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Os estudos de caracterização tecnológica efetuados em 
de rejeito final de lixiviação da planta industrial da 
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amostras 
RPN (Rio 
forma de Paraca tu Mineração), tiveram por objetivo determinar a 

ocorrência do ouro remanescente , principalmente quanto aos seus 
aspectos de associação com a ganga presente. 
Por tratarem-se de produtos com granulação extremamente fina , o 
que d ificulta sobremaneira o emprego de técnicas tradicionais de 
caracterização tecnológica, houve a necessidade de se aliar va
ries tipos de separação ou concentração, de modo a propiciar a 
obtenção de produtos mineralogicamente puros ou quase, os quais 
refletissem através do seu conteúdo em ouro, a part i ção do mes
TO entre as várias espécies presentes e através dessas informa
ções obter parâmetros para melhorar a performance da instalação 
existente. 
Os resultados desses estudos sugerem que o ouro presente está 
associado ao material carbonoso, sulfetos e aos Óxidos/hidróxi
dos de f erro . 

TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF "MORRO DO OURO " 
TAILINGS 

The objective of this work was to determine the incident mode of 
the go ld contained in a leaching tail sample, ma inly with regard 
to its aspects of association with the present gangue. 
These studies were developped with samples of extreme ly fine 
size d is tribution , what implies in a great difficulty on execut
ing this kind of evaluation. 
Therefore, there was a need to employ ·several techniques of 
separation or concentration in l aboratory scale , for determ~ning 
not on l y the mineralogical composition, but also, and mainly,the 
partition of gold among the other mineral constituents . 
The results of these studies suggest that the gold is associated 
with coal- s raphite, sulfides and iron oxides-hidroxides. 
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gueira , 154, São Paulo- SP 

2Pauio Abib Engenharia S.A. 
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No-



190 

INTRODUÇÃO 

A mina d e ~!orro do Ouro está localizada nas proximidades da 

Cidade de Paracatu, MG. 

Morro do Ouro é urna elevação com encostas de pequena i ncli

naçao formada por filitos internperizados, contendo um único hor~ 

zonte de 1 a 2 rn de quartzitos. Não há praticamente cobertura es 

t é ril a ser r emov ida. 

Com o programa de pesquisa efetuado demonstrou-se uma reser

va medida de 124 milhÕes de toneladas,corn teor de ouro de 0,54glt 

e urna reserva indicada de 174 milhÕe s de t o neladas, com teo r de 

ouro de 0,48glt. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O e squema do procedimento experimental adotado está exposto 

na Figura 1. A amostra foi submetida a análise granulornétrica 

por peneiramento a úmido em peneiras com telas de 0,149; 0,074 e 

0,037 mm, respec tivamente 100, 200 e 400 ma lhas Tyler, sendo a 

fração p a ssante em 0,037 mm deslamada e m microciclone de labora

tório (d ~ 5 um p a ra o ouro) . 

A seguir, com as frações até 0,037 mm f o ram executados en

saios de separações minerais por líquidos densos, nas densidades 
3 I 3 I 3 -2,50glcrn ; 2,90g cm e 3,30g cm , obtendo-se por fraçao um produ 

3 3 -
to flutuado em 2,50glcrn , um produto flutuado em 2,90glcm , um 

3 3 
produto flutu a do em 3,30glcrn e um produto afundado em 3,30glcm. 

O objetivo básico das separações densimétricas foi separar a mi

n e ralogia presente, determinando-se o conte údo de ouro associado 

a cada produto, procurando~se obter os s e guintes produtos: 

Produto 

3 d < 2,50glcm 

3 2,50 < d < 2,90glcm 

Mine ralogia 

- material carbonoso com ouro asso 

c i ado 

- material carbonoso e silicatos, 

ambos com ouro associado. 
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3 
2,90 < d < 3,30g/cm 

3 d > 3,30g/cm 
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- silicatos leves liberados 

- material carbonoso e 

com ouro associado 

silicatos, 

- sulfetos liberados 

- óxidos/hidróxidos de ferro libe

rados 

- sulfetos e óxidos/hidróxidos de 

ferro com ouro associado 

Os produtos afundados obtidos foram submetidos a ensaios de 

separação eletromagnética em aparelho Frantz {utilizando média e 

alta densidades), gerando um produto magnético e um não magnétic~ 

Neste ensaio procurou-se separar a seguinte mineralogia: 

Produto 

magnético 

nao magnético 

Mineralogia 

- óxidos/hidróxidos de ferro libe

rados 

- óxidos/hidróxidos de ferro com 

algum ouro 

- algum sulfeto magnético contendo 

ou não ouro associado 

- sulfetos liberados 

- ouro misto ou livre, se existir. 

