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RESUMO 

Determinar a melhor rota de tratamento para minérios de ouro complexos (principalmente a partir de 
minas profundas) tornou-se um desafio contínuo para os garimpeiros. Na Mina Córrego do Sítio 
(AngloGold Ashanti, Brasil), duas usinas diferentes tratam minérios das operações a céu aberto e 
subterrânea. O minério oxidado é tratado em uma planta de lixiviação e o minério de sulfeto é tratado 
em uma planta de sulfeto. Isso envolve cominuição, flotação, pré-oxidação e lixiviação para recuperar 
o ouro dos diferentes corpos de minério. Além disso, minérios de baixo teor do subsolo são atualizados 
em um circuito de classificação de minério para tratamento na planta de sulfeto. Com o aumento das 
profundidades, uma zona de transição entre os minérios de óxido e sulfeto começou a emergir e a 
recuperação de ouro começou a diminuir na planta de lixiviação. Com base na caracterização 
mineralógica, o ouro não refratário (transportado pela arsenopirita) e o ouro ultrafino (associado aos 
silicatos) tornaram-se mais comuns. Estudos mostraram o potencial para otimizar a recuperação de 
ouro através do desenvolvimento de uma rota de separação de minério para tratar o minério de 
transição. Isso resulta na separação dos sulfetos do minério oxidado, permitindo que as operações 
enviem os produtos para a planta mais adequada. Uma rota de processo foi desenvolvida com base na 
classificação do corpo de minério de transição por descrições geológicas, caracterização mineralógica 
e testes metalúrgicos. Isso resultou em um aumento na recuperação metalúrgica global e no melhor 
desempenho financeiro da mina. 
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ABSTRACT 

Determining the best treatment route for complex gold ores (mostly from deep mines) has become a 
continuing challenge for gold miners. At Corrego do Sitio Mine (AngloGold Ashanti, Brazil) two different 
plants treat ores from the open pit and underground operations. The oxidized ore is treated in a heap 
leach plant and the sulphide ore is treated in a sulphide plant. This involves comminution, flotation, 
pre-oxidation and leaching to recover gold from the different ore bodies. In addition, low-grade ores 
from underground are upgraded in an ore-sorting circuit for treatment in the sulphide plant. With 
increased mining depths, a transitional zone between the oxide and sulphide ores started to emerge 
in the open pit and gold recovery started to decrease in the heap leach plant. Based on mineralogical 
characterization, non-refractory gold (carried by arsenopyrite) and ultra-fine gold (associated with 
silicates) became more common. Studies showed the potential for optimizing gold recovery through 
developing an ore sorting route to treat the transitional ore. This results in the separation of sulphides 
from the oxidized ore, allowing operations to send the products to the most suitable plant. A process 
route was developed based on the transitional ore body classification by geological descriptions, 
mineralogical characterization and metallurgical tests. This has resulted in an increase in global 
metallurgical recovery and enhanced financial performance of the mine. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cava da mina a céu aberto, denominada Rosalino, localizada no município de Santa 
Bárbara-MG, é a principal fonte de minério oxidado no complexo Córrego do Sítio. O minério 
oxidado caracteriza-se por ter baixo conteúdo de ouro refratário, ou seja, ouro encapsulado 
na matriz dos sulfetos ou finamente disseminado no minério que nem mesmo moagem 
ultrafina abre caminhos diretos à lixiviação por cianeto (DEMOPOULOS E PAPANGELAKIS, 
1989), sendo propício ao beneficiamento via lixiviação direta em pilhas. Essa rota torna-se a 
mais adequada para seu tratamento ao avaliarmos os circuitos existentes atualmente na 
unidade de negócio. No entanto, a ocorrência de minério de transição na cava Rosalino, com 
significante conteúdo de ouro refratário não recuperável por cianetação direta, tornou-se 
frequente com avanço da profundidade da lavra, a partir da cota 800.  

