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RESUMO 
 

A planta ‘Maney Mineração’, localizada no Estado de Mato Grosso, nas periferias da 
cidade de Cuiabá, beneficia minério de ouro por concentração gravimétrica, para logo 
seguir um processo de amalgamação e fundição. Neste trabalho foi realizado um 
estudo da granulometria de entrada ao moinho de bolas (9’x19’). O resultado mostrou 
que a granulometria maior se encontra na mesh 40 e mesh 100, com esses dados 
também foram calculados o F80 da alimentação do moinho e P80 do ciclone. Foi 
realizado um estudo granulométrico do overflow dos ciclones e analisado o conteúdo 
de ouro em cada peneira. O resultado mostrou que a maior quantidade de material do 
overflow que vai para o rejeito encontra-se na mesh -200 e a maior parte de ouro que 
se perde no processo é ouro ultrafino. Foi utilizado o método de Gates-Gaudin- 
Schumann para o processamento dos dados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: concentração gravimétrica; amalgamação; ouro ultrafino. 
 
ABSTRACT 

 
The 'Maney Mineração' plant, located in the state of Mato Grosso, on the outskirts of 
the city of Cuiabá, benefits gold ore by concentration gravimetric, to follow a process 
of amalgamation and smelting. In this project, a study of the granulometry of the ball 
mill (9'x19 ') was carried out. The results reveal that the larger particle size was found 
in the mesh 40 and mesh 100, with this data also the F80 of the feed to the mill and P80 

of the cyclone were calculated. A granulometric study of the cyclones’ overflow was 
performed and the gold content analyzed in each sieve. The result showed that the 
largest amount of overflow material going to the tailings is in the mesh -200, the 
majority of gold lost in the process is ultra-fine gold. The Gaudin-Schumann method 
was used to process the data. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Para realizar um estudo granulométrico temos que realizar a separação dos minérios 
em distintos grupos de acordo com seu tamanho. Esta separação é realizada em 
peneiras de arames que formam aberturas quadradas ou malhas de um tamanho 
uniforme (MEDEIROS e FERNANDES, 2001). Malha é o número de aberturas 
equidistantes que existem por unidade de longitude. No sistema norte-americano 
malha 100 (Tyler) é uma peneira que tem 100 aberturas por polegada linear ou 10000 
aberturas por polegada quadrada. Existem distintos sistemas de peneiras, entre eles 
podemos citar: Tyler (Norte-americano); ASTM (Norte-americano); BS-410 (Britânico); 
AFNOR (Francês); DIN-4188 (Alemão). 

 
O sistema Tyler tem como base a malha 200, esta peneira tem 200 aberturas de 74 

μm por polegada linear, formados por 200 arames de 53 μm de diâmetro, para formar 

um jogo completo de malhas temos que aumentar ou diminuir em duas vezes a 

superfície de abertura de cada malha sucessiva, isso significa que o lado do quadrado 

se multiplica ou divide, pelo fator √2. 
 

O peneiramento é realizado em uma máquina denominada Ro-Tap que proporciona 
às partículas um movimento excêntrico dentro das peneiras e mediante uma pulseira 
situada na parte superior é transmitida um movimento vertical que traslada as 
partículas desde uma malha a outra malha inferior mais fina. 

 
O produto que passa através de uma determinada malha denomina-se produto (- 
malha), já o material que não passa denomina-se produto (+malha). A curva 
granulométrica é uma representação gráfica dos resultados de ensaios 
granulométricos e é representa graficamente em um papel “log-normal” por ter na 
horizontal uma escala logarítmica e na vertical uma escala natural. 

 

A informação obtida na análise granulométrica é representada em forma de curvas 
onde a percentagem que passa é colocada nas ordenadas e o diâmetro das partículas 
nas abcissas. A partir dessa curva, pode-se obter diâmetros característicos como d10, 
d30, d60, d80, etc, onde “d” se refere ao tamanho do grão aparente da partícula e o 
subsíndico (10, 30, 60, 80) é a percentagem de material mais fino. 

 
1.1 FUNÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO 

 

Os resultados de uma análise granulométrica, podem ser generalizados e 
quantificados por expressões matemáticas chamadas: funções de distribuições de 
tamanho. Estas funções relacionam o tamanho de partícula com uma percentagem 
em peso, de modo geral é o acumulado retido ou passante. 

