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RESUMO 

Na indústria mineral, o beneficiamento de minérios auríferos está diretamente 

relacionado às características físicas, químicas e mineralógicas do minério que 

impactam no desempenho dos processos de concentração e extração do ouro. A rota 

de processamento de extração de ouro mais eficiente está diretamente relacionada 

às características mineralógicas inerentes ao minério que está sendo processado. 

Com isso, geólogos, geometalurgistas e engenheiros buscam cada vez mais uma 

produção otimizada de menor impacto ambiental e custo. A caracterização tecnológica 

é uma ferramenta importante no reconhecimento das propriedades das matérias 

primas minerais, fundamentais para o aproveitamento sustentável dos recursos pois 

fornece informações sobre o potencial de recuperação do material e sua 

previsibilidade nos processos de beneficiamento. Este estudo tem como objetivo 

identificar variáveis de interesse à geometalurgia em minério aurífero de baixo teor 

com base em estudos de caracterização tecnológica e correlação de variáveis 

similares através das redes neurais artificiais. O escopo da pesquisa envolveu estudos 

de caracterização tecnológica de amostras de ouro de baixo teor (<0,6 g/t) e 

composição variadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) associada a 

análise de imagens automatizada (AI). Sob esses resultados foram aplicadas redes 

neurais artificiais por meio da técnica de mapas auto-organizáveis (de inglês, Self-

Organizing Maps – SOM) para estabelecer as relações de similaridades ou padrões 

entre as diferentes variáveis até então de difícil observação. Foram obtidos sete 

grupos com características de padrões similares que, do ponto de vista da 

geometalurgia, podem se apresentar como variáveis indicadoras de maior relevância 

ao processamento mineral. Também foi tratado a imputação de até 50% dos dados 

de recuperação que forneceu valores das variáveis sintéticas com até 93% de 

precisão. Esses resultados abrem a possibilidade de uma melhor interpretação e 

entendimento na performance do minério de ouro na construção de um modelo 

preditivo geometalúrgico robusto. 

Palavras-chave: análise imagens por feixe de elétrons; minério de ouro de baixo 

teor; self-organizing maps; geometalurgia. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

In mineral industry, the beneficiation of gold ores is directly related to the physical, 

chemical and mineralogical characteristics of the ore that impact the performance of 

the gold concentration and extraction processes. The most efficient gold extraction 

processing route is directly related to the inherent mineralogical features of the gold 

ore being processed. As a result, geologists, geometallurgists and engineers are 

increasingly looking for efficient and low-cost production in order to maximize financial 

gains with minimum environmental impact. Process Mineralogy (also named as 

Technological Characterization) is an important tool in the recognition of these 

characteristics since comprises the study of mineral properties, fundamental for the 

sustainable use of resources as it provides information on the potential for material 

recovery and its predictability in the beneficiation processes. This study aims to identify 

variables of interest to geometallurgy in low grade gold ore based on studies of 

technological characterization and correlation of similar variables through artificial 

neural networks. The scope of the research involved technological characterization 

studies of low-grade gold samples (<0.6 g/t) and varied composition by scanning 

electron microscopy (SEM) associated with automated image analysis (AI). At those 

results, artificial neural networks were applied through self-organizing maps (SOM) to 

establish the relationships between the different variables that were difficult to observe 

until then. Seven groups with similar characteristics were classified, which, from the 

point of view of Geometallurgy, are the most relevant indicator variables for mineral 

processing. Imputation of up to 50% of the retrieval data provided synthetic variables 

with up to 93% accuracy. These results open the possibility of a better interpretation 

and understanding of the performance of gold ore in the construction of a robust 

geometallurgical predictive model. 

Keywords: SEM-based image analysis; low grade gold ore; self-organizing maps; 

geometallurgy 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A busca por empreendimentos mineiros cada vez mais eficientes e eficazes, com 

uma produção de baixo custo aliado à maximização do ganho financeiro é o objetivo 

da indústria extrativista mineral e de toda a sua cadeia de produção. A caracterização 

tecnológica de matérias primas minerais e minérios, com estudos desde a pesquisa 

mineral passando pela mina, usina até gestão de rejeitos tem a possibilidade de 

promover melhores alternativas de redução dos custos, eficiência nos indicadores de 

desempenho e melhor previsibilidade do minério no planejamento de lavra, permitindo 

maximizar o benefício econômico do projeto ou operação (PARIAN et al., 2015; 

BROUGH et al., 2013; BOWELL et al., 2011; WILLIAMS et al., 2004).  

A geologia e o planejamento de lavra têm uma longa tradição na criação de 

modelos tridimensionais de recursos, reservas e modelo geometalúrgico, aos quais a 

caracterização tecnológica pode fornece dados relacionados a teores e recuperações 

de elementos de interesse. É através desses modelos que o planejamento estratégico 

(do inglês, strategic businnes planning) e o plano de lavra da empresa é desenvolvido.  

A geometalurgia é uma abordagem interdisciplinar que adere as características 

geológicas, geoquímicas e mineralógicas ao desempenho metalúrgico de um minério 

na usina. Combinado com o planejamento de mina, tem sido utilizado desde a 

concepção de projeto até o produto final da usina. A partir dos anos 2000, ocorreu um 

período de rápida evolução no campo da geometalurgia, sendo que um dos grandes 

contribuintes tem sido o avanço da mineralogia quantitativa com os métodos de 

análise automatizada de imagens por feixe de elétrons (LUND et al., 2015; LUND, 

2013; GOTTLIEB et al., 2000). 

Este trabalho propõe a caracterização tecnológica de minério de ouro de baixo 

teor, característico do depósito estudado, com aplicação das redes neurais artificiais 

de Kohonen (Self-Organizing Maps - SOM) para o levantamento e tratamento de 

dados que suportem a geometalurgia no que se refere as informações como 

composição mineralógica, mineralogia modal, associações minerais, teor e 
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acessibilidade. Também foi utilizado um banco de dados analítico, pertencente ao 

mesmo depósito, para imputação dos dados de recuperação metalúrgica utilizando a 

mesma técnica.  

Foi realizado uma abordagem sobre a imputação dos dados em um banco de 

dados que normalmente pode apresentar uma proporção incomum de valores 

ausentes (missing values), padrões irregulares (outliers) e redundância com um ou 

mais atributos que podem ser tratados a partir de vários métodos estatísticos ou ainda 

por métodos de redes neurais artificiais.   

O escopo da pesquisa envolveu estudos de caracterização tecnológica de 

amostras com teores e composição variadas de ouro por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) associada a análise de imagens automatizada (AI), com sistema 

Mineral Liberation Analyser (MLA) para definição das variáveis geológicas. 

Adicionalmente, foram aplicadas redes neurais artificiais por meio da técnica de 

mapas auto-organizáveis - SOM para estabelecer as relações entre 28 variáveis 

advindas nos estudos de caracterização e de difícil observação e relação. A Figura 

1.1 apresenta o esquema com as principais atividades propostas nos capítulos 3, 4 e 

5. Por meio do banco de dados analítico, foi avaliada o desenvolvimento de uma 

sistemática de imputação dos dados de recuperação utilizando variáveis químicas. 

Figura 1.1 – Esquema ilustrativo com as principais etapas do estudo. 
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1.2 HIPÓTESE E OBJETIVO DA PESQUISA 

A geometalurgia envolve um conjunto de informações geológicas e de processo 

que são incorporadas ao modelo tridimensional, tornando o planejamento de lavra e 

de produção mais preciso em relação à capacidade de produção podendo reduzir 

assim os riscos associados à lavra e à sua tomada de decisão.  

As ferramentas tradicionais de modelagem tridimensional utilizadas são 

normalmente descritivas ou ainda baseadas em parâmetros químicos (teores) que não 

contemplam o desempenho metalúrgico do minério. Por outro lado, as propriedades 

geológicas como mineralogia, alterações, estruturas, texturas, associações minerais, 

acessibilidade e metalúrgicas tais como recuperação metalúrgica, consumo de 

reagentes, flotabilidade dão precisão ao modelo tridimensional diminuindo assim seus 

riscos associados.  

Diante do exposto, a hipótese da tese é: 

Somente as informações geológicas são insuficientes para estabelecer 

um modelo geometalúrgico preciso, no entanto, isto pode ser feito com 

base em uma caracterização tecnológica adequada e na utilização de 

ferramentas para interpretação desses dados. 

Para responder à hipótese: O objetivo da tese é identificar variáveis de interesse 

à geometalurgia em minério aurífero de baixo teor com base em estudos de 

caracterização tecnológica e correlação de variáveis similares através das redes 

neurais artificiais. 

Para atendimento ao objetivo, o trabalho encontra-se subdividido em duas 

principais etapas:  

i. Caracterizar amostras de diferentes localizações de um mesmo depósito, 

avaliando as características geológicas (mineralogia de detalhe, 

alterações, associações e acessibilidade etc.) e metalúrgicas (recuperação, 

flotabilidade etc.) para definição de domínios similares. 

ii. Correlacionar as múltiplas variáveis existentes com padrão de similaridade 

relativos aos dados gerados pela caracterização por mapas auto-

organizáveis (SOM). As variáveis de maior importância foram definidas em 
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função dos parâmetros pertinentes à extração e recuperação de ouro por 

lixiviação tais como associação mineral e as relacionadas à acessibilidade 

(ouro acessível, não encapsulado e incluso).  

1.3 INOVAÇÃO DA PESQUISA 

Os estudos das relações entre as variáveis geológicas e de processos são 

ainda pouco explorados quando relacionados às redes neurais; este trabalho tem o 

intuito de combinar a caracterização tecnológica e redes neurais baseadas em 

processos de auto-organização para predizer os aspectos críticos ao processamento 

de minério aurífero em apoio a geometalurgia. Para isso, foi selecionado um depósito 

de ouro de baixo teor na região de Minas Gerais. 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese encontra-se organizada em seis capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução: O capítulo situa a tese no contexto do tema escolhido 

apresentando ao leitor a hipótese da tese, o objetivo e relevância da pesquisa. 

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica: Apresenta o contexto atual da caracterização 

tecnológica e a suas aplicações no processamento mineral, o contexto das redes 

neurais artificiais e a técnica de mapas auto organizáveis de Kohonen e 

geometalurgia.  

Capítulo 3 – Análise de imagem em minérios de ouro de baixo teor: Uma abordagem 

para a geometalurgia. O capítulo foca na caracterização mineralógica do minério de 

ouro pelo uso de análise de imagens por feixe de elétrons (MEV-AI). 

Capítulo 4 – Aplicação dos mapas auto-organizáveis de Kohonen em dados de 

caracterização mineralógica de minério de ouro. Capítulo que analisa as correlações 

das variáveis utilizando SOM. 

Capítulo 5 – Imputação de dados de ouro e recuperação metalúrgica utilizando SOM. 

O capítulo analisa a imputação de dados de recuperação em exclusão de até 50% 

dos dados de ouro e recuperação.  
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Capítulo 6 – Considerações finais e suas conclusões: o capítulo retoma os principais 

aspectos discutidos principalmente nos capítulos 3, 4 e 5, os resultados mais 

significativos e a conclusão da tese.  

Referências bibliográficas: Trabalhos utilizados para discorrer e analisar acerca do 

tema abordado. 

Nas figuras, tabelas e quadros produzidos pelo próprio autor, onde não há 

referência na parte inferior, entende-se como fonte: do autor. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo trata da revisão dos principais métodos empregados na aquisição 

e geração da base de dados por meio da caracterização tecnológica e a sua aplicação 

baseada na técnica de mapas auto-organizáveis (SOM – Self-Organizing Maps). Esta 

técnica teve seu enfoque no estudo e visualização das possíveis correlações de 

similaridade entre as variáveis relativas à caracterização tecnológica de minério de 

ouro e a imputação dos dados de recuperação tratados nos capítulos 3, 4 e 5. 

Também é apresentado uma revisão acerca da geometalurgia.  

2.1 CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA  

O termo Caracterização Tecnológica está ligado ao estudo de aspectos 

específicos dos corpos de minério e dos produtos da usina e pode auxiliar de maneira 

direta na determinação das características mineralógicas dos corpos de minérios, no 

potencial de recuperação e identificação do seu comportamento frente ao processo 

de beneficiamento. De maneira ampla, fornece subsídios para metalurgistas, 

engenheiros de processos, de minas e geólogos no planejamento de lavra e 

desenvolvimento e otimização do processo de beneficiamento mineral (SCHACH et 

al., 2019;  SHOUWSTRA et al., 2011; CHRYSSOULIS et al., 2005; CHRYSSOULIS et 

al., 1993; MARSDEN et al., 1992; HENLEY, 1983). 

Para SANT’AGOSTINO et al. (1997), o termo está voltado à avaliação do corpo 

mineralizado e às alternativas tecnológicas de Tratamento de Minério, podendo 

também ser aplicado a aspectos tecnológicos distintos, tanto os ligados à exploração 

mineral quanto aos relacionados às técnicas de beneficiamento e processamento na 

adequação para a indústria de transformação. 

A Tabela 2.1 apresenta um resumo das principais definições de autores 

clássicos sobre a caraterização tecnológica de matérias-primas minerais. Uma visão 

mais moderna ocorreu a partir dos anos 2000, principalmente incorporando estudos 

de rejeitos e a modernização das análises automatizadas de imagens. As disciplinas 

que usam a caraterização tecnológica como ferramenta têm avançado em áreas 

ligadas à economia circular, aos resíduos de construção civil e ao reprocessamento 

de rejeitos com uma visão de sustentabilidade ambiental.  
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Tabela 2.1 – Resumo das principais definições sobre a caracterização tecnológica de matérias 

primas minerais. 

Definição Citação 

  
Mineralogia do minério (ore-dressing), mineralogia de processo (process 

mineralogy) e mineralogia metalúrgica (metallurgical mineralogy) são ramos 

especializados da mineralogia aplicada em que o estudo de aspectos 

específicos da mineralogia de minérios e produtos de moagem é usado para 

fornecer informações no desenvolvimento e otimização de fluxogramas de 

tratamento metalúrgico. 

HENLEY, 1983 

  

Em termos de mineralogia aplicada (applied mineralogy) e mineralogia 

industrial (industrial mineralogy), são usados para descrever o estudo prático 

da mineralogia na indústria e seu aspecto “comercial”. 

JONES, 1987 

  

A mineralogia aplicada (applied mineralogy) na indústria de mineração é a 

aplicação de informações mineralógicas na resolução dos problemas 

encontrados durante o processamento de minérios, nos concentrados e nos 

produtos de fundição e materiais relacionados. Inclui a caracterização de 

minerais e materiais e a interpretação dos dados com relação a exploração, 

processamento mineral, disposição e tratamento de rejeitos, hidrometalurgia, 

pirometalurgia e refino. 

PETRUK, 2000 

  

A caracterização mineralógica de um minério determina e quantifica toda 

assembleia mineralógica, define quais são os minerais de interesse e de ganga, 

bem como quantifica a distribuição dos elementos úteis entre os minerais de 

minério. Além disso, estuda as texturas das rochas, definindo o tamanho de 

partículas necessário para a liberação dos minerais de interesse dos minerais 

de ganga e também diversas propriedades físicas e químicas destes minerais, 

gerando informações potencialmente úteis na definição das rotas de processo. 

NEUMANN et al., 
2004 

  
  

A caraterização tecnológica tem sido beneficiada pelo avanço das técnicas de 

microscopia eletrônica, em particular na automatização das técnicas quantitativas de 

análise de imagens. Trata-se de um ramo da mineralogia aplicada que auxilia na 

determinação da mineralogia quantitativa, grau de liberação mineral, distribuição 

granulométrica de grãos, partículas e suas inclusões, associações minerais, entre 

outras características relacionadas à sua morfologia. Nos últimos anos houve uma 

expansão do uso da técnica de análise quantitativa, juntamente com o 

aperfeiçoamento dos equipamentos e desenvolvimento de sistemas acoplados com 

EDS (Energy Dispersive Spectroscopy – espectroscopia de energia dispersiva) e 

análise de imagens, como QEMSCAN (Quantitative evaluation of minerals by 

scanning electron microscopy), MLA (Mineral Liberation Analyser), Zeiss Mineralogic, 
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Tima (Tescan), Aztec (Oxford Instruments) e Maps 3 (ThermoFisher Scientific). Uma 

grande vantagem dos métodos automatizados de análise de imagens é que permitem 

maior rapidez nas análises, robustez estatística com a geração de uma quantidade 

grande de dados e confiabilidade nos resultados, minimizando assim o erro de análise 

(HABERLAH et al., 2011; LOTTER, 2011; GOODALL, 2008; GU, 2003; PETRUK, 

2000; GOTTLIEB et al., 2000; JONES, 1987). 

2.1.1 Mineralogia quantitativa automatizada e estereologia 

As ferramentas automatizadas de análise de imagens (AI) adquiridas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) vêm evoluindo nos últimos anos, tornando-

se essencial na geração de dados estatisticamente mais representativos (SCHULZ et 

al., 2020; FANDRICH et al., 2007; REED, 2005; PETRUK, 1989). Elas têm sido 

utilizadas na mineralogia aplicada para a determinação de informações quantitativas, 

como grau de liberação mineral, distribuição granulométrica de grãos, partículas e 

suas inclusões, associações minerais, entre outras características relacionadas à sua 

morfologia (PETRUK, 2000). Trata-se de uma área do conhecimento que se expandiu 

rapidamente nas duas últimas décadas, graças aos avanços na computação, 

desenvolvimento de algoritmos e ao aprimoramento das técnicas de microscopia, em 

especial a microscopia eletrônica de varredura (MEV). A aplicação de mineralogia 

automatizada é bastante ampla e tem-se produzido trabalhos em exploração mineral, 

produção de petróleo e gás, carvão, cimento, minerais industriais e diversos outros 

materiais (DOBBE et al., 2009; AYLING, 2011). 

Os elétrons retroespalhados (BSE – backscattered electrons) gerados pela 

interação do feixe de elétrons do MEV com a amostra possibilita a distinção entre as 

fases presentes pela diferença de número atômico médio de cada fase, representado 

em distintos tons de cinza. A identificação dessas fases pode ser complementada com 

a determinação da composição química pontual obtida por um sistema de 

microanálise química através do espectrômetro por dispersão de energia – EDS 

(GRANT et al., 1977) acoplado ao MEV. 

A utilização de métodos com certo nível de automatização permite que a 

aquisição de dados seja feita de forma contínua, a fim de aumentar o número de 
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partículas examinadas para uma melhor condição estatística com o incomparável 

aumento da velocidade da análise e menor interferência do operador (LASTRA et al., 

2016; GOODALL et al., 2007).  