A área de transição apresenta diferentes graus de alteração no minério, resultando em 
uma expressiva heterogeneidade na sua recuperação. Testes de lixiviação em bancada 
mostram recuperações de ouro que variam entre 20 a 60% para o minério de transição.  

A unidade operacional Córrego do Sitio possui uma planta para tratamento do minério 
sulfetado (que consisti nas etapas de flotação, oxidação sob pressão e lixiviação) e uma planta 
de lixiviação em pilha para o minério oxidado. Em complemento as plantas, existe uma planta 
piloto de pré-tratamento de minério dotada da tecnologia Ore Sorting, em que é realizada 
uma pré-concentração do minério através de características como cor, número atômico, 
suscetibilidade eletromagnética, difração a laser entre outras (DUMONT et al. 2017). 

Estudos de caracterização tecnológica vêm sendo conduzidos desde o ano de 2016 
com intuito de desenvolver melhores rotas de tratamento, para maximização da recuperação 
global e consequentemente agregar produtividade e sustentabilildade para a empresa 
(CIMINELLI E GOMES, 2002). Diante deste cenário, foi conduzido um teste industrial para 
avaliação da suceptibilidade do tratamento do minério de transição na planta sulfetado, sendo 
prontamente inviabilizado devido à alta recuperação de massa obtida na flotação e 
impossibilidade de produção de teores de enxofre no concentrado adequados para a 
operação da etapa de oxidação sob pressão. 

Ao decorrer deste trabalho, será apresentado todo o estudo para tratamento do 
minério de transição na planta de ore sorting, destinando os seus produtos para as rotas de 
tratamento mais adequadas. O objetivo do estudo foi maximizar a recuperação de ouro no 
minério de transição, viabilizando seu tratamento no complexo. 

 

1.1.Mineralogia 

 

A zona de transição é localiza entre a zona oxidada e sulfetada, caracterizada pela 
predominância de sulfetos como arsenopirita (FeAsS), pirita (FeS2) e bertierita (FeSb2S4), em 
diferentes graus de alteração (Figura 1). Portanto, esta zona é composta principalmente por 
minerais com similares tanto ao minério sulfetado quanto oxidado, existindo 
simultaneamente, frações completamente sulfetadas e completamente alteradas pela ação 
de intempéries (SINGH E RAO, 2005).  
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Figura 1: Localização da zona de transição 

 

Na Figura 2, referente a análise mineralógica por MLA (Mineral Liberation Analyser), 
observam-se diversos tipos de associações para ouro. Estas podem ser resumidas em: ouro 
anexo a sulfetos, ouro incluso em óxidos alterados, ouro anexo e incluso (refratário) a óxido 
de ferro com sulfeto reliquiar ou sulfetos com bordas alteradas e ouro livre e fino (<30um). 

 

 

Figura 2: Associações do ouro no minério de transição 

 

Os resultados da caracterização demonstram a alta variabilidade das associações do 
ouro presente no minério de transição. Apesar da presença de ouro livre, sua granulometria 
fina dificulta a recuperação via gravimetria na planta sulfetado, mas é favorável a lixiviação 
direta na planta de lixiviação em pilhas. A existência de ouro associado a sulfetos indica a 
possibilidade de melhora de performance se tratado pela atual rota da planta sulfetado, 
embora a grande quantidade de ouro associado a óxidos de ferro possa dificultar a 
recuperação de ouro na flotação pela presença de lamas. 

Para tratamento da totalidade do minério em uma única planta de beneficiamento, 
base características mineralógicas ressaltadas acima, tem-se ineficiência da extração do ouro 
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nas fases minerais que fazem por si premissas a aplicação da rota para minério sulfetado ou 
oxidado. 

