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RESUMO 
 
Sabe-se que a caracterização de minérios é uma etapa fundamental para o 
aproveitamento de um recurso mineral, pois fornece os subsídios mineralógicos e 
texturais necessários para um maior aproveitamento da rota de processo. Pelo fato 
das usinas de beneficiamento mineral gerarem rejeitos, estes que tem como destino 
uma “barragem de rejeitos”, e parte deste material originado a partir do processo 
industrial, agrega, por menor que seja, algum valor econômico. O presente trabalho 
objetivou realizar uma caracterização tecnológica do rejeito fino de ouro da Mina do 
Mamão, fornecido pela empresa Reinarda Mineração Ltda (RML), localizada na 
região sul do Pará, para avaliar a possibilidade de reaproveitamento deste rejeito de 
ouro utilizando-se uma técnica de concentração viável. Através dos resultados, 
verificou-se que o rejeito apresenta características granulométrica, química e 
mineralógica de ser reaproveitado por flotação. 
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ABSTRACT 
 
It is known that the characterization of minerals is a key step for the exploitation of a 
mineral resource because it provides the mineralogical and textural subsidies 
necessary to further exploit the process route. Because of mineral processing plants 
generate waste, they have that as your destination a "tailings dam", and part of this 
originated material from the manufacturing process, adds, however small, some 
economic value. This study aimed to perform a technological characterization of thin 
gold reject the Papaya Mine", supplied by the company "Reinarda Mining Ltda" 
(RML), located in the southern region of Pará, to assess the possibility of reusing this 
waste of gold using a technique viable concentration. From the results, it was found 
that the waste has granulometric characteristics, chemical and mineralogical be 
reused by flotation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A caracterização tecnológica de minérios é uma etapa de extrema importância para 
o aproveitamento de algum recurso mineral de forma otimizada, pois fornece 
informações mineralógicas e texturais necessárias para o correto planejamento da 
rota de processamento, ou ainda, permite visualizar, com clareza, etapas do 
processo cuja correção melhora o seu rendimento (LUZ, A.B; LINS, F. F, 2002). 
 
Além de determinar e quantificar todo o conjunto mineralógico, definir quais são os 
minerais de interesse e os de ganga de um minério, verificam-se as texturas das 
rochas, definindo o tamanho de partícula necessário para liberação do mineral de 
interesse do seu rejeito (ganga), além de se definir diversas propriedades físicas e 
químicas destes minerais que poderão ser úteis para sua separação. 
 
A maneira de se caracterizar corretamente uma amostra de minério, varia muito com 
a mineralogia e demais propriedades inerentes ao minério. De maneira geral, a 
caracterização da amostra é executada em alguns estágios, com total 
interdependência entre si (CERVEIRA, A. M, 1948). 
 
Neste contexto, o presente trabalho vem propor a caracterização tecnológica de um 
rejeito fino gerado do beneficiamento de ouro na Reinarda Mineração (RML) no 
estado do Pará, localizada entre os municípios de Rio Maria e Floresta do Araguaia. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostragem 
 
A amostra estudada foi proveniente da bacia de rejeito da Reinarda Mineração Ltda 
(RML) e é constituída de um rejeito fino de ouro. A amostragem foi realizada 
manualmente com uma haste de ferro na qual, em uma das pontas, havia um 
recipiente para a coleta. Foram realizadas 10 coletas, em pontos diferentes da bacia 
de rejeito, totalizando 67 kg de material que, após o processo de filtragem a vácuo e 
secagem a 30°C em estufa, reduziu-se a 60 kg de material seco. 
 
A homogeneização da amostra se deu repetindo 20 vezes o movimento de levantar 
os quatro vértices da lona, de forma que o material da base da pilha fosse 
sobreposto no topo da pilha a cada movimento. Ao término do procedimento 
realizou-se o quarteamento (figura 01) da pilha cônica. Para uma melhor análise do 
material, as amostras quarteadas foram dividas em sessões 1, 2, 3 e 4. Dando 
continuidade ao procedimento, as amostras de sessões 2 e 4 foram agrupadas em 
um recipiente, totalizando um peso de 7.400g. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Etapas do processo de homogeneização do material. 
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2.2. Densidade relativa do rejeito 
 
A densidade da amostra foi obtida a partir do método do picnômetro. Primeiramente 
foi pesado o picnômetro vazio, limpo e seco, correspondendo ao peso A1. Foi 
adicionado 22,5 g da amostra de rejeito de ouro ao picnômetro vazio e novamente 
pesado, obtendo o peso A2. Em seguida foi adicionado água no picnômetro 
juntamente com a amostra de ouro, até transbordar, obtendo o valor de peso A3. O 
A4 foi obtido com o picnômetro cheio apenas com água destilada. 

