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RESUMO 
 
O processo de extração e beneficiamento do ouro, em síntese, trata-se da 
adequação granulométrica do minério às etapas hidrometalúrgicas e envolve, além 
da preparação, estágios de concentração que determinam diferença de densidade e 
de hidrofobicidade entre o ouro/minerais associados e a ganga. O minério extraído e 
beneficiado pela Kinross Brasil é composto por diversos sulfetos (combinação de 
enxofre com outro elemento químico ou radical), como arsenopirita (FeAsS), 
calcopirita (CuFeS2) e galena (PbS). O sulfeto de sódio (Na2S) é indicado como 
ativador de partículas sulfetadas como a pirita e arsenopirita evitando, assim, sua 
oxidação e com isso promovendo melhor adsorção dos coletores de sulfetos. Este 
reagente trouxe melhora na recuperação de enxofre total, garantindo atendimento à 
condicionante ambiental para disposição de rejeito sulfetados em barragens, além 
de ganhos de produção pela maior recuperação do ouro associado aos sulfetos.  
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ABSTRACT 
 
The process of extraction and processing of gold, in short, it is the particle size 
adequacy of ore to hydrometallurgical steps and involves, in addition to preparation, 
concentration stages that determine density difference and hydrophobicity between 
gold/minerals associated with it and gangue. The ore mined and processed by 
Kinross Brazil is composed of many sulfides (sulfur combination with another 
chemical element or moiety), like, arsenopyrite (FeAsS), chalcopyrite (CuFeS2) and 
galena (PbS). Sodium sulfide (Na2S) is indicated as an activator of sulfide particles 
such as pyrite and arsenopyrite, thus avoiding oxidation and thus promoting better 
adsorption of sulfides collectors. This reagent has brought improvement in total sulfur 
recovery, ensuring compliance with environmental condition for provision of sulphide 
tailings in dams, and production gains from higher gold recovery associated with 
sulphides. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A mina Morro do Ouro está localizada em Paracatu no noroeste do Estado de Minas 
Gerais a 230 km sudoeste de Brasília (Figura 1). A economia da cidade é baseada 
na mineração de ouro, calcário, chumbo e zinco, além da agricultura de soja, milho, 
feijão e frutas, pecuária com leite e carne. 
 

 
Figura 1. Mapa Localização da Mina Morro do Ouro. 

 
A extração de ouro na Mina Morro do Ouro iniciou-se em 1987 com o minério 
superficial oxidado. O aumento de produção e o aprofundamento da cava, a Usina 
passou por expansões visto que o Work Index aumentava e os teores no minério 
oxidado eram baixos. Em 1998 foi construída uma nova usina de beneficiamento 
para minérios com alto WI, como os sulfetados (Figura 2). 
 
A mineralização do ouro no depósito da Mina Morro do Ouro encontra-se finamente 
disseminada em um depósito sedimentar proterozóico superior. O ouro está 
distribuído em filitos alterados (oxidado) ou em filitos não alterados (sulfetado). Os 
sulfetos estão presentes em dois principais minerais: arsenopirita (FeAsS) e pirita 
(FeS2), na proporção 2:1. Além desses minerais são encontrasdos, pirrotita (Fe(1-

x)S), calcopirita (CuFeS2), esfalerita (ZnS) e galena (PbS). Estudos de 
caracterizações mineralógicas mostraram que 92% do ouro está livre enquanto 8% 
está associado por sulfetos (arsenopirita e pirita) e quartzo. 
 
O circuito de concentração na usina da Kinross é composto por células de flotação 
rougher e,cleaner. Os sistema de reagentes utilizados na flotação é composto pelos 
coletores AP3473 da Cytec® e PAX (Amil xantato de potássio) da Qixia Tongda®; 
pelo espumante metil isobutil carbinol (MIBC) da Rhodia® e sulfeto de sódio da Boya 
(Tianjin)® como ativador. Este último foi introduzido manualmente, em março de 
2013 e a partir de maio de 2014 está sendo dosado automaticamente. 
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Figura 2. Fluxograma Planta 2. 

