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O Projeto Morro do Ouro começou a operar em 1987 e trata um dos minérios de mais baixo teor de ouro no
mundo. O minério é submetido aos processos de britagem, moagem, tlotação, separação gravimétrica,
cianetação, adsorção, dessorção, elctrodcposição, fundição e moldagem em barras para posterior refino. Tem
sido observado um aumento da incidência de arsenopirita no minério, que não tem sido acompanhado por
aumento de recuperação desta na tlotação em escala industrial. Como mineralogicamente a ocorrência de ouro
está associada à arscnopirita, o aumento da recuperação deste mineral por concentração gravimétrica, conduziria
a um aumento da recuperação global de ouro. O objctivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos cm
escala piloto de testes de recuperação gravimétrica realizados em conjunto com testes piloto de moagem SAG.
Foram testadas várias configurações de circuito utilizando jigs (Denver dupla câmara 8" x 12" e Pan American
dupla câmara 42" x 42"). Os resultados indicaram um aumento de recuperação com a utilização da gravimctria,
em comparação com a utilização somente da tlotação e culminaram na recomendação da expansão da jigagem
industrial da RPM. O aumento de recuperação de ouro verificada foi de 4 a 8% para o minério B2 (unidade de
minério contendo 1 - 2(1(, de sul feto), utilizando a concentração gravimétrica incorporada ao circuito teste piloto.

Palavras-chave: arscnopirita; ouro; gravimetria; planta-piloto.

Área Temática: Tratamento de Minérios.
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INTRODUÇÃO

Foram realizados testes no minério do tipo calha usando-se I OOCJr de tratamento com _pgs para
completar o programa de estudo de moagem SAG, com base no relativo sucesso do uso elo sistema de
concentração por jigs operado na RPM desde 1999. O programa ele estudo ela jigagcm evolui estritamente como
um estudo subsidiário ao criterioso programa ele testes para a avaliação da moagem SAG c somente após o
programa SAG ter sido concluído, é que as condições ele moagem foram alteradas para permitir a avaliação elo
real potencial ele concentração gravimétrica usando jigs.
Atualmente o circuito de jigagem ela RPM, que opera desde 1999, é composto por 4 jigs trapczoiclais do
tipo Yuba em cada linha de moagem. Os jigs recebem o unclcrtlow ele um ciclone (ele um total usual de 8 cm
operação) tratando então, 15% da carga circulante elo circuito ele moagem. As condições operacionais típicas
atuais, baseadas no último balanço ele massa, mostraram uma taxa ele alimentação ele 596 t/h e uma carga
circulante (underflow) ele 1306 t/h, em cada linha de moagem. O unclertlow ele cada ciclone, correspondente a
2

163 t/h, é clivicliclo entre quatro jigs ele 3,5 m dando uma taxa nominal ele alimentação da jigagem ele 12 t/m 2/h.
Em função elas freqüentes necessidades ele manutenção mecânica, existe geralmente no dia um jig removido ela
2

operação e a taxa de alimentação sobe então, para 18 t/m /h, sem qualquer mudança visível na operação. De fato,
2

com dois jigs fora elo circuito e uma taxa nominal de alimentação ele 24 t/m /h os jigs continuam a operar ela
mesma maneira. O top sizc ele alimentação elo jig é de cerca ele 20 mm e o P 80 médio para o unclcrllow do ciclone
é ele 900 ).lm. Os requisitos operacionais ditam que o jig eleve produzir um concentrado adequado para alimentar
o CIL, com cerca ele 30 g/t ele ouro e com um mínimo ele 20

'!(,

minerais sulfetaclos. Não há atualmcntc

Ülciliclades de re-cleaning elo concentrado elo jig devido ao layout e considerações ele segurança. Os requisitos ele
qualidade do concentrado são rotineiramente atingidos usando uma amplitude do jig ele 19 mm, frcqüência de
180 pulsações por minuto, tela (crivo) com abertura ele 2,38 por 12 mm c leito ele profundidade de 25 mm com
3

2

granalha de aço ele 4,5 mm. A taxa ele fluxo ele água é mantida em cerca ele 6 m /m /h e isto conduz o percentual
de sólidos ela alimentação de cerca de 65% a um valor ele densidade na descarga de cerca de

soe,;,,

ele sólidos.