 
Para obter essas funções, se seleciona a percentagem em peso f(x) como uma função 
de frequência, com que um tamanho x aparece no conjunto de partículas. De modo 
que a expressão f(x)dx será a percentagem em peso da partícula com tamanhos entre 
x e x+dx. Pelo que deve cumprir-se que a soma das percentagens em peso deverá 
ser 100%; ∫

∞ 
      = 100 e  pode  ser  restringido  a:     = ∫      ; onde F(x) 

0 ( ) ( ) 0    ( ) 

representa a percentagem em peso das partículas com tamanhos menores a x, 
percentagem em peso acumulado passante (TAGGART, 1996). 
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A  relação entre  F(x) e  f(x) pode-se  encontrar  de:   ( ) 
   ( ) 

= 
   

;  a  integral  indica a 

percentagem em peso acumulado de todas as partículas de tamanho maior a x.  ( ) = 
∞   ∞ 

∫             ( )   ; de onde pode-se obter que: F(x) + G(x) = ∫0       
 ( )     +∫        

 ( )    = 100; 

(WILLS e NAPIER-MUNN, 2006) foram desenvolvidas muitas funções de distribuição 
de tamanhos para a aplicação no processamento de minerais, entre as mais utilizadas 
está a função Gates-Gaudin-Schumann. 

 
1.2 FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GATES-GAUDIN-SCHUMMANN (G-G-S) 

 

Esta função  representa-se  a  partir da  seguinte  expressão:   = 100 ( 
 

   ;  ( ): 
( ) ) 

 0 

percentagem acumulado passante; x0:tamanho máximo da distribuição; α: constante. 

Tomando a função logaritmo à função de G-G-S,        =     
100

) +  .     , esta 
 0 

pode ser igualada a uma reta.   =   +   , onde pode ser aplicada um ajuste linear de 
mínimos quadrados.    = 

  ∑   −∑   ∑  
;   = 

∑      ∑  −∑   ∑   
;   = 

  ∑  2−(∑  )2   ∑  2−(∑  )2 

  ∑   −∑   ∑   ,   onde  α:  inclinação  da  reta;   b:  constante;   r:  fator  de 
√(  ∑  2−(∑  )2)(  ∑  2−(∑  )2) 

correlação; N: número de peneiras (KING, 2001). 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 MATERIAIS 

 

 Amostra seca do overflow dos ciclones (M1=1326 g); 
 Amostras secas da alimentação ao moinho de bolas (M=2436 g); 
 Balança digital; 
 Jogo de peneiras (mesh 10; mesh 40; mesh 100 e mesh 200), fundo e tampa; 
 Pincel. 

 
2.2 MÉTODOS 

 
Para a realização deste artigo fez-se uso de alguns testes na efetivação de uma 
análise granulométrica de entrada ao moinho de bolas (9’x19’). A priori, secou-se as 
amostras a uma temperatura de 110±5°C em seguida, com o auxílio da balança digital, 
pesou-se o overflow dos ciclones. 

 

Dando continuidade aos testes, foi feito a preparação do jogo de peneiras de malha 
40, 100 e 200. Para realizar a análise granulométrica do overflow dos ciclones, 
colocou-se a amostra na primeira peneira em um Ro-Tap deixando com que ela 
reproduzisse movimentos circulares e de batimento próprios de peneiramento durante 
30 min. Após a amostra foi pesada e o material retido nas peneiras foi retirado. Esse 
procedimento foi realizado nas 4 amostras. 

 
Seguindo os mesmos passos, logo após a pesagem da amostra da alimentação do 
moinho, montou-se o jogo de peneiras de malha 10, 40, 100 e 200 e distribuiu toda a 
amostra na primeira peneira. O próximo passo, como já feito na outra amostra, foi 
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colocar no Ro-Tap o jogo de peneiras e deixar por 30 minutos no equipamento ligado. 
O último passo foi retirar a amostra e pesar o material retido em cada peneira. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Com o peneiramento das amostras do overflow dos ciclones nas peneiras 40,100 e 
200 pode-se identificar por meio da Tabela 1 que o material retido na malha 40 e 100 
apresentaram um teor de ouro de 1,12 e 1,10 ppm respectivamente. Evidenciando 
que a essa granulometria a liberação do ouro ainda é ineficiente, quando o material 
tem uma mesh -100, a liberação de ouro é eficiente. 

 
Tabela 1: Resultado do peneiramento das quatro amostras do overflow dos ciclones. 

 

Malha 
(mm) 

Malha 
(#) 

Teor 
(ppm) 

Peso (g) 
(M1) 

Acumulado 
retido (M1) 

% Acumulado 
retido (M1) 

% Acumulado 
passante (M1) 

0,425 40 1,12 32 32 2,40% 97,60% 

0,15 100 1,10 48 80 6,00% 94,00% 

0,074 200 0,19 178 258 19,50% 80,50% 

-0,074 -200 0,26 1068 1326 100,00% 0,00% 

 
Com os dados da Tabela 1, referentes a amostra M1, encontrou-se a função Gates- 
Gaudin-Schummann, tanto para os acumulados passante (Tabela 2) como para os 
acumulados retidos (Tabela 3). Para o processamento dos dados utilizou-se o método 
dos mínimos quadrados. 