A fração - 0 ,037 mm deslamada ("underflow") foi submetida a 

ensaio de flotação com coleta estagiada, g erando um concentrado 

correspondente à 1~ coleta, um concentrado corres ponde nte à 2~ 
coleta e um rejeito final. 

Todos os produtos obtidos a partir da flotaç ã o do "underflow" 

foram submetidos a ensaios da separação densimétrica em líquidos 

densos, escaia de laboratório em 2,50g/cm
3

; 2,90g/cm
3 

e 3,30g/cm~ 
3 

sendo efetuada, com o produto afundado em 3,30g/cm concentrado 
a - -da l- coleta, separaçao eletromagnetica e~ aparelho Frantz,obte~ 

do-se um produto mag-r.ético e um não magnético. 
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A lama ("overflow" do microciclone) também foi s ubmetida a 

ensaio de flotação es ta giada , obtendo-se o concentrado da l~ co

l e ta, o da 2~ coleta e um r e jeito fina l ; os do is c o ncentrados f o 

ram igualmente submet i dos a ensaios de separação d ensimétrica. 

Todos os produtos obtidos foram analisados quínica e minera

logica mente (anális e s de Au por Absorç ão At6mica) . 

Paralelamente efe tua ram-se e nsaios de ci aneta ção em garrafa 

no concentrado da l~ coleta + 2~ c o leta do "underflow", no reje! 

to do "underflow" e em uma alíquota do "ove rflow". 

RE SULTADOS OBTIDOS 

Características Gerais - Tabela I e Tabela II 

A amos tra d e rej e ito é consti tuída por quartzo e minerais mi 

cáceos, com Óxidos/h idrÓxidos de ferro (hematita, magne tita e 

goe thita) e sul fe tos subordinados (pirita e tr aços de pirrotita), 

além de pequena quantidade de material carbonoso e ouro. Sua com 

posição qu i mi ca c stã exposta na Tabela I. 

TABELA I 

COMPOSIÇAO QU l MICA DO REJ EITO ( %) 

Sio2 
69,6 

Al 2o 3 
19,8 

Fe 2o 3 5 '4 6 

Mat. Vol5.til 4 '4 5 

Ca rbono Fixo 1,28 

52 - 0,33 

Au 3,02g/t 

A anális e gra nulométrica efetuada, indica tratar-se de um 

produto com granulometria fina, com 69 % em peso na forma de l a ma 

("overflow" do mic r ociclone), fração esta que contém a proximada-
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TABELA II 

DISTRIBUIÇÃO DE TEORES POR FAIXA GRANULOM~TRICA 

% PESO TEOR DISTRI BUIÇÃO 

FRAÇÃO Au Au 

RETIDO ACUMUL . (g/t) (%) 

+0,149 mn 2,60 2 , 60 12,67 10,95 
-0 , 149 +0,074 mm 5,05 7 , 65 li 197 20 , 04 
- 0,074 +0 , 037 mm 6,17 13 182 5 , 91 12,09 

"underflow" 1 7,46 31,28 6 , 68 38 , 67 

" overflow " 68,72 1 00 , 00 0 , 80 18,24 

Total Cale. 100,00 - - - 3 , 01 100,00 
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mente 18 % do ouro total da amostra; acima de 

contidos cerca de 43% do ouro tota l (Tabela II) 

0 ,0 37 ITtffi estão 

Observa-se que o s t eore s de ou r o decrescem progressivamente 

para os f i nos : até a fração +0, 074 mm situam-se na faixa de 

12g/t; abaixo de 0,074 mm até a fração - 0 ,0 37 mm deslamada 

("underflow" do microciclone) permanecem da ordem de 6g/t e na 

l ama cai para 0,80g/t . 