Nestas condições operacionais ele alimentação tendo o unclertlow elo ciclone um P 80 de 0,9 mm, é normal a
recuperação de uns 600kg por hora ele concentrado por jig com teor médio de 30 g/t de ouro, 20'/c, ele enxoti·e e
10% ele arsênio. Isto representa cerca ele 30 a 35% elo ouro no ROM e até 20% ela arsenopirita. A etapa
subseqüente ele tlotação conduz a uma recuperação global ele até 80%, mas não traz muitos impactos na
arsenopirita. A estimativa prevista na RPM é que a operação gravimétrica aumenta a recuperação de ouro em
média cerca ele 7% comparada com a operação da flotação somente, mas isto obviamente varia com as
características elo minério e este efeito é mais pronunciado com o maior teor ele arsênio presente no minério tipo
calha.
A operação atual mostra movimentos pobres no leito elo jig devido à carga pesada de 25 mm ele
granalha mais cerca ele 50 mm ele cristais de arsenopirita grosseira situada acima desta, embora este leito garanta
um concentrado limpo. Recentemente está cm andamento uma cuidadosa experiência para reduzir
gradativamente a carga de granalha objctivanclo melhorar a recuperação. Mas até que seja possível a obtenção de
um concentrado limpo, esta hlsc elo experimento é considerada bastante arriscada.
A justificativa elo uso ela concentração gravimétrica cm conjunção com tlotação na planta é dupla. O
ouro livre pode ser prontamente recuperado por gravimetria na carga circulante ela moagem antes que seja
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lamin;tdo. finamente rcduziuo ou impregnado sobre os cristais de quartzo no circuito de moagem causando
problemas potenciais com subscqüentc !lotação. Antes que os jigs fossem instalados o teor uc ouro na carga
circulante era tipicamente !Sg/t c este valor foi imediatamente reduzido para o nível de 2 g/t Au com a
introdução dos jigs no circuito. Considcranuo que o minério do tipo calha foi identificado como a maior fonte de
minério na RPM. o aumento da incidência de arsenopirita no minério calha não tem sido acompanhado por
qualquer aumento na recuperação uc arscnopirita na tlotação cm escala industrial , com média típica de 25'k de
recuperação. Baseando-se no trabalho de mineralogia para identificar os vínculos entre a ocorrência de ouro c a
presen ça de arscnopirita nestes minérios, o aumento de recuperação de arscnopirita por concentração
gravimétrica deve ajudar ú recupcraçJo global de ouro. Uma vez que o programa de testes de moagem SAG foi
realizado ele representou uma boa oportunidade para possibilitar a demonstração quantitativa de que a
recuperação global de ouro esperada para o circuito gravimctria I tlotação é maior quando comparada ao circuito
operando somente com a ilotação, para uma variedade de blcndagens de minérios e tamanhos de moagem.

OBJETIVOS

O objctivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos em escala piloto de testes de recuperação
gravimétrica realizados em conjunto com testes piloto de moagem SAG. Foram testadas várias configurações de
circuito utilizando jigs e concentradores centrífugos.

