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CONCEPÇÃO DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DO MINtRIO PRIMÁRIO DE ·OU

RO DE FAZENDA BRASILEIRO. 

RESUMO: 

Milton Rodrigues Fiuza 

Tarcísio José da Silva 

Rinaldo Pedro Nardi 

Companhia Vale do Rio Doce 

Superintendência de Tecnologia 

são apresentados os estudos tecnolÓgicos realizados com o minério 

de ouro de Fazenda Brasileiro, constando de caracterização, concen

tração por gravimetria, flutuação e cianetação. 

1. INTRODUÇÃO 

A Mina de Ouro de Fazenda Brasileiro localiza-se no municÍpio de 

Teofilãndia, ao norte do estado da Bahia, a 222 km de Salvador. 

Os corpos mineralizados sao aflorantes. Encontra-se em operaçao de§ 

de de 1984, uma planta de beneficiamento do minério intemperizado, 

que ocorre até uma profundidade de 15m. Logo abaixo, encontra-se o 

minério primário, onde, o ouro ocorre geralmente sob a forma de 

graos microscÓpicos, de granulometria variável, a maior parte dos 

quais situa-se nas fraturas da rocha e intergranular à ganga. Algu

mas pintas estão inclusas nos sulfetqs. O presente trabalho apre

senta os estudos de beneficiamento deste minério primário. 
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2. ESTUDOS INICIAIS DE BENEFICIAMENTO 

Os estudos de beneficiamento começaram em amostras de testemunhos 

de sondagem, e continuaram em amostras obtidas na abertura de um 

plano inclinado de acesso ao corpo mineralizado, assim como em ga

lerias de pesquisas desenvolvidas a partir da interseção deste ｰｬｾ＠

no inclinado com o corpo mineralizado. 

De um modo geral, todos os estudos iniciais apresentaram resulta

dos consistentes: 

-os teores de ouro das amostras estudadas variaram de 10,1 g/t a 

12,9 g/t. 

- Os estudos petrográficos realizados indicaram que o minério é 

composto ｰｲ･､ｯｭｩｮ｡ｮｴ･ｭ･ｮｴｾ＠ por quartzo e feldspato, contendo 

quantidades menores de clorita, calcita, dolomita, ilmenita e 

sulfetos disseminados: arsenopirita, pirita, pirrotita e raramen 

te calcopirita. 

- O ouro ocorre em forma de pintas microscópicas, normalmente ｩｮｦｾ＠

riores a 400 mesh. Aproximadamente, 50% em peso das partículas 

de ouro detetadas apresentaram tamanho próximo a 20 ｾｭＬ＠ com me

nos de 15% em peso abaixo de lO ｾｭＮ＠ O tamanho das maiores pin

tas encontradas ficou em torno de 300 um. 

Os estudos de concentração em mesa vibratória do minério moído a 

70% < 200 mesh apresentaram recuperações de 52% a 61% do ouro 

contido na alimentação, em concentrados de desbaste com massa ｶｾ＠

riável de 3% a 8% da alimentação. A recuperação de ouro por ｡ｭ｡ｾ＠

gamação variou de 60% a 67% das unidades contidas nos concentra

dos gravimétricos. 

- Os ensaios de cianetação dos rejeites de gravimetria e amalgama-



449 

ção apresentaram extrações de 92% a 96% do ouro remanescente, em 

24 horas. 

- A extração de ouro por cianetação de um concentrado gravimétrico 

foi de 94%, ･ｾ＠ 44 horas . 

- Foi feito um ensaio de cianetação direta da amostra inicial, ex

traindo-se 91% do ouro, em 24 horas. 

- Aproximadamente 94% dos s ulfetos são liberados por uma moagem a

baixo de 65 mesh (70% < 200 mesh). 

- Foram realizados diversos ensaios de flutuação conjunta de ouro 

e sulfetos, testando-se vários níveis e tipos de coletores: xan

tatos, ditiofosfatos, querosene, Óleo diesel. 

Estes testes foram realizados com amostras iniciais e de rejeito 

gravimétrico , na granulometria 70% < 200 mesh. 