 

1.2. TECNOLOGIA ORE SORTING – CONCEITO 
 

O princípio básico do equipamento Ore Sorting é identificar o metal de interesse em cada 
partícula de rocha que passa pela máquina e depois separá-los das partículas que não contêm 
o metal de valor (ou quantidades tão pequenas que não são economicamente viável para 
continuar o processo). O material britado passa através de um certo sensor e o sinal do sensor 
é enviado para um processador, que decide se a partícula contém o metal de valor e está 
presente em quantidades economicamente recuperáveis. Essa decisão é transmitida ao 
mecanismo de separação física, que toma a ação para formar duas frações de partículas: uma 
que contém o metal e valor e outra que não (ou em concentrações muito baixas para ser 
processada de modo economicamente viável). 

 

 

Figura 3: Mecanismo Ore Sorting, máquina de classificação XRT tipo correia (TOMRA). 

As principais propriedades detectadas para a separação entre produto e resíduo são: 
cor, número atômico, suscetibilidade eletromagnética, difração a laser e outras.  

Para o minério de transição aplicou-se o sensor XRT (raios x de transmissão), instalada 
para testes na planta piloto da AngloGold Ashanti. Nesta técnica são utilizadas duas 
tecnologias na etapa de detecção para classificação: transmissão de raios X de dupla energia 
(DE-XRT) e sinal único de raios X (para análise de inclusão). Para ambas as tecnologias, a 
operação básica consiste na emissão de um feixe de raios X na amostra, transmissão através 
da matéria, atenuação da mesma e detecção da radiação residual transmitida. A radiação em 
cada pixel da imagem se converte em um sinal elétrico, que é então definido em uma imagem 
em escala de cinza. Os pontos ou porções escuras na imagem representam composições de 
alta absorção e consequentemente alta densidade. Para DE-XRT, dois canais XRT são usados 
para analisar a espessura e a densidade do material. Para detectar pequenas inclusões, apenas 
um canal de energia é usado. A Figura 4 mostra algumas texturas de minérios e a resposta de 
cada tecnologia usando a máquina XRT. 
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Figura 4: Imagens eletrônicas XRT em escala de cinza (1) e imagens processadas usando DE-XRT (2) e análise 
de inclusão (3) para diferentes texturas de partículas (modificada de Dumont et al). 

2. MATERIAS E MÉTODOS 
 
A primeira etapa dos testes é o estágio de classificação de tamanho, em que as faixas de 

tamanho são definidas para serem alimentadas na máquina. É uma decisão baseada 
principalmente na liberação, na capacidade do sensor e na distribuição do tamanho das 
partículas. As faixas de tamanho típicas selecionadas para serem classificadas foram 10-20mm 
e 20-45mm. Ambos os tamanhos são investigados separadamente nas etapas abaixo. Os finos 
(abaixo de 10 mm) não podem ser classificados e têm seu destino baseado no seu teor. 

Para investigar uso da tecnologia Ore Sorting, é necessário seguir as etapas da figura 5 
para entender a distribuição de tipologias/fontes de ouro e sua relação com sinais eletrônicos 
do equipamento. Esta metodologia consiste em seis etapas de investigação: Amostragem (1), 
Handsorting (2), Teste de Escala de Bancada (Rock-by-Rock) (3), Teste de Litologia (4), Teste 
de Performance (5) e Teste Piloto (6), de acordo com o fluxograma abaixo. 

 

 

Figura 5: Fluxograma de trabalho Ore Sorting (modificado de Dumont et al) 
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No caso do minério de transição, após seguir todas as etapas acima, foram obtidos um 
produto rico em sulfeto (EP) e outro mais oxidado (AW). As amostras destes produtos foram 
submetidas a testes laboratoriais com finalidade de avaliar a recuperação de ouro em 
diferentes rotas de processo. Para o ROM, finos e AW, foram realizados testes de lixiviação 
direta. Já para o produto EP, foi avaliada a sua performance no circuito sulfetado, 
especificamente no circuito de flotação.  

As amostras são coletadas no Ore Sorting são destinadas ao laboratório químico, no 
qual é realizado a análise do teor de ouro e enxofre para fechamento do balanço metalúrgico. 
Em seguida, são realizados testes metalúrgicos de bancada. 