DESENVOLVIMENTO

Como uma primeira etapa um jig Denver de dupla câmara de 8 x 12 polegadas foi conseguido através
de empréstimo do CETEM c inserido diretamcntc no circuito de moagem SAG piloto. Este jig não estava em
boas condições mecânicas, tendo que ser operado em freqüência fixa de 180 pulsações por minuto e com
amplitude de 12 mm. Para comparação, foi também utilizado um concentrador centrífugo knelson batch de 6
pol egadas que foi alugado.
O circuito de moagem SAG piloto foi operado de modo a produzir um tluxo tran sfer line com P80 de
250 J.!m e com um undertlow do trommcl de no mínimo 6 mm . Qualquer um destes fluxo poderia ser tratado por
métodos gravimétricos. O underflow do trommcl inicialmente alimentou o jig, embora o knelson normalmente
necessite de um pré-pcneiramcnto em 2 mm para uma operação sem problemas. Aspectos como as altas taxas de
fluxo da RPM e a presença de rcjcitos de bolas de aço na polpa tornam o uso do knelson pouco atrativo.
Contudo, o fluxo transfcr linc, tendo sido peneirado em 2 mm, poderia ser tratado por knelson, jigs ou até
mesmo, classificadores espirais. O ouro e a arsenopirita podem ser considerados como retornando à carga
circulante (underflow do trommcl) vürias vezes antes de saírem em tamanho reduzido no fluxo transfer line.
Considerando que o corte no circuito industrial será feito através de ciclones no lugar das peneiras que foram
usadas no circuito piloto, isto concentrará os minerais valiosos mais pesados na carga circulante. O trabalho
inicial foi realizado conforme etapas seguintes:

]ig na Descarga do Moinho SAG: O jig Denver de dupla câmara 8"x 12" tratou 100% do undersize do
trommel da descarga do moinho SAG com densidade de cerca de 50% de sólidos na polpa. Com uma média de
2

100(Jr, da carga circulante a tonelagem da alimentação para o jig foi cerca de 60 t/m /h . Embora este parâmetro
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tenha sido muito muior do que u prática atual de moagem, foram observadas recuperaçücs de ouro ele cerca de

35'ih c teores no concentrado ele 30 g/t Au, apesar destas concliçücs supostamente adversas. O 1\0 da descarga elo
SAG foi tipicamente cerca ele 1300 1-1m que fói de fato maior do que 900 1-1111 registrado na operação da planta
principal.

fig no Fluxo de Tram:ferência: Tratando o Jluxo ele transferência por re-ciclonagem para cortar o fluxo
volumétrico, tem-se 55% recuperação de ouro e um teor ele ouro ele 6 g/t. Sem carga circulante ou finos naturais
na alimentação elo jig, a taxa de alimentação baixou para níveis de 15 t/m 2/h .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Jig na Descarga do SAG: Apesar de aparentemente as taxas de fluxo terem sido altas, as recuperaçües
utilizando-se o jig na descarga do moinho SAG, foram obtidas e registradas na Tabela 01:

Tabela 01- Dados de recuperação para teste utilizando jig na descarga do SAG.
Data
12/04
23/04
26/04
Ol/05
07/05
09/05

Wt (%)
0,297
4,2 99
0,667
0.393
0,390
0,374

Medidas do Concentrado
Au (g/t)
As (ppm)
63 ,50
364750
17,47
85000
25,26
340975
35,87
238275
13.43
232725
36,20
228550

Recupcraçoes
Au ('if.)
As(%)
37,8
3LO
55,2
64.2
64,9
33,7
26,7
28.2
10,5
25.9
27.1
24.4

Capacidade
t/m 2/h
53.17
68.16
7L07
38.15
67,46
26.84

A alta recuperação mássica do dia 23/04 é considerada como correspondente a uma opera ção incorrera
do jig durante o período de amostragem do teste de 4 horas. Fora disso, os resultados são surpreendentemente
coerentes, dando recuperações mássicas muito aceitáveis de 0,4'1(,, teores de ouro de 30 g/t. concentrados
sulfetados limpos com 25% de As e recuperações ele cerca de 25% para ambos os metais. De fato um
concentrado de baixo teor, com um correspondente nível de recuperação alta, deve ser mais aceitável. A
característica excepcional, em comparação com o desempenho aceito da planta, foi a capacidade ele tonelagem
extremamente alta registrada, com os efeitos não aparentemente negativos nos teores ou recuperação. O Pxo para
a alimentação do jig foi de 1390 f..tm que de fato foi maior do que o P80 do undertlow do ciclone da planta que
tem um valor médio de 900 1-1m somente. Com base nestes testes preliminares. a taxa ele alimentação do jig de
2

60t/m /h parece ser perfeitamente compatível com os níveis de recuperação tanto de ouro quanto de arsênio para
o tamanho alimentado.