- Os resultados de flutuação mais promissores foram obtidos com 

uma dosagem d e 30 g/t de amilxantato de potássio e 30 g/t de di

-isobutil ditiofosfato de sÓdio, com recuperações de ouro de 95% 

e 91 %, respectivamente para a amostra inicial e para o 

da gravimetria e amalgamação. 

- A cianetação do s concentrados dé flutuação da amostra 

rejeito 

inicial 

po ssibilitou uma extração de ouro, em 24 hóras, da ordem de 95%. 

Já a extraçã o de ouro por cianetação do concentrado de flutuação 

d o rejeito gravimétrico não ultrapassou 93%, no mesmo tempo. 

Os resultados obtidos nestes estudos iniciais permitiram concluir 

que a concentração do minério de ouro de Fazenda Brasileiro é viá

vel técnica e economicamente para diversos processos alternativos, 

destacando-se: 

- cianetação direta 

- flutuação com cianetação do concentrado. 
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Ambas as alternativas podem ser complementadas 

ｧｲ｡ｶｩｾ￩ｴｲｩ｣｡＠ prévia. 

por concentração 

Para seleção da melhor alternativa e otimização de processo, resol_ 

veu-se continuar os estudos em amostras coletadas conforme lavrado 

com ma:;sa suficiente par'a a realização de ensaios pilotos de flu

tuação. 

3. ESTUDOS PARA A DEFINIÇÃO DO PROCESSO 

3.1. Amostragem 

Por ocasião da pesquisa geolÓgica, o minério de ouro foi subdividi 

do em 3 tipos principais, çonforme características litolÓgicas dos 

mesmos: 

- tipo A: miné'rio mais sulfetado, quantidades de quartzo e feldspª 

to próximas, e maior teor de ouro, representando 30% da 

reserva geolÓgica. 

- Tipo B: minério menos sulfetado, com mais quartzo do que feldspª 

to, e menor teor de ouro, representando 15% da reserva 

geolÓgica. 

- Tipo C: minério menos sulfetado, teores de quartzo e feldspato 

próximos, e teor de ouro intermediário entre os dois ti

pos ahteriores, representando 55% da reserva geolÓgica. 

ｏｾｴｯｵＭｳ･＠ por realizar os estudos tecnolÓgicos individualmente por 

tipo de minério, assim como em amostra composta dos mesmos. 
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Para tanto, foi coletada urna amostra, corno lavrado, por tipo de mi-

nério . A amostra composta ABC foi preparada em função da proporção 

de lavra de cada tipo de minério. 

3.2. Caracterização das Amostras 

Na Tabela 1 pode ser vista a análise quÍmica completa por tipo de 

minério: 

TABELA l - ANÁLISE QUÍMICA POR TIPO DE MINÉRIO 

TEORES (%) 
ANÁLISE 

TIPO A TIPO B TIPO c COMPOSTA 

Au l3,8(g/t) 4,9(g/t) 6, 4(g/t) 8,4(g/t) 

Fe(t) 10,23 7,51 11,08 10,29 

Si0 2 52,66 64,07 50,77 53,33 

A120 3 9,10 8,32 8,61 8,7;1.. 

C aO 6,07 4,32 6,53 6,06 

MgO 0,75 1,01 2,48 1,74 

PF '7,21 5,42 7,87 7,30 

s 3,47 1,67 1,18 1,94 

As 2,50 0,61 0,55 1,14 
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Na Tabela 2 pode ser vista a composição mineralÓgica aproximada por 

tipo de minério: 

TABELA 2 - COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA APROXIMADA POR TIPO DE MINtRIO 

% PESO 
MINERAL 

TIPO A TIPO B TIPO C COMPOSTA 

Quartzo 29 42 28 30 

Feldspato 32 28 29 30 

Clorita 13 12 18 16 

Calcita lO 6 6 7 

Dolomita 4 7 15 lO 

Arsenopirita 6 1 1 2 

Pirita 3 1 <:1 1 

Moscovita "' 1 1 41 <:1 

3.3. Testes de Flutuação em · Escala Piloto 

Em função dos resultados obtidos nos estudos iniciais, foi montada 

uma planta piloto com a seguinte configuração: 

- capacidade nominal de 100 kg/h; 

moagem a 70% < 200 mesh, em circuito fechado com micro-peneira; 

- condicionamento durante 3 minutos; 

- flutuação rougher em 5 estágios de 6 minutos cada; 

- flutuação, cleaner em 2 estágios de 6 minutos cada, e 1 estágio 

final de 3 minutos. 

