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RESUMO 
 
O minério aurífero da jazida de Posse localizado no município de Mara Rosa, Goiás, 
não apresentou bons resultados pelo método de lixiviação convencional com 
cianeto. Recuperações de somente 60-70% foram obtidas em testes laboratoriais. 
Foi demonstrado que a presença de telúrio seria a principal causa deste efeito. O 
presente trabalho tem a finalidade de mostrar, como foi resolvida a baixa 
recuperação, viabilizando metalurgicamente e economicamente a futura implantação 
da Mina de Posse. A solução encontrada incluiu um pré-tratamento onde o minério 
foi sujeito à uma pré-oxidação com pH alto, onde conseguiu-se transformar os 
teluretos de tal forma, que a cianetação tivesse acesso ao ouro contido. Diante disso 
utilizou-se também sistema de lixiviação agitado com cianeto que resultou na 
solubilização da maior parte de ouro, conseguindo-se uma recuperação de mais de 
90%.  
 
PALAVRAS-CHAVE: extração; ouro; cianetação; telúrio. 
 
ABSTRACT 
 
Conventional cyanidation of the gold ore of the Posse project at Mara Rosa, Goiás, 
Brazil showed poor results. Recoveries of only 60-70% were obtained in laboratory 
tests. It was demonstrated that the presence of tellurium was the principle cause of 
this effect. The work intends to show how this problem of low recovery was 
overcome, thereby making the project economically viable. The final process 
includes pre-treatment with oxidation at a high pH, which succeeds in transforming 
the tellurides so that the gold becomes susceptible to leaching with cyanide, 
obtaining recoveries in excess of 90%. 
 
KEYWORDS: gold extraction; tellurium; cyanidation.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A jazida conhecida como Posse esta localizada perto de cidade de Mara Rosa no 
norte de estado de Goiás e anteriormente nos anos 90’s foi lavrado pela Mineração 
Genipapo, um subsidiário da companhia australiana, Western Mining. A mina operou 
numa escala de 600 t/dia entre 1992 até 1995 quando o baixo preço do ouro, 
juntamente com um cambio desfavorável forçou fechamento por razões econômicas. 
Durante as operações, somente era obtida uma recuperação de 83%, lavrando o 
minério mais profundo e sulfetado. 
 
A mina de Posse é formada por uma série de lentes com “trend” NE, subparalelas, 
notadamente rochas máficas vulcânicas. Essas lentes constituem produtos 
hidrotermalizados, marcados por uma zona central rica em pirita, contendo os 
maiores teores de Au, envolvida por uma zona rica em epidoto + pirita + sericita. O 
teor médio é de 1,7 gAu /t. 
 
A alteração e mineralização no depósito da mina Posse são caracterizadas por 
sericitização, silicificação, alterações de K-feldspato e piritização, carbonatização, 
geralmente na forma de ankerita, está presente, embora relativamente menor. A 
pirita é o sulfeto dominante e ocorre de 1% a 3% em grãos finamente disseminados. 
O ouro ocorre de 1 a 10 microns em grãos ao longo das bordas de silicatos e em 
associação com pirita e ferro-telureto. Em geral, o teor de ouro tende a mostrar uma 
correlação positiva com a intensidade de silicificação e o teor de telúrio. 
 
 
2. HISTÓRICO DAS INVESTIGAÇÕES DA BAIXA RECUPERAÇÃO 

 
2.1. Western mining, 1990 

 
Amostras de minério sulfetado foram enviadas para a matriz na Austrália em 1990, e 
foram sujeitas a testes de diagnóstico, bem como análises microscópicas. Nas 
análises o ouro presente está na forma livre (mas com granulometria bastante fina, 
sempre menos de 50 microns) totalizando 55-65% de ouro contido no minério, que 
tem um teor típico de 1,7 gAu/t. Ouro visível nunca foi encontrado na Mina Posse. 
Uma parte de ouro apresentou uma associação com os teluretos na forma calaverita 
(AuTe2). Ocasionalmente ouro foi também observado nas bordas entre cristais e, às 
vezes, fortemente associado com a presença de fohbergite, um telureto de ferro, (Fe 
Te2).  
 
A Figura 1 mostra a associação entre teores de ouro e telúrio: 
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Figura 1. Valores de Telúrio (ppm) X Ouro. 

 
Os testes realizados na época, não foram suficientes para resolver a questão da 
baixa recuperação de maneira economicamente, antes da planta ser fechada em 
1995. 
 