Jig no Fluxo de Transferência: O produto SAG foi ciclonado c o unclcrtlow alimentado no jig com um
baixo nível de granalha sobre a tela. Considerando que todo material tenha sido peneirado cm l mm. provou -se
ser mais difícil produzir um leito de qualidade para prevenir a produção excessiva de concentrado. O

P~ 0

da

alimentação do jig foi de 285 1-1m com este material e isto deve ser aproximadamente o tamanho de transferência
no Projeto Expansão. A idéia foi produzir um concentrado de baixo teor para maximizar a recuperação c então
usar um estágio de cleaning para aumentar o teor de concentrado. Os resultados obtidos são apresentados na
Tabela 02.
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Tabela 02 - Dados de

recuper ~l<;ão

D~~~~~

--

Wt('k)
4.7J
4 .72
4. :n
ô. 79

12/06
21/05
2S/05
04/0ô

para teste utilizando jig no fluxo de tran sferência.

Medidas do Concentrado
Au (gll)
As (ppm)
5.S2
lí\614
5.R2
54510
I 1.14
34187
4.21
!MM

Rccupcra<;õcs
As ('Jr)
Au ('Ir)
55.1
25.2
54.9
24.4
%.3
42.3
47,3
54.0

Capacidade
t/m 2/ h
15.47
12.05
I .'i .I (J
14.14

Como na primeira scc<;ão a rccupcra~·ão é estimada contra um teor de cabeçt de 0.50 g/t Au. o resultado
de 28/05 é obviamente anómalo cm termos de ouro. A capacidade que figura cm torno de 15 t/m 2/h está próxima
do estabelecido para a pr:ttica de moagem da RPM, mas foi determinada pela quantidade de alimcnta<;ão
disponível para o jig e pode ser tomada como um limite absoluto. O nível de recupera<;ão de ouro de 55'k é
aproximadamente o dobro do nível da planta, talvez por causa do grau de liberação no tamanho fino da
ai i mcnta<;ão. Embora a rccupcra<;ão de ouro seja boa para esta faixa de tamanho, os resultados dos testes
realizados não tiveram sucesso notável. Por exemplo, a rcconccntra<;ão gravimétrica usando um segundo estágio
de jigagcm para o concentrado do jig de 04/06 deu um concentrado de 25,54 g/t Au c uma recuperação de
ô5.2'k, desta

m~meira

uma recupera<;ão líquida do CIL de 35,2%, similar para o concentrado do jig tratando a

descarga do SAG. Em cada caso. os testes de llotação do rejeito para cleaning up do concentrado do jig tem
identificado uma

fra<;~lO

difícil de flotar. rica cm arsenopirita, que pode ser a maior fonte de perda de ouro no

rcjcito ]XIra nossa opera<;ão se não rccuperada por gravimctria com sucesso. A cianet3ção do concentrado do jig
1úo é um problema. proporcionado pela capacidade de remoagern disponível de 9or;, passante em 325 mcsh.