Os testes foram realizados por tipo de minério e na amostra ｣ｯｭｰｯｾ＠

ta, utilizando-se os coletores amilxantato de potássio (30 g/t) e 

di-iso-butil ditiofosfato de sódio (30 g/t), em pH natural, na fai

xa de 6,5 a 7,0. 
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Os diferentes tipos de minério estudados apresentaram o mesmo com -

portamento no processo .. Foram obtidas recuperações de 93, 5% de ouro 

em 10% de massa de concentrado. 

Na Figura 1 pode ser visto o fluxograma com balanço de massa do en-

saio com a amostra composta ABC. 

3.4. Testes de Cianetação dos Concentrados de Flutuação 

Os concentrados de flutuação foram submetidos a ensaios de cianeta-

ção nas seguintes condiçÕes gerais: granulometria de 70% < 200 mesh; 

concentração de 30% de sÓlidos em peso; pH de 10,5; 24h de duração. 

Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 3. 

TABELA 3 - RESUMO DOS ENSAIOS DE CIANETAÇÃO DOS CONCENTRADOS DE 

FLUTUAÇÃO 

AMOSTRA % NaCN EXTRAÇÃO CONSUMO NaCN 
Alim. Au (g/t) (g/t) 

A 0,50 95,5 4.191 
A 0,20 95,5 2.512 
A 0,08 94,9 1.622 
B 0,50 93,2 4.167 
B 0,20 90,5 2.736 
B 0,08 91,5 1.472 
c 0,50 95,7 5.228 
c 0,20 95,6 3.691 
c 0,08 94,4 2.140 

ABC 0,08 93,5 1.850 

Procurou-se melhorar a extração de ouro, moendo-se o concentrado da 

amostra composta a 85% < 325 mesh, e submetendo-o a ensaios de cia-

netação nas mesmas condiçÕes anteriores, obtendo-se uma extração de 

ouro de 96,0% em 24h, com um consumo de cianeto de 3.616 g/t. 
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3.5. Testes de Cianetação Direta 

Foram realizados diversos testes de cianetação direta por tipo de 

minério e na amostra composta ABC,nas seguintes condiçÕes gerais: 

concentração de 50% de sÓlidos em peso; concentração de 0,08% de 

NaCN; pH de 10,5; adição de 10 g/t de acetato de chumbo. 

3.5.1. Cianetação por tipo de Minério 

Os testes por tipo de minério foram realizados com moagem a 70% < 

200 mesh, com uma duração de 24h. Os resultados obtidos podem ser 

vistos na Tabela 04. 

TABELA 04 - CIANETAÇÃO POR TIPO DE MINÉRIO 

TIPO % EXTRAÇÃO CONSUMO 
MINÉRIO OURO CIANETO(g/t) 

A 88,8 2.220 

B 93,4 1.260 

c 95,7 1.300 

ABC 93,0 1.550 

De modo geral, pode ser observada uma correlação da diminuição da 

extração de ouro com o aumento do teor de sulfeto da amostra. 

A extração de ouro por cianetação deverá variar em função do tipo 

de minério alimentado, mas apresentando um bom valor médio, da or-

dem de 93% . 

3.5.2. Granulometria de Moagem 

Foi estudado o efeito de diversas granulometrias de moagem sobre a 
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extração de ouro, sem e com diferentes tempos de pré-aeração. 

Na Figura 2 sao apresentados os valores médios 'de ｾｸｴｲ｡￣ｯ＠ de ouro 

para as granulometrias de moagem estudadas: 70% < 200 mesh; 80% < 

200 mesh; 90% < 200 mesh e 90% < 325 mesh. As aberturas de malha 

que deixam passar 80% do material são, respectivamente: 90 ｾｭ［＠ 74 

ｾｭ［＠ 55 ｾｭﾷ＠ e 30 ｾｭＮ＠

3.5.3. Pré-aeração 

Para uma mesma granulometria de moagem, a utilização da pré-aeração 

acelerou a extração de ouro no início da cianetação, mas nao alte

rou significativamente a sua extração final. 