2.2. Comparações históricas 
 
Jazidas de ouro contendo telúrio não são comuns, porém, existe um exemplo 
clássico no caso da planta de Vatukoula plant em Fiji. A planta usou flotação 
diferencial para produzir um concentrado rico em telúrio/ouro (a maior parte dos 
minérios contendo telúrio flotava facilmente, somente com espumantes), bem como 
um concentrado sulfetado rico em cobre. 
  
O concentrado de telúrio foi tratado com um processo de cloretação e oxidação, 
usando uma solução de 5% hipoclorito de cálcio, junto com hidróxido de sódio. A 
polpa era transbordada para um segundo tanque, onde o cianeto foi adicionado e a 
polpa filtrada. O ouro foi recuperado da solução usando uma planta tradicional, tipo 
Merrill-Crowe, enquanto o telúrio foi recuperado do sólido, via solubilização por 
sulfita de sódio e depois precipitação. Depois da secagem de precipitado, o telúrio 
foi fundido para venda. O concentrado de cobre, foi submetido de ustulação, com a 
recuperação de cobre da subsequente solução acidificado, (cementação com sucata 
de ferro).  
 
A planta de Vatukoula estava operando até 2014, porem a companhia foi 
privatizada, e não existem informações públicas recentes. 
 
Entende-se que o minério de “Golden Mile” em Kalgoorlie, Austrália tem teluretos 
bem como sulfetados “refractários”. Os processos usados são flotação tipo “bulk”, 
seguido por ustulação, antes cianetação ou moagem fino de concentrado (P80 de 11 
microns). 
 
Em conclusão, o uso da flotação como parte de processo de tratamento de minérios 
contendo teluretos é usual; porém existe pelo menos uma planta que consegue 
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extrair ouro de concentrados contendo teluretos com um sistema somente 
hidrometalurgico (a planta de Vatukoula). 
 
2.3. Investigações com flotação 
 
Testes em tempos passados, usando amostras com teores entre, 1,2 e 3,2 gAu/t e 
com taxas de enxofre entre 1% e 2% incluíram os seguintes melhores resultados: 
Paulo Abibi, (1987), Brasil, conseguiu uma recuperação de 80-83% de ouro em 12-
15% de massa. 
 
Western Mining, (1990), Austrália, obteve uma recuperação de 80% de ouro, 97% de 
enxofre e 53% de telúrio em 3,5 % de massa depois moagem até um P80 de +/- 55 
microns, com flotação tipo “Rougher”, seguido por uma flotação “Scavenger”, 
Funmineral (2007), Goiania, Brasil, obteve recuperações de 80-83% de ouro em 
10.5% da massa com flotação em duas etapas, depois moagem até P80 de 
aproximadamente 42 microns. (Totalizando, mais de 50 testes de flotação realizados 
pela Funmineral). 
 
Testwork Desenvolvimento de Processo Ltda., (2010), Nova Lima, Brasil, recuperou 
79% do ouro e 95% de enxofre em 5,8% da massa, com a P80 de 74 microns. 
 
Finalmente um único teste (também em duas etapas) feito por Ammtec (Perth, 
Austrália), conseguiu recuperar 76% de ouro em 5,8% da massa. Este teste foi feito 
com material moído até P80 de 75 microns, recuperando 99% de enxofre mas 
somente 66% de telúrio. 
 
Estes resultados indicaram que a flotação não foi suficientemente capaz de recupera 
o ouro com uma eficiência que permite que o rejeito de flotação pudesse ser 
descartado sem uma perda significante de ouro. Consequentemente o rejeito 
também precisava ser processado, reduzindo substancialmente a atração de uma 
rota de processo incluindo flotação. 
 
Para complicar, testes de lixiviação do rejeito de flotação, não ofereceram boas 
recuperações usando testes laboratoriais de cianetação convencionais, tendo visto a 
exemplo da Western Mining conseguindo uma recuperação de somente 50-55% de 
ouro em solução (três testes) e Testwork conseguindo somente 53,5%. 
 