 
A drenagem ácida de minas é um problema inerente a mineração e que é preciso 
monitoramento e ações de mitigação. Dois conceitos são importantes para 
determinação do potencial de neutralização da geração ácida (Net Acid Producing 
Potencial - NAPP). O primeiro trata-se do potencial máximo de acidez do minério 
(Maximum Potencial Acidity - MPA). O segundo é capacidade de neutralização do 
minério (Acid Neutralising Capacity - ANC). A Equação 1 descreve a relação entre as 
variáveis. 
 

𝑁𝐴𝑃𝑃 = 𝑀𝑃𝐴 – 𝐴𝑁𝐶, Kg H2SO4 /t                                       (1) 
 
Estudos internos realizados pelo consultor Dr. Stuart Miller da Environmental 
Geochemistry International (EGi) de Sidney, mostram que os minérios a serem 
lavrados e depositados na barragem em 2014 possuem em média uma ANC de 20 
Kg H2SO4/t minério conforme Figura 3. 
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Figura 3. Gráfico capacidade de neutralização do minério (ANC) versus Teor de Enxofre. 

 
A determinação estimada do MPA pode ser realizada pela análise estequiométrica 
e/ou Equações 2 e 3. 
 

FeS2 + 15/4O2 + 7/2H2O          Fe(OH)3 + 2H2SO4                            (2) 

 
Ou seja, 
 

MPA (Kg H2SO4 / t) = Teor de Enxofre (%) x 30,6                       (3) 
 
Através da relação ANC/MPA é possível determinar e mensurar um fator 
adimensional de segurança a fim de prevenir a geração de drenagem ácida. A 
Tabela 1 mostra a relação entre o fator e a prevenção: 
 

Tabela 1. Relação entre o fator de segurança e a prevenção de geração ácida. 

Fator de Segurança Classificação 

< 0,5 Curto tempo para acidificação 
< 1,0 Propício para geração ácida 

De 1,0 até 1,5 Baixo a moderado para prevenção de geração 
De 1,5 até 3,0 Boa ou alta prevenção de geração ácida 

>3,0 Alta confiabilidade para prevenção 

 
Considerando o histórico dos dados de 2014 para ANC e que um fator de segurança 
ANC/MPA mínimo de 1,5 para prevenção de geração ácida, é possível determinar 
que os teores de enxofre no rejeito devam ser menores que 0,4%. Caso contrário, 
será necessária a correção para neutralização por meio de adição de calcário e 
consequente aumento do custo de operação. 
 
O objetivo deste trabalho é mostrar os estudos realizados para controle do teor de 
enxofre gerado e depositado nas barragens. Entre eles está a utilização de uma 
usina de dessulfurização e a adição de ativadores na flotação como o sulfeto de 
sódio.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para realização dos testes em escala de bancada foram coletadas amostras 
provenientes das frentes de lavra dos bancos 740 e 644 na proporção 60/40 
respectivamente, cujo teor de enxofre total era acima de 0,8%. A tabela 2 mostra os 
resultados da análise química realizada para determinação dos teores de ouro, 
enxofre e arsênio da amostra.  
 

Tabela 2. Análise química da amostra. 

 
 
As amostras foram encaminhadas para o laboratório de processo da Kinross-
Paracatu, para o seguinte tratamento: 
 

 Fragmentação das amostras em britador de mandíbulas a 3/32 polegadas 
(2,36mm); 

 Quarteamento das amostras em alíquotas de 1,5kg; 

 Envio das amostras para o laboratório de análises químicas da Kinross-
Paracatu para determinação dos teores de ouro, enxofre e arsênio; 

 Determinação do tempo de moagem para o P80 de 106µ. 
 
Todos os testes de flotação em bancada foram feitos em pH natural (7,8) e 
monitorado durante a realização dos testes. Os reagentes utilizados na realização 
dos testes foram: AP 3473, PAX (Amil Xantato de Potássio), Na2S (Sulfeto de Sódio) 
e MIBC (metil isobutil carbinol). 
 
