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RESUMO 

 

A concentração gravimétrica é amplamente usada na recuperação de ouro 
livre e ouro associado a minerais mais pesados. Sua aplicação em usinas de 
tratamento de ouro antes do processo hidrometalúrgico traz benefícios operacionais 
e econômicos, recuperando partículas grosseiras de ouro que precisariam de um 
maior tempo de residência para serem tratadas nos tanques de lixiviação. A 
instalação de um concentrador centrífugo na corrente de overflow da classificação 
com hidrociclones possibilitou um aumento na recuperação gravimétrica da usina de 
beneficiamento da Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral (PGDM). Esta 
configuração permite a recuperação de ouro gravimétrico na fração mais fina do 
minério, extraindo as partículas que seriam tratadas nos tanques da lixiviação. O 
concentrado alimenta dois concentradores menores, que recebem principalmente a 
corrente de underflow da ciclonagem. O concentrado da gravimetria é lixiviado 
intensivamente, havendo a recuperação do ouro livre na fração fina e consequente 
diminuição no teor de alimentação da lixiviação. Isto permitiu uma menor dosagem 
de reagentes no tratamento hidrometalúrgico, trazendo ganhos econômicos para a 
empresa. Houve também um impacto no teor de rejeito, aumentando a recuperação 
global da usina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ouro, gravimetria, concentrador. 
 
ABSTRACT 

 

Gravity concentration is largely used on free gold particles recovery and gold 
associated with heavy minerals. Its application in gold treatment plants before 
chemical treatment of the ore brings financial and operational benefits, recovering 
coarser gold particles that require longer time to be leached. The installation of a 
centrifugal concentrator to catch free gold particles from the hydrociclones overflow 
caused an increase on the gravity recovery at Pilar de Goiás Desenvolvimento 
Mineral (PGDM) plant. This configuration allows the recovery of gold on the finer 
fraction of the ore, concentrating finer particles of gold and avoiding these particles to 
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go to the leaching treatment. The concentrate from this centrifugal concentrator feeds 
two previous centrifugal concentrator that are feeded by hydrociclones underflow.  
The final product from gravity circuit is leached on a jet reactor. The recovery of fine 
gold particles has decreased the ore grade of the leaching feed material, allowing a 
smaller dosage of reagents, decreasing hydrometallurgical treatment expends. There 
has been an impact on the final tailings grade, increasing plant’s global recovery. 

 
KEYWORDS: gold, gravity, concentrator. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Segundo Fernando Lins (CETEM, 2010), a concentração gravítica pode ser 

definida como um processo no qual partículas de diferentes densidades, tamanhos e 
formas são separadas uma das outras por ação da força de gravidade ou por forças 
centrífugas. Este tipo de concentração é uma das mais antigas formas de 
processamento mineral. 

 
Usa-se o critério de concentração (CC) em uma primeira aproximação e este 

dá uma ideia da facilidade de se obter uma separação entre minerais por meio de 
processos gravíticos, sem levar em conta a forma das partículas minerais. O critério 
de concentração, com base na experiência industrial - aplicado à separação de dois 
minerais em água é definido abaixo na Equação 1: 

 
CC = (ρp  – 1) / (ρl – 1) (1) 

 

Sendo ρp a densidade do mineral pesado e ρl a densidade do mineral leve 

(ambos em g/cm³). A densidade da água é considerada 1,0 g/cm³. Para o par 
ouro/quartzo, onde a densidade do ouro é considerada 19,0 g/cm³ e a densidade do 
quartzo 2,65 g/m³, o critério de concentração é calculado abaixo: 

 
CC = (19 – 1) / (2,65 – 1) = 10,9 

A Tabela 1 abaixo mostra a facilidade em se fazer uma separação gravítica 
aplicando o critério de concentração. 

 
Tabela 1. Significado do critério de concentração. (CETEM, 2010) 

 
CC Significado 

> 2,5 Separação eficiente até 74 µm 
2,5 – 1,75 Separação eficiente até 174 µm 

1,75 – 1,50 Separação possível até 1,4 mm, porém difícil 
1,70 – 1,20 Separação possível até 6 mm, porém difícil 

 

O critério de concentração, contudo, é sugerido com base em equipamentos 
que operam com ação da força da gravidade, equipamentos que usam a força 
centrífuga ampliam a possibilidade de uma separação mais eficiente com materiais 
finos e superfinos. 