2.4. Investigações com cianetação em “bulk”  
 
A rota de processo normal para minérios de ouro consiste de cianetação depois de 
uma moagem, até o grau de liberação necessária. Como já foi mencionado, a planta 
original de 600 t/dia, operou com uma recuperação de 83% para minério sulfetado 
mais profundo. Os resultados de testes de cianetação convencional (sem pré-
tratamento, pH 10-11), feitos com minério sulfetado e mais profundo, ao longo dos 
anos incluíram: 
 

 Paulo Abibi, 1987, conseguiu recuperações entre 65 e 70% com minério 
moído fino; 

 Western Mining, 1990, conseguiu uma recuperação de cerca de 65% com 
minério moído até um P80 de 75 microns; 
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 Testwork, 2010, conseguiu recuperações entre 50 até 61% com uma 
variedade de amostras de minério de Posse sulfetado depois uma moagem 
até um P80 de 74 microns.  

 
Os trabalhos de Testwork Desenvolvimento de Processo e Western Mining 
indicaram que recuperações mais de 96% foram possíveis com um pré-tratamento 
com solução de 5% hipoclorito de cálcio (similar ao processo com concentrado na 
Vatukoula) porem economicamente inviável para uso com toda a massa do minério. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ATUAL 

 
3.1. Teoria 
 
Na literatura é conhecido que os minerais de teluretos de ouro e ouro/prata 
dissolvem em soluções de cianeto com uma velocidade muito mais reduzida (1,2) 
quando comparado com a velocidade de dissolução de ouro nativo. Como resultado 
deste fato, as recuperações são menos eficientes. 
 
O fato da planta de Vatukoula e um teste preliminar complementar da Testwork 
Desenvolvimento de Processo Ltda., ter conseguido uma recuperação mais alta 
usando hipoclorito de cálcio, indica que a oxidação é um fator crítico. 
 
Um estudo (3) sugeriu que a cinética lenta de cianetação de calaverita foi causada 
pela formação de uma camada fina de H

2
TeO

3
 (sólido ácido teluroso) que protegeu a 

superfície do minério, evitando mais oxidação. Porém o mesmo estudo postulou que 
a cianetação pode ser acelerada usando pH’s bastante altos e apresentou o 
seguinte mecanismo: 
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Com base nestas possíveis teorias e com a experiência de um dos autores (que 
tinha bastante conhecimento do minério de Kalgoorlie), series de testes de lixiviação 
incorporando pré-oxidação com pH’s altos foram aplicados, (como um tratamento 
prévio, antes cianetação convencional) em compostos dos dois principais tipos de 
minério de Posse. 
  
O oxigênio foi escolhido como um oxidante. No advento de um sistema conhecido 
como PSA (“Pressure Swing Absorption”) nos anos “90”s, substituindo o sistema 
tradicional (criogênico), para produzir oxigênio em turno de 90%, apresenta a 
possibilidade de produzir este reagente numa maneira muito econômica. 
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3.2. Testes de laboratório 
 
Os geólogos haviam dividido a jazida de Posse em três tipos de minérios, 
especificando 81,6% como “Main”, 15,6% como HW ou “Hanging Wall”e somente 
2,6% como FW ou “Footwall”. Este divisão não foi feito por causa do tipo de 
mineralização, mas com a posição física dentro da faixa mineralizada. Dois 
compostos foram preparados contendo amostras de testemunhos de 5 furos para 
“Main” e 4 furos para HW. Os testes foram realizados pelo AMMTEC (agora parte de 
ALS Global) em Perth, Austrália. Na escala de laboratório os compostos foram 
moídos para a granulometria apropriada e alíquotas de 500 gramas sujeitas à testes 
de bancada. Água tipo torneiro, (em Perth) foi usado para os testes. O oxigênio (de 
garrafa) foi adicionado usando tubos finos que levava o gás para abaixo do agitador 
que foi usado para suspender a polpa. O OD, (oxigênio dissolvido), pH e 
concentração de cianeto foram medidos regularmente durante o teste. A solução 
final foi analisada usando espectrometria de absorção atômica, AA, enquanto o 
resíduo final lavado, foi analisado por “fire assay”. 
 
Os testes foram realizados em condições variadas, com relação a granulometria, pH, 
tempo de pré-oxidação e duração de cianetação final. 

 
3.3. Resultados dos testes 
 
Os resultados dos 16 testes são apresentados na seguinte tabela: 
 

Tabela 1. Testes de lixiviação feitos por Ammtec, Perth, Austrália. 

 
 

3.4. Discussão dos resultados 
 
Um series de gráficos foram elaborados mostrando a variação de recuperações com 
parâmetros diferentes. 
 
Foi estabelecido que o uso de pré-oxidação com uso de oxigênio é essencial para 
obter recuperações altas, bem como um pH alta de 12,0 e granulometria de 80% 
passando 45 micons (325 “mesh”). 

