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RESUMO 

 
Circuitos de concentração gravimétrica são utilizados em larga escala na 
concentração de minérios auríferos. Desde a década de 70 a evolução da tecnologia 
de concentração centrífuga na aplicação de minérios de ouro proporcionou diversas 
vantagens quanto à sua inserção na indústria, sendo a baixa recuperação mássica 
em detrimento da alta recuperação metalúrgica e os baixos custos com insumos 
(água e energia basicamente) os fatores mais atrativos para a escolha de 
concentradores centrífugos em uma planta de processamento de ouro. A 
susceptibilidade à concentração gravimétrica de ouro de um determinado minério 
pode ser medida através de testes padronizados. O presente trabalho mostra os 
resultados obtidos para a planta de beneficiamento de ouro da Jacobina Mineração 
e Comércio. Foram realizados testes em laboratório com concentrador centrifugo 
Knelson a fim de determinar a quantidade de ouro que pode ser recuperado 
gravimetricamente no overflow dos hidrociclones dos dois circuitos de moagem da 
usina, assim como nas alimentações dos dois concentradores gravimétricos da 
usina. Os testes mostram que mais de 50% do ouro contido no overflow dos circuitos 
de moagem é recuperável gravimetricamente. Análises granulo-químicas com 
amostras da alimentação dos concentradores dos dois circuitos da usina mostram 
uma clara diferença no desempenho, aparentemente devido a sobrecarga dos 
equipamentos em um dos circuitos e sobre-moagem das partículas de ouro. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ouro, concentração gravimétrica, recuperação, liberação, 

granulometria. 
 
ABSTRACT 
 
Gravimetric concentration circuits are used in a large scale in the concentration of 
gold ores. Since the 1970s, the evolution of centrifugal concentration technology in 
the application of gold ores has offered several advantages in terms of its insertion in 
the industry, with low mass recovery, high metallurgical recovery and low input costs 
(basically water and energy ) the most attractive factors for choosing centrifugal 
concentrators in a gold processing plant. The susceptibility to the gravimetric gold 
concentration of a particular ore can be measured through standardized tests. The 
present work shows the results obtained for the gold beneficiation plant of Jacobina 
Mineração e Comércio. Laboratory tests were carried out with a Knelson centrifugal 
concentrator to determine the amount of gold that can be recovered gravimetrically in 
the overflow of the hydrocyclones of the two grinding circuits of the plant, as well as 
in the feeds of the two gravimetric concentrators of the plant. Tests show that more 
than 50% of the gold contained in the overflow of milling circuits is recoverable 
gravimetrically. Granulic-chemical analyzes with feed samples from the concentrators 
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of the two plant circuits show a clear difference in performance, apparently due to the 
overload of the equipment in one of the circuits and over-grinding of the gold 
particles. 
 
KEYWORDS: Gold, gravimetric concentration, recovery, liberation, granulometry. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Em usina de tratamento de minérios auríferos concentradores gravimétricos podem 
ser posicionados em vários pontos do circuito de moagem-classificação visando 
maximizar a recuperação de ouro e reduzir o consumo de água (Burt, 1984). Uma 
estratégia comum consiste na alocação de concentradores centrífugos na carga 
circulante do circuito, ou seja, no underflow de hidrociclones (ou no oversize de 
peneiras) visando recuperar ouro nas faixas mais grosseiras. Em alguns sistemas de 
moagem e classificação, entretanto, o produto fino (que corresponde ao overflow de 
hidrociclones ou o undersize de peneiras) pode ainda apresentar uma grande 
parcela de ouro concentrável gravimetricamente. No presente trabalho esta 
possibilidade foi avaliada para a usina da Jacobina Mineração e Comércio. 