A partir das imagens digitais geradas e processadas por algoritmos, estes 

sistemas são capazes de compilar em um banco de dados as informações relativas a 

cada partícula e grão mineral discriminado na análise (Figura 2.1). A acurácia dos 

resultados em imagens é garantida pelo princípio da estereologia, que é definida como 

o estudo de estruturas tridimensionais a partir de imagens bidimensionais. Trata-se 

de uma técnica que utiliza amostras sistemáticas e aleatórias para fornecer dados 

quantitativos, como associações minerais, tamanho, distribuição e forma de 

partículas, composição mineral, texturas, além de inúmeros outros parâmetros 

(RUSS, 1986).  

Figura 2.1 – Sistema de classificação de minerais combinando imagens de BSE e EDS. 

 

Em amarelo: ouro; verde: quartzo e em rosa: anquerita, em imagem de BSE – contraste de número 
atômico em tons de cinza. Nela é possível observar pelo menos três minerais distintos indicados pelos 
tons de cinza. A imagem em falsa cor indica a segmentação e classificação dos minerais mediante 
comparação com o banco de padrões de raios X característicos dos diferentes minerais presentes. 
Imagem extraída de COSTA et al. (2017). 

 

Os dois sistemas de análise de imagem automatizada pioneiros são o MLA 

(Mineral Liberation Analyser) e o QEMSCAN (Quantitative Evaluation of Minerals by 

Scanning Electron Microscopy), sendo sucintamente descritos abaixo. 
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 MLA (Mineral Liberation Analyser): desenvolvido pelo Julius Kruttschnitt 

Mineral Research Centre (JKMRC) da Universidade de Queensland, e 

apresentado pela primeira vez em 1997 (GU; NAPIER-MUNN, 1997). O 

sistema de automação controla o sistema de EDS. O grande diferencial 

inicial do sistema MLA é o mecanismo que permite combinar análise de 

imagens por elétrons retroespalhados (BSE) e espectros de raios X 

característicos (GU, 2003). 

 QEMSCAM: O QEMSCAN® (Quantitative Evaluation of Minerals by 

Scanning Electron Microscopy): emprega uma plataforma de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) com uma fonte de feixe de 

elétrons em combinação com hardware exclusivo controlando até quatro 

detectores de energia dispersiva de raios X (EDS) (GOTTLIEB et al., 

2000). 

Uma das principais formas de preparação das amostras para a análise de 

imagens de minerais envolve o acondicionamento das partículas dentro de um bloco 

de resina epóxi de 30 mm de diâmetro para formar contraste suficiente entre o meio 

de montagem e o material depositado, podendo ainda serem preparadas em lâminas. 

Em geral, as partículas devem estar contidas em um intervalo de tamanho de 5 µm a 

3 mm e, de preferência, de forma aleatória e em classes estreitas de tamanhos para 

evitar que durante o desbaste as partículas mais finas sejam eliminadas pelo 

polimento. A amostra resultante é um bloco polido com forma cilíndrica (BARBERY, 

1991). Por fim, a superfície do bloco deve revestida com uma fina película de material 

condutor (usualmente carbono) para produzir uma superfície condutora sobre a 

amostra para análise ao MEV (DOBBE et al., 2009). 

2.1.2 Erros inerentes às análises de imagens 

Erros intrínsecos à análise de imagens podem estar associados ao erro 

fundamental, que é o menor erro existente para uma amostra coletada em condições 

ideais, ou ainda, erro relacionado à preparação da amostra e estatística das 

partículas. 
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RUSS (1986) considera que, como na maioria das medições há erros 

resultantes de viés nas técnicas utilizadas, torna-se necessário o uso de métodos 

estatísticos para avaliar a magnitude desses erros. Em contrapartida, o emprego de 

métodos automatizados de análise de imagens acoplados ao MEV permite aumentar 

substancialmente o número de dados e, em consequência, ter maior robustez na 

análise estatística, minimizando o erro (JONES, 1987).  

Outro possível enviesamento na coleta dos dados, conhecido como erro 

estereológico, refere-se à análise uni- e bidimensional que pode resultar em dados 

superestimados, conforme a posição em que a partícula é seccionada e exposta. 

Dependendo da posição em que a partícula é seccionada na sua confecção, a seção 

exposta pode não representar as proporções médias das fases presentes.   

Como observado na Figura 2.2, as quatro seções de uma partícula representam 

graus de liberação diferentes, sendo que a seção 1 apresenta-se totalmente livre e as 

seções 2 e 3, mistas (FANDRICH et al., 1998). 

Figura 2.2 – Partícula binária seccionada em distintas regiões 

 

Fonte: modificado de FANDRICH et al. (1998). 

2.1.3 Acessibilidade dos grãos de ouro 

As operações unitárias de cominuição e separações minerais têm como 

finalidade a obtenção de um produto dentro da especificação para o aproveitamento 

industrial. Essas operações são baseadas em diferenças físicas e físico-químicas 

entre as espécies minerais e suas propriedades intrínsecas e diferenciadoras, como 
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densidade (separação densitária), susceptibilidade magnética (separação magnética) 

e propriedades de superfície (flotação, separação eletroestática). A obtenção de um 

mineral útil depende da eficácia do processo de concentração e será mais eficiente se 

os minerais se encontrarem livres ou com grau de liberação suficientes para serem 

recuperados no processo. 

O termo liberação ou grau de liberação representa a proporção percentual do 

mineral útil livre em relação ao total de mineral útil. Em análise de imagens, são 

consideradas as informações bidimensionais, porém o valor volumétrico é garantido 

pelo princípio da estereologia, ponderando-se a proporção de cada mineral por sua 

respectiva densidade. Já o grau de associação corresponde ao percentual do mineral 

que se encontra misto (duas ou mais fases) em relação ao total (KING, 1994; 

ANDREWS et al., 1975; GAUDIN, 1939), sendo possível considerar associações em 

área ou em perímetro. 

Existe uma relação entre liberação e cominuição, ou seja, quanto mais fina a 

cominuição, maior a probabilidade dessas partículas estarem liberadas. Porém, essas 

etapas devem ser limitadas ao estritamente necessário devido ao custo energético 

elevado das operações de cominuição, desgaste excessivo de revestimentos e ao 

desempenho insatisfatório de partículas ultrafinas (abaixo de 20 ou 10 µm a depender 

do processo e do minério) nos processos de concentração.  

Em minérios auríferos, o conceito clássico de grau de liberação descrito por 

Gaudin (GAUDIN, 1939) se mostra inadequado quando baseado em propriedades 

específicas de extração, como por exemplo, a lixiviação por soluções alcalinas de 

cianeto. O ouro passível de ser lixiviado ou recuperado é a parcela de ouro em que se 

encontra algum perímetro exposto às soluções alcalinas de cianeto, seja na superfície 

ou incluso em partículas em que ouro seja acessível por microfraturas ou algum meio 

na qual a solução possa agir.  

As Figura 2.3 A e B apresentam diferentes proporções de perímetro exposto 

por onde uma solução de cianeto é capaz de percolar. A Figura 2.3A representa grão 

de ouro parcialmente exposto, em contato com outro mineral, apresentando potencial 

de 100% de ser extraído. A Figura 2.3B mostra que, mesmo não possuindo uma 



32 

 

 

 

superfície livre, há um facilitador para a percolação da solução através de uma fratura, 

tornando o ouro acessível e consequentemente passível de ser extraído. 

Figura 2.3 – Ilustração referente a acessibilidade do grão de ouro em relação ao seu perímetro 

exposto – acessível, não encapsulado e incluso 
 

Ouro acessível por perímetro exposto Ouro acessível por fratura 

  
  

Pontos: ouro (1)  Pontos: ouro (1); pirita (2) 
  

                   incluso              não encapsulado 

  
  

Pontos: ouro (1,2), quartzo (3), arsenopirita (4)  Pontos: ouro (1, 2), arsenopirita (3), calcopirita (4)  

Legenda: Imagem A: grão de ouro parcialmente livre, 100% recuperável e aproximadamente com 65% 

de perímetro exposto. Imagem B: grão de ouro com mínima porção exposta, mas potencialmente 

acessível à solução lixiviante por fratura. Imagem C: grão de ouro incluso na arsenopirita, não acessível 

pela análise de imagens 2D. Imagem D: partícula mista com grãos de ouro em contato com duas ou 

mais fases, classificada como grãos de ouro não encapsulados. 

 

A B 

C D 

1 1 

2 

2 

1 
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2.2 REDES NEURAIS ARTIFICIAS 

2.2.1 Redes Neurais Artificiais (RNAs) 

Redes neurais artificiais (RNAs), em inglês Artificial Neural Network (ANN) são 

sistemas computacionais que se assemelham ao comportamento e à estrutura de 

neurônios do cérebro humano, desempenhando a função de transformar a informação 

de entrada em uma nova informação. Esses neurônios, por sua vez, processam 

paralelamente os dados e os propagam através de uma complexa malha de 

interconexão e têm a capacidade de aprender à medida que os pesos das 

interconexões entre os neurônios são ajustados. Os pesos das interconexões têm 

uma função semelhante aos pesos sinápticos de um neurônio biológico. Assim, uma 

RNA pode ser utilizada na simulação e obtenção de desempenhos e funções 

semelhantes às do cérebro humano em relação à cognição e aprendizado, podendo, 

portanto, mimetizá-los no formato de algoritmos (HAYKIN, 2001). 

O neurônio artificial pode ser considerado uma estrutura lógico-matemática que 

procura simular a forma, comportamento e funções de um neurônio biológico. Assim, 

os dendritos são substituídos por entradas, cujas ligações com o corpo celular artificial 

são realizadas através dos pesos, simulando assim as sinapses neuronais. Inspirados 

nessa arquitetura complexa, vários algoritmos de neurônios artificiais foram 

desenvolvidos, refletindo o conhecimento biológico sobre o funcionamento do cérebro 

humano (TAGLIARINI et al., 1991). 

Modelo típico proposto por McCulloch e Pitts em 1943, conhecido como 

neurônio MCP, é constituído por um dispositivo com uma saída binária e estímulos 

captados pelas entradas e processados pela função de soma e o bias (MCCULLOCH 

et al., 1943). Um novo marco aconteceu somente em 1958 quando Frank Rosenblatt 

apresentou o modelo Perceptron (ROSENBLATT, 1958), que com sinapses ajustáveis 

poderiam ser treinados para classificar certos padrões. A Figura 2.4 exibe a 

representação do neurônio artificial. 
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Figura 2.4 – Modelo do neurônio artificial MCP. 

 

Fonte: modificado de RESENDE (2003); MCP: Modelo de McCulloch e Pitts (MCCULLOCH et al., 

1943) 

onde: X1, X2, Xn são sinais de entrada 

 W1, W2, Wn são os pesos sinápticos do neurônio K 

 g(.) representa a função de ativação 

 𝜃 é o viés (bias) e y é o sinal de saída do neurônio. 

Um modelo Multilayer do Perceptron (MPL) foi proposto com uma ampliação do 

número de camadas interconectadas, ampliando o espectro de classificação que 

podem ser resolvidas pela rede neural. A MPL pode ser definida como uma rede 

interconectada por conexões sinápticas de neurônios dispostos em neurônios de 

entrada ou receptores do meio externo, neurônios da camada interna ou unidades de 

processamento ocultas (hidden) e neurônios de saída (JUNIOR, 2005). 

A rede MPL exemplifica como as RNA’s procuram explorar os princípios 

adotados pelo cérebro humano, apresentando um processamento altamente paralelo 

em sua estrutura, além de uma capacidade de generalizar o aprendizado, obtendo 

respostas mais amplas do que os dados apresentados durante o treinamento. Estes 

dois aspectos fazem com que as redes neurais sejam capazes de solucionar 

problemas altamente complexos e não-lineares. 

O sucesso na utilização de redes neurais artificiais para solução de diversos 

problemas se deve a algumas características de sua metodologia, tais como os 

apresentados por BITTENCOURT (2006): 
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 Ter capacidade de aprender através de exemplos, generalizando o 

aprendizado para reconhecer novas instâncias similares; 

 Apresentar bom desempenho em tarefas onde o conhecimento do especialista 

não está disponível; 

 Ser adequada a problemas onde não existe conhecimento a respeito dos 

modelos matemáticos e dos domínios de aplicação; 

 Apresentar a possibilidade de simulação de raciocínio “a priori” e impreciso. 

As redes neurais artificiais têm a capacidade de interagir com o meio externo e 

adaptar-se a ele, conferindo uma amplitude multidisciplinar, com aplicações na 

engenharia, informática, física, meio ambiente etc. Essas características tornam as 

RNA’s adequadas a muitas tarefas como classificação ou clusterização, 

reconhecimento de padrões complexos nas entradas, visualização dos dados de 

saída na forma de mapas, predição com a determinação de tendências com base nas 

entradas e otimização (minimiza ou maximiza uma função). 

2.2.2 Aprendizado supervisionado e não-supervisionado 

A aprendizagem de uma rede neural artificial é um processo onde os 

parâmetros livres são adaptados através de um processo de estimulação pelo 

ambiente em que a rede está inserida. Com isso, o tipo de aprendizagem é 

determinado com base na maneira pela qual a modificação dos parâmetros ocorre e 

é seguida por uma sequência de eventos: a) a RNA é estimulada por um ambiente; b) 

sofre modificações nos seus parâmetros livres como resultado desta estimulação; c) 

a rede neural responde de uma maneira nova ao ambiente, graças às modificações 

ocorridas na sua estrutura interna. 

Para o aprendizado das redes neurais, destacam-se dois métodos de 

treinamento: o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Um aprendizado 

diz respeito a um conjunto de procedimentos definidos para ajustar os parâmetros de 

uma RNA, a fim que a mesma possa aprender uma determinada função (KOHONEN, 

2001; FRASER & DICKSON, 2007). 

O aprendizado supervisionado utiliza um agente externo ou um supervisor que 

indica à rede um comportamento adequado ou inadequado em conformidade com o 
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padrão de entrada. O treinamento supervisionado necessita de um par de vetores, 

composto do vetor de entrada e do vetor alvo que se deseja como saída. Juntos, estes 

vetores são chamados de par de treinamento ou vetor de treinamento. De maneira 

geral, o aprendizado supervisionado define uma variável dependente resultante de um 

conjunto de variáveis independentes.  

Entre as técnicas mais conhecidas de aprendizagem supervisionada estão as 

regressões lineares, regressão logística, redes neurais artificias, kernel, árvores de 

decisões, k-vizinhos mais próximos e o teorema probabilístico de Bayes. 

Já o aprendizado não-supervisionado dispensa um agente externo, indicando a 

resposta desejada para os padrões de entrada da rede. Neste tipo de aprendizagem 

o sistema reproduz características e particularidades marcantes da população de 

entrada, buscando criar grupos em harmonia com as regularidades estatísticas das 

entradas e formando novas representações internas. É uma categoria de 

aprendizagem que envolve tarefas de clusterização, associação em agrupamentos 

e/ou a generalização com a redução de dimensionalidade, ou seja, é eficaz para 

visualizar em duas dimensões um conjunto de n dimensões.  

2.2.3 Aprendizagem competitiva 

O algoritmo dos mapas auto-organizáveis (SOM) está baseado no chamado 

aprendizado competitivo, onde os neurônios competem entre si e o vencedor ganha o 

direito de ativar. Apenas ele terá atividade diferente de zero na saída da rede, ou seja, 

o padrão de entrada que estiver sendo apresentado à rede provocará a ativação de 

apenas um neurônio da rede neural (neurônio vencedor) (KOHONEN, 2013, 2001; 

KARAMI & GHASEMINEZHAD, 2011). A regra de aprendizagem é formada por três 

elementos básicos:   

 Um conjunto de neurônios que respondem diferentemente aos padrões de 

entrada, graças a apenas alguns pesos sinápticos distribuídos aleatoriamente 

que os diferenciam;  

 Um limite que é imposto sobre a força de cada neurônio;  

 Um mecanismo que permite existir somente um neurônio vencedor. 
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A regra de aprendizagem competitiva, utilizada nas Redes de Kohonen é: 

∆𝑤𝑖𝑗 =  {
𝜂(𝑥𝑖 − 𝑤𝑖𝑗) 𝑠𝑒 𝑗 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟

             0       𝑠𝑒 𝑗 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟
 Eq. 1 

onde: 

Δwij: variação do peso para o erro do neurônio j com a entrada i 

wij: peso para o erro do neurônio j com a entrada i 

η: taxa de aprendizagem 

xi: entrada i 

2.2.4 Arquitetura das redes neurais artificiais 

Os principais parâmetros que fazem parte da definição da arquitetura da RNA 

são os números de camadas, número de neurônios em cada camada, tipo de conexão 

entre neurônios e topologia da rede (DUTTA et al., 2010).  

Uma RNA pode ter uma ou múltiplas camadas. As redes que possuem uma 

única camada têm somente um neurônio entre uma entrada e a sua saída da rede. As 

redes de múltiplas camadas têm no mínimo dois neurônios entre a entrada e a saída 

da rede, ou seja, tem pelo menos uma camada escondida ou intermediária. A Figura 

2.5 apresenta a representação gráfica das arquiteturas das RNAs. O número de 

camadas pode ser indeterminado, e estão situadas entre a camada de entrada e a 

camada de saída da rede neural. 

Figura 2.5 – Representação gráfica de exemplos das arquiteturas das RNAs 

 

 

RNA de uma única camada RNA de multicamada 

Fonte: modificado de CARVALHO (1998). 
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Este tipo de rede é indicado para a solução de problemas linearmente 

separáveis. Já as redes multicamadas possuem mais de uma camada entre as já 

existentes camadas de entrada e saída, ou seja, pelos dois neurônios entre alguma 

entrada e saída.   

Em relação ao seu tipo de conexão, as RNAs podem ser de dois tipos: acíclica 

e cíclica. A Figura 2.6 apresenta de forma esquemática dois exemplos das arquiteturas 

das RNAs.   

Figura 2.6 – Representação gráfica de exemplos das arquiteturas das RNAs 

  

RNA acíclica RNA cíclica 

Fonte: modificado de CARVALHO (1998). 

 Acíclicas – a saída de um neurônio na i-ésima camada da rede não pode ser 

usada como entrada de nodos em camadas de índice menor ou igual a i. Uma 

aplicação para as redes neurais artificiais é de desenvolver modelos não-

lineares que são usados para o reconhecimento e classificação de padrões e 

pode ser vista como uma ferramenta de análise de regressão não linear. 