 

Equipamentos de concentração centrífuga tipo Knelson conseguem imprimir 
sessenta  vezes  a  força  da  gravidade,  conseguindo  ampliar  a  diferença  entre a 
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densidade de vários minerais (CETEM, 2010). A força que expulsa o minério para 
fora do cesto enclausura as partículas mais pesadas em uma série de anéis 
localizadas na parte interna do equipamento. Água é injetada sob pressão de fora 
para dentro para formar um filme fluidizado (água de fluidização) nos anéis, evitando 
a compactação do material. Estes equipamentos normalmente operam de forma 
semi-contínua, sendo alimentados com polpa durante um determinado período de 
tempo até que os anéis estejam ocupados, em sua maior parte, pelos minerais 
pesados. Os fatores que influenciam na duração do ciclo de concentração incluem: a 
quantidade de mineral pesado de interesse liberado na moagem e presente na 
alimentação; a quantidade de minerais pesados sem interesse, tais como sulfeto,e a 
quantidade de sucata presente (Knelson, 2009). Ao final do tempo de concentração, 
o equipamento é paralisado e acontece a drenagem do material concentrado nos 
anéis. Este ciclo de lavagem e drenagem ocorre entre 3 e 6 minutos. 

 
Para recuperação de finos, os equipamentos que usam a força centrífuga  

para concentração tem maior eficiência na separação de materiais em 
granulometrias menores. Estes ainda tem capacidade superior em relação aos 
equipamentos que se baseiam em outras forças para desempenharem a 
concentração (Lins, Costa, Delgado e Gutierrez, 1992). 

 

A Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral (PGDM) – BrioGold Inc. – é uma 
empresa que atua na lavra e beneficiamento de ouro, localizada no município de 
Pilar de Goiás, Goiás. Os depósitos de ouro lavrados pela PGDM estão localizados 
na Serra do Moinho, em Pilar de Goiás (mina de Pilar) e no Greenstone Belt de 
Guarinos (mina de Maria Lázara). Segundo Dardenne e Schobbenhaus (2001), a 
mineralização de ouro consiste em veios de quartzo dobrados e brechados, 
encaixados nos metapelitos intercalados com filitos carbonosos, cinzas vulcânicas e 
formações ferríferas bandadas. O ouro livre é encontrado geralmente na superfície 
dos grãos de quartzo ou em contato com a galena, esfalerita e/ou pirrotita. Esses 
sulfetos ocorrem disseminados em volta dos veios de quartzo com baixos teores de 
ouro. 

 
A usina de beneficiamento da PGDM processa aproximadamente 3.500 t/dia 

de minério. O ROM alimenta o britador de mandíbulas. O minério britado é 
transportado por correia transportadora e estocado em um silo. O material estocado 
alimenta um moinho SAG, 19’ x 19’. Na saída do moinho há um trommel, onde o 
material retido (pebbles) é transportado para uma segunda britagem em britador 
cônico. O minério passante no trommel é bombeado e alimenta a bateria de 3 
hidrociclones operantes. A alimentação dos hidrociclones é de 60% de sólidos, o 
overflow é de 34% e o underflow é de 80%. O overflow da ciclonagem alimenta o 
espessador, já o underflow alimenta o circuito de concentração gravimétrica 
composto de dois concentradores Knelson XD30. O concentrado gravimétrico 
alimenta o processo de lixiviação intensiva. A solução rica da lixiviação intensiva vai 
direto para a eletrólise e posterior fundição. O underflow do espessador alimenta um 
terceiro concentrador gravimétrico, modelo Knelson XD48. O rejeito desta segunda 
concentração gravimétrica alimenta o processo de lixiviação. O concentrado  do 
XD48 alimenta também os dois concentradores XD30. 