 
Tabela 2: obtenção de α, para o acumulado retido no overflow dos ciclones 

 
 x y X= log(x/40) Y= log(y) XY X² 

40 2,4 0 0,3802 0 0 

100 6 0,3979 0,7782 0,3097 0,1584 

200 19,5 0,6990 1,2900 0,9017 0,4886 

-200 100 1,1761 2,0000 2,3522 1,3832 

Total   2,2730 4,4484 3,5635 2,0301 

 α = 1,4025  

    1,4025 

 ( )  = 100 (
40

) 
 

Tabela 3: obtenção de α, para o acumulado passante no overflow dos ciclones 

 
 x y X= log(x/40) Y= log(y) XY X² 

40 97,6 0 1,9894 0 0 

100 94 0,3979 1,9731 0,7852 0,1584 

200 80,5 0,6990 1,9058 1,3321 0,4886 

-200 0 1,1761   1,3832 

Total   2,2730 5,8684 2,1173 2,0301 
 α = -1,6486  
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    −1,6486 

 ( )  = 100 (
40

) 

Os dados presentes na Tabela 2 e Tabela 3 foram plotados no gráfico da Figura 1. 
Neste estão representados a porcentagem de material retido e passante nas peneiras. 
Também se encontra ilustrado o P80, ou seja, o ponto em que delimita os 80% de 
material retido, sendo que este está abaixo da mesh 500. 

 

 
Figura 1. P80 do overflow do ciclone e porcentagem de material retido e acumulado. 

 

Com a amostra da alimentação do moinho, foi construída a Tabela 4. Grande parte 
dos grãos entram no moinho estão com granulometria de 0,15mm (mesh 100). Apenas 
3,8% do material está na malha 10, mas estes grãos serão cominuídos no moinho. 
Até a malha #200 encontramos 87,9% de material retido. 

Tabela 4: Resultado do peneiramento da amostra da alimentação do moinho. 

 

Malha (#) Peso (g) Peso acum. (g) % acum. Retido % acum Passante 

10 92 92 3,80% 96,20% 

40 686 778 31,90% 68,10% 

100 1108 1886 77,40% 22,60% 

200 256 2142 87,90% 12,10% 

-200 294 2436 100,00% 0,00% 

% de material retido e acumulado no overflow 

100 

80 

60 

  Retido 

  Passante 
40 

20 

0 

1 10 100 P80 1000 
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Os dados da Tabela 4 nos permitem elaborar um gráfico com os dados do material 
retido (Tabela 5) e do passante (Tabela 6), sempre utilizando a função de Gates- 
Gaudin-Schummann. 

Tabela 5: Obtenção de α, para o acumulado retido na alimentação do moinho 
 

 x y X= log(x/10) Y= log(y) XY X² 

10 3,8 -0,6021 0,5798 -0,3491 0,3625 

40 31,9 0,0000 1,5038 0,0000 0,0000 

100 77,4 0,3979 1,8887 0,7516 0,1584 

200 87,9 0,6989 1,9440 1,3588 0,4886 

-200 100 1,1761 2,0000 2,3522 1,3832 

Total   1,6709 7,9163 4,1135 2,3926 
 α = 0,8003  

 

    0,8003 

 ( )  = 100 (
10

) 
 

Tabela 6: Obtenção de α, para o acumulado passante da alimentação do moinho 
 

 x Y X= log(x/10) Y= log(y) XY X² 

10 96,2 -0,6021 1,9832 -1,1940 0,3625 

40 68,1 0,0000 1,8331 0,0000 0,0000 

100 22,6 0,3979 1,3541 0,5389 0,1584 

200 12,1 0,6990 1,0828 0,7568 0,4886 

-200 0 1,1761   1,3832 

Total   1,6709 6,2532 0,1017 2,3926 
 α  = -1,0838  

 

    −1,0838 

 ( )  = 100 (
10

) 

Os dados plotados no gráfico da Figura 2, auxiliam-nos a compreender que 50% do 
material fica retido na malha de número 60. Sendo que o F80 fica muito próximo da 
malha 100. Isso nos leva a crer que se utilizarmos a malha 200, podemos reter os 
87,9% ditos na Tabela 4. 
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Figura 2. F80 da alimentação ao moinho de bolas e porcentagem de retido e acumulado 

 
 
 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Pelos dados apresentados no trabalho, pode-se concluir que a granulometria da 
alimentação do moinho é maior em relação a do overflow dos ciclones e que o 
conteúdo de ouro no overflow dos ciclones encontra-se nos teores aceitáveis. 

Ainda é possível inferir que os gráficos obtidos da análise granulométrica, tanto da 
alimentação quanto no overflow dos ciclones, obedecem a forma estabelecida por 
Gate-Gaudin-Schummann. Mostrou-se também que é possível determinar 
graficamente o F80 da alimentação do moinho e o F80 do overflow dos ciclones. 
Sendo assim, este trabalho cumpriu com seu caráter de análise, tanto 
qualitativamente quanto quantitativamente, difundo conhecimentos relacionados a 
mineração, mais especificamente na área de tratamento de minérios. 
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