 Cíclica: A saída de um neurônio que está na i-ésima camada da rede é usada 

como entrada para um neurônio que está em uma camada de índice menor ou 

igual a i. Se todas as ligações entre os neurônios forem cíclicas, a rede é 

chamada auto associativa; estas redes associam um padrão de entrada com 

ele mesmo e são particularmente úteis para a recuperação ou regeneração de 

um padrão de entrada. 
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2.2.5 Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen 

Os mapas auto-organizáveis (SOM) constituem uma técnica de análise 

multivariada em redes neurais artificias não supervisionada (KOHONEN, 1982, 2001, 

2013). O SOM tem sido uma técnica bastante utilizada pela comunidade científica e 

em aplicações comerciais e industriais principalmente no campo da Engenharia e 

Sistemas Computacionais (HAYKIN, 2001). 

Esta técnica, no entanto, difere dos outros métodos de RNA por se basear no 

aprendizado por quantização vetorial, projeção dos dados do espaço de alta dimensão 

da entrada ℝ𝑛 em espaços matriciais em ℤ𝑛, além de agrupar e reduzir a 

dimensionalidade dos dados mutuamente (AGARWAL et al., 2008). De acordo com 

KOHONEN (1982, 2013) os mapas auto-organizáveis são baseados na quantificação 

vetorial e medidas do vetor similaridade sendo capazes de converter relações 

estatísticas complexas e não lineares em um algoritmo de fácil compreensão e 

implementação prática. 

O SOM pode ser definido como uma rede neural não supervisionada que 

mapeia uma relação não linear entre o espaço de entrada e o espaço de saída, não 

sendo necessário o conhecimento prévio sobre os dados. O aprendizado é 

competitivo, ou seja, competem entre si por meio de interações laterais múltiplas, 

promovendo agrupamentos (domínios ou clusters) com representações altamente 

visualizáveis das relações, mesmo que sutis, entre grande variedade de dados  com 

configuração unidimensional ou bidimensional (KOHONEN, 2001; FRASER & 

DICKSON, 2007; FRASER et al., 2006; GHASEMINEZHAD, 2011).  

Conhecido também como um tipo de algoritmo de Quantização Vetorial (vector 

quantization - VQ) (KOHONEN, 2001, 1990) os vetores-nós (node-vectors) são 

treinados para representar a estrutura e os padrões das amostras de entrada em um 

espaço n-dimensional de dados. A estrutura da rede SOM é mostrada na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Estrutura básica da rede SOM 

 

Legenda: Xn: n componentes dos dados de entrada; Wnm: pesos das sinapses. Fonte: extraído de 

GHASEMINEZHAD (2011). 

No espaço n dimensional (nD), os dados definidos pelas amostras iniciais são 

lançados aleatoriamente por um número definido de seed-vectors, que são 

posteriormente treinados para representar a estrutura e os padrões das amostras 

iniciais (Figura 2.8). A análise é realizada em um primeiro momento por um processo 

interativo denominado etapa competitiva que compara cada amostra a todos os seed-

vectors dentro de um determinado raio da amostra. Um seed-vector é determinado 

como vencedor por sua maior similaridade (cosseno ou distância euclidiana). A rede 

SOM combina uma camada de entrada (input layer) com uma camada competitiva, 

onde são representados pelos BMUs (best match unit – nós vencedores), tipicamente 

organizados em um mapa bidimensional.  

Em seguida, em uma segunda etapa, denominada etapa cooperativa, os seed-

vectors vencedores do passo competitivo são modificados para que suas 

propriedades possam ser substituídas por um registro que mais se assemelhe às 

propriedades dos dados de entrada mais próximo. Os vetores resultantes são 

denominados “vetores-neurônios” ou node-vectors, ou ainda BMU’s, e representam a 

estrutura dos dados originais. Centenas a milhares de interações desses dois passos 

(rough e fine training) podem ser realizadas sobre cada unidade amostral (FRASER 

et al., 2007; HODGKINSON et al., 2012). 
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Figura 2.8 – Visualização da vetorização de dados no espaço N-dimensional e esquema dos 

domínios formados pelas médias de similaridade entre vetores.  

  

 

   
  

 
 

Fonte: modificado de CARNEIRO (2010). 

A aplicação do SOM tem apresentado resultados significativos na análise 

multivariada de dados em diversas áreas do conhecimento, como na Geofísica (MEI 

et al., 2017; CARNEIRO et al., 2012; BAÇÃO et al., 2005), Geoquímica (SANTOS et 

al., 2020), Meio Ambiente (FRIEDEL, 2011; ZHANG et al., 2009) e petróleo (KURODA 

et al., 2016). 

2.2.6 Análise visual do Mapa auto-organizáveis (SOM) e definição de domínios 

A representação dos mapas auto-organizáveis na forma de Matriz-U (U-Matrix) 

ou matriz da distância unificada foi proposta por Ultsch e Siemon (ULTSCH et al., 

1993, 1992,1990) e é construída medindo-se a distância euclidiana no espaço vetorial 

entre os node-vectors adjacentes e tem como objetivo permitir a detecção visual das 

relações topológicas dos neurônicos na rede de Kohonen. Usualmente, a matriz-U 

exibe cor-temperatura sendo cores quentes (vermelho) indicam neurônios dissimilares 
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e cores frias (azul), representam neurônios próximos ou similares. Agrupamentos de 

neurônios apresentam cores em azul, Figura 2.9.  

Figura 2.9 – Mapa da Matriz-U a partir da rede hexagonal treinada de 46x40 e classificação a 

partir do algoritmo média-k  

 

A: Matriz unificada com nodes coloridos representando suas similaridades onde os tons de azul 

representam BMUs mais similares. B: Clusterização a partir da média-k em 7 clusters representados 

no exemplo. Fonte: modificado de Carneiro et al. (2012). 

As amostras originais são representadas por neurônios particulares no mapa 

auto-organizável, e estes neurônios podem vir a formar clusters ou agrupamentos. O 

mapa auto-organizável é, portanto, um produto ordenado, ou seja, uma representação 

2D de um conjunto de múltiplos parâmetros (PENN, 2005). 

As análises dependem da escolha de uma malha preferencialmente hexagonal 

com uma projeção em uma superfície hipervolume dos neurônios ou BMU’s.  

A técnica de agrupamento K-means (BEENA et al., 2013) é amplamente 

utilizada pela sua eficiência e fácil aplicação. Ela consiste em duas fases, sendo a 

primeira definida pelos centroides K para cada domínio ou agrupamento e a segunda 

associada a cada ponto do centroide ao centroide mais próximo. Essa distância é 

dada pela medida da distância Euclidiana. Quando todos os pontos são adicionados 

em cada grupo a fase inicial é concluída. Os centroides são recalculados e novos 

domínios são formados com os novos centroides.  

A B 
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O índice Davies-Bouldin (DAVIES & BOULDIN, 1979) é uma medida que indica 

a similaridade entre agrupamentos. Esta medida pode ser usada para a avaliação da 

partição dos dados e, consequentemente, para a comparação relativa entre diferentes 

divisões do conjunto de dados. O índice Davies-Bouldin é independente do número 

de agrupamentos e do método de partição dos dados, o que o torna indicado para a 

avaliação de algoritmos de partição de dados.  

2.3 GEOMETALURGIA 

A geometalurgia é uma abordagem que documenta a variabilidade de um corpo 

de minério e quantifica o impacto da geologia no processo metalúrgico e na 

recuperação mineral (WILLIANS et al., 2004). Portanto, a geometalurgia é a aplicação 

das características geológicas e mineralógicas dos materiais ao processamento 

mineral para determinar as propriedades metalúrgicas. Incorpora os princípios de 

caracterização de materiais como ferramenta para metalurgia preditiva para a 

diminuição ou eliminação dos riscos associados às atividades minerárias (LISHCHUK 

et al., 2020; LUND, 2013; LAMBERG, 2011; LANE et al., 2008; HENLEY, 1983). 

O objetivo fundamental da geometalurgia é maximizar o uso racional dos 

recursos minerais, buscando as melhores práticas de aproveitamento e minimizando 

os impactos causados pela atividade minerária. Permite também otimizar e apoiar os 

planos de produção e identificar e avaliar as oportunidades de negócio.  

Os benefícios da geometalurgia são a obtenção de um design ideal de 

mineração e consequente redução dos custos, apoiar e otimizar a curto e longo prazo 

através dos planos de produção, identificar e minimizar os impactos ambientais e 

minimizar a variabilidade do processo garantindo assim a qualidade dos produtos.  

O produto da geometalurgia é um modelo tridimensional de blocos (modelagem 

geometalúrgica) que contém variáveis geológicas, metalúrgicas e econômicas de 

interesse para o depósito estudado, além das estimativas dos teores in situ 

(BAUMGARTNER et al., 2013). O modelo geometalúrgico mostra a distribuição das 

variáveis modeladas de forma a subsidiar o planejamento na otimização da lavra e do 

beneficiamento mineral. Na Figura 2.10 é possível observar os principais passos na 

organização de um estudo de geometalurgia. 
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Figura 2.10 – Etapas de um estudo em geometalurgia 

 

Fonte: modificado de LAMBERG (2011). 

A geometalurgia é uma atividade que deve ser abordada de forma 

interdisciplinar como mostrado na Figura 2.11. Significa que é necessária a integração 

de diversas áreas do conhecimento para melhor compreensão da variabilidade do 

depósito e de seus recursos econômicos. As disciplinas mais atuantes durante um 

estudo geometalúrgico são a geologia, caracterização tecnológica de matérias primas 

minerais, o planejamento de lavra, a metalurgia e a geoestatística. A geometalurgia 

deve ser considerada em todas as fases de um projeto de mineração, desde a 

exploração mineral, até o desenvolvimento, operação e encerramento do projeto, 

tornando-se uma atividade dinâmica e permanente do projeto. 
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Figura 2.11 – Geometalurgia - Linhas do conhecimento e suas aplicações 

 

Fonte: modificado de Zhou et al. (2016). 

2.3.1 Matriz geometalúrgica ou tipologia geológica do minério 

O objetivo da geometalurgia é agregar conhecimento ao corpo de minério em 

estudo, levando ao desenvolvimento de um modelo mais realista no que diz respeito 

à capacidade de produção da mina e usina, de forma a reduzir os riscos associados 

em vista à menor incerteza do depósito (DUNHAM et al., 2007). A incorporação das 

variáveis metalúrgicas no modelo de blocos concede ao planejamento de mina um 

estudo dos futuros fluxos de caixa do projeto, levando à otimização econômica da 

explotação da jazida.  

A combinação entre as características geológicas e mineralógicas permite que 

seja elaborada uma identificação de tipos geológicos de minério, de caráter preliminar. 

A matriz geometalúrgica de um depósito consiste em cruzar essas informações 

relacionadas aos tipos de rocha com parâmetros chamados críticos, os quais podem 

melhorar ou piorar o processo de beneficiamento (ALRUIZ et al., 2009; HOAL, 2008).  

Definida a matriz geometalúrgica, o próximo passo é avaliar as variáveis de 

interesse dentro de cada cruzamento, buscando entender e quantificar a variabilidade 

associada aos fatores geológicos do depósito. Para isto, são coletadas em campo 
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amostras representativas as quais são submetidas a testes químicos, mineralógicos, 

físicos, geotécnicos ou metalúrgicos, a depender das respostas que se deseja obter.  

Dessa forma, pode-se dizer que a matriz geometalúrgica é uma maneira 

disciplinada de documentar e estimar a variabilidade geológica de um depósito e guiar 

uma amostragem representativa para os estudos metalúrgicos. A Tabela 2.2 mostra 

um exemplo de como essa matriz pode ser construída.  

Tabela 2.2 – Fatores geológicos críticos para a performance geometalúrgica 

Fatores geológicos Parâmetros críticos 
Unidades operacionais 

de maior influência 

Litotipos e distribuição 
espacial no depósito 

Variações nos conteúdos de S e As (para minério 
sulfetado de ouro) 

Composição mineralógica 

Dureza, granulometria, competência. 

Porosidade, reatividade. 

Moagem, flotação 

Associações minerais e 
processos de mineralização 

Associação mineralógica do ouro (pirita e arsenopirita) 

Distribuição e zoneamento mineral Texturas minerais 
(associações, intercrescimentos, etc.) 

Flotação, moagem, 
lixiviação 

Tipo de alteração   

Variações na dureza (cloritização, sericitização, 
ferrificação) 

Modificações na composição dos minerais 

Mudanças na solubilidade/reatividade 

Texturas alteradas (coberturas superficiais, substituição) 

Moagem, flotação, 
lixiviação, purificação, 
separação sólido/líquido 

Parâmetros estruturais 
(principalmente falhas) 

Redução da granulometria e formação de argilas nas 
falhas 

Canais abertos de percolação de fluidos e oxidação 

Mudanças na dureza 

Zoneamento local 

Moagem, flotação, 
separação sólido/líquido 

Fonte: modificado de Williams & Richardson (2004). 

2.3.2 Domínios geometalúrgicos 

Realizados os ensaios em cada matriz geometalúrgica, utiliza-se a inserção dos 

dados obtidos em um modelo de blocos, gerando um entendimento espacial das 

variáveis. A análise preliminar dos dados deve ser feita visando identificar os domínios 

geometalúrgicos do depósito, que podem ou não estar relacionados diretamente com 

os domínios geológicos ou do minério (BYE et al., 2011; MACMILLAN et al., 2011), 

sendo comum observar diferentes tipos de rocha que apresentam o mesmo 

comportamento metalúrgico e que, portanto, podem ser agrupados no mesmo domínio 

geometalúrgico. Técnicas como análise de agrupamentos, análise de componentes 
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principais, testes de hipótese e redes neurais artificiais podem ser utilizadas para 

avaliar a similaridade da variável de interesse na matriz geometalúrgica. 

O modelamento geometalúrgico tridimensional dentro da avaliação de 

depósitos minerais tem a finalidade de garantir a fidedignidade da reprodução dos 

corpos geológicos e da variabilidade espacial dos dados de interesse, os quais 

direcionam o planejamento e engenharia na otimização dos planos de lavra. 

O modelo geometalúrgico pode se dividir em três principais componentes 

(LAMBERG, 2011); 

1 – Modelo geológico: caracterização mineralógica do minério e dados 

quantitativos e qualitativos como a composição modal, dados texturais, acessibilidade 

e associação mineral e seus litotipos. Incluem-se também dados químicos.   

2 - Modelo de processamento mineral: informação do modelo geológico e 

engloba os dados obtidos para predizer o desempenho metalúrgico dos minerais do 

minério em questão. A cominuição e gravimetria entre outras operações unitárias são 

combinadas, possibilitando o estudo da resposta metalúrgica.  

3 - Modelo de planejamento de lavra: inclui o planejamento da mina a 

curto/longo prazo e um prognóstico econômico que aborde custos de produção e de 

mercado. 

A incorporação de parâmetros geometalúrgicos no modelamento tridimensional 

tem o intuito de complementar o modelamento tradicional que, em geral, considera 

apenas o teor e valores médios de recuperação e rendimento, tendo-se assim uma 

avaliação mais consistente do depósito mineral e maior previsibilidade. O 

modelamento geometalúrgico diminui o risco do investimento, possibilitando a 

execução de um planejamento de lavra estruturado. 
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3 CARATERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINÉRIOS DE OURO DE 

BAIXO TEOR COMO SUPORTE À GEOMETALURGIA  

A automação dos processos de aquisição e processamento de imagens obtidas 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV), também chamados de análise de 

imagens por feixe de elétrons (MEV-AI), apresentou uma rápida expansão devido aos 

avanços dos sistemas de microscopia e na arquitetura computacional. Atualmente, 

desempenha um papel importante na caracterização de matérias primas minerais e 

minérios, graças à sua robustez estatística ao possibilitar a análise de dezenas de 

milhares de partículas, confiabilidade nos resultados e análise rápida, em comparação 

aos métodos ópticos com a análise de partícula a partícula (COETZEE, et al., 2011; 

GOODAL et al., 2007). 

A caracterização tecnológica tem uma atuação de destaque, pois busca 

identificar as principais características dos minérios, como composição mineralógica 

e associações, composição química, características dos minerais de interesse e 

minerais portadores. Os dados tecnológicos obtidos nos estudos de caracterização e 

processos como a flotação e a lixiviação ácida são fundamentais para integração à 

geometalurgia. 

O presente capítulo aborda o estudo de caracterização de minério de ouro de 

baixo teor (<0,6 g/t), utilizando a análise de imagem automatizada por meio do sistema 

Mineral Liberation Analyser (MLA) para avaliar as associações minerais e 

acessibilidade dos grãos de ouro em apoio a geometalurgia. 

As amostras fazem parte de um conjunto de 168 amostras de minério de ouro 

hospedado em filito sericítico carbonático de baixo teor de uma mina a céu aberto 

localizada no Estado de Minas Gerais, Brasil. As unidades geológicas podem ser 

definidas pelo teor de arsênio (<1000 ppm; 1000-2000 ppm; 2000-3000 ppm; 3000-

4000 ppm e >4000 ppm), face a um conjunto único de propriedades composicionais, 

como tamanho de grão, mineralogia de sulfetos e acessibilidade, que afetam 

diretamente o desempenho do minério no processo metalúrgico. 

Os resultados demonstraram que existe uma correlação direta entre os teores 

de arsênio e ouro, bem como uma influência dos teores de arsênio na acessibilidade 
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ao ouro, variável essencial para a modelagem econômica da mina. Embora os grãos 

de ouro ocorram principalmente como inclusões em pirita e arsenopirita, raramente 

estão associados a outros sulfetos como pirrotita, galena, calcopirita e esfalerita ou a 

silicatos, como quartzo, mica e clorita, mineralogia predominante no depósito.  

3.1 INTRODUÇÃO 

A geometalurgia é uma abordagem multidisciplinar que integra informações de 

geologia, processamento mineral, meio ambiente e aspectos econômicos, auxiliando 

como ferramenta na elaboração do modelo de blocos geológicos preditivo. Esse 

modelo preditivo traduz o desempenho do minério no processamento na usina como 

forma de redução do risco operacional através de melhor previsibilidade nas 

operações e de qualidade dos produtos (LISHCHUK et al., 2020; LAMBERG, 2011; 

LANE et al., 2008; SUTHERS et al., 2004; HENLEY, 1983). O conceito de 

geometalurgia tem recebido cada vez mais atenção, graças ao desenvolvimento de 

modernas técnicas de análise, equipamentos e software robustos, que passam a 

contribuir de forma mais efetiva em todos as etapas do processamento mineral 

(LOTTER et al., 2011; EVANS et al., 2011; LANG et al., 2018).  