Os testes de flotação foram realizados conforme o seguinte procedimento: 
 

 Alíquotas de 1,5kg de minério blendado; 

 Tempo de moagem de 28min para obter P80=106µ; 

 % sólidos: 35%; 

 Tempo de condicionamento dos reagentes: 2 min; 

 Sequência de reagentes adicionados no condicionamento: coletores, 
ativadores, espumantes; 

 Tempo total de flotação rougher: 9 min; 

 Tempo de coleta da espuma: a cada 5s. 
 
Ao final dos ensaios foram realizadas análises químicas do concentrado e dos 
rejeitos para determinação dos teores de ouro, enxofre e arsênio. 
 
Após os testes de flotação em escala de bancada partiu-se para o teste escala 
industrial na Usina 2. 
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O primeiro teste industrial foi realizado em Março de 2013 com dosagem manual em 
sacos de 25kg e as condições do teste e período de avaliação estão descritos 
abaixo: 
 
Dosagem de Na2S: 350g/t (alimentação do moinho SAG) 
 
Dosagem de PAX: 90g/t (alimentação do moinho SAG) 
 
Dosagem de AP3473: 35g/t 
 
MIBC: variável 
 
O período com dosagem de Na2S teve duração de uma semana no primeiro teste. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Teste de flotação em escala de bancada 
 
A Figura 4 resume os resultados obtidos: 
 

 
Figura 4. Efeito do Na2S na recuperação de enxofre na etapa Rougher. 

 
Os testes em laboratório sinalizaram um ganho de recuperação superior a 20% em 
relação ao teste padrão. Com a dosagem de 350g/t de Na2S obteve-se um teor de 
enxofre no rejeito próximo 0,45%, indicando a necessidade de ampliar a 
investigação por meio de um teste em escala industrial. 
 
3.2. Teste Industrial com Na2S 
 
As Figuras 5a e 5b resumem os resultados obtidos: 
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Os resultados do teste industrial demonstraram um provável efeito de ativação do 
sulfeto de sódio (Na2S) já que o mecanismo químico ainda não foi explicado e 
contradiz o efeito depressor de piritas auríferas identificado em outros minerais 
sulfetados (MONTE, 2006, LINS, 2006). 
 
Após a realização de outros dois testes industriais os resultados da aplicação do 
sulfeto de sódio foram confirmados e decidiu-se construir um silo para estocagem 
com sistema de dosagem automático, cuja dosagem é variável em função dos 
teores obtidos no rejeito final da etapa rougher. 
 
A recuperação e teores de enxofre na alimentação e rejeito ao longo dos anos na 
Planta 2 é apresentada nas figuras 6a e 6b: 

 
Os avanços na recuperação de enxofre podem ser percebidos ao longo dos anos 
quando comparamos a recuperação de 2012 com a 2015 onde alcançamos 
incrementos na recuperação de 22%, entretanto com aprofundamento da cava o 
processamento de minérios mais sulfetizados torna necessário o desenvolvimento 
de novos reagentes para manter a recuperação de enxofre nos patamares 
alcançados. 
 
 

Figura 5a. Recuperação de enxofre obtidos 
no teste industrial. 

Figura 5b. Teores de enxofre na 
alimentação e rejeito obtidos no teste 

industrial. 

Figura 6a. Recuperação de enxofre de 2012 
a 2015. 

Figura 6b. Teores de enxofre na 
alimentação e rejeito de 2012 a 2015. 
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4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos nos ensaios em bancada com sulfeto de sódio e, confirmados 
industrialmente, demonstraram ganhos da ordem de 20% na recuperação 
metalúrgica de enxofre.  
 
Para disposição dos rejeitos em barragem, o ganho na dessulfurização auxiliou na 
mitigação do potencial de geração de drenagem ácida, pela redução dos teores de 
enxofre no rejeito e redução de custos com adição de calcário para correção de pH. 
 
A exposição de minérios menos intemperizados e sulfetados com o aprofundamento 
da cava traz desafios ainda maiores para manutenção da recuperação de enxofre 
total, tornando necessário estudos contínuos na busca de otimização destas 
recuperações. 
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