  
Koppalkar et al. (2011) reportaram que a instalação de uma unidade de 
concentração gravimétrica centrífuga no circuito de moagem depende da economia, 
bem como da presença de ouro grosseiro liberado no circuito de moagem. As 
vantagens do uso de concentradores centrífugos abrangem economia nos custos de 
lixiviação. A decisão baseia-se de modo que a combinação entre as etapas de 
gravimetria e/ou cianetação dará origem à otimização da recuperação do ouro, 
minimizando os custos de capital e de funcionamento da unidade. Até então, não 
existe um método infalível para quantificar os benefícios da fase de projeto, sendo a 
instalação dos equipamentos baseada em testes piloto em escala ou através de 
ensaios em plantas. A otimização do circuito só é alcançada após a instalação, que 
pode confirmar ou não o sucesso da configuração selecionada no projeto. 
 
A susceptibilidade de minérios de ouro para a recuperação gravimétrica pode ser 
estimada usando um teste padrão, o Gravity Recoverable Gold (GRG). Este teste 
consiste em três fases de liberação (cominuição) sequencial, na qual há uma etapa 
de recuperação gravimétrica utilizando-se um concentrador modelo Knelson MD3, 
projetado para avaliar o potencial de recuperação por gravimetria de um minério 
aurífero (Laplante et al., 1996). Em um típico circuito gravimétrico contendo 
concentradores Knelson, simulações feitas por Laplante et al. (1996) indicam que 
cerca de dois terços do GRG presente no minério da alimentação podem ser 
recuperados. O terço restante do GRG não recuperado se deve os seguintes 
fatores: i) As unidades industriais processam uma parcela de todo ouro gravítico 
contido no minério, ii) As unidades industriais não são tão eficientes em comparação 
com unidades laboratoriais, e iii) Nas plantas, o excesso de sobremoagem pode ser 
minimizado, mas não pode ser totalmente eliminado. 
 
A Jacobina Mineração e Comércio (JMC) – Yamana Gold Inc. – é uma empresa que 
atua na lavra e beneficiamento de ouro e está localizada na cidade de Jacobina, 
Bahia. As jazidas de ouro lavradas pela JMC estão localizadas na Serra de Jacobina 
(minas de João Belo, Morro do Vento, Canavieiras e Basal). As mineralizações são 
predominantemente compostas por silicatos (quartzo, muscovita, sericita e fushita), e 
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pequenas quantidades de sulfetos (pirita, calcocita, calcopirita, galena e 
molibdenita). O ouro ocorre como grãos arredondados e subarredondados com 
diâmetros entre 0,03 a 0,3 mm (de Jesus et al., 2011). 
 
A usina da JMC tem dois circuitos fechados de moagem-classificação e 
concentração gravimétrica que trabalham em paralelo (Figura 1). O moinho do 
circuito de menor capacidade (Circuito 1) tem 3,81 metros de diâmetro e 6,71 metros 
de comprimento e trabalha com uma carga de bolas estimada em 100 toneladas. A 
vazão de sólidos média da alimentação deste circuito é 70 t/h. O moinho do circuito 
de maior capacidade (Circuito 2) tem 4,88 metros de diâmetro e 9,14 metros de 
comprimento e trabalha com uma carga de bolas estimada em 210 toneladas. A 
vazão de alimentação média deste circuito é 170 t/h. 
 

 
 

Figura 1. Fluxograma dos dois circuitos de moagem-classificação-concentração da JMC. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este estudo de caso realizado na usina da JMC abordou duas análises: A avaliação 
da quantidade de ouro gravimétrico contido no overflow dos hidrociclones (que 
seguem para a etapa de lixiviação) e a comparação entre os dois concentradores 
centrífugos, no que tange a quantidade de ouro gravimétrico nas suas respectivas 
cargas circulantes. 
 