A análise de imagens automatizada por feixe de elétrons (MEV-AI) é também 

um campo que se expandiu nas últimas décadas, sendo uma ferramenta versátil e de 

grande alcance que permite a obtenção rápida e expressiva de informações sobre o 

minério, sobretudo de sua composição mineralógica, partição dos elementos, 

associações minerais e liberação dos minerais de interesse, sejam úteis ou minerais 

de ganga. O método mais abrangente para análise de associações mineralógicas é a 

combinação de imagens de microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia 

de dispersão de energia (MEV/EDS) e análise de imagem automatizada (AI) para 

determinar as suas composições minerais e suas características (COETZEE, et al., 

2011; GOODAL et al., 2007; FANDRICH et al., 1998; BARBERY, 1991). Embora a 

aplicação da análise de imagens tenha desempenhado um papel importante na 

indústria de mineração, deve-se considerar que a análise se limita a duas dimensões, 

embora os dados sejam usados para descrever características tridimensionais de 

amostras, como tamanho, forma e composição das partículas. Portanto, um viés 
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estereológico na análise bidimensional pode resultar em dados superestimados, 

dependendo da posição em que a partícula é exposta (JONES, 1991; BARBERY, 

1985). 

Em se tratando de minérios de ouro, o conceito clássico de grau de liberação 

descrito por GAUDIN (1939), que considera a liberação em volume, deve ser 

adaptado, tendo em vista que os processos utilizados para sua recuperação e 

extração são baseados em propriedades específicas desse elemento, como a 

acessibilidade de um meio fluido, podendo ser lixiviação por soluções alcalinas de 

cianeto, por exemplo. A definição clássica de liberação mineral mostra que em uma 

população de partículas de diferentes espécies minerais, o grau de liberação de uma 

das espécies consiste na porcentagem desse mineral, que ocorre como partículas 

livres em relação à quantidade total desse mineral (em partículas mistas e livres). O 

grau de associação corresponde ao percentual do mineral que está incluso em duas 

ou mais fases em relação ao total. Na Figura 3.1 estão ilustradas diferentes classes 

de partículas em área e perímetro exposto. 

Figura 3.1 - Aspectos ilustrativos da fração em área e em perímetro expostos  

 
Mineral útil livre 

área = 90%  
perímetro exposto = 100% 

área = 80% 
perímetro exposto = 25% 

  
 

 
área = 40% 
perímetro exposto = 5% 

área = 20% 
perímetro exposto = 5% 

área = 35% 
perímetro exposto = 0% 

   

Imagem cedida por Daniel Uliana, Carina Ulsen e Henrique Kahn (Laboratório de Caracterização Tecnológica, USP) 
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PETRUK (2000) descreve as características dos minerais de interesse em 

estudos aplicados à minérios de ouro e define este mineral quanto a sua forma de 

exposição e relação com minerais associados, como:  

 Acessível – específico para ouro, quando o grão de ouro possui uma 

mínima porção exposta susceptível ao acesso de solução lixiviante, por 

exemplo; 

 Incluso, mas não encapsulado – o grão de ouro ocorre em espaços 

intersticiais entre grãos minerais ou em contato com dois ou mais 

minerais (diferentes fases); 

 Incluso - quando o grão de ouro está 100% incluso em uma fase mineral.  

Na moagem, a extração de ouro não encapsulado, ou seja, grão de ouro 

intersticial em contato com duas ou mais fases, pode ser maximizada quando se 

promove uma moagem mais fina, já que existe uma facilidade de exposição do grão 

que ocorre em zonas de fraqueza entre minerais. Entretanto, grãos de ouro 100% 

inclusos podem, eventualmente, ser recuperados por uma moagem ultrafina do 

minério, possibilitando a quebra completa do mineral, tornando-o acessível (COOK et 

al., 1990). Devido aos elevados consumos energéticos dessa moagem, este tipo de 

recuperação pode se tornar inviável.  

Os dados de caracterização mineralógica obtidos pela análise de imagens por 

feixe de elétrons (MEV-AI) validam uma ampla gama de técnicas metalúrgicas usadas 

na extração do ouro, como cianetação direta, separação densitária e lixiviação 

diagnóstica. Segundo COETZEE (2011), seus resultados são comparáveis aos da 

exposição de grãos de ouro durante a análise de MEV-AI, a menos que a amostra 

contenha uma quantidade significativa de ouro submicroscópico ou se o ouro estiver 

hospedado em fases que lixiviam muito lentamente ou não lixiviam, como aurostibita 

e Au-telúricos.  

Este trabalho tem como foco o estudo das características mineralógicas e as 

relações da acessibilidade dos grãos de ouro com variáveis químicas. Estudos por 

meio de análise de imagens por feixe de elétrons (MEV-AI) e ensaios de lixiviação 

visaram otimizar o recurso mineral e prever o potencial de recuperação de um conjunto 

de 168 amostras de filito sericítico carbonático de uma mina de ouro à noroeste do 
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Estado Minas Gerais, Brasil. Esses resultados podem ser utilizados como suporte em 

um modelo geometalúrgico, principalmente quando são analisadas as características 

intrínsecas de cada classe de teor de arsênio e as suas relações com a acessibilidade. 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1 Amostras  

Foram caracterizadas 168 amostras oriundas de testemunhos de sondagem e 

amostras de frente de lavra que compõem diferentes níveis dos corpos de minério e 

coletadas em vários pontos do depósito. Cada amostra contém cerca de 5 kg e foram 

compostas a partir de um intervalo selecionado de 1 metro de testemunhos de 

sondagem. As amostras referentes à frente de lavra (fragmentos) foram coletadas em 

intervalos de aproximadamente 15 centímetros, espaçados de metro a metro, ao longo 

de uma canaleta em um banco de lavra de 12 metros de altura e, posteriormente, 

agrupadas em um lote de 5 kg, respeitando os limites do intervalo do corpo 

mineralizado. Por tratar-se de informações sensíveis ao empreendimento, a 

localização espacial das 168 amostras não foi disponibilizada pela empresa.  

O depósito está hospedado em filitos carbonáticos cinza claro a escuro, 

marcados pela intercalação de níveis de filossilicatos, essencialmente clorita e micas, 

e de lentes de quartzo milimétricas a centimétricas com clusters de sulfetos. Os 

sulfetos são predominantemente pirita e arsenopirita, com ocorrências esparsas de 

pirrotita, esfalerita, calcopirita e galena. 

3.2.2 Procedimento experimental  

O procedimento experimental adotado é apresentado na Figura 3.2 e contou 

com as atividades de preparação de amostras, caracterização das associações 

minerais por análise de imagens por feixe de elétrons (MEV-AI), análises químicas por 

fluorescência e mineralógicas por difração de raios X, testes de flotação e lixiviação. 

A preparação das amostras foi realizada por cominuição da amostra inicial (com 

cerca de 5 kg cada) abaixo de 0,50 mm em britador de rolos, homogeneização e 

amostragem com retirada de alíquotas em amostrador Jones para obtenção de quatro 
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alíquotas para os estudos seguintes, sendo: A – arquivo (3000 g), B – análise química 

e mineralógica (500 g), C – separações minerais e MEV-IA (500 g), D – flotação e 

lixiviação (1000 g). 

Figura 3.2 - Fluxograma das atividades realizadas 

 

Uma primeira alíquota de 500 g foi selecionada para determinação da 

composição química (FRX, Au, S, As) e mineralógica (DRX). As amostras foram 

previamente cominuídas para redução da dimensão máxima característica em moinho 

de disco e novamente amostradas para posterior pulverização em moinho de bolas 

planetário Pulverizette 5, marca Fritsch. 

As análises químicas dos elementos maiores foram realizadas por 

fluorescência de raios X em análises standardless, análise multielementar através do 

equipamento PANalytical Axios Advanced em amostras prensadas. A dosagem do Au 

foi realizada por fire assay, do As por ICP-OES e do S pelo método de pirólise, em 

forno de indução com determinação por célula de infravermelho.  

As análises mineralógicas foram realizadas pelo método do pó em difratômetro 

de raios X, modelo X´Pert Pro, marca PANalytical com tubo de Cu e detector sensível 

à posição (PSD - X’Celerator). A identificação das fases cristalinas foi obtida por 

comparação do difratograma da amostra com os bancos de dados PDF2 do ICDD - 
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International Centre for Diffraction Data (2003) e PAN-ICSD – PANalytical Inorganic 

Crystal Structure Database (2007). 

Uma segunda alíquota de 500 g foi peneirada em via úmida em 0,020 mm (635 

malhas Tyler), sendo a fração retida nessa malha (-0,5+0,020 mm) submetida a 

separações minerais utilizando o líquido orgânico tetrabrometano1 (TBE) com 

densidade de 2,95 g/cm3, visando a concentração de ouro. Foram gerados os 

seguintes produtos: flutuado (<2,95 g/cm3), afundado (>2,95 g/cm3) e finos (<0,020 

mm), os quais foram submetidos a análises químicas para determinação dos teores 

de Au, S e As. O produto afundado foi também direcionado à caracterização das 

formas de ocorrência do ouro por MEV-AI.  

Uma terceira alíquota de 1000 g foi enviada aos testes de flotação e cianetação, 

no entanto, realizados em um conjunto de 34 amostras.  

A Tabela 3.1 lista os produtos obtidos e análises realizadas.  

Tabela 3.1 – Produtos e análise realizados 

Produtos Análises e ensaios 

Amostra tal qual -0,5 mm FRX, Au, S, As e DRX 

Fração -0,020 mm Au, S, As  

Flutuado (d> 2,95 g/cm3; -0.5+0,020 mm) Au, S, As 

Afundado (d> 2,95 g/cm3; -0.5+0,020 mm) 
Au, S, As  
MEV-AI 

Flotação (P80: 107µm) 
Cianetação e concentrado da flotação 

Au, As – recuperação de ouro na cianetação 

  

Os testes de flotação foram produzidos em célula Denver modelo D12, nominal 

de 3 L. No estágio de flotação rougher, utilizou-se polpa com 35% de sólidos em peso 

e pH 4,0 condicionada na velocidade do rotor ajustada em 1500 rpm por 9 minutos e 

P80 de 107 μm, simulando as condições operacionais da usina. Para essas 34 

amostras, o concentrado da flotação (massa de sulfeto) obtido foi objeto para os 

ensaios de lixiviação. Os ensaios de bancada (flotação + lixiviação) foram realizados 

                                            
1 Tendo em vista a toxidade dos líquidos orgânicos, as separações foram realizadas em capela com ventilação, lavador de gases 
e utilização dos EPIs indicados (máscara específica com filtro de gases orgânicos, óculos de segurança, luvas e avental).  
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na própria companhia onde os estudos foram realizados. A Tabela 3.2 apresenta o 

teste de flotação e os seus reagentes.  

Para determinar a recuperação de ouro por cianetação direta, foi utilizada uma 

alíquota de concentrado das 34 amostras do teste de flotação. Os parâmetros de 

lixiviação foram: pré-condicionamento de 1 h; período de dissolução de 24 h; adição 

de carbono de 10 g/L; adição de cianeto de 3,5 kg/t; e variação da adição de CaO para 

manter o pH em 11.  

Tabela 3.2 – Teste de flotação e reagentes utilizados 

Teste e estágios 

  Reagentes (g/t) 

  PAX A 404 DF 250 

tempo g/t  μ/l g/t  μ/l g/t  μ/l 

Condicionamento 2' 30 45 30 38,6 20 30,6 

Estágio Rough 1 3'             

Estágio Rough 2 2' 10 15     5 7,65 

Estágio Rough 3 2' 10 15     5 7,65 

Estágio Rough 4 2' 10 15     5 7,65 

1st Cleaner 3'     10 12,8     

Obs: PAX: Coletor primário Amil Xantato de Potássio, utilizado na flotação de sulfetos; AP 404: coletor 
secundário, que é uma mistura de ditiofosfato e mercaptobenzotiazol de sódio, utilizado para flotar 
sulfetos oxidados; DF250: espumante, com a função de facilitar a cinética de interação partícula-bolha. 

 

Os estudos das associações mineralógicas, efetuados no produto afundado da 

fração (-0,5+0,020 mm), foram realizados em blocos polidos de 30 mm de diâmetro 

(preparados conforme descritos em 2.1.1), utilizando-se o software MLA da marca FEI 

acoplado ao microscópio eletrônico de varredura Quanta 600 FEG. As análises 

químicas foram realizadas por meio do espectrômetro por dispersão de energia (EDS) 

Quantax 4030 acoplado ao MEV com software Espirit (Bruker). Os procedimentos da 

análise mineralógica quantitativa utilizando o programa MLA podem ser resumidos 

nas etapas apresentadas na Figura 3.3.  

A determinação da composição mineralógica, forma de ocorrência e 

associações dos grãos de ouro foi efetuada em seções transversais a partir de coleta 

em modo SPL, que considera contraste de número atômico (imagens de elétrons 

retroespalhados) e espectros de raios X característico (EDS). 
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A busca automatizada dos grãos de ouro foi efetuada usando-se os blocos 

polidos com um tempo de análise aproximado de 2,5 h/seção nas condições de 

aumento de 300X e 1200 pixels de resolução/campo. 

Um banco de dados específico para o presente estudo, contendo dados de 

peso específico, composição química e espectros de EDS, foi criado para todos os 

minerais presentes (mineral reference). Posteriormente, os dados coletados nas 

análises ao MLA foram comparados com este banco de dados para a classificação 

dos minerais em cada seção polida. No total, foram analisados 551 blocos polidos. 

Figura 3.3 – Processamento dos dados por MLA 

 

Obs: Procedimento adotado da aquisição dos dados. Os softwares (measurement, mineral reference, 
image processing e data view) dizem respeito ao pacote de utilidades especifico para cada atividade. 
 

Fonte: modificado de CARMO (2015). 

3.2.3 Cálculo das associações de ouro em perímetro exposto 

Para os minerais de minério de ouro, o termo acessibilidade é o mais adequado, 

pois não é necessário que o grão de ouro esteja liberado, mas exposto ou 

parcialmente exposto para ser acessado por uma solução lixiviante através da fratura. 

A extração de ouro por uma solução de cianeto pode ocorrer através dessa fratura ou 

algum outro meio que propicia o acesso para que a lixiviação do grão de ouro ocorra. 

A Tabela 3.3 apresenta um exemplo dos parâmetros determinados para cada 

grão de ouro e a sua respectiva associação, com base nos seus perímetros de 

contato. Essas informações compõem um dos dados de saída do MLA.  

O perímetro exposto é calculado pela equação: 

 

Perímetro exposto: Σ% massa de grãos com perímetro exposto > 0 Eq. 2 
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Em um processo de extração mineral, é clara a importância da quantificação 

do perímetro exposto do ouro, a sua relação com grãos inclusos e a sua associação 

com outros minerais (sulfetos, silicatos, etc.). A parcela do perímetro exposto é 

diretamente proporcional à capacidade de extração do ouro por uma solução de 

cianeto. 

Na tabela, o perímetro exposto (acessível) é dado pela soma da % da massa 

dos grãos Au 1 ao Au 6 (eq. 2) maior de 0% de perímetro exposto. Esse valor mínimo 

de perímetro exposto é dado por pelo menos 1 pixel exposto. No exemplo da Tabela 

3.3, essa somatória significa que 70,2% do volume dos grãos de ouro apresentam 

perímetro parcial ou totalmente exposto. 

Tabela 3.3 - Propriedades dos grãos de ouro em relação ao perímetro de contato 

Identificação  

grão de ouro 

massa %  

 

Associação mineral por perímetro exposto do ouro (%) 
Forma 

 exposto  quartzo  clorita  pirita arsenopirita 

Au 1 18,6 100,0     

A
c
e
s

s
ív

e
l Au 2 9,7 100,0     

Au 3 9,0 100,0     

Au 4 1,0 76,8 12,1 6,9 4,2  

Au 5 7,8 64,6  10,6 9,8 15,0 

Au 6 6,1 32,3 9,8 5,9 15,9 36,1 

Au 7 5,2  13,6 15,7 18,0 52,7 

N
ã
o

 e
n

c
. 

Au 8 4,2  22,1 65,6 12,3  

Au 9 4,9    18,2 81,8 

Au 10 3,7  25,9  32,8 41,3 

Au 11 8,1    100  
In

c
lu

s
o

 

Au 12 2,0    100  

Au 13 0,9     100 

Au 14 0,8     100 
        

Acessível 70,2 58,3 2,9 2,5 2,5 3,4  

Não encapsulado 18,0  2,6 3,6 3,6 8,3  

Incluso 11,8    10,1 1,7  

Total 100,0       

Obs: Au: identificação do grão de ouro contido em uma amostra. Modelo de extração dos dados de 
extração dos dados por MLA – pacote grain properties. Não enc.: Não encapsulado.   

 

O cálculo dos grãos não encapsulados é obtido pela proporção em volume de 

grãos cujo perímetro do grão esteja associado a dois ou mais minerais. No exemplo 
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acima, corresponde à soma dos grãos Au 7 ao Au 10, sendo que 18,0% do ouro está 

contido nesta associação.   

Os grãos inclusos são indicados pela associação em 100% em único mineral. 

A totalização é obtida pela somatória da porcentagem volumétrica das fases 

associadas. No exemplo acima, os grãos inclusos respondem pelas células Au 11 ao 

Au 14. No exemplo citado, 10,1% do volume total de ouro está incluso na pirita e 1,7% 

na arsenopirita. A Figura 3.4 apresenta as três formas de ocorrência do ouro e suas 

respectivas associações com as fases minerais. 

Figura 3.4 – Exemplos de acessibilidade dos grãos de ouro  

   

(A): Grão de ouro acessível por fratura. (B): Não encapsulado. Grão de ouro em contato com esfalerita 
e pirita e (C): Incluso em arsenopirita. 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.3.1 Peneiramento e distribuição em massa 

Na distribuição em massa após o peneiramento a úmido em 0,020 mm está 

representada na Figura 3.5. Os dados mostram que, em média, 25 a 30% em massa 

total nas amostras constituem material passante em 0,020 mm, ou seja, produto da 

deslamagem, nas condições de cominuição empregadas (<0,50 mm). Algumas 

amostras pontuais apresentam distribuição de finos acima de 40% chegando até por 

volta de 65%, possivelmente devido à posição das amostras em porção mais alterada 

do depósito ou em zonas intemperizadas.  

arsenopirita 

ouro 

Fratura A 

Au 
esfalerita 

pirita 

quartzo 

arsenopirita 

ouro 

B C 
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Figura 3.5 – Distribuição de massa em peneiramento – Amostra total (% massa) 

 

A Figura 3.6 mostra a distribuição de ouro nas frações -0,5+0,020 mm (material 

retido) e -0,020 mm (material passante ou finos). Em média, 95% do ouro contido na 

amostra está associado ao material retido na fração acima de 0,020 mm, com teores 

médios de 0,880 g/t de Au. Para os teores de enxofre e arsênio, a distribuição no 

material acima da mesma fração corresponde à 87% e 81%, respectivamente. Os 

resultados dos teores de Au (g/t), S (%) e As (%) e suas distribuições em ambas as 

frações são apresentadas na Tabela 3.4. 