O efeito do tempo de pré-aeração no consumo de cianeto pode ser vi2 

to na Figura 3. o consumo de cianeto cai acentuadamente com a práti 

ca da pré-aeração, tendendo a se estabilizar após um perÍodo de 12 

horas. 

A pré-aeração reduz a diferença de consumo de. cianeto para diversas 

granulometrias de moagem, o que possibilita trabalhar economicamen

te com granulometrias mais finas, para aumentar a extração de ouro. 

(Veja item 3.5.5.). 

3.5.4. Tempo de Cianetação 

Na Figura 4 pode ser vista a cinética de extração de ouro e o consg 

mo de cianeto em função do tempo. são apresentadas curvas sem pré -

aeração, e com l2h de pré-aeração, para a amostra composta moÍda a 
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80% < 200 mesh. 

A utilização de pré-aeração acelerou a extração de ouro no inÍcio 

da cianetação, mas não alterou a extração final, que estabilizou em 

93,5%, após 24 horas, em ambos os testes. 

O consumo de cianeto cai acentuadamente com a utilização de pre-ae

raçao. 

3.5.5. Definição dos Parâmetros de Processo 

O tempo de cianetação foi definido como o tempo necessário para a 

estabilização da curva de extração: 24 moras, distribuÍdas em 4 tan 

ques com 6 horas de retenção cada um. 

O tempo de pré-aetação foi definido em função do início da estabili 

zação da curva de consumo de cianeto, assim como a modulação e pa -

dronização com os tanques de cianetação. Dêsta maneira, foi seleciQ 

nado o tempo de 12 horas de pré-aeração, dividido em 2 tanques com 

6 horas de retenção cada um. 

Para a definição da granulometria de moagem foi feito um estudo de 

avaliação técnico-econômica preliminar, levantando-se o acréscimo 

de custos de operação e de capital (depreciação, taxas e juros), e 

o acréscimo de receita para cada tamanho de moagem utilizado. 
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Na Tabela 05 pode ser visto o resumo deste estudo. 

TABELA 05 - COTEJO TAMANHO DE MOAGEM E VARIAÇÃO NO LUCRO BRUTO 

ACRÉSCIMO EM US$/t 
TAMANHO 

DE SEM PRÉ-AERAÇÃO 12h PRÉ-AERAÇÃO 
MOAGEM CUSTO CUSTO 

PRODUÇÃO RECEITA SALDO PRODUÇÃO RECEITA SALDO 

70% < 200# 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80% < 200# 0,65 0,34 -0,31 j)' 38 0,40 +0,02 

90% < 200# 1,51 0,77 -0,74 0,98 0,92 -0,06 

90% < 325# 3,99 2 , 47 -1,52 

Deve-se ressaltar que o cotejo foi realizçdo s e mpre a partir da ｭｯｾ＠

gem a 70% < 200 mesh para cada condição de pré-aeração. 

' -Sem pre-a e raçao, o aumento de consumo de cianeto inviabiliza a uti-

lização de uma moagem mais fina do que 70% < 200 mesh. 

A utilização de 12 horas de pré-aeração, reduz o consumo de cianeio, 

possibilitando a utilização de moagem a 80% < 200 mesh, selecionada 

para uso industrial. 

3.6. Concentração Gravimétrica 

O estudo de concentração gravimétrica foi realizado com a amostra 

c omposta ABC moÍda a 70% < 200 mesh, com a finalidade de avaliação 

da distribuição de ouro em partículas com dimensÕes superiores a 

O,lmm, que necessitam de um tempo de cianetação maior do que 44 ho-

ras para completa dissolução. 

Inicialmente, foi feita uma concentração em mesa vibratória de labQ 
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ratório, tablado Wilfrey, obtendo-se o balanço de massa apresentado 

na Tabela 06. 

