à 50ºC durante 6 horas, tanto 
o flotado quanto o afundado, foram enviados para análise química em espectrômetro 
de Absorção Atômica, pertencente à empresa Reinarda. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Análise granulométrica 
 
A distribuição granulométrica obtida para o rejeito de ouro está mostrada na tabela 2 
e na figura 4. 
 

Tabela 2. Dados do Peneiramento. 

Abertura 
µm 

Peneira 
(Mesh) 

Massa 
Retida (g) 

% Retida 
Simples 

% Retida 
Acumulada 

% Passante 
Acumulada 

177 80# 7 2,04 2,04 97,95 

148 100# 2,7 0,79 2,83 97,16 

105 150# 17,4 5,08 7,92 92,08 

74 200# 26,1 7,63 15,55 84,45 

44 325# 10,8 3,16 18,7 81,3 

37 400# 69,7 20,37 39,07 60,93 

FUNDO ---- 208,5 60,93 100 0 

TOTAL ---- 342,2 ---- ---- ---- 
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Nota-se que o P80 do material ficou localizado entre as malhas de 37 e 44µm, e 
segundo cálculos analíticos, feitos pelo método de interpolação linear, o resultado do 
P80 seria igual à 43,55µm. Ou seja, 80% do material seria passante nesta malha, 
caso houvesse. 
 
3.2. Ensaios de flotação 
 
Os resultados dos ensaios de flotação, tais como recuperação metalúrgica e teor do 
concentrado (flotado), podem ser visualizados na tabela 3. 
 

Tabela 1. Resultados dos testes de flotação. 

Teste Coletores Espumantes 
Alimentação (Teor 

Au-ppm) 
Flotado (Teor 

Au-ppm) 
Recuperação 

metalúrgica (%) 

1º  
C-7406 F-650 

0,9342 4,17 36,04 

C-5406 F-122 

2º 
C-3430 F-500 

1,6928 6,1 49,56 

C-4200 F-422 

3º 
C-3430 F-650 

1,4427 2,71 44,44 

C-7406 F-500 

4º 
C-4200 F-422 

0,9533 3,85 32,48 

C-7406 F-650 

5º 
C-3430 F-122 

1,6896 8,77 49,69 

C-3505 F-500 

6º 
C-5460 F-513 

2,0524 9,8 74,07 

C-3430 F-122 

Figura 4. Distribuição granulométrica do rejeito de ouro. 
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7º 
C-5460 F-500 

2,0548 7,77 63,10 

C-3505 F-513 

8º 
C-3505 F-513 

1,4423 6,16 52,58 

C-4200 F-422 

9º 
C-3505 F-513 

1,7634 4,04 29,27 

C-7406 F-500 

10º 
C-5460 F-422 

1,5161 3,78 43,32 

C-4200 F-500 

11º 
C-4200 F-513 

1,6498 4,28 35,71 

C-7406 F-650 

12º 
C-7406 F-422 

1,5248 4,81 51,76 

C-3430 F-122 

13º 
C-3430 F-237 

1,2997 3,69 43,26 

C-4200 F-650 

14º 
C-5460 F-237 

1,4459 3,86 52,85 

C-3505 F-650 

15º 
C-3505 F-237 

1,7561 3,17 32,98 

C-4200 F-500 

16º 
C-3505 F-237 

1,6231 3,76 40,53 

C-7406 F-422 

17º 
C-4200 F-237 

1,3064 3,46 44,62 

C-7406 F-122 

 
Pela tabela 3, nota-se que todas as combinações de reagentes (tanto coletores 
como espumantes) resultaram em uma significativa recuperação metalúrgica. Todos 
os testes obtiveram resultados consideravelmente bons em relação ao teor de ouro 
no flotado. O teor da alimentação está aparentemente elevado, demonstrando assim 
o potencial aurífero do rejeito. O gráfico da figura 5 compara o teor de ouro no 
flotado em cada combinação de coletores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Teor de ouro no flotado para cada combinação de coletores. 



Oliveira, W.S.; Neves, M.F.; Brito, M.M.B.; Mesquita, R.M.M.; Costa, D.S. 

 

Pela figura 5, nota-se que, em alguns casos, os resultados foram excelentes. Com a 
combinação do Isobutil Ditiofosfato de Amônio (C-5406) e o Xantato Isobutílico de 
Sódio (C-3430) obteve-se o maior teor de ouro (9,8 ppm), seguido pelo resultado da 
combinação entre Xantato Isobutílico de Sódio (C-3430) e o Xantato Amílico de 
Sódio (C-3505), que foi de 8,77 ppm. Estes resultados evidenciam o potencial dos 
coletores da família dos xantatos na flotação de sulfetos. 
 
A planta de lixiviação da empresa é alimentada com teor médio de ouro de 
aproximadamente 3,0 ppm. Portanto, pelos resultados apresentados, é possível a 
utilização da flotação para pré-concentrar o material da barragem de rejeitos e 
realimentar a planta, necessitando, no entanto, de estudos mais criteriosos.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O processo de flotação utilizando um sistema consolidado de reagentes para 
flotação de sulfetos, para um rejeito fino de minério de ouro atua de forma 
extremamente promissora e pode ser aplicado com bastante eficácia.  
 
Os resultados foram bons e estão de acordo com os objetivos do trabalho, 
necessitando, no entanto, de estudos mais criteriosos para que se comprove de fato 
a potencialidade do sistema de reagentes na flotação do rejeito de ouro.  
 
A recuperação metalúrgica obtida está próxima a das principais empresas do ramo 
da flotação de minério de ouro, que trabalham com uma recuperação metalúrgica na 
casa de 30 a 40%. 
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