Figura 3.6 – Distribuição de ouro em peneiramento 0,020 mm (% massa total) 
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Tabela 3.4 – Estatística dos teores nas frações retido e passante em 0,020 mm 

Fração -0.50+0.020 mm (material retido) – 168 amostras 

 Teores Distribuição (%) 

 S % As (ppm) Au (g/t) massa S As Au 

média 1,93 3467,0 0,880 69,9 86,9 80,4 93,4 

mediana 1,84 2122,0 0,516 71,7 88,2 86,8 95,2 

DP 0,733 2865,8 1,42 8,99 5,78 19,5 5,45 

máximo 5,04 6004,3 12,45 83,6 98,5 97,1 99,7 

mínimo 0,021 229,00 0,040 30,9 53,6 0,005 66,2 

Fração -0.020 mm (material passante) – 168 amostras 

 Teores Distribuição (%) 

 S % As (ppm) Au (g/t) massa S As Au 

média 0,77 1516 0,143 30,1 13,1 19,6 6,63 

mediana 0,62 704 0,100 28,3 11,8 13,1 4,80 

DP 0,45 2472 0,174 8,99 5,73 19,5 5,43 

máximo 2,42 16207 1,49 69,1 46,4 97,1 33,8 

mínimo 0,01 0,08 0,001 16,3 1,46 0,005 0,267 

DP: desvio padrão 

Os teores de enxofre variam de 0,02 a 5,04% na fração -0,50+0,020 mm. Na 

fração -0,020 mm, os teores de enxofre variam de 2,42 a 0,01%. Baixos teores de 

enxofre indicam amostras com baixo conteúdo de ouro. A média elevada no teor de 

ouro ocorre sob o efeito pepita em 5 amostras da fração -0,50+0,020 mm (teores de 

12,45; 9,65; 6,27; 4,88 e 4,71 g/t), o que desloca as médias desta fração para 0,880 

g/t. Os teores de arsênio na fração -0,50+0,020 mm concentraram-se entre o máximo 

de 6004,3 ppm e o mínimo de 229,0 ppm. Conforme o esperado, a arsenopirita estaria 

presente em grandes quantidades nessa fração. Cerca de 70% da distribuição em 

massa dos elementos analisados está acima de 0,020 mm onde 87% do S, 80,4% do 

As e quase todo o ouro (93,4%) estão distribuídos. Em contrapartida, há uma 

distribuição muito baixa de ouro nas frações finas das amostras. 

O produto flutuado, oriundo da separação por líquidos densos, representa em 

média 89% da massa total da amostra e corresponde a 18,9% da distribuição de ouro 

na amostra (Tabela 3.5). Este produto é composto principalmente de silicatos 

(quartzo, micas e clorita) e carbonatos (anquerita e siderita). A distribuição de arsênio 

e enxofre também é baixa (15,1 e 8,7%, respectivamente) possivelmente 

correspondendo a sulfeto misto associados a silicatos ou uma granulometria mais fina. 
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Tabela 3.5 – Estatística dos teores de ouro nos produtos flutuado e afundado  

Fração -0.50+0.020 mm – Flutuado - 168 amostras 

 Teores Distribuição (%) 

 S % As (ppm) Au (g/t) massa S As Au 

média 0,113 335,5 0,177 88,8 8,70 15,1 18,9 

mediana 0,087 138,5 0,130 88,8 5,51 7,41 14,5 

DP 0,090 705,3 0,168 5,75 7,63 18,2 15,4 

máximo 0,513 6678,1 1,16 97,1 33,3 99,8 88,9 

mínimo 0,003 1,01 0,007 53,9 0,295 0,034 0,472 

Fração -0.50+0.020 mm – Afundado - 168 amostras 

 Teores Distribuição (%) 

 S % As (ppm) Au (g/t) massa S As Au 

média 16,61 25674,2 12,1 11,1 91,4 84,9 81,6 

mediana 16,89 14436,6 6,33 11,6 94,5 92,6 85,9 

DP 8,42 34189,3 29,6 5,75 7,63 18,1 15,5 

máximo 35,55 178845,5 333,6 46,1 100,0 99,9 100,0 

mínimo 0,079 217,2 0,107 2,97 66,6 0,105 11,0 

DP: desvio padrão 

Com relação a concentração de massa de sulfeto para caracterização MEV-AI, 

a separação com líquidos densos mostrou-se eficiente para o minério considerado, 

pois houve um claro enriquecimento de Au, As e S no produto afundado em relação à 

amostra inicial. O produto afundado na fração -0,50+0,020 mm é um concentrado com 

alto teor de ouro (12,1 g/t) que corresponde a cerca de 81,6% do ouro da amostra. A 

alta concentração resultante da separação por líquidos densos mostra que o ouro está 

principalmente associado a sulfetos ou na forma livre (elevada densidade).   

3.3.2 Composição química e mineralógica 

As estatísticas das composições químicas das 168 amostras de minério de ouro 

caracterizadas são apresentadas na Tabela 3.6. 

As composições químicas mostram altos teores de SiO2, Al2O3, Fe2O3 e K2O 

corroborando o predomínio de quartzo, micas e clorita, constituintes predominantes 

no filito sericítico. Apesar de representar predominantemente um mesmo litotipo, as 

amplitudes de variação composicional, demonstradas pelos valores máximos e 

mínimos, mostram variabilidades locais, tanto litológicas, quanto relativas a regiões 

mais intemperizadas e alteradas. No depósito ocorrem esparsos veios e vênulas de 

quartzo que, por vezes, contêm clusters de sulfetos no contato com o filito. O teor de 
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enxofre das amostras variou entre 4,51% e 0,01%, indicando alta variabilidade e 

zonas pobres em sulfetos. Baixos teores de enxofre indicam amostras sem ou com 

baixo potencial de ouro. Os resultados da perda ao fogo (PF) variando entre 10,4 e 

2,75% indicam o teor de carbonatos, aqui representados por siderita e anquerita, que 

são predominantes nas amostras. 

Tabela 3.6 – Estatística das análises químicas; 168 amostras   

  
SiO2 

% 
Al2O3 

% 
Fe2O3 

% 
K2O 
% 

Na2O 
% 

CaO 
% 

MgO
% 

TiO2

% 
PF% S % 

As 
ppm 

Au 
g/t 

média 61,0 15,6 7,24 5,26 0,55 0,46 1,06 0,81 5,04 1,15 2083,0 0,618 

median 61,3 14,9 7,62 5,04 0,67 0,59 1,17 0,82 5,34 1,14 1738,8 0,541 

DP 5,2 2,98 1,29 0,78 0,22 0,26 0,16 0,12 0,92 0,64 1373,9 0,480 

max 71,8 21,0 14,2 6,67 1,20 1,56 1,55 1,11 10,4 4,51 6165,6 2,12 

min 52,9 8,26 3,86 2,92 0,33 0,08 0,64 0,39 2,75 0,01 228,75 0,08 

Obs: median: mediana; DP: desvio padrão; max: máximo; mim: mínimo 

 

As composições mineralógicas determinadas por DRX e MEV-AI para a fração 

-0,50+0,020 mm mostram predomínio de quartzo, micas e feldspatos que, somados, 

representam em média 90% da composição total da amostra (Tabela 3.7 e Figura 3.7). 

Esfalerita e calcopirita não foram representados na tabela devido à ocorrência errática. 

Tabela 3.7 – Sumário da composição mineralógica; 168 amostras (fração 0.50+0.020 mm, 

produto afundado) 

 Silicatos (%) 
Minerais pesados 

(%) 
Carbonatos 

(%) 
Principais sulfetos (%) 

 qtz mic clt alb ilm gth rut sid anq py prt aspy gal 

média 44,8 36,7 2,41 5,21 1,06 0,63 0,15 4,75 0,86 1,59 0,37 0,76 0,08 

median 42,6 37,7 1,54 4,16 1,05 0,41 0,14 4,62 0,88 1,51 0,21 0,40 0,01 

DP 9,18 6,26 2,61 2,98 0,37 1,18 0,07 2,66 0,66 0,83 0,45 1,20 0,16 

max 78,3 49,9 14,2 13,8 2,27 13,3 0,44 14,6 3,05 3,56 2,37 10,1 1,11 

min 28,6 16,5 0,08 0,96 0,27 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

DP: desvio padrão; max: máximo, min: mínimo; qtz: quartzo, mic: micas, clt: clorita, fel: feldspatos; ilm: Ilmenita, 
rut: rutilo, gth: goethita; sid: siderita; anq: anquerita; py: pirita, prt: pirrotita, aspy: arsenopirita, gal: galena. 
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Figura 3.7 – Composição mineralógica por MEV-AI; 168 amostras (fração -0.50+0.020 mm, 

produto afundado) 

 

Silicatos: Quartzo, mica, feldspatos e clorita; minerais pesados: ilmenita, goethita e rutilo; Carbonatos: siderita e 
anquerita; Sulfetos: pirita, pirrotita, arsenopirita, calcopirita, esfalerita e galena. 

  

Também foram detectados minerais em menores proporções: minerais 

pesados (goethita+ilmenita+rutilo; 2%), clorita (clinocloro; 2,4%), arsenopirita (0,76%), 

pirita (1,6%), galena (0,08%) e pirrotita (0,37%), e muito raramente calcopirita e 

esfalerita. Duas variedades de carbonatos, anquerita e siderita (5,6%; total), 

ocorreram nas amostras em proporções variadas. 

A difração de raios X realizada em amostra bulk (-0,50 mm), mostrou uma 

mineralogia compatível com a obtida por MEV-AI. A área de estudo é formada 

exclusivamente por filitos que contêm diferentes proporções de sulfetos, o que 

explicaria a variação encontrada nos difratogramas, principalmente em relação a 

esses minerais. A Figura 3.8 representa a sobreposição de oito amostras em 

diferentes posições do depósito. 
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Figura 3.8 – Composição mineral das amostras por DRX - Difratogramas de raios X 

 

A Figura 3.9 apresenta a distribuição normalizada dos sulfetos (% em massa). 

Verifica-se o predomínio de pirita e arsenopirita com pirrotita subordinada e menor 

conteúdo de calcopirita e esfalerita. Em algumas amostras localizadas, ocorre um 

expressivo aumento do conteúdo de galena.  

Figura 3.9 – Composição normalizada dos sulfetos – 168 amostras (fração -0,50+0,020 mm) 
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3.3.3 Relação entre teor de arsênio e ouro 

Considerando que o teor de arsênio é o fator chave para a delimitação das 

áreas mineralizadas e as relações e distinções entre os tipos de minérios para fins de 

planejamento e otimização de lavra (COSTA, 2016), neste estudo foram consideradas 

cinco classes de teor de arsênio (<1000 ppm; 1000-2000 ppm; 2000-3000 ppm; 3000-

4000 ppm e >4000 ppm). Em campo, não fica claro se há uma distinção ou delimitação 

de corpos de minérios definida por litologia ou algum aspecto visual em razão de 

ocorrer um certo tipo de litologia. 

De modo a contextualizar as amostras no depósito, a Figura 3.10 apresenta a 

relação entre os teores de arsênio e de ouro para o intervalo 0 a 0,600 g/t de Au (o 

teor médio do depósito é de 0,380 g/t) em 78.305 intervalos analíticos, resultados dos 

intervalos de 1 metro dos furos de sondagem. Os dados apresentados mostram uma 

elevada relação entre teores de ouro e arsênio com tendência de estabilização dos 

teores de arsênio acima de 3000 ppm com moderada variação no conteúdo de ouro.  

Figura 3.10 – Relação entre teores de arsênio e ouro  

 

Obs: As cores representam as 5 classes definidas por teores de arsênio. (<1000 (azul); 1000-2000 
(amarelo); 2000-3000 (verde); 3000-4000 (laranja) e >4000 ppm (cinza). As barras verticais em cinza 
o número de amostras para cada intervalo de arsênio.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

N
ú
m

e
ro

 d
e

 a
m

o
s
tr

a
s

T
e

o
r 

d
e

 o
u

ro
 (

g
/t

)

Teor de arsênio (ppm)

Numero de amostras Teor de ouro



66 

 

 

 

3.3.4 Separações Minerais e tamanho de grãos 

O tamanho dos grãos de ouro e a sua ocorrência, obtidos por separações 

minerais, podem ser um fator preponderante no desempenho metalúrgico do minério 

de ouro. Os resultados da separação por líquido denso dão uma indicação da 

capacidade de recuperação na usina. O ouro reportado no produto flutuado está 

associado à ganga leve, predominantemente composta por quartzo, micas e clorita ou 

ainda carbonatos. 

A Figura 3.11 mostra a distribuição de ouro abaixo de 0,020 mm, produto 

flutuado e afundado na fração -0,5+0,020 mm e teor de ouro nas 168 amostras 

estudadas. Os elevados teores de ouro correspondem majoritariamente ao produto 

afundado e a amostras pontuais no produto flutuado. Esse comportamento no flutuado 

deve-se possivelmente a grãos de ouro associados a minerais de ganga. Também é 

possível notar o aumento do teor de ouro associado ao aumento de teor de arsênio.  

Figura 3.11 – Distribuição de ouro e teor de ouro nos produtos flutuado e afundado (-0,5+0,020 

mm, 168 amostras) e abaixo de 0,020 mm.  

 

Para melhor visualização e como fator preponderante na delimitação das áreas 

mineralizadas, a Figura 3.12 apresenta a distribuição do ouro nos produtos agrupados 

de acordo com o teor de arsênio, característico do depósito estudado.  
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Apesar da distribuição de ouro no produto afundado (-0,50+0,020 mm) 

apresentar pouca variação (de cerca de ~76 a ~80%), sem uma tendência clara em 

relação as classes de teores de arsênio, há um aumento notável nos teores de ouro 

de 6,72 g/t (<1000 ppm) a 19,3 g/t de ouro associado a elevados teores de arsênio 

(>4000 ppm). O produto flutuado corresponde a uma massa variando de 81,2-84,4% 

e aproximadamente 15-20% da distribuição de ouro. É composta por quartzo, micas 

e clorita, conforme visto anteriormente. O teor de ouro segue uma tendência de 

aumento de 0,150 a 0,201 g/t.  

As distribuições cumulativas de tamanho dos grãos de ouro obtidos por MEV-

AI são exibidas na Figura 3.13. Considerando a amostra total (-0,50+0,020 mm), o 

diâmetro médio do grão de ouro aumenta em direção aos teores mais elevados de 

arsênio, sendo 17 µm para teores de arsênio <1000 ppm, 20-30 µm para teores de 

arsênio entre 1.000 e 3.000 ppm e 40 µm para teores de arsênio >3.000 ppm.  

Figura 3.12 – Teores (g/t) e distribuição de ouro nos produtos flutuado e afundado (fração -

0,50+0,020mm) e abaixo de 0,020 mm. 
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Figura 3.13 – Distribuição do tamanho de partículas de grãos de ouro (fração -0,50+0,020 mm) 

 

ECD: diâmetro de círculo equivalente 

Em um total de 911.520 partículas analisadas por MEV-AI em 551 blocos 

polidos, foram identificadas 3.700 partículas portadoras de ouro e 6.138 grãos de ouro. 

Para teores de arsênio acima de 3000 ppm, o número de partículas com ouro 

aumentou, devido à relação direta com o teor de ouro. Esses resultados são 

mostrados na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 – Total de partículas analisadas (168 amostras)   

Teor de 
arsênio (ppm) 

Teor de ouro 
(g/t) 

Total de 
partículas 

(TP) 

Partículas 
com ouro 

(GP) 
Grãos de ouro GP/TP (%)  

0 - 1000 0,492 204.751 686 1.099 0,33 

1000 - 2000 0,613 206.846 1000 1.636 0,48 

2000 - 3000 0,703 178.768 831 1.513 0,47 

3000 - 4000 0,754 119.502 464 730 0,39 

> 4000 1,325 201.653 719 1.160 0,36 

Total … 911.520 3.700 6.138 … 
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clorita e micas), carbonatos (anquerita) e outros sulfetos (pirrotita, calcopirita, 

esfalerita e galena). Com o aumento progressivo dos teores de arsênio, ocorre um 

incremento de ouro associado à arsenopirita.  

As principais associações de ouro, avaliadas por MEV-AI no produto afundado 

(d >2,95 g/cm3), são apresentadas na Figura 3.14 e expressas em termos de perímetro 

de contato com outros minerais. Os grãos de ouro com perímetro exposto representam 

22% em teores mais baixos de arsênio, com aumento gradativo em direção à teores 

mais elevados de arsênio, chegando a 30%.  

Figura 3.14 – Associação dos grãos de ouro por classe de teores de arsênio (fração -

0,50+0,020 mm) 

 

Silicatos: quartzo, feldspatos, mica, goethita e clorita; carbonatos: anquerita e siderita; outros sulfetos: 

galena, esfalerita, calcopirita e pirrotita. 

Para os minérios auríferos, o conceito de liberação definido por GAUDIN 

(1939), difere de outros conceitos por não se basear estritamente na relação entre os 

minerais de minério e os minerais de ganga, mas na possibilidade de dissolução 

química do mineral útil (lixiviação do elemento de interesse). Para que isso ocorra, é 

preciso que o grão de ouro seja acessível a uma solução através de um meio (fratura, 

micro-porosidade) não havendo a necessidade de liberação física deste em relação 

aos minerais de ganga (ouro acessível). 
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Em estudos relacionados à geometalurgia, o número de amostras a serem 

analisadas na rotina diária é alto. As condições de preparo da amostra e o tempo de 

análise não excluem o uso da mineralogia automatizada para fornecer informações, a 

fim de se determinar as causas das diferentes respostas dos minerais aos diversos 

processos metalúrgicos. As informações geradas por associações mineralógicas 

detalhadas por análise de imagens obtidas pelo MEV podem contribuir para o 

aumento da previsibilidade do processamento mineral e modelagem de depósitos em 

geometalurgia. 