TABELA 06 - CONCENTRAÇÃO EM MESA VIBRATÓRIA DA AMOSTRA COMPOSTA 

ABC - BALANÇO DE MASSA 

PESO Au DISTRIBUIÇÃO 
PRODUTO 

(g/t) % Au (%) 
---

CONCENTRADO 5,0 98,3 65,8 

MÉDIO 38,6 3,0 15' 5 

REJEITO 56,4 2' 5 18,7 
--

ALIMENTAÇÃO 100,0 7' 5 100,0 

O concentrado de mesa foi submetido a super-bateamento, em cujo prQ 

duto foi realizada uma análise granulométrica de pintas de ouro ao 

microscópio, ｲ･ｾ･ｬ｡ｮ､ｯ＠ que aproximadamente 4 ,8% das unidades de ou

ro da alimentação encontram-se como partículas livres de ｴ｡ｾ｡ｮｨｯ＠ sg 

perior a 0,1 mm, razão pela qual é conveniente a inclusão, no flUXQ 

grama de processo, de um circuito auxiliar de concentração gravimé

trica, para remover as partículas grosseiras de ouro antes da cianQ 

tação. 

Através dos ensaios de super-bateamento, estimou-se que pelo menos 

15% das unidades de ouro da alimentação poderão ser recuperadas co

mo concentrado gravimétrico final para fundição, ou para lixiviação 

intensiva. 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

De um modo geral, a partir dos estudos realizados com o minério de 
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ouro de Fazenda Brasileiro, pode-se fazer as seguintes recomendª 

çoes e conclusÕes: 

O minério não apresenta problemas para a recuperaçao de ouro, po-

dendo ser benefiFiado por processos convencionais. Nenhuma das 

amostras estudadas apresentou refratariedade. Quase todo o ouro 

pode ser liberado ou exposto à cianetação através de moagem. 

- Os 3 tipos de minérios estudados apresentam comportamentos se

melhantes no processo, obviamente com pequenas variaçÕes na recu

peraçao de ouro. 

- O processo de cianetação direta apresentou vantagens técnicas e 

econômicas sobre o processo de flutuação com cianetação do conceg 

trado, possibilitando maior extração de ouro (93,5% contra 89,8%), 

maior simplicidade de operação, e acréscimo de receita superior 

ao acréscimo do custo de produção, sendo selecionado para uso in

dustrial. 

- O processo de cianetação direta deverá ser antecedido por um cir

cuito auxiliar de concentração gravimétrica, a ser instalado no 

fechamento do circuito de moagem, removendo partículas grosseiras 

de ouro tão logo estejam liberadas. 

Para o circuito auxiliar de concentração ｾｲ｡ｶｩｭ￩ｴｲｩ｣｡Ｌ＠ poderão 

ser adotadas as soluçÕes clássicas de jigues, das minas america

nas, ou de mesas planas, das minas sul-africanas. 

O concentrado gravimétrico de desbaste deverá ser tratado em me

sas vibratórias para produção de um concentrado final para ciane

tação intensiva, ou então para fundição direta. Para fins de pro

jeto foi considerada uma recuperação na gravimetria de 15% do ou

ro. 

- Foram selecionados os seguintes parâmetros de processo para a ciª 

netação direta: 
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moagem a 80% <200 mesh em circuito fechado com gravimetria; 

pré-aeração durante 12 horas, 50% em peso de sÓlidos na polpa, 

e pH de 10,5; 

cianetação durante 24 horas, com uma concentração inicial de 

0,08% de NaCN, 50% em peso de sÓlidos na polpa, e pH de 10,5; 

consumo previsto de 570 g/t de cianeto e até 1,8 kg/t de cal hi 

dratada; 

a extração média de ouro na cianetação deverá ser da ordem de 

93,5%, esperando-se variaçÕes de 88% a 96%, conforme o tipo de 

minério processado. 

Para a recuperação do ouro dissolvido foi s el e cion ad o o processo 

de carvão-em-polpa, com dessorção e eletrorecuperação. Esta deci-

são foi fundamentada nos menores custos de investimento e de ope

ração do proceoso de ｣｡ｲｾ￣ｯＭ･ｭＭｰｯｬｰ｡Ｎ＠
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