Tabela 1.   Testes de Lixiviação feitos por Ammtec, Perth, Australia

Numero 

de Teste
Composto P80

Pre 

Oxidação
pH

Au Teor 

Alimentação

Au no 

Residuo

Recuper

açao 

8hrs.

Au 

Recovery 

@ 18hrs

Au 

Recovery 

@ 24hrs

Au 

Recovery 

@ 48hrs

Consumo 

de 

Cianeto

Consumo 

de Cal

HS24242         HW 45 0hr 10,0 1,59 0,35 53,6 63,5 66,7 78,0 0,21 0,42

HS24244         HW 45 6hr 12,0 1,49 0,07 84,1 92,0 93,7 95,3 0,28 1,60

HS24246         HW 45 12hr 12,0 1,42 0,07 90,6 92,5 93,4 95,1 0,21 1,78

HS23866         HW 45 24hr 12,0 1,24 0,07 91,3 92,4 93,4 94,4 0,27 3,36

HS23868         HW 45 72hr 12,0 1,29 0,06 91,4 93,4 94,4 95,3 0,26 3,16

HS24248         HW 45 24hr 11,0 1,48 0,28 64,0 69,4 75,3 81,0 0,30 1,08

HS24252         HW 53 24hr 12,0 1,57 0,10 75,8 85,1 87,5 93,6 0,20 1,64

HS24250         HW 75 24hr 12,0 1,40 0,14 76,7 85,6 88,8 90,0 0,16 1,50

HS24241        Main 45 0hr 10,0 1,39 0,17 65,3 80,0 81,3 87,8 0,16 1,24

HS24243        Main 45 6hr 12,0 1,43 0,08 84,7 88,8 91,9 94,4 0,29 1,92

HS24245        Main 45 12hr 12,0 1,43 0,08 85,0 91,4 93,2 94,4 0,26 2,14

HS23865        Main 45 24hr 12,0 1,37 0,07 88,3 93,1 94,0 94,9 0,27 4,76

HS23867        Main 45 72hr 12,0 1,35 0,06 89,9 92,9 93,8 95,6 0,29 4,52

HS24247        Main 45 24hr 11,0 1,37 0,15 73,4 81,1 84,3 89,1 0,30 1,76

HS24251        Main 53 24hr 12,0 1,41 0,14 78,7 85,3 87,9 90,1 0,20 1,58

HS24249        Main 75 24hr 12,0 1,39 0,16 78,3 84,9 86,8 88,5 0,20 1,40

Lixiviacão com Cianeto Consumos
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Um teste de batelada tipo semi-piloto com 36 kg de um composto moído até um P80 
de 45 microns já foi realizado. Um único composto representando a proporção dos 
três tipos de minério foi gerado com 17 furos diferentes. O oxigênio foi adicionado 
usando um sistema chamado Hyperjet e com uma fase de pré-oxidação de 12 horas, 
com um pH de 12 e cianetação com a duração de 24 horas. Uma recuperação de 
92,86% de ouro para solução foi obtido. 
 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os trabalhos indicam uma solução para obter recuperações de ouro mais altas para 
o minério de Posse. Porém ainda restam algumas perguntas: 
 

 O efeito de presença de telluretos de ferro não foi bem esclarecido; 

 Por que minério tipo HW, se mostra menos susceptível com granulometria 
mais fina? 
 

O mecanismo do efeito de pré-oxidação com pH alto ainda não está totalmente 
definido. Durante alguns testes, a solução foi analisada para telúrio, porém nada foi 
detectado; está postulado que o telúrio re-precipitar imediatamente na forma de 
dióxido de telúrio insolúvel. 
 
 
5. CONCLUSÕES 

 
A conclusão inicial dos trabalhos indica que uma pré-oxidação com oxigênio (6 ou 12 
horas), com um pH de 12 e um granulometria de P80 de 45 microns, obtém-se uma 
recuperação acima de 92%. A confiança na rota do processo final, depende da 
representatividade das amostras. 
 
 
6. RECOMENDAÇÕES 
 
Os testes indicam o caminho para futuras pesquisas. Sem dúvida o mecanismo não 
foi totalmente esclarecido. Também será necessário realizar testes de variabilidade 
com amostras selecionadas, para representar diferentes partes do corpo 
mineralizado e aumentar a confiança na rota do processo final. 
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