Considerando as 168 amostras, a proporção de ouro acessível apresenta uma 

grande variação ao longo do aumento progressivo do teor de arsênio conforme 

mostrado na Figura 3.15. As estimativas do índice de acessibilidade do ouro revelaram 

que as zonas ricas em arsenopirita contribuem para um potencial maior de ouro 

acessível e consequentemente maior potencial de recuperação do ouro, já que existe 

uma maior exposição e facilidade da ação das soluções lixiviantes. Quando agrupadas 

por classes de teores de arsênio, nas zonas mineralizadas que correspondem a teores 

de arsênio abaixo de 1000 ppm, 47,6% do ouro é acessível e passível de ser 

recuperado por cianetação direta. Esse valor aumenta para 63,1% e 74,3% nas áreas 

em que os teores de arsênio estão acima de 3000 e 4000 ppm, conforme observado 

na Figura 3.16. Um fator que pode limitar o desempenho da recuperação é a 

considerável quantidade de ouro encapsulado ou incluso em uma fase mineral, 

correspondente a teores de arsênio abaixo de 1000 ppm. A moagem ultrafina é uma 

possibilidade para capturar esse ouro, mas é uma opção de alto custo, pois o consumo 

de energia elétrica é alto.  
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Figura 3.15 – Acessibilidade dos grãos de ouro; 168 amostras - fração -0,50+0,020 mm 

 

Figura 3.16 – Acessibilidade dos grãos de ouro por classes de teores de arsênio (168 

amostras; fração -0,50+0,020mm) 

 

Os testes de flotação foram realizados com o objetivo de recuperar massa de 

sulfeto e eventual ouro livre. A recuperação em porcentagem de massa da flotação 

está resumida na Figura 3.17. Os resultados indicam que cerca de 10-12% da amostra 

total é passível de ser concentrada via flotação como produto enriquecido em sulfeto 

+ ouro. Os resultados da flotação aproximam-se do ensaio de separação por líquidos 

densos, onde o produto afundado assemelha-se ao concentrado de flotação, 
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representando cerca de 10%, como mostra a Figura 3.12. Um fator que pode explicar 

essa diferença de 1,5-2% é a maior precisão do teste com líquidos densos, que gera 

uma massa um pouco menor. 

Figura 3.17 – Recuperação em massa na flotação (34 amostras, P80: 107µm) 

 

P80: Material 80% passante na abertura da malha indicada. 

Os resultados dos ensaios de lixiviação apresentados não dão uma indicação clara 

da recuperação do ouro nas condições ensaiadas em relação às classes de teores de 

arsênio. A recuperação de ouro nos concentrados de flotação variou entre 41,65 e 

95,65%, conforme observado na Figura 3.18, com média de 80% nas 34 amostras. 

Atribui-se como possível causa da recuperação abaixo de 80%o uso de controlado de 

adição de cianeto (3,5 kg/t). O uso excessivo de cianeto é recomendado em 

concentrados de alto teor de ouro e altos índices de acessibilidade. Além disso, o ouro 

em uma granulação mais grossa pode ser uma razão para uma recuperação mais 

baixa, pois requer um tempo de residência maior durante a lixiviação para atingir a 

dissolução completa. 

A interpretação dos testes de lixiviação às vezes é dificultada, especialmente 

se os dados mineralógicos e a associação não forem levados em consideração. Como 

exemplo, pode-se citar os testes de lixiviação utilizados para quantificar o ouro 

associado ao material carbonático e teores significativos de aurostibita, sulfetos de 
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arsênio e pirrotita consumidora de oxigênio (menor ocorrência). Esses sulfetos 

interferem no processo de lixiviação, consumindo cianeto e oxigênio.  

Figura 3.18 – Resultados dos testes de lixiviação (34 amostras, P80: 107µm) 

 

3.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO  

O estudo das características e acessibilidade dos grãos de ouro por meio de 

análise de imagens (MEV-AI) e ensaios de lixiviação foi realizado para auxiliar no 

desenvolvimento e otimização de um modelo geometalúrgico preditivo e dos 

processos minerais, incorporando esses aspectos nas operações industriais. 

No presente estudo foi possível estabelecer uma semelhança entre as 168 

amostras estudadas em relação à presença de quartzo, micas, clorita e feldspatos 

condizente com o observado em campo: um filito laminado com intercalações de 

lentes de quartzo contendo clusters de sulfetos. No geral, as amostras apresentam 

aproximadamente 5% de carbonatos (siderita e anquerita) e cerca de 5% de sulfetos, 

majoritariamente pirita e arsenopirita, com pirrotita, calcopirita, esfalerita e galena 

subordinadas. 

Definidas pelo perímetro de contato, as associações dos grãos de ouro 

apresentam um predomínio do perímetro do grão de ouro exposto, associado com 

pirita e arsenopirita. Em menores proporções, ocorrem associações com silicatos 

(quartzo, micas, clorita e feldspatos) e minerais pesados, como rutilo, ilmenita e 

goethita.  
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Também em relação a associações dos grãos de ouro, foram definidas por 

meio de seu perímetro de contato, o grau definido como acessível, não encapsulado 

e incluso. O ouro passível de ser lixiviado é a parcela de ouro na qual se encontra 

algum perímetro exposto à lixiviação, seja na superfície ou incluso em partículas em 

que ouro seja acessível por micro-fraturas ou algum meio facilitador. Essa relação 

está intimamente relacionada ao potencial de extração de ouro e consequentemente 

à produção de ouro.  

O capítulo mostrou que existe uma relação de maior acessibilidade dos grãos 

de ouro com o aumento do teor de arsênio e que essa relação pode ser um fator 

importante para o desenvolvimento de um modelo geometalúrgico em conjunto com 

os dados mineralógicos do depósito.  

O próximo capítulo tratará da visualização das correlações entre as variáveis e 

a classificação por agrupamento.  
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4 SELF-ORGANIZING MAPS EM DADOS QUÍMICO-MINERALÓGICO DE 

MINÉRIO DE OURO EM APOIO À GEOMETALURGIA 

4.1 INTRODUÇÃO 

Na indústria mineral, o processamento de minérios auríferos está diretamente 

relacionado às suas características físicas, químicas e mineralógicas. São essas 

características que correspondem ao desempenho do minério nos processos de 

beneficiamento e extração. Torna-se fundamental o aprofundamento nos estudos das 

características do minério e seu comportamento frente a esses processos. 

(MARSDEN et al., 1992; CHRYSSOULIS, 2001). A etapa de caracterização 

tecnológica é uma ferramenta importante no reconhecimento das características 

intrínsecas ao minério que compreende no estudo das propriedades das matérias 

primas minerais, fundamentais para o aproveitamento sustentável dos recursos 

fornecendo informações sobre o potencial de recuperação do material, além de 

possibilitar a previsibilidade aos processos de beneficiamento e a sua gestão de 

resíduos. Assim, a caracterização se volta à obtenção de parâmetros referentes à 

assembleia mineralógica e seu comportamento no processo de beneficiamento (GUO 

et al., 2021; JORDENS et al., 2013; SAMPAIO et al., 2005; NEUMANN et al., 2004; 

SANT’AGOSTINO et al., 1997).  

Devido à especificidade do ouro, por vezes na forma de elemento traço e 

ocorrência errática, vários estudos têm se concentrado na caracterização dos grãos 

de ouro. Esses estudos apresentam procedimentos específicos que estabelecem os 

principais parâmetros mineralógicos para o processamento, tais como: (i) a 

distribuição do tamanho do grão; (ii) as características dos minerais de ganga; (iii) a 

associação mineral; e (iv) a acessibilidade (COETZEE et al., 2011; PETRUK, 2000; 

LOREZEN, 1995; HARRIS, 1990; CHRYSSOULIS et al., 1993; HENLEY, 1989; 

JONES et al., 1988). 

Diversos avanços na caracterização do ouro foram feitos na área de sistemas 

automatizados de análise de imagens, permitindo a análise de grandes grupos de 

amostras, com rapidez e confiabilidade e robustez nos resultados (LASTRA, 2016; 

GOODALL et al., 2007; GOODALL et al., 2005). Um desses sistemas, o Mineral 
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Liberation Analyser (MLA) desenvolve aquisições de forma acoplada a um 

miscroscópio eletrônico de varredura (MEV) com espectroscopia de raios X de energia 

dispersiva (EDS), focado na captura, armazenamento e processamento de dados 

brutos. Trata-se de uma técnica amplamente utilizada na caracterização tecnológica, 

na qual é possível avaliar não apenas a composição química pontual das fases 

minerais, mas também as formas de associações mineralógicas (FANDRICH et al. 

2007; GU, 2003).   

Um dos parâmetros analisados pelo MEV-AI, o conceito de liberação perde o 

seu significado (GAUDIN, 1939), pois o processo de análise se dá através da 

superfície exposta do grão cujo ouro pode ser acessível por microfraturas. O termo 

“acessível”  se torna mais adequado do que ouro “liberado”. A porção do perímetro 

exposto é diretamente proporcional à capacidade de extração de ouro por uma 

solução de cianeto via fraturas ou micofraturas, por exemplo. 

Devido ao grande volume de informação gerada pela caracterização 

mineralógica, foi aplicado a técnica SOM. A técnica, proposta por Teuvo Kohonen 

(KOHONEN, 1982) é capaz de analisar, visualizar e interpretar dados tendo como 

base os princípios de quantização vetorial e as medidas do vetor similaridade. Possui 

a habilidade de formar agrupamentos, de maneira não supervisionado e competitivo, 

que preservam a topologia entre os espaços de entrada dos dados e de saída da rede.  

O processo de implementação da rotina de análise dos dados utilizando o SOM, 

apresentado por FRASER e DICKSON (2007) é realizado seguindo etapas de 

formatação e inserção dos dados nas bases de treinamento. Essa abordagem inclui a 

visualização espacial e interpretação de atributos geológicos agrupados que são 

favorecidos pela redução da dimensionalidade dos dados. A análise dos componentes 

principais, do inglês, Principal Component Analysis (PCA) é um método mais utilizado 

para reduzir grandes conjuntos de dados facilitando a investigação das relações entre 

as variáveis químicas, geológicas e de processos. PCA é uma técnica linear, cujos 

resultados visuais são essencialmente gráficos de dispersão que refletem correlações 

lineares. Além disso é um sistema de representação de dados em n-dimensões, por 

linhas ou planos às quais os dados apresentam melhor ajuste (PEARSON, 1901) onde 

o intuito central é reduzir a dimensionalidade dos dados que consistem em um grande 
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número de variáveis inter-relacionadas, retendo ao máximo a variação presente no 

conjunto de dados.  

O objetivo deste capítulo é a análise das correlações das variáveis obtidas pela 

caracterização tecnológica de minério auríferos localizado no Estado de Minas Gerais 

através da utilização de técnica SOM na formação dos agrupamentos. A abordagem 

consiste no agrupamento dos neurônios que compõem o mapa auto-organizado a 

partir do algoritmo K-means (SEBER, 2004; CIOS et al., 1998), com o número de 

agrupamentos definido com base no índice Davies-Bouldin (DAVIES e BOULDIN, 

1979). 

4.2 MATERIAS E MÉTODOS 

4.2.1 Background e parâmetros de treinamento 

 A aplicação da técnica SOM sobre os dados de caracterização tecnológica em 

minérios auríferos foi realizada pelo aplicativo SiroSOM®. A técnica constitui na 

análise multivariada em redes neurais artificiais, do inglês, Artificial Neural Networks 

(ANN), com aprendizado não supervisionado (AGARWAL et al., 2008). A técnica SOM 

difere das outras técnicas de ANN por agrupar e reduzir a dimensionalidade dos dados 

mutuamente, sendo capaz de converter relações estatísticas complexas, de alta 

dimensionalidade e não lineares em simples relações geométricas com visualização 

de baixa dimensão. Além disso, a técnica promove agrupamentos não 

supervisionados com boa visualização das relações entre as variáveis entre diferentes 

tipos de dados. A Figura 4.1 mostra o fluxograma das atividades realizadas.  

O treinamento passa por duas etapas. A primeira, mais ampla e definido pelo 

passo competitivo, é denominada de “rough training” onde um número inicial de raio 

de vizinhança, ou seja, os neurônios vizinhos ao neurônio vencedor (BMU: Best Match 

Unit) é utilizado, modificando de uma só vez uma quantidade proporcionalmente alta 

dos neurônios que compõe a rede. Após esta primeira etapa, uma fase mais refinada 

compreendida pelo passo cooperativo é denominada de “fine training” e utiliza um raio 

menor de vizinhança, modificando menos neurônios por interação. O treinamento da 

rede é um processo contínuo de comparação entre os vetores protótipos de cada 
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neurônio e os vetores-amostra que compõe a base de dados. Os parâmetros de 

entrada podem ser observados na Tabela 4.1. 

Figura 4.1 – Fluxograma das atividades realizadas até a clusterização 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros utilizados para treinamento SOM   

Tamanho do mapa 
Rough Training Fine Training 

IR* FR* TL* IR* FR* TL* 

15x15 22 6 40 6 1 800 
       IR*: Raio Inicial; FR*: Raio final; TL*: Comprimento final 

Após a estruturação da base de dados, torna-se necessário escolher 

parâmetros relativos ao treinamento em ambiente SOM. Inicialmente é necessário 

escolher um tamanho do mapa auto-organizado resultante, dependente do número de 

amostras (N), com a área de dimensão igual a 5×√𝑁 BMUs (CÉRÉGHINO et al., 2009) 

bem como o formato de projeção do mesmo, nesse caso, uma planificação na forma 

de um toróide.  

Os parâmetros de configuração do SOM escolhidos para este estudo seguiram 

a seguinte rotina: (i) o espaço de dados foi iniciado de forma aleatória; (ii) uma grade 

hexagonal foi escolhida como formato de visualização; (iii) a superfície de um 

hipervolume toroidal foi utilizado para a projeção dos neurônios; e (iv) o tamanho de 

mapa de número de linhas x número de colunas. Foi escolhido como adequado para 

este estudo exploratório 15 linhas x 15 colunas.  
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Em uma análise exploratória inicial, foram observadas as correlações entre as 

variáveis bem como as suas respectivas contribuições para a geração do mapa auto-

organizado. Partindo dessa análise, foram excluídas as variáveis com correlações 

baixas, ou seja, muito próximas à zero, bem como as correlações e não correlações 

altas, muito próximas a [1] ou [-1]. Estas variáveis influenciavam de maneira a gerar 

altas dissimilaridades ou similaridades no mapa auto-organizado que refletiam, 

sobretudo, aspectos relativos às altas e baixas correlações, dificultando o processo 

de classificação seguinte.  

Após o treinamento nessas duas etapas (rough e fine training), duas métricas 

de validação do SOM são realizadas. A primeira é o erro que quantização (qe) que é 

uma medida de resolução do mapa que também indica o quão distante dos nós que 

as representam estão distantes dos nós. A segunda medida se refere ao erro de 

topologia (te) que traduz a preservação topológica dos dados no mapa 2D. 

Em uma etapa posterior, a obtenção do melhor número de agrupamentos de 

neurônios foi obtida com base na métrica Davies-Bouldin (DAVIES e BOULDIN, 1979). 

O índice de Davies e Bouldin indica a similaridade entre os domínios, inferindo sobre 

a adequação das diferentes partições de dados independente da técnica de 

agrupamento utilizada e do número de domínios formados. O método congrega 

características de medidas de similaridade e quanto menor o índice de Davies Bouldin, 

mais naturais são considerados os domínios.  

 Sequencialmente, foi desenvolvida a aplicação do algoritmo de clusterização 

denominado média-K (K-means), que subdividiu os neurônios resultantes (BMU’s) na 

quantidade de clusters calculados na etapa anterior. 

A técnica de agrupamento por média-K é amplamente utilizada pela eficiência 

de seu algorítmico e sua simplicidade de aplicação (JAIN, 2010; BENNA et al., 2013). 

O algoritmo é realizado em duas fases: a definição dos centroides iniciais K para cada 

domínio e uma segunda fase que associa cada ponto do conjunto de dados ao 

centroide mais próximo medidos através da distância Euclidiana. Quando todos os 

pontos são incluídos em um grupo, a primeira fase é completada e domínios iniciais 

são formados. Os centroides são recalculados e novos domínios são formados com 

os novos centroides até que não haja mais mudanças (BENNA et al., 2013).   
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A escolha das variáveis de entrada para as análises em ambiente SOM 

possibilitou a investigação do mais amplo espectro de possíveis correlações, onde as 

características e feições sutis, que dificilmente seriam percebidas em representações 

comuns dos dados, podem ser realçadas na análise conjunta das variáveis que 

compõem a base de dados. 

4.2.2 Variáveis de entrada e valores de referência 

Para as análises no ambiente SOM, foram selecionados 28 produtos oriundos 

da caracterização tecnológica e análises químicas, representados por variáveis que 

possuem relevância ao apoio à geometalurgia. As variáveis apresentadas na Tabela 

4.2 compuseram o banco de dados que compreendem em análises químicas (óxidos: 

fluorescência de raios-X; Au por analise de fire assay; S por pirólise em forno de 

indução e ICP-OES para As); teores de ouro, arsênio e enxofre, composição 

mineralógica da amostra inicial, diâmetro equivalente mediana (d50) para ouro, 

associação mineralógica e suas distribuição produtos oriundos da caracterização 

tecnológica obtidos por analise de imagem.  

Os valores de referência obtidos a partir do conjunto total de dados originais 

são apresentados na Tabela 4.3 e foram utilizados para classificar a contribuição de 

cada agrupamento derivado do componente. A classificação de cada variável foi 

realizada tendo como base os valores totais, ordenados e divididos em partes iguais 

e desse modo, foram gerados os valores de referência. Estes valores de referência 

das variáveis foram divididos em três classes: (a) altos valores; (b) médios valores; e 

(c) baixos valores. Foram selecionadas 7 variáveis que estão intrinsicamente 

relacionadas ao maior potencial de desempenho do ouro no processamento. A 

variável Al2O3 foi destacada devido à presença de grãos de ouro associados a 

minerais silicatos de alumínio como clorito e mica. 
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Tabela 4.2 – Variáveis utilizadas para treinamento SOM   

Variáveis   Descrição  Variáveis   Descrição 

Na2O % óxido de sódio  feldspatos % distrib. min. feldpatos 

MgO % óxido de magnésio  minerais pesados % distrib. min. min pesado 

Al2O3 % óxido de alumínio  carbonato % distrib. min. carbonato 

SiO2 % dióxido de silício  pirita % distrib. min. pirita 

K2O % óxido de potássio  pirrotita % distrib. min. pirrotita 

CaO % óxido de cálcio  arsenopirita % distrib. min. arsenopirita 

Fe2O3 % óxido de ferro  outros sulfetos % distrib. min. outros sulfetos 

PF % perda ao fogo  outros silicatos % distrib. min. outros silicatos 

teor_As ppm teor de arsênio  d50 μm diâmetro ouro D50 

teor_S % teor de enxofre  perímetro exposto % associação perímetro exposto 

teor_Au g/t teor de ouro  assoc min % associação mineral total 

quartzo % distrib. min. quartzo  acessível % grão de ouro acessível 

mica % distrib. min. mica  não encapsulado % grão de ouro não encapsulado 

clorita % distrib. min. clorita  incluso % grão de ouro incluso 

distrib. min.: distribuição mineralógica; assoc min.: associação mineral; Minerais pesados: rutilo e 
ilmenita.  