Foram coletadas amostras de overflow dos hidrociclones de cada moinho, sendo 
referenciadas como overflow 1 e overflow 2 (Circuito 1 e Circuito 2, 
respectivamente). Também foram coletadas amostras das alimentações de cada 
concentrador centrífugo, referenciadas como knelson 1 e knelson 2 para os circuitos 
1 e 2, respectivamente. Foi utilizado um concentrador centrífugo de bancada modelo 
Knelson MD3 para tratar as amostras e quantificar o seu GRG. 

 
O tratamento das amostras assim como o cálculo dos resultados seguiu a 
metodologia proposta por Laplante et al. (1996). Para os cálculos de balanço de 
massa, foram coletadas amostras de rejeito durante os testes, as quais foram 
classificadas e analisadas os teores de Au por fire assay. Os concentrados foram 
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recolhidos, classificados e analisados os teores de Au por fire assay, sendo que os 
concentrados tiveram toda a massa analisada. Os teores de alimentação podem ser 
assim estimados e os balanços de massa para ouro pode ser avaliado, obtendo-se a 
recuperação de ouro por faixa de tamanho para uma análise mais detalhada do 
processo. 
 
O overflow dos hidrociclones foi submetido a dois estágios de tratamento no 
concentrador centrifugo: O primeiro estágio usou uma aceleração centrífuga de 60 
vezes a aceleração da gravidade (60 g); Na segunda etapa o rejeito proveniente da 
primeira etapa foi repassado no concentrador centrifugo com aceleração de 150 g. 
Para as amostras de alimentação dos concentradores apenas o primeiro estágio foi 
realizado, no entanto uma classificação do material em peneira de 20 malhas Tyler 
(830 µm) foi feita para retirar a fração grosseira.   
 
  
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As Tabelas 1 e 2 mostram os resultados dos testes realizados com amostras 
coletadas no overflow dos hidrociclones dos circuitos 1 e 2. Nota-se que na primeira 
etapa de concentração gravimétrica já há uma concentração significativa de ouro, 
quase que exclusivamente na fração mais fina (entre 50 e 60 micrômetros) como 
mostram as Figuras 2 e 3. O GRG para a amostra do circuito 1 é cerca de 54% 
enquanto para a  amostra do circuito 2 é cerca de 65%. Em ambos os casos há 
indicação de uma boa concentração gravimétrica do ouro. Entretanto, o overflow do 
circuito 2 apresentou um valor de GRG 11% superior ao valor encontrado para o 
overflow do circuito 1. Esse resultado pode ser explicado pelo fato do concentrador 
Knelson industrial usado no circuito 2 tratar uma quantidade de minério bem superior 
a do circuito 1, o que aumenta a quantidade de ouro gravimétrico no circuito de 
moagem de maior capacidade. À medida que o ouro é fragmentado no moinho e não 
é concentrado no Knelson, este pode ser deformado na moagem, o que leva a 
dificuldade para subsequente concentração. Portanto estas partículas podem ir para 
o overflow dos hidrociclones (Chapman et al, 1996). 
 

Tabela 1. Resultados para o overflow do hidrociclone do circuito 1. 

   Etapa 1   Etapa 2  

 Alimentação Concentrado Rejeito Alimentação Concentrado Rejeito 

Massa (kg) 14,85 0,16 14,69 13,77 0,17 13,60 
Teor de Au (g/t) 0,90 26,58 0,62 0,62 17,33 0,42 

Recuperação (%)  32,0   21,5  
 
 

Tabela 2. Resultados para o overflow do hidrociclone do circuito 2. 

   Etapa 1   Etapa 2  

 Alimentação Concentrado Rejeito Alimentação Concentrado Rejeito 

Massa (kg) 17,33 0,08 17,25 16,26 0,09 16,17 
Teor de Au (g/t) 1,34 115,44 0,80 0,80 54,01 0,51 

Recuperação (%)  40,6   24,2  
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Figura 2. Recuperação acumulada de ouro por faixa de tamanho para o overflow do 

hidrociclone do circuito 1 
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Figura 3. Recuperação acumulada de ouro por faixa de tamanho para o overflow do 

hidrociclone do circuito 2 
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Figura 4. Distribuição de tamanho das partículas no overflow dos hidrociclones  

dos circuitos 1 e  2 
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A Figura 4 mostra a distribuição granulométrica das duas amostras dos overflows 
dos hidrociclones. Nota-se que o d80 do circuito 1 é ligeiramente inferior  do que o 
do circuito 2, o que pode impactar na liberação do ouro e na conseqüente 
recuperação gravimétrica. 
 