Separações Minerais na Fraç ão +n, o 37 ~m - Tabela III 

Os teore s mais elevados de ouro estão associados aos produ-
3 tos flutuado s na densidade d= 2,50g/cm e a o s produtos afunda-

dos na densida~e d= 3,30g/cm3 nao magnéticos. 

A em d = 2,50g/cm 3 produto leve teor s epara çao gerou um com 

médio d e ouro de 166g/t, o que significa cerca de 10% do ouro 

( 4 '2 % em r elação ao ouro total da amostra) Ao longo do interva 

lo granulométrico considerado o teor mais elevado o btido 

(408g/t) oco rre na fração +0,14 9 mm, com decréscimo acentuado 

em direç ã o aos finos. Es te produto apres e nt a 37 % de carbono fi

xo , na for ma d e carvão . 

3 O produto a fundado em d= 3,30g/cm nao magnéti co , apres e nt a 

teor mé~io de l9lg/t, o que significa cerca de 8% do ouro conti 

do (3 ,6 % em r elação ao ouro total da a mostr a) . Ao l on go do in

te rva lo granulométrico considerado os t eor es de ouro ma i s eleva 

dos ocorrem nas fraç ões extremas , atingindo valor máximo d e 

31Sg/t na f raç ã o +0,14 9 mm. Neste produto concentram- s e os 

sulfetos (arsenopirita e pirita) , aos qu a is o ouro parece e star 

associado . 

Fraç ã o - 0,037 mm Des lamada ( "Underflow") 

Os ensaios de flotaç ão efetuados, cujos resultados estão ex 

postos na Tabela I V indicam ser possível a obtenção de um con

centrado correspondente à l~ coleta, com teor de 56,Sg/t, o que 

significa 84% do ouro contido (cerca de 33% do ouro total d a 

amostra); um concentrado da 2~ coleta com teor de ouro de 2,4g~ 
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TABELA III 

DISTRI BUIÇÃO DE TEORE S NOS PRODUTOS DE SEPARAÇÃO MINERAL 

% PESO TEDR Distribuição (%) 

FRAÇÃO PRODUID Au Au 

mm Ensaio Amostra (g/t) Ensaio Amostra 

+0,149 d<2,50 o, 77 0,02 408 24,75 2,71 

2,50 <d<2,90 69,23 1,80 4,32 23,56 2,58 

2,90<d<3,30 l7 ,69 0,46 8,15 11,36 1,24 

d>3,30 .MAG 12,15 0, 32 38,00 36,37 3, 98 

d>3,30 NMAG 0,16 0,00416 315 3,97 0,43 

Total Cale. 100, 00 2, 60 12,70 100,00 10, 95 

-0,149+0,074 d<2,50 0,67 0,03 106 5,94 1,19 

2,50<d<2,90 51,92 2,62 1,26 5,47 1,10 

2,90<dd, 30 13,30 0,67 5,86 6,52 1,31 

d>3,30 MAG 33,64 1,70 27 ,30 76,80 15, 39 

d>3, 30 NMAG 0,17 0,02 134 "J, 27 1, 06 

Total Cale. 100,00 5,05 11, 96 100,00 20, 04 

-0, 074+0 ,037 d<2,50 0,37 0,02 43, 90 2,75 0, 33 

2,50<d<2,90 6l, "i 3 3, 80 0 , 16 1,67 0,20 

2,90<d<3,30 8,07 0,50 0,16 0,22 0,03 

d>J,JO MAG 29,46 1, 82 15, 60 77, 35 9,41 

d>3,30 NMAG 0,47 0,03 n o l7 ,51 2,12 

Total Cale":. 100, 00 6, 17 5, 90 100,00 12,09 

Total +0,037 d<2,50 0, 55 0, 08 166 9, 83 4, 23 

2,50<d<2,90 59,51 8,72 1, 42 9,00 3, 88 

2,90<d<3,30 11,79 1, 63 4, 76 5, 98 ~,58 

d>3,30 MAG 27,73 3,83 22 ,71 66,82 28, 78 

d>3,30 NMAG 0,41 0,06 191 8,37 3,61 

Total Cale. 100,00 13, 82 9, 39 100,00 43,08 
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TABELA I V 