Tabela 4.3 – Valores de referência para determinar a classificação das variáveis selecionadas.    

  Al2O3 
acessível 

 (%) 

Não 
encapsulado 

(%) 

Incluso 
 (%) 

perímetro 
exposto 

(%) 

teor_Au 
(g/t) 

teor_As 
(ppm) 

Mínimo 7,0 0,40 0,06 0,1 1,18 0,04 229 

Máximo 22,4 100,0 74,2 100,0 100 2,12 6684 

Média 15,7 58,6 15,8 30,7 24,6 0,615 1989 

Mediana 15,6 64,0 9,50 23,5 16,3 0,500 1842 

desvio padrão 3,35 30,7 18,0 26,4 22,4 0,440 1210 
 

            
Referências             

Baixos valores <14,0 <41,8 <7,0 <15,1 <10,7 <0,334 <1205 

Médios Valores 14,0 – 17,1 41,8 - 79,9 7,0 – 41,5 
15,1 - 
36,9 

10,7 – 24,8 
0,334 – 
0,638 

1205 - 
2268 

Altos Valores >17,1 >79,9 >41,5 >36,9 >24,8 >0,638 >2268 

acessível: acessibilidade; assoc min: associação mineral total; teor_Au: teor de ouro; teor_As: teor de 
arsênio. 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES DAS ANÁLISES SOM 

O primeiro treinamento vetorial (rough training) foi realizado com 40 interações 

e segundo treinamento (fine training) com 800 interações. Um erro de quantização 

médio de 2,58 e um erro topográfico de 0,037 foram atingidos na formação do SOM. 

A alta variabilidade, especialmente entre os percentuais de ouro acessível e incluso, 

pode explicar o erro de quantização moderadamente elevado.  

Os resultados obtidos pelas component plots das 28 variáveis de entrada são 

apresentadas na Figura 4.2. A representação dos mapas auto-organizáveis na forma 
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de Matriz-U ou matriz de distância unificada, em termos de distância euclidiana, é 

apresentado na Figura 4.3A. A Figura 4.3B apresenta a classificação dos BMUs em 7 

domínios a partir da média-K. 

As contribuições individuais de cada variável evidenciam as relações entre os 

vários componentes em uma visualização no espaço 2D. Desse modo, as 28 

componentes (variáveis) são apresentadas em cor-temperatura variando do menor 

(azul) ao maior valor (vermelho). A Matriz-U, também em cor-temperatura, representa 

as similaridades apresentadas pelas cores em azul-verde e dissimilaridades em 

laranja-vermelho entre nós adjacentes. 

Figura 4.2 – Representação do mapa auto-organizado e as contribuições das variáveis 

químicas e geológicas. 
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Na representação dos mapas auto-organizáveis, as contribuições das múltiplas 

variáveis apresentam fortes correlações positivas entre as categorias. Com base na 

observação desses mapas, a variável acessível, que corresponde à grãos de ouro 

com parcela de ouro que pode ser extraído, apresenta forte similaridade com a 

variável d50 que se refere ao diâmetro de círculo equivalente e perímetro exposto dos 

grãos de ouro, teor de SiO2 e de arsênio. A relação com perímetro exposto dos grãos 

confirma a relação de maior potencial de extração de ouro e elevada percentual de 

perímetro exposto somado também a um diâmetro de ouro maior. Óxidos, 

principalmente Na2O, MgO, K2O e Fe2O3 não apresentaram similaridade com 

potenciais variáveis indicadoras de recuperação de ouro como por exemplo as 

variáveis” acessível” e “perímetro exposto”. Os resultados mostraram também uma 

relação entre grãos de ouro associados à arsenopirita e pirita. 

K2O CaO Fe2O3 PF 

min pesados pirita pirrotita 

arsenopirita outros sulfetos outros silicatos perímetro exposto 

assoc mineral acessível não encapsulado incluso 
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Figura 4.3 – Representação do mapa auto organizado – Matriz-U 

 

  

Obs: (A) Matriz-U, com neurônios coloridos para representar a suas respectivas similaridades (cores 

frias indicam maior similaridade). Os hexágonos mostram a representação da matriz-U dimensionados 

proporcionalmente ao número de amostras; (B) Classificação dos BMUs no mapa auto-organizável a 

partir da média-K. 

Aplicada a análise PCA, a distribuição dos scores (PC1 e PC2) no espaço 2D 

demostra que, dentro os domínios formados, existem 4 conjuntos de variáveis bem 

definidos (Figura 4.4 A e B). Dois desses conjuntos, quadrante indicado como I e II 

estão associados a maior potencial de extração de ouro e a relação entre teores de 

Au, As e S. Ocorrência de ouro, como mostrado nesses conjuntos, estão 

majoritariamente associados à arsenopirita e pirita e em menores quantidades à 

esfalerita, galena e calcopirita representados pela variável “outros sulfetos”. Os 

quadrantes III e IV indicam similaridades entre minerais silicatados e a relação com 

grãos de ouro encapsulado e incluso, com baixo potencial de recuperação e 

associação dos grãos de ouro com silicatos, como clorita, mica e feldspatos e 

carbonatos representados por anquerita e dolomita.  

A análise Davies-Bouldin foi realizada para definir o número ideal de 

agrupamentos para os neurônios provenientes das análises SOM. Para a 

representação dos agrupamentos dos BMUs, foram obtidos 7 grupos em uma 

classificação baseada em médias-K onde mostra a distribuição espacial das amostras 

de entrada, atribuídas a cada cluster SOM resultante. A Tabela 4.4 mostra a influência 

das variáveis mais relevantes nos 7 agrupamentos assim definidos.   

A B 
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Figura 4.4 – Projeção dos Componentes principais – Representação do mapa auto-organizado 

e distribuição dos scores 

 

 

(A) Representação do mapa auto-organizado e as contribuições das variáveis químicas e geológicas. 
(B) Distribuição dos scores das 28 variáveis nas componentes principais (PC1 e PC2) 
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Tabela 4.4 – Influência das variáveis em cada cluster das análises SOM 

    Al2O3 (%) 
acessível 

 (%) 

Não 
encapsul
ado (%) 

Incluso 
 (%) 

perímetro 
exposto 

(%) 

teor_Au 
(g/t) 

teor_As 
(ppm) 

cluster 1 BMU 17,0 44,5 15,3 43,9 13,1 0,528 2160 

N: 41 Influência Médio Médio Médio Alto Médio Médio Médio 

cluster 2 BMU 16,6 37,0 24,4 43,5 11,0 0,465 1340 

N: 33 Influência Médio Baixo Médio Alto Médio Médio Médio 

cluster 3 BMU 13,2 74,1 6,1 22,0 25,2 0,950 2200 

N: 18 Influência Baixo Médio Baixo Médio Alto Alto Médio 

cluster 4 BMU 14,4 91,1 3,6 7,3 52,3 0,765 1670 

N: 23 Influência Médio Alto Baixo Baixo Alto Alto Médio 

cluster 5 BMU 13,1 90,2 4,5 8,1 56,0 0,770 2520 

N: 11 Influência Baixo Alto Baixo Baixo Alto Alto Alto 

cluster 6 BMU 10,6 76,4 8,2 17,2 32,6 0,916 2850 

N: 14 Influência Baixo Médio Médio Médio Alto Alto Alto 

cluster 7 BMU 18,8 52,4 20 29,3 19,3 0,381 1740 

N: 27 Influência Alto Médio Médio Médio Médio Médio Médio 

N: número de amostras; BMU: Best Matching Unit (neurônio vencedor); Cluster = agrupamento 

O Cluster 1 apresenta um grupo com alto índice de ouro incluso apresentado 

também por um baixo índice de perímetro exposto, quando comparado com os outros 

agrupamentos. As 41 amostras desse agrupamento podem representar um 

desempenho baixo de recuperação na usina devido aos valores de ouro não 

encapsulado e incluso. O cluster 2 possui características semelhantes ao do cluster 

1, porém com um teor de arsênio menor juntamente com baixa acessibilidade. Esses 

dois agrupamentos correspondem a cerca de 44% das amostras estudadas. 

O cluster 3 e 6 apresentam comportamento semelhante, com variações pouco 

significativas entre as variáveis analisadas. O que difere é o teor de Al2O3 

possivelmente com variações no conteúdo de minerais silicatados e o teor de arsênio. 

O cluster 4 é definido por uma alta acessibilidade e um teor de ouro também alto e 

médio teor de arsênio. Esse tipo de cluster é característico de amostras de regiões 

com bom desempenho na usina em razão dos altos índices de acessibilidade e baixo 

ouro incluso e não encapsulado. O cluster 7 é característico o alto teor de Al2O3 e é 

possivelmente o cluster que representa o depósito em termos dos índices médios e 

teor de ouro do depósito, que é de 0,379 g/t. Por fim, as amostras do o cluster 5 pode 

apresentar ótimo desempenho quando visto em termos de ouro acessível e teor de 

arsênio, semelhante ao cluster 4.    
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4.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO  

No estudo foi possível estabelecer, na representação dos mapas auto-

organizáveis que as contribuições das múltiplas variáveis apresentam fortes 

correlações positivas entre as categorias principalmente entre as variáveis acessível, 

d50, perímetro exposto, teor de SiO2 e de arsênio.  

Óxidos, principalmente Na2O, MgO, K2O e Fe2O3 não apresentaram 

similaridade com potenciais variáveis indicadoras de recuperação de ouro como por 

exemplo as variáveis “acessível” e perímetro exposto. Os resultados mostraram 

também uma relação entre grãos de ouro associados à arsenopirita e pirita.  

A aplicação da análise PCA no espaço 2D demostra que, dentro os domínios 

formados, existem 4 conjuntos de variáveis bem definidos sendo dois desses 

conjuntos (I e II) associados a maior potencial de extração de ouro e a relação entre 

teores de Au, As e S. Ocorrência de ouro, como mostrado nesses conjuntos, estão 

majoritariamente associados à arsenopirita e pirita e em menores quantidades à 

esfalerita, galena e calcopirita representados pela variável “outros sulfetos”. Os 

quadrantes III e IV indicam similaridades entre minerais silicatados e com grãos de 

ouro encapsulado e incluso, com baixo potencial de recuperação e associação dos 

grãos de ouro com silicatos (clorita, mica, feldspatos) e carbonatos (anquerita e 

siderita).  

Na análise Davies-Bouldin, a representação dos agrupamentos dos BMUs, o 

número obtido foi de 7 agrupamentos em uma classificação baseada em médias-K. 

Os resultados dos 7 agrupamentos classificados foram representados através dos 

dados de entrada e mostram que existe um limiar tênue entre as diferenças entre 

teores e percentuais de cada agrupamento tornando difícil a observação dos 

agrupamentos no campo. 

Do ponto de vista da geometalurgia, a definição das variáveis indicadoras de 

maior relevância ao processamento mineral somado às variáveis de maior 

similaridade, demostra um avanço significativo na integração dos dados, pois abre a 

possibilidade de uma melhor interpretação e entendimento na performance dessas 

variáveis indicadoras na construção de um modelo preditivo geometalúrgico.  
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5  IMPUTAÇÃO DE DADOS DE RECUPERAÇÃO UTILIZANDO SELF-

ORGANIZING MAPS (SOM)  

Nesse capítulo é aplicado a técnica de mapas auto-organizáveis de Kohonen 

na análise de dados na imputação dos dados de recuperação de ouro na usina. Foram 

testados a exclusão de 10 a 50% dos dados e analisado o coeficiente de correlação 

R2 que mostra o quão próximos os dados estão da reta de regressão ajustada. Os 

mapas auto-organizáveis de Kohonen (SOM; Self-Organizing Maps) é um tipo de 

Redes Neurais Artificias não supervisionado e baseado em quantização vetorial e 

medidas do vetor similaridade. Ela é capaz de reproduzir os dados de entrada onde 

as relações estatísticas complexas e não lineares entre os dados multivariados de “n” 

dimensionalidade são convertidas em relações geométricas de baixa dimensão. 

(AGARWAL et al., 2008; KOHONEN, 1982, 2013). 

5.1 INTRODUÇÃO 

Na indústria mineral, em especial na mineração de ouro, a exploração contínua 

levou a uma diminuição dos recursos minerais e minérios de alta qualidade são cada 

vez mais raros. Os minérios de ouro refratários consistem em cerca de um terço da 

produção total de ouro de minérios naturais (KONADU, 2019) e são comumente 

classificados em dois minérios principais: os minérios free-milling, definidos como 

aqueles em que mais de 90% do ouro pode ser recuperado por lixiviação convencional 

e os minérios refratários, com baixas recuperações de ouro necessitando o uso 

significativo de reagentes e, por vezes, um pré-tratamento mais complexo (eficiência 

de recuperação de ouro <50 % em média usando cianetação direta) (LORENZEN, 

1995; SOLTANI et al., 2014; DUNNE, 2016; ASAMOAH et al., 2020). 

A recuperação de ouro de forma mais eficiente tem sido uma importante 

garantia para o desenvolvimento sustentável da indústria principalmente com o 

aumento dos custos operacionais e aumento de materiais residuais e consequente 

necessidade da gestão de rejeitos. 

Um fator importante e essencial para o desenvolvimento de uma rota de 

processamento de extração mais eficiente está relacionado às características 
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mineralógicas inerentes ao minério que está sendo processado. A mineralogia age 

como um suporte ao projeto e ao desenvolvimento da rota de processo envolvida na 

extração de ouro (BUTCHER, 2010; CHRYSSOULIS, 2001; GU, 2003; GOODALL et 

al., 2005; GOODALL, 2008; COETZEE et al., 2010).  

Técnica ainda pouco explorada na mineração, as Redes Neurais Artificiais 

(RNAs) têm sido utilizadas em diversas aplicações como modelagem de tamanho de 

partículas (MAXWELL et al., 1995), geometalurgia (LISHCHUK et al., 2019; OLIVER 

et al., 2016), liberação (PETERSEN et al.; 2003) e modelagem de blocos geológicos 

(BAKARR et al.; 2016). Desenvolvimento recente tem produzidos algoritmos de 

aprendizado que possuem a capacidade de operar de forma não linear podendo ser 

utilizados na estimativa de teores de minério bem como na imputação de variáveis de 

interesse.  

A técnica SOM (KOHONEN, 1982) é um modelo heurístico usado para 

visualizar e explorar relações lineares e não lineares em conjuntos de dados de alta 

dimensão e baseado em princípios de quantização vetorial (KOHONEN, 2001) e 

medidas de semelhança. Em uma análise SOM, cada amostra é tratada como um 

vetor n-dimensional (nD) em um espaço de dados definido por suas variáveis com 

classificadores não supervisionados que são treinadas por aprendizado competitivo. 

Após criar um espaço n-dimensional, onde “n” é o número de variáveis envolvidas, as 

amostras elegem um neurônio vencedor (BMU; Best Matched Unit) que fornece os 

valores correspondentes para cada variável possibilitando a criação de valores 

imputados de amostras com valores faltantes de suas respectivas BMUs. 

O método pode ser usado para realizar previsão ou estimativa, imputação 

(HASAN et al., 2021; CARNEIRO et al., 2017), agrupamento, classificação (FRASER 

e DICKSON, 2007, CARNEIRO et al., 2012) sendo considerado uma ferramenta de 

exploração de dados. 

O modelo SOM não é afetado por valores ausentes e pode processar com 

conjuntos de dados de entrada incompletos e ser desenvolvido em um conjunto de 

dados incompletos para prever valores ausentes no conjunto de dados de entrada. 

Portanto, o SOM é um método não supervisionado, sem necessidade de 

conhecimento prévio sobre a natureza ou o número de agrupamentos dentro do 
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conjunto de dados. É uma técnica ideal para a análise de geocientíficos complexos e 

díspares. 

Neste trabalho, análise SOM foi realizada utilizando como dados de entrada as 

variáveis recuperação global que foi considerado como a somatória da recuperação 

de ouro na concentração por gravidade e no processo hidrometalúrgico, Au (g/t), As 

(ppm), S (%), Al2O3 (%), CaO (%), k2O (%) e MgO (%). As imputações consistem na 

omissão parcial de 10%, 20%, 30%, 40% e 50% dos valores analíticos de recuperação 

global e Au para as amostras. Os resultados imputados pela técnica SOM foram 

comparados com os valores originais e avaliados de acordo com o coeficiente de 

correlação R2. 

Uma vez demonstrada, a correlação entre os dados originais e a análise de 

imputação de SOM pode auxiliar geólogos e metalúrgicos a obter resultados com grau 

de confiabilidade de recuperação metalúrgica obtida através de variáveis químicas de 

entrada, tornando possível implementar a análise como uma ferramenta alternativa 

para imputação de dados analíticos, onde os valores são retirados diretamente dos 

vetores protótipos das BMUs. 

O objetivo da pesquisa é desenvolver uma sistemática de imputação dos dados 

de recuperação utilizando outras variáveis sem comprometer os padrões de qualidade 

dos resultados. Para isso, será utilizado um banco de dados analítico e curva de 

recuperação global equacionada em função dos teores de ouro.  

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.2.1 Dados de entrada 

O conjunto de dados de minério de ouro refratário usado neste trabalho foi 

fornecido por uma empresa produtora de ouro em Minas Gerais, Brasil. 

A avaliação e imputação dos dados foram desenvolvidas em 107.258 análises 

químicas de 2209 furos de sonda compostos exclusivamente por filitos com pouca 

variação na assembleia mineral (depósito com litologia homogênea). Devido à grande 

quantidade de dados analíticos, foi necessário pré-processar, calculando a média dos 
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teores de arsênio, enxofre e óxidos para cada teor de ouro, resultando em 1397 

intervalos de teor de ouro. 

A análise química foi realizada por fluorescência de raios X (FRX), sem padrão 

em análise multielementar, dosagem do teor de Au por fire assay, As por ICP-OES e 

S pelo método de pirólise, em forno de indução com determinação por célula de 

infravermelho.  

Para calcular a recuperação global, o modelo baseado em uma equação de 

recuperação foi desenvolvido com base no histórico da operação. A equação usada 

para modelar a recuperação é: 

Recuperação: (
(𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑟𝑜−(𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑟𝑜∗0,0359+0,059))

(𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑟𝑜∗0,985+0,032)
∗ 0,96) + 0,04  Eq. 3 

 

onde (𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑟𝑜 ∗ 0.0359 + 0.059) = teor do rejeito na planta de concentração 

0,985 = fator de correção 

0,032 = 3.2% ganho do desulfurização 

0,96= Recuperação da hidrometalurgia 

 

Valores ausentes de um elemento químico são comuns em grande parte dos 

bancos de dados. As possíveis razões para os valores ausentes são um erro no 

equipamento de análise, falha no controle de qualidade ou um valor discrepante 

(outlier). A previsibilidade de valores omissos ou faltantes pode ser atenuado com 

técnicas de imputação como a do SOM, principalmente onde não é possível ter a 

reprodutividade das análises. 