 

Em função da ineficiência de separação da ciclonagem, decidiu-se realizar 
testes de recuperação gravimétrica em laboratório com o minério que alimenta a 
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lixiviação. Após o resultado positivo dos testes, a instalação do terceiro concentrador 
gravimétrico foi realizada em junho de 2015. Este trabalho busca avaliar a aplicação 
do concentrador gravimétrico na corrente de overflow da ciclonagem. Em setembro 
de 2016 o underflow do espessador passou a alimentar o Knelson XD48. A Figura 1 
apresenta a configuração atual do processo de cominuição e concentração 
gravimétrica. 

 

 
Figura 1. Circuito de cominuição e gravimetria 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foram realizadas amostragens no overflow da ciclonagem e alimentação da 

lixiviação a fim de comparar o teor de ouro em cada uma das correntes, para avaliar 
a influencia do equipamento instalado entre essas correntes. A amostragem é 
composta por coletas de alíquotas a cada duas horas, formando uma amostra ao 
final de cada turno, num total de três por dia. 

 

Testes exploratórios foram realizados com minério da corrente de overflow da 
ciclonagem. Amostras foram coletadas e passadas em um concentrador Knelson em 
escala de laboratório, modelo KCMD3. 

 
Testes de GRG (Gravity Recoverable Gold) foram realizados na alimentação  

e rejeito do concentrador centrífugo buscando avaliar a recuperação de ouro 
gravimétrico pelo equipamento. A coleta de amostra foi realizada em cortes de 30  
em 30 minutos durante seis ciclos de operação do XD48, coletando-se material na 
alimentação e no rejeito do equipamento. O teste de GRG foi realizado em dois 
estágios, em concentrador Knelson KCMD3. No primeiro estágio de concentração, 
alimenta-se o concentrador com a rotação de 60 G com 3,5 L/min de água de 
fluidização, gerando um primeiro concentrado. Com o rejeito do primeiro estágio 
realiza-se o segundo estágio com 100% de rotação do KCMD3 e 2,5 L/min, gerando 
um segundo concentrado. Os concentrados são analisados e a recuperação 
acumulada final é o valor de GRG da amostra. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Tabela 2 abaixo mostra os resultados dos testes exploratórios com minério 
do overflow da ciclonagem. 

 
 Planta Laboratório 

 
Data da Amostra 

 

Alimentação da 
planta (g/t) 

 

Recuperação 
gravimétrica 

 

Alimentação da 
lixiviação (g/t) 

Recuperação 
gravimétrica do 

overflow 

25/08/2015 2,09 58,8% 0,86 14,3% 

22/08/2015 1,68 73,4% 0,45 22,4% 

09/09/2015 1,41 53,3% 0,66 22,3% 

11/09/2015 2,26 68,4% 0,71 25,8% 

26/09/2015 2,22 64,5% 0,79 31,9% 

 
 

A Tabela 3 abaixo mostra os resultados de análise de teor do overflow da 
ciclonagem e da alimentação da lixiviação em cada mês, de Junho de 2014 a 
Fevereiro de 2016. A implantação do Knelson XD48 entre essas duas correntes 
permitiu uma diminuição no teor de alimentação da lixiviação, havendo consequente 
recuperação do metal. 

 
Tabela 3. Recuperação do Knelson XD48 entre as correntes de overflow da ciclonagem e 

alimentação da lixiviação. 

 
 OF - Au (g/t) AL - Au (g/t) Recuperação Knelson XD48 

Junho/14 0,690 0,740 - 

Julho/14 0,770 0,760 - 

Agosto/14 0,910 0,830 - 

Setembro/14 1,120 0,740 - 

Outubro/14 1,080 1,290 - 

Novembro/14 0,980 1,200 - 

Dezembro/14 1,030 0,950 - 

Janeiro/15 0,712 0,708 - 

Fevereiro/15 0,602 0,613 - 

Março/15 0,739 0,759 - 

Abril/15 0,833 0,834 - 

Maio/15 0,866 0,859 - 

Junho/15 0,838 0,835 0,4% 

Julho/15 0,980 0,945 3,6% 

Agosto/15 0,977 0,953 2,4% 

Setembro/15 1,047 1,022 2,4% 

Outubro/15 0,780 0,761 2,4% 

Novembro/15 0,940 0,838 10,9% 

Dezembro/15 0,820 0,750 8,5% 

Janeiro/16 1,005 0,841 16,4% 

Fevereiro/16 0,932 0,826 11,4% 
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A Figura 2 mostra a recuperação gravimétrica mensal entre Junho de 2014 e 
Fevereiro de 2016. É possível visualizar um aumento de 64,6% para 66,1% na  
média de recuperação da gravimetria após a instalação do XD48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Recuperações gravimétricas entre Junho/14 e Fevereiro/16 