Um .ii!! industrial Pan- Amcrican foi então obtido do CETEC c o suporte da tela foi dividido para formar
uma conliguraÇto dupla no jig rom dois compartimentos de 12" x 42" para ser usado para concentrar a descarga
de moagem SAG. como foi feito previamente pelo jig menor duplo de 8" x 12". Enquanto estes testes eram
realizados. um moinho de bolas de J x J pés fui instalado c usando um divisor, uma quantidade accitúvel do
produto SAG foi alimentada no moinho de bolas do circuito piloto remoendo o material até um tamanho final
accit~ívcl

para alimentar a

llota~· ão

(1\ 0=75 ). Hn). O Jig Denvcr do CETEM foi então in stalado na descarga do

moinho. O circuito foi fechado com um ciclone de (J"c o overflow do ciclone alimentou a flotação. Uma célula
de llotação de 4 bancadas foi instalada com cerca de 7 minutos de cap<tcidadc real de 1lotação. Deste modo com
ou sem gravimctria cm conjunÇ1o com o teste llota<;ão o produto de rcmoagem pode ser levado a cabo para
quantificar o efeito da gravimctria na

rccupcr:1~·ão

global. A tonelagem aluai tratada pelo jig Denver foi limitada

pela capacidade de alimcnta~·~,o da bomba do ciclone do circuito. O circuito tina! teve as seguintes possibilidades
sendo qualquer uma delas reali zada de forma contínua.
- Jigagcm na descarga do moinho SAG.
- Jigagcm na descarga do moinho de bolas.
-

Flotaç ~t o

do produto final elo circuito.

- Hota<;ão de bancada adicional do rejeito final para certificar o valor "correto" do rejeito.
Na época cm que o circuito de moagem SAG havia sido suficientemente padronizado, as condições
operacionais podiam então ser previstas. Aptís várias tentativas as condi<;ües estabelecidas foram as seguintes:
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-

Alimenta~.;ão

bol~ts

carga de

do SAG cm cerca de 3,5 t/h em circuito fechado com uma peneira de I mm de abertura,

de 10'/r do volume do moinho, cerc:t de 100'/r de e<trga

circul~tnte

para o peneiramcnto incluindo

o oversize do trommel de (J mm. O produto undersize da peneira teve um 1\11 de 2SO
- Restrição do jig Pan-Amcrican para um compartimento simples de 0.3S m

~tm.
2

.

A tela de arame do jig foi

de 2.38 por 12 mm de abertura. A profundidade do leito foi de 38 mm com granalha de :H;o de 4.S mm c mais
aproximadamente _'i() mm de material sulfctado por cima. A freqüência do jig foi de 120 pulsações por minuto
1

2

com amplitude de 22 mm. A taxa de 1luxo de água foi fixada cm I O m /m /h que correspondeu a um valor
líquido de 1L/s.
-Taxa de alimentação do jig de 20 ton de sólidos por hora por metro quadrado de área do jig com polpa
de 60'X· de sólidos alimentando o jig c cerca de SO'Ir.· de sólidos na descarga. Isto deu uma produção de
concentrado de 50 kg/h ou 1,5% da alimentação fresca. O teor médio do concentrado foi de 12 g/t Au dando uma
recuperação gravimétrica de 40% de concentrado do jig.
-O produto do circuito SAG foi ciclonado em circuito fechado com moinho de bolas de 30" por 36" e a
descarga do moinho de bolas inicialmente alimentou o jig duplo Denver, com área da tela de 0.128 rn

2

.

Uma tela

com I mm de abertura foi utilizada com um leito de profundidade de 25 mm de granalhas de aço de 4,S mm e
cerca de 20 mm de material sulfetado grosseiro.O Fluxo de entrada de água foi de O,S L!s para cerca de
3

2

14rn /rn /h.
2

- A taxa média de alimentação do jig foi cerca de 3,8 tlh de sólidos para 70'/r· sólidos ou 30 t/rn /h. A
taxa de produção de concentrado típico foi de 3S kg/h para estas condições, dando urna

recupera~·ão

de ouro de

45',1,. a partir do ROM.
Não foi possível operar ambos os jigs ao mesmo tempo, devido às restrições de água. Então os testes
compara ti vos no circuito de tlotação foram realizados com e sem um dos jigs operando.
A Tabela 03 apresenta os resultados obtidos com o jig Pan-Amcrican na descarga do moinho SAG. Os
testes C-21, C-33 c C-34 foram realizados utilizando somente o minério tipo calha, o teste C-36 com minério não
sul fetado B I, que não tem arsenopiri ta e ou outros testes realizados com blcndagcns destes minérios na
proporção ele 50/50. O teor da amostra cabeça foi de 0.5 g/t Au para ambos os minérios. enquanto o teor ele
arsênio foi de 3500 ppm para o minério elo tipo calha c ele 2000 ppm para o oxidado B l.