No laboratório de processos, as amostras são quarteadas e homogeneizadas para 
formar uma amostra composta que represente os produtos obtidos no Ore Sorting. O 
quarteamento é realizado pelo método de pilha alongada e a partir daí são separadas 
alíquotas para realização das curvas de moagem e testes de flotação e lixiviação em duplicata. 

Após a realização dos testes, as amostras são destinadas ao laboratório químico para 
a realização das análises químicas de teor para o fechamento dos testes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A separação do minério de transição nos produtos do ore sorting, mostraram alta 
susceptibilidade para a concentração dos sulfetos no produto EP e rejeição de minerais 
originalmente oxidados conforme imagem abaixo. Em diferentes tipos de configurações, fica 
nítido a separação das duas tipologias utilizando sensores XRT. Os teores de S dos produtos 
EP chegaram a 1,2%, enquanto no rejeito AW, os teores variaram de 0,4 a 0,2%. A massa 
recuperada rica em S representou 35% em peso. Além disso, observa-se enriquecimento de 
Au para os produtos EP. 

 

Figura 6: Resultados de S e Au para os produtos EP (concentrado OS) e AW (rejeito OS) 

 

A separação ocorre devido a diferença de peso atômico dos minerais sulfetados e 
oxidados. Na imagem abaixo a diferença após a pré concentração é facilmente detectada pela 
classificação das tipologias por produto. 
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Figura 7: Distribuições das tipologias e fontes de Au na alimentação e os produtos EP (concentrado OS) e AW 
(rejeito OS) 

 

A partir do fechamento do balanço de massa e metalúrgico obtido nos testes com o 
minério de transição na planta de ore sorting, foi possível avaliar a performance do 
equipamento e potencial ganho de recuperação com a utilização da tecnologia, segundo 
tabela resumo abaixo: 

Tabela 1: Fechamento do balanço de massa do minério de transição 
 

Minério de Transição 
Massa 

(t) 

Teores 
Distribuição 

(%) 
Laboratory 

Recovery (%) 

S 
(%) 

Au 
(g/t) 

Massa Au Lixiviação Flotação 

ROM 14338 0,76 3,38 100 100 27,70 - 

Finos (< 10 mm) 6315 0,61 3,00 44 39 35,38 - 

Estéril Aceito (AW) 4419 0,48 2,22 31 20 30,78 - 

Produto Ejetado (EP) 3604 1,37 5,47 25 41 - 75,29 

Recuperação Global (Planta 
Oxidado) 

27,70% 

Recuperação Global (Planta 
Oxidado+Sulfetado) 50,27% 

 

Os resultados dos testes de bancada mostraram potencial de aumento da recuperação 
global de ouro do minério de transição, a partir do envio do produto EP para tratamento na 
planta sulfetado. Nota-se uma concentração de 41% do ouro em 25% da massa. Também se 
percebe ganhos de recuperação com o envio dos finos e AW para a planta de Heap Leach a 
partir do aumento de recuperação na lixiviação com a redução da quantidade de sulfetos 
refratários nesses produtos. 
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No balanço global do teste, houve um aumento na recuperação de ouro de 22,6% com 
a separação do minério de transição na tecnologia ore sorting e a destinação dos produtos a 
rota de tratamento mais adequada. 

 

4. CONCLUSÕES 

A tecnologia de Ore Sorting faz-se uma grande oportunidade frente a minérios cada 
vez mais difíceis e complexos de tratar. Com o aprofundamento das minas e a ocorrência de 
minérios de transição, é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias de concentração 
a partir de propriedades minerais ainda não completamente estudadas e consolidadas.  

A rota desenvolvida base a metodologia adotada, mostrou um potencial ganho de 
22,6% de recuperação global de ouro no minério, em contrapartida a rota convencional de 
tratamento na planta de Heap Leach. Além disso, a redução de massa e concentração do ouro 
nos produtos, abre portas para o desenvolvimento e aprofundamento de novos estudos, 
desenvolvendo novas estratégias frente ao planejamento de produção ao longo do LOM. 
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