A Figura 5 mostra as distribuições granulométricas das amostras coletadas na 
alimentação dos concentradores Knelson industriais dos circuitos 1 e 2 (Knelson 1 e 
2, respectivamente). Observa-se que a distribuição de tamanhos das partículas do 
minério nas correntes que alimentam os concentradores na usina são praticamente 
as mesmas. 
 

10 100 1000

Tamânho Médio (micra)

20

40

60

80

100

F
re

q
u

e
n

c
ia

 A
c
u

m
u

la
d

a
 P

a
s
s
a

n
te

 (
%

)

Knelson 1

Knelson 2

 
Figura 5. Distribuição de tamanho das partículas no na alimentação dos concentradores 

dos circuitos 1 e  2 
 

A Tabela 3 mostra os resultados dos testes realizados com amostras coletadas na 
alimentação dos concentradores Knelson industriais dos circuitos 1 e 2. Os 
resultados mostram alta recuperação para ambos fluxos analisados, indicando 
adequada liberação das partículas de ouro. Observa-se também que o valor para o 
concentrador do circuito 2 é cerca de 4% superior ao do circuito 1. Esse valor indica 
também que o concentrador instalado no circuito 2 parece não ter a mesma 
eficiência de concentração deste instalado no circuito 1, aparentemente devido ao 
fato que este trabalha sobrecarregado. Vale ressaltar que este mesmo minério 
quando tratado na usina da JMC apresentou uma recuperação gravimétrica de ouro 
entre 45 a 50%, o que aparentemente ocorre devido a  grande quantidade de ouro 
na carga circulante do circuito 2. 

 
 

Tabela 3. Resultados para as alimentações dos concentradores. 

   Knelson 1   Knelson 2  

 Alimentação Concentrado Rejeito Alimentação Concentrado Rejeito 

Massa (kg) 15,50 0,09 15,41 17,49 0,09 17,40 
Teor de Au (g/t) 4,48 550,81 1,47 4,32 616,22 1,24 

Recuperação (%)  67,5   71,5  
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A Figura 6 mostra a recuperação acumulada de ouro por faixa granumométrica. 
Nota-se que os comportamentos das amostras são claramente distintos. A 
recuperação nas frações de tamanho entre 70 e 300 micra  para o Knelson do 
circuito 2 é superior ao do Knelson do circuito 1. Nota-se que esta é a faixa de 
tamanho na qual as partículas de ouro já começam a sofrer cominuição,   gerando 
formatos (como placas) impróprios para ser concentrado por meio gravítico.  
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Figura 6. Recuperação acumulada por faixa de tamanho para as alimentações dos 

concentradores dos circuitos 1 e  2 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados de testes em laboratório com concentrador centrifugo Knelson, 
obtidos para a planta de beneficiamento de ouro da Jacobina Mineração e Comércio, 
mostram que mais de 50% do ouro contido no overflow dos circuitos de moagem é 
recuperável gravimetricamente. Testes com a alimentação dos concentradores da 
usina tiveram recuperação gravimétrica do ouro entre 68 e 72%. Analises granulo-
químicas com amostras da alimentação dos concentradores dos dois circuitos da 
usina da JMC mostram uma diferença no desempenho dos dois circuitos de 
moagem- classificação-concentração, possivelmente devido a sobrecarga dos 
equipamentos em um dos circuitos e possivelmente sobre-moagem das partículas 
de ouro.  
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