Tabela 03- Dados de recuperação para teste utilizando jig Pan-Amcrican na descarga do SAG.
Teste
C-21
C-24
C-32
C-33
C-34

C-3ü

Wt (%)
2,035
2.CU8
1.003
1.280
1.67(J
1,131

Medidas elo Concentrado
Au (g/t)
As (ppm)
(J,70
9,6(1
S7984
8.57
140154
(J,44
71059
12.66
115S74
4,56
7004

Recuperações
Au (<J,)
As ('X)
27.3
39,4
39,4
46.7
17.2
1(J,_'i
2ü.O
42.4
S5.4
10.3
- ___ '±·Q__ _
- - --------

Capacidade
2
t/m /h
17.10
12.84
18.S7
22.93
14.81
30.78

Os dados ele recuperação para os testes utilizando o jig. Dcnver na descarga do moinho de bolas são
apresentados na Tabela 04. O teste C-30 foi realizado com 100'/r· do minério calha. o teste C-37 com minério Bl
não sulfctaclo que não tem arsenopirita c o teste C-29 com blcnclagcm destes minérios na proporção ele SO/SO. :\
tonelagem alimentada no jig foi determinada pela capacidade de alimentaÇto da bomba do ciclone c pelo grau de
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a st:r produzido no moinho de bolas. O jig operou facilment<.: a .10t/m 2íh. dando recuperaç{ies de ouro

illll:l_:2l'll1

com umct:ntr:1dos l1mpos. uma tonelagem máxima para o j1g pode ser significantemente maior do que este nível.
Tabela O.t- Dados de recuper:H,)o para teste utiliL:mdojig Denvcr na descarga do moinho de bolas.
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Te,te
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(

L
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l

-'----'_}_i:')_____j_____ lü.5_:~l___!_~(J(l)_J_lI
1.501
l__ 4.1\9
I S44S
i

C-30
C-37

-

-~-~

--"'_11:'_dl_ll~~~!!_l_~~lncentJ~~l ________ ~
RecupelaÇ(Jes ~ C<ipac~dade
Wt ( ',;)
,\u ()l/1)1 As (ppm)
~ Au ('Ir)
As ('/r)
i t/ndh
0. 1)03
I
~).3t\
I
Y'í7J!)5
i
+5.S
9~.2
30.45

1 ______

I

44.5
I4.7

71,7
6.3

--+-TI

--~0.~~
I7,í:\(J

Comparaçiics do Rejeito Final de Flotaçiio: Com base nos resultados médios de análise das

amostra~

de rejeito final da pL!nta piloto e no teor médio krigado da amostra cabeça de 0.5 g/t Au a comparação seguinte
foi realizada. Em todos os casos o valor médio do rejeito final foi menor quando a concentração gravimétrica foi
utilizada no circuito. O ganho de recuperação médio a partir dos nove testes comparativos, apresentados na
Tabela 05. fili de 5.75'/r. Cada ponto percentual de ganho na recuperação valerá$ I milhão por ano no cenário
da expansão.