RESULTA DOS DO ENSAIO DE FLOTAÇÃO NO "UNDERFLOW" 

% PESO TEDR DISTRIBUIÇÃO % 

FRAÇÃO PRODUTO Au Au 
Ensaio Arrostra {g/ t) Ensaio Arrostra 

"underf1ow" 1~ Co1eta 9,96 1,74 56;52 84,22 32,57 

2~ Co1eta 13,83 2,41 2,39 4,95 1,91 

RE JEITO 76,21 13,31 0,95 10, 83 4, 19 

Tot al Cal e. 100,00 17,46 6,68 100,00 38 , 67 

! ~ 

,: 
:.j: 
' 
li 
:: 
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(5% do ouro d a fração; 2% do ouro total da amostra) e um rejeito 

com teor de cerca de l g/t (correspondente a ll % do ouro da fração ; 

4% do ouro total d a amostra). 

As separaçoes minerais executadas no conce ntrado da l~ cole

t a (Tabela V) indicam s e r possível a obte nção de um produto a

fundado em 3,30g/cm3 não magné tico, com teor de ouro de 3500g/t , 

o que significa 68 % do ouro contido (22 % do ouro total da amos

tra). Este produto é essencialmente constituído p or sulfetos. O 

produto magnético correspondente apresenta um teor de ouro de 

54g/t, o que significa 30% do ouro contido ou c e rca d e lO % do ou 

ro total da amostra. Este produto é essencialmente constituído 

por óxidos/hidróxidos de ferro e secundariamente por pirrotita. 

Para o rejeito a separação densimétrica ge rou um produto a

fundado em d= 3,30g/cm3 com teor d e ouro de 5,5g/t, o que signi

fica 84% do ouro contido (3,5% do ouro total da amostra) 

O ensaio de cianetação efetuado nos concentrados das l~ + 2~ 
coletas, indicou que cerca de 79 % do ouro contido são passívei s 

d e lixiviação, o que corresponde a c e rca de 27% do ouro total da 

amostra. 

Para o·reje ito dessa flotaçã o , o ensaio de cianetação indi

ccm que aproximadamente 66 % do ouro a i contido é passível d.e li

iviaç ão, o que significa 2,8% em relação ao ouro total da a mos-

tra. 

Fração Lama ("Overflow") 

A flotação efetuada, cuj o s r esultados estão expostos na Tab~ 

la VI resultou em um concentrado da l~ coleta com teor de ouro 

Ja ordem de lg/t, o que significa 40 % do ouro do produto (7% em 

r e lação ao ouro total da amostra) ; o conce ntra do da 2e coleta r e 

cupera cerca de l% do ouro total da amostra e o rejeito 

um teor r es idual de ouro de 0,6g/ t, o que significa 53% do 

do produto (aproximadamente 10% do ouro total da amostral 

Os e nsaios de separaçao densimétrica e f e tuados para os 

mantém 

ouro 

con-
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TABELA V 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE SEPARAÇÃO MINERAL 

NOS PRODUTOS DE FLOTAÇÃO DO "UNDERFLOW " 
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% PESO TEOR DISTRIBUIÇÃO (%) 

PRODUID Au Au 

Ensaio Arrostra (g/t ) Ensaio Arrostra 

d<2 , 90 57 , 60 l ,'JO 0,42 0,43 0 , 14 

2,90<d<3, 30 9 , 50 o, 17 10 , 80 1,82 0,59 

d >3,30 MAG 31 , 81 0, 55 53 , 50 30,15 9, 82 

d>3,30 NMAG 1, 09 0,02 3500 67,60 22 , 02 

Total Cale. 100 , 00 1, 74 56 , 52 100,00 32, 57 

d<2, 90 69, 03 1 ,67 0 ,11 3, 18 0, 06 

2 ,90<d <3,30 13,30 0 , 32 3 ,02 16,83 0 , 32 

d >3 , 30 17, 67 0,43 10,80 79 , 98 1 ,53 

Total Cal e. 100,00 2 , 41 2 , 39 100,00 1, 91 

<.1 <2,90 75,09 9 , 99 0 , 08 6,33 0,27 

2 , 90<d <3, 30 10,"2 1, 39 0,86 9,44 0,40 

d>3, 30 14,49 1, 93 5 , 52 84,24 3,53 

Total cale. 100,00 13 , 31 0 , 95 100 ,00 4,19 

d<2,90 72,51 12,66 0, 11 1 ,20 0 , 47 

2,90<d<3 , 30 10, 73 1, 87 2 ,11 3,39 1 ,31 

d >3,30 16 ,76 2,93 38,00 95,41 36,90 

Tot a l Cal e. 100,00 17 ,46 6 , 67 100 , 00 38 , 67 
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TABELA VI 