 

Na Figura 3 vê-se uma diminuição no teor de rejeito final da usina depois da 
instalação do XD48. A recuperação global média da usina também aumentou após a 
mudança, de 92,7% para 94,4%, com queda do teor de rejeito de 0,160 g/t para 
0,139 g/t . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Teores de rejeito e médias globais de recuperação da usina antes e depois da 

instalação do XD48 

 

As Tabelas 4 e 5 mostram os resultados do teste de GRG para alimentação e 
rejeito do Knelson XD48, respectivamente. 
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Tabela 4. Recuperação de ouro gravimétrico na alimentação do XD48 

 
 

Teor Au (g/t) Massa (g) Metal Contido (g) Recuperação Recuperação Acumulada 

Amostra Inicial 0,769 69.168,01 0,05316 100,0% - 

Concentrado 
1º estágio 

 

126,291 
 

100,84 
 

0,01274 
 

24,0% 
 

24,0% 

Concentrado 
2º estágio 

44,391 92,17 0,00409 7,7% 31,7% 

 

Tabela 5. Recuperação de ouro gravimétrico no rejeito do XD48 

 

Teor Au (g/t) Massa (g) Metal Contido (g) Recuperação Recuperação Acumulada 

Amostra Inicial 0,787 61.334,31 0,04824 100,0% - 

Concentrado 
1º estágio 

 

37,232 
 

102,35 
 

0,00381 
 

7,9% 
 

7,9% 

Concentrado 
2º estágio 

31,260 95,96 0,00300 6,2% 14,1% 

 

Nota-se que há uma diminuição de 31,7% para 14,1% de ouro que pode ser 
recuperado gravimetricamente, mostrando que o equipamento alcança uma redução 
de 44% de ouro gravimétrico no rejeito que é tratado quimicamente com lixiviação 
em tanques. 

 
Outro ganho, além do aumento de recuperação gravimétrica, é a diminuição 

no consumo de reagentes no processo hidrometalúrgico (principalmente cianeto) e 
no processo de neutralização do próprio cianeto. Com menores quantidades de ouro 
alimentando o processo de lixiviação, há uma diminuição no consumo de cianeto por 
grama de ouro que deve ser lixiviado. Consequentemente, haverá redução no 
consumo de metabissulfito de sódio no tratamento de cianeto residual no processo 
de neutralização. 

 

A diferença entre o ouro que deixou de ir para lixiviação e foi recuperado pelo 
XD48 possibilitou uma economia com dosagem de cianeto de aproximadamente 30 
gramas por tonelada processada e dosagem de metabissulfito de sódio de 
aproximadamente 50 gramas por tonelada processada. 
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4. CONCLUSÕES 
 

É visível que a aplicação de um concentrador centrífugo na corrente de 
overflow consegue recuperar ouro gravimétrico. Esta recuperação de ouro na fração 
fina do minério impactou diretamente no circuito de gravimetria, possibilitando um 
aumento na recuperação, de 64,6% para 66,1%. Com a diminuição da quantidade 
deste tipo de ouro na lixiviação, houve redução do teor de rejeito de 0,160 g/t para 
0,139 g/t e consequente aumento na recuperação global da usina, de 92,7% para 
94,4%. A diferença de 0,021 g/t permitiu uma produção de 577 onças entre Junho de 
2015 e Fevereiro de 2016. Essa menor quantidade de ouro no tratamento químico 
possibilitou um decréscimo na dosagem de cianeto de sódio em 30 gramas por 
tonelada processada e de metabissulfito de sódio no processo de neutralização de 
50 gramas por tonelada processada. 

 
Portanto, a instalação e operação contínua do Knelson XD48 foram de 

extrema importância para os ganhos de produção na usina de beneficiamento da 
PGDM. 
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