Tabela 05- Dados dos teores de ouro para os rejeitos de flotaçfto em testes com e sem utilização de jig.
~1cro do Teste

Gravimctria (Jig)

Au com Jig (g/t)

Au sem Jig (g/t)

Ganho Recuper. (%)

I T4 I 00'/r

Pan- Amcrican

0.092

0,118

5.20

I

C-24 T4 50'/r

Pan- Amcrican

O. IOI

O.I40

7,80

I

C-28 T4 )0'/r

Dcnvcr

0.090

O,I17

5.40

C-30 T4 100'/i

Dcnvcr

o.oso

O.I18

7.ü0

l'an- American

0.071

0.1I7

9.20

l'an- Amcrican

0.077

CUl83

1.20

l'an- Amcrican

0.042

0,083

8.20

Denvcr

0.073

0,094

4.20

l'an- American

0.079

0.094

3.00

I

I

C-~

l
I

I
I
I

C-32 T4 50'/r

f-----

I

C-33 T4 100'/r

h·-34 T4 IOO'/r

C-37 T4 0'/r
C-.~5

T4 0'/r

-~-

--

Durante a operaç:1o da llutação piloto Iili observado que somente

~

células de tlotação estavam

operando Jcvido it csc1ssez de capaudadc de aera1;ão. então a possibilidaJe dos valores de rcjeitos serem
necessariamente altos devido ao menor tempo de residência c capacidade de tlotação insulicicnte foi
considerada.

Ent~lo

durante o pníodo de amostragem padrão de 2 horas um volume adicional de rejeito tina! foi

acumulado. A amostra líli rellotada sem reagentes aJicionais cm uma célula padrão de laboratório de 30 L por
um período de 3 minutos dando um rejeito final para análise que foi considerado como sendo a melhor
representação possível do circuito piloto. Os resultados obtidos
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s~lo

indicados na Tabela Oô.

Tabela Otl-

Dado~

dos teores de ouro para os rcjcitos de

llot~HJto

rcllot:tdos cm laboratlirio.

Gravimetria (.fig)

Au com .fig (g/t)

Au sem .fi g (g/t)

CJ:111ho Rccupc r. (r;,)

1

wor;,

Pan- American

0.078

0.07(1

(0.-l)

-1

C-24 T4 50'k

Pan - A mcrican

0.087

O. I I 'i

'i.(l()

C-28 T4 'iO'k

Dcnvc r

0.080

0.1 O'i

'i.OO

C-30 T4 IOWk

Dcnver

0,061

0.077

:uo

C-32 T4 50'/r

Pan- American

0,046

0.105

11.8

C-33 T4 100r/r,

Pan - American

0 ,044

0.076

(J.-lO

C-34 T4 100%

Pan- American

0,042

0.077

7.00

C-37 T4 O'lr·

Dcnvcr

0,058

0.07.1

3.00

C-35 T4 0%

Pan- American

0,058

0.073

3,00

Número do Teste

C-21 T4

I

I

O ganho médio registrado foi de 4,96%, um prog resso muito significante. Talvez a mais encorajadora
característica deste trabalho seja o fato de que o minério IOO'k calha. tipo 4 (T4) possa ser tratado dando valores
de rejeito da ordem de 0,06 g/t Au para um

P~ 0

de 90 ).lm se IOO'Ir· da jigagcm do fluxo da polpa for praticado.

Nas condições presentes ela planta um valor de rejeito de 0,15 g/t Au é normal para este tipo de minério c por
esta razão, uma grande área da mina não é utilizada para moagem no presente.

CONCLUSÕES

;\ aplicação da concentração gravimétrica no circuito da RPM para melhorar a rccupcra ç;:-to global
devido ao aumento da recuperação de arsenopirita é vista com sendo essencial. O uso de jigs de alta capacidade
sobre uma ampla faixa ele tamanho da alimentação tem sido particularmente efctivo. Para uma

alimcnt:t~<io

com

P~ 0 ele 1300 ).lm. operações bem sucedidas com taxas de (lO t/Jn ~/h têm sido demon stradas nas condiçl>cs da
pl:tnta piloto como sendo diferentes das condiçl>es ótimas. Pesquisas cm escala industrial est:lo sendo kitas para
substanciar estes resultados.
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