RESU LTADOS DO ENSAIO DE FLOTAÇÃO NO "OVERFLOW " 

% PESO TEOR DISTRillUiçliD % 

FRAÇÃO PRODUTO Au Au 
Ensaio 1\mostra (g/t) Ensaio l\mostra 

"overflow" l~ Co l et a 2n , 59 18,27 1,21 40 , 15 7 , 32 

2~ Coleta 7,59 5 , 22 O, 77 7,29 1,33 

REJEITO 65,82 45,23 0,64 52, 56 9, 59 

Total Cale. 100,00 68 ,72 0 , 80 100,00 18,24 

• 
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centrados da l~ ~da 2~ coletas (Tabela VIl ) ,indicam para a l~ 

coleta que 80% do ouro ai contido permanecem associados ao pro 

duto leve (d < 2,90g/cm3 ), o que significa ce rca de 6% do ouro 

total da amostra; o produto afundado em d= 3,30g/cm3 atinge um 

teor de ouro de l8g/t , mas r ecupera apenas 0,35% do ouro total 

da amostra. 

O e nsai o de cianetação efe tuado indica que 72 % do ouro (13 % 

do ouro tot al da amostra) é passível de ser lixiviado. 

Todos os resultados obtidos ao longo dos estudos efetuados 

estão resumidos na Figura 2. 

CONCLUSÕES 

A conjugação dos ensaios de separaçoes minerais e dos testes 

de cianetação efetuados na amostra de rej e ito de hidrometalurgia, 

originado n o processo desenvolvido pela RPM, sugere m que o ouro 

contido (~ 3g/t) encontra- se associado ao material carbonoso,aos 

sulfetos e aos óxidos/hidróxidos de ferro presentes,estimando-se 

as seguintes part.ições em relação ao ouro total contido: 

material carbonoso 

sul fetos 

óxidos/hidróxidos de ferro 

partição Au ( %) 

25 

28 

47 

Com base nos resultado s ob tidos a partir dos estudos de ca~ 

racterização tecnológica efetuados nesse rejeito, a RPM optou 

por executar testes em escala piloto, os quais resultaram em mu

danças na etapa de flotação e na implantação de etapa CIL, cons~ 

guindo-se assim minimizar o efeito do material carbonoso presen

te, resultando num aumento da recuperação global do processo. 
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TABELA VII 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE SEPARAÇÃO MINERAL 

NOS PRODUTOS DE FLOTAÇÃO DO "OVERFLOW" 

% PESO TEOR DISTRIBUIÇÃO % 

PRODUTO Au Au 

Ensaio Arrostra (g/t) Ensaio Arrostra 

d<2 , 90 70,02 12,79 1,38 79,98 5,86 

2,90<d<3,30 29,66 5,42 0,62 15,22 1 , 11 

d>3 , 30 0 , 32 0,06 18 4,79 0 , 35 

Total Cale. 100,00 18,27 1,21 100 , 00 7, 32 

d<2,90 60,69 3,17 0,29 22 , 72 0, 30 

2 , 90<d<3, 30 37,29 1,95 1,~2 58,73 0,78 

d>3, 30 2 , 01 0,10 7,15 18 , 55 0,25 

Total Cale . 99,99 5,22 o, 77 100,00 1,33 

d<2,90 67,95 15,96 1,16 71, 18 6,16 

2,90<d<.3,30 31,36 7,36 0,78 21,91 1,90 

d>3,30 0,70 0 , 16 11 6,91 0 , 60 

Total Cale . 100,00 23,49 1,11 100,00 8,65 
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FIGURA 2 
RESULTADOS DAS SEPARACOES MINERAIS 
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