 

𝑑𝑠 =
(𝐴2)−(𝐴1)

(𝐴4+𝐴2)−(𝐴1+𝐴3)
                                                                                (1)                                                                                                   

 
2.3. Análise granulométrica por peneiramento 
 
A análise granulométrica do material utilizado (rejeito de ouro) foi feita por 
peneiramento a seco, em triplicata, utilizando peneiras da série Tyler com valores 
correspondentes a 80#, 100#, 150#, 200#, 325# e 400#. O tempo de peneiramento 
foi de 10 minutos e a massa utilizada no ensaio foi de aproximadamente 340 g. 
 
2.4. Caracterização mineralógica e química 
 
A análise mineralógica foi realizada em difratômetro de raios-X marca Rigaku 

Miniflex II, operando a 30kV/15 mA, usando tubo de Cobre, radiação Cu K e 
monocromador de grafite pirolítico. O tempo de contagem para as medidas foram de 

2 segundos com passo angular de 0,02° (2) e a varredura foi feita até 120º. A 
identificação das fases cristalinas foi feita por comparação do difratograma da 
amostra com o banco de dados. 
 
Para a determinação do teor de ouro no rejeito foi usado Espectrofotômetro de 
Absorção Atômica SOLAAR Série S & VP 100. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Densidade relativa do rejeito 
 
A densidade relativa do rejeito de ouro utilizado para os testes foi determinada pelo 
método do picnômetro e o valor encontrado foi de 2,7 g/cm3.  
 
3.2 Distribuição granulométrica  
 
O resultado da análise granulométrica por peneiramento da amostra de rejeito de 
ouro, está mostrada na tabela 1. 
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Tabela 1. Distribuição granulométrica da amostra de rejeito. 

Abertura 
µm 

Peneira 
(MESH) 

Massa 
Retida 

(g) 

% Retida 
Simples 

% Retida 
Acumulada 

% Passante 
Acumulada 

177 80# 7,0 2,04 2,04 97,95 

148 100# 2,7 0,79 2,83 97,16 

105 150# 17,4 5,08 7,92 92,08 

74 200# 26,1 7,63 15,55 84,45 

44 325# 10,8 3,16 18,70 81,30 

37 400# 69,7 20,37 39,07 60,93 

FUNDO ---- 208,5 60,93 100,00 0,00 

TOTAL ---- 342,2 ---- ---- ---- 

 

 
Gráfico 1. Distribuição granulométrica da amostra de rejeito. 

 
A tabela 1 evidencia que o material apresenta uma considerável quantidade de finos. 
Uma quantidade excessiva de finos pode influenciar no processo de flotação, 
podendo recobrir a superfície das partículas minerais maiores (slime coating) 
causando assim a impossibilidade da atuação do reagente coletor (LUZ, J. A. M., 
CARVALHO, S.C, 2004) Os finos podem ainda ser carreados com o fluxo 
hidrodinâmico (arraste hidrodinâmico ou arraste mecânico), causando uma 
diminuição do teor concentrado, no caso de flotação direta. 
 
3.3. Caracterização mineralógica e química 
 
O resultado da caracterização mineralógica por difração de raios-X mostrou que a 
fase dominante é a pirita (FeS2), com quantidade significativa de ilmenita (FeTiO3) e 
acessórios de calcopirita (CuFeS2) e pirrotita (FeS). 
 
O teor de ouro no rejeito, determinado por Espectrofotômetro de Absorção Atômica, 
foi de 0,6 ppm. 
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4. CONCLUSÕES 
 

 A partir da realização do experimento proposto pelo trabalho foi possível 
verificar a importância da utilização da caracterização tecnológica de 
minérios, principalmente quando se trata da sua aplicação na indústria da 
mineração e metalúrgica; 
 

 Portanto, tais “diagnósticos” devem ser efetuados no sentido de se obter o 
maior número possível de informações que deem os subsídios necessários 
para se propor uma rota de processamento mais adequada para o rejeito de 
ouro em questão, composto, predominantemente, por pirita, planejando-se 
uma suposta reutilização do material por flotação direta, usando reagentes 
tradicionalmente usados em flotação de sulfetos. 
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