5.2.2 Procedimento experimental  

Uma vez selecionadas as amostras, um pré-processamento foi necessário para 

entrada dos valores de imputação. No pré-processamento da amostra, os valores de 

Au e recuperação global foram excluídos para posterior estimativa pela análise SOM. 

Por fim, os valores imputados foram comparados com os valores originais. Para medir 

e avaliar o desempenho da análise SOM, as tabelas de dados amostrais com valores 

de exclusão aleatória foram modificadas para 10%, 20%, 30%, 40% e 50% do total de 
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amostras foram ocultadas aleatoriamente para a geração de novas tabelas a serem 

utilizadas em valores de imputação, conforme apresentado na Tabela 5.1.  

Tabela 5.1 – Numero de amostras excluídas (1397 amostras)   

Amostras E10% E20% E30% E40% E50% Variáveis 

1397 140 279 419 559 699 7 

E: Exclusão 

5.2.3 Preparação dos dados de entrada e critérios de treinamento  

Na fase de treinamento, os nós-vetores são treinados para representar a 

distribuição original em um espaço n-dimensional onde ela é definida pelas amostras 

de entrada e pelo tamanho do mapa de saída necessário.  

Inicialmente é necessário escolher um tamanho do mapa auto-organizado 

resultante, dependente do número de amostras (n), com a área de dimensão igual a 

5×√𝑁 BMUs (CÉRÉGHINO et al., 2009) bem como o formato de projeção do mesmo, 

nesse caso, uma planificação na forma de um toróide.  

O número de vetores é determinado pelo tamanho do mapa de saída, que foi 

utilizado no presente estudo, mapas de tamanho 20x20, o que significa 400 vetores. 

O processamento em duas etapas é aplicado para cada amostra de entrada: (1) etapa 

competitiva: a amostra de entrada é comparada a todos os vetores dentro de um raio 

específico da amostra de entrada e, finalmente, um vetor vencedor é determinado 

como sendo o mais semelhante. (2) passo cooperativo: os vetores dentro de um 

determinado raio do vetor vencedor também são modificados para que suas 

propriedades também sejam alteradas por uma porcentagem para se assemelhar 

mais à amostra de entrada em questão. A Figura 5.1 mostra a sequência para a 

imputação dos dados. 

Figura 5.1 – Esquema do SOM e etapas para a imputação dos dados 

 

Adaptado de Friedel (2011). 
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Os vetores resultantes, treinados para representar a distribuição original das 

amostras envolvidas no processo, são chamados de neurônios vencedores - Best 

Matching Units (BMU). A aplicação do SOM aos dados das análises químicas é feita 

usando um número fixo de neurônios e relações topológicas. Especificamente, foi 

selecionada uma superfície hipertoroidal com neurônios hexagonais (grade 

hexagonal) cujo tamanho é estabelecido com base na razão entre os autovalores dos 

dados de treinamento. A superfície do volume hipertoroidal foi utilizada para os 

neurônios de projeção ou BMU's. 

O número de neurônios de saída em um SOM pode ser selecionado usando a 

regra heurística sugerida por VESANTO et al. (2000), e aplicado em CARNEIRO et al. 

(2017) em um estudo de imputação de sílica reativa e alumina disponível: o número 

ótimo de unidades do mapa é próximo de 5√n, onde n é o número de amostras de 

treinamento (vetores de amostra). 

Para a análise no ambiente SOM, foram selecionadas 7 variáveis que possuem 

significância mineralógica; Au (g/t); As (ppm), S (%); recuperação global (%); Al2O3 

(%); CaO (%); K20 (%) e MgO (%). Essas variáveis implicam diretamente na 

mineralogia do depósito, como a ocorrência de sulfetos e silicatos associados ao teor 

de ouro e ao tipo de rocha hospedada. A variável recuperação global, imputada neste 

estudo, é uma variável importante, pois é através dela que se mede a economia do 

depósito mineral, além de ter dependência do variável ouro. 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.3.1 Base de dados geológico 

Um dos elementos necessários para a aplicação precisa do SOM é a 

diversidade de informações do modelo. Essa diversidade reflete a incorporação de 

informações que caracterizam as relações entre as diferentes variáveis. 

Os dados apresentados na Figura 5.2 mostram uma correlação positiva entre 

os teores de arsênio e ouro que corroboram para uma tendência de aumento do teor 

de arsênio e ouro. A partir de 1 g/t de ouro, a relação ocorre mais dispersa devido à 
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possível ocorrência de aglomerados/clusters predominantemente sulfetados como 

mostra a Figura 5.3, referente a relação de teor de enxofre versus teor de ouro.  

Figura 5.2 – Correlação entre arsênio e ouro Figura 5.3 – Correlação entre enxofre e ouro 

  
 

Em estudos realizados com amostras do mesmo depósito mostram que as 

composições mineralógicas determinadas pelo MEV-AI (COSTA, 2016) possuem 

presença considerável de quartzo e mica (81,5%) do total seguido de proporções 

menores de feldspatos (5,2%), minerais pesados (goetita+ilmenita+rutilo) (1,8%), 

clorita (clinocloro; 2,4%), arsenopirita (0,7%), pirita (1,6%), galena e pirrotita (0,4%), e 

muito raramente calcopirita e esfalerita. De acordo com o mesmo estudo, o ouro 

ocorre principalmente associados a pirita e arsenopirita. 

Teores elevados de SiO2, Al2O3 e K2O, indicativos de minerais silicatados, em 

maior proporção de quartzo (SiO2), mica e clorita ((Mg5Al)(AlSi3)O10(OH)8), mostram 

uma diminuição nos teores de ouro devido à baixa associação entre Au e silicatos.  

Nas Figura 5.4, Figura 5.5 e Figura 5.6, Al203, K2O e MgO apresentam uma 

tendência inversa e clara em relação ao teor de ouro, que pode ser interpretado com 

a baixa associação ouro e silicatos e carbonatos (MgO), pela assembleia mineral do 

depósito predominantemente silicatos e zonas com muito baixo potencial aurífero. A 

Tabela 5.2 apresenta o sumário estatístico das variáveis analisadas. 
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Figura 5.4 – Correlação entre Al2O3 e ouro Figura 5.5 – Correlação entre K2O e ouro 

  

Figura 5.6 – Correlação MgO e ouro  

 

 

 

Tabela 5.2 – Sumário estatístico 

  Au g/t As ppm S % Al2O3 % CaO % K2O % MgO% 

n 1397 1397 1390 1073 1174 1205 1168 

média 0,825 2323 0.979 4,3 0,30 0,18 0,46 

mediana 0,771 2181 0.955 4,1 0,30 0,18 0,46 

desvpad 0,488 1317 0.240 1,3 0,07 0,03 0,06 

máximo 1,999 36589 1,92 11,9 0,49 0,29 0,59 

mínimo 0,065 508 0,40 1,5 0,10 0,10 0,23 

N: Numero de amostras; desvpad: Desvio Padrão 

5.3.2 Análise SOM 

O critério adotado para escolher o resultado do mapa gerado utilizando-se 

inclusive dos rótulos de dados é aquele que apresenta o menor erro de quantização 

(EQ) e o menor erro topográfico (ET). Estes indicadores expressam a capacidade do 
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mapa em representar a topologia dos dados de entrada. Um grid de 20×20, com um 

resultado repetitivo estável foi alcançado com os parâmetros de treinamento 

mostrados na Tabela 5.3 e Tabela 5.4. A tabela apresenta o número de linhas e 

colunas que foram calculadas a partir do mapa do tamanho desejado (SizeSOM) e os 

parâmetros calculados na inicialização da análise das cinco etapas de exclusão de 

dados de 10%, 20%, 30%, 40% e 50%, representadas por E10%, E20% S30% E40%, 

E50% e seus respectivos erros de quantização e topográficos. 

Foi calculado o erro de quantização (EQ), que representa uma medida da 

distância que uma amostra está do seu vetor-nó, como a resolução do mapa. 

Amostras com alto erro de quantização representam os valores discrepantes em um 

conjunto de dados. Da mesma forma, foi calculado o erro topográfico final (ET), que 

simula a proporção de todos os vetores de dados para os quais a BMU principal.  Ele 

quantifica a capacidade do mapa de representar a topologia dos dados de entrada.  

Tabela 5.3  – Estágio de iniciação  

 Size SOM   
Exclusão Roll Col Te Qe 

E10 20 20 0.106 0.776 

E20 20 20 0.092 0.769 

E30 20 20 0.106 0.752 

E40 20 20 0.109 0.739 

E50 20 20 0.082 0.730 
Erro topográfico (Te): a proporção de todos os vetores de dados para os quais a primeira e a segunda 
BMUs não são unidades adjacentes 
Erro de Quantização (Qe): Distância média entre cada vetor de dados e sua BMU e é uma medida da 

resolução do mapa 

 

A aplicação do SOM a esses dados de treinamento é feita usando um número 

fixo de neurônios e relações topológicas. A forma de grade selecionada é um toróide 

com neurônios hexagonais cujo número é estabelecido com base na razão entre os 

valores dos dados de treinamento. 

O treinamento tradicional de um SOM passa por duas etapas. A primeira, mais 

ampla, é denominada de “rough training” onde um número inicial de raio de vizinhança 

(neurônios vizinhos ao neurônio vencedor – “Best Match Unit” (BMU) é utilizado, 

modificando de uma só vez uma quantidade proporcionalmente alta dos neurônios 

que compõe a rede. Após esta primeira etapa, uma fase mais refinada denominada 
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“fine training” utiliza um raio menor de vizinhança, modificando menos neurônios por 

iteração. O treinamento da rede é um processo contínuo de comparação entre os 

vetores protótipos de cada neurônio e os vetores-amostra que compõe a base de 

dados.  

O treinamento inicial envolve 20 interações usando uma vizinhança gaussiana 

com raio inicial e final de 29 unidades e 8 unidades; e o treinamento fino envolve 400 

interações usando uma vizinhança gaussiana com raio inicial e final de 8 unidades e 

1 unidade.  

Tabela 5.4  – Estágio de treinamento – Análise SOM 

Rough Training Fine Training 

Ir1* Fr1* TL1* Ir2* Fr2* TL2* 

29 8 20 8 1 400 
IR*: Raio Inicial; FR*: Raio final; TL*: Comprimento final 

5.3.3 Correlação e seus resultados  

Para obter novos valores imputados para recuperação global, foram simuladas 

5 etapas de 10-50% de exclusão aleatórios dos dados de recuperação global e ouro. 

Para avaliar os resultados obtidos foram apresentados os parâmetros estatísticos 

resumidos da recuperação global dos dados originais, bem como os obtidos pela BMU 

gerados pela análise SOM.  

Gráficos comparando os valores observados com os valores imputados para 

variáveis independentes mostram um alto grau de correspondência indicando que o 

SOM é um estimador razoável. Os dados mostraram que houve uma correlação entre 

os valores observados e imputados que variou de 0,93 a 0,85 para 50% de exclusão. 

Diferentes cenários de exclusão são apresentados para comparar a influência da 

proporção de dados excluídos e sua imputação (Tabela 5.5). 

A partir das correlações, percebe-se que os coeficientes R2 mantêm a 

proporcionalidade e se ajustam à linha de tendência sem grandes dispersões. 

Portanto, os resultados são consistentes, mostrando que a obtenção dos resultados 

imputáveis é viável para a variável recuperação global, mas a correlação diminui à 

medida que aumenta a exclusão para mais de 30% de exclusão. 
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Tabela 5.5  – Analise estatística – Recuperação global (10 - 50% de exclusão)  

 Dados Exclusão (%) Amostras Mínimo Máximo Média Mediana DesvPad R2 

Original 
10 140 

15,30 93,29 76,04 84,15 17,85 
0,93 

BMU 26,01 92,70 75,49 83,26 17,20 

Original 
20 279 

10,36 93,56 73,54 81,74 18,94 
0,90 

BMU 27,02 92,63 74,00 81,33 17,76 

Original 
30 419 

10,36 93,56 80,74 86,20 15,09 
0,89 

BMU 25,10 92,81 80,43 86,32 14,84 

Original 
40 559 

9,48 93,40 78,92 85,06 15,62 
0,86 

BMU 30,75 92,70 78,99 85,22 14,31 

Original 
50 699 

8,58 93,40 77,71 83,64 15,92 
0,85 

BMU 26,01 92,60 77,99 84,82 15,62 

BMU: Best Match Unit, DesvPad: Desvio Padrão, R2: Coeficiente de correlação ou determinação. 

A Figura 5.7 mostra a correlação entre a recuperação global original e imputada 

do desempenho do modelo SOM durante o teste. Em geral, o modelo SOM teve um 

desempenho muito bom na imputação da recuperação global apresentando um R2 

(coeficiente de determinação) de 93% para 10% de exclusão e 85% para 50% dos o 

total de dados de recuperação e ouro excluídos. As medianas correspondentes 

ficaram próximas entre o valor original e o valor imputado, indicando que a variável 

estatística pode ser uma boa referência de erro, uma vez que não está sujeita a 

valores de viés como a variável média. 

Devido aos dados históricos acumulados ao longo de mais de 20 anos de 

operação, a recuperação média no processo da planta de concentração é de 81% e 

na recuperação hidrometalúrgica é de 97% resultando em uma recuperação média 

global de 88,9%. Essa recuperação é traduzida na concentração de pontos entre a 

faixa de 80 - 100 de precisão na imputação. Dispersão abaixo de 80% podem se referir 

a teores de baixo teor de ouro que estão associados a minerais silicatados ou 

interferência de matérias deletérios com baixo desempenho de recuperação da planta. 
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Figura 5.7 – Correlação entre os dados originais e imputáveis – Recuperação Global (10 – 50% 

de amostras excluídas; total: 1397 amostras) 

  
10% dos dados imputados (140 amostras) 20% dos dados imputados (279 amostras) 
  

  
30% dos dados imputados (419 amostras) 40% dos dados imputados (559 amostras) 
  

 

 

50% dos dados imputados (699 amostras)  
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5.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

O mapa auto-organizado (SOM) tem sido utilizado extensivamente como uma 

ferramenta analítica e de visualização na análise exploratória de dados com muitas 

aplicações práticas. Este estudo apresentou uma imputação da variável de 

recuperação global a diferentes porcentagens de exclusões de dados. 

As relações entre as variáveis geoquímicas, ouro e recuperação global podem 

ser muito bem visualizadas usando dados parcialmente pré-processados com o 

modelo SOM. As relações reveladas estavam de acordo com uma análise de 

correlação linear correspondente e teve um desempenho muito bom na previsão de 

recuperação global principalmente entre 10-30% de exclusão onde as previsões foram 

precisas entre 88 e 93%. Em conclusão, os resultados indicaram que o modelo SOM 

é uma eficiente ferramenta prática para imputação da composição química de dados 

analíticos da variável recuperação global, além da reconhecida capacidade de 

classificação, integração e interpretação de dados multivariados. 

A alta correlação entre os valores originais medidos por análise química em 

laboratório e os imputados pela SOM permitiu definir a análise efetiva para dados de 

imputação com até 50% de ausência de valores. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A geometalurgia envolve um conjunto de informações geológicas e de 

processo, tornando o planejamento mais preciso em relação à capacidade de 

produção, maximizando os ganhos financeiros e reduzindo os riscos associados à 

lavra e à tomada de decisões. Ela é capaz de agregar conhecimento sobre o depósito 

levando ao desenvolvimento de um modelo mais realista no que diz respeito à 

capacidade de produção da mina e usina. 

Dentro desse contexto, as informações geológicas obtidas na mina e usina, não 

são capazes de estabelecer um modelo geometalúrgico preciso, no entanto, isto pode 

ser feito com base em estudos de caracterização tecnológica associados às 

ferramentas para a interpretação desses dados.  

No presente trabalho, estudos de caracterização em 168 amostras de mina 

permitiram a quantificação da composição e associações mineralógicas e as formas 

de ocorrência do ouro. Em média, as amostras apresentam aproximadamente 5% de 

carbonatos (siderita e anquerita) e cerca de 5-8% de sulfetos, sendo majoritariamente 

composto por pirita e arsenopirita com pirrotita, calcopirita, esfalerita e galena 

subordinadas.  

Definidas pelo perímetro de contato, as associações dos grãos de ouro 

apresentam um predomínio do perímetro do grão de ouro exposto à superfície e 

associação com pirita e arsenopirita. Em menores proporções, associações com 

silicatos (quartzo, mica, clorita e feldspatos) e minerais pesados como rutilo, ilmenita 

e goethita.   

Também em relação a associações dos grãos de ouro, foram determinadas por 

meio de seu perímetro de contato, grãos de ouro definido como acessível, não 

encapsulado e incluso. O ouro passível de ser lixiviado é a parcela de ouro na qual se 

encontra com algum perímetro exposto a lixiviação, seja na superfície ou incluso em 

partículas cujo ouro seja acessível por micro fraturas ou algum meio facilitador. Essa 

relação, está intimamente relacionada ao potencial de extração de ouro e 

consequentemente à produção de ouro. Ficou demonstrado que existe uma relação 

de maior acessibilidade dos grãos de ouro com o aumento do teor de arsênio e que 
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essa relação pode ser um fator importante para o desenvolvimento de um modelo 

geometalúrgico em conjunto com os dados mineralógicos do depósito, principalmente 

de arsênio.  

Na representação dos mapas auto-organizáveis, as contribuições das múltiplas 

variáveis apresentam fortes correlações positivas entre as categorias principalmente 

entre as variáveis acessível, d50, perímetro exposto, teor de SiO2 e teor de arsênio. 

Óxidos, principalmente Na2O, MgO, K2O e Fe2O3 não apresentaram similaridade com 

potenciais variáveis indicadoras de recuperação de ouro como por exemplo as 

variáveis “acessível” e perímetro exposto. Os resultados mostraram também uma 

relação entre grãos de ouro associados à arsenopirita e pirita.  

A análise de componentes principais no espaço 2D demostra que, dentro os 

domínios formados, existem 4 conjuntos de variáveis bem definidos sendo dois 

desses conjuntos (I e II) associados a maior potencial de extração de ouro e a relação 

entre teores de Au, As e S. Ocorrência de ouro, como mostrado nesses conjuntos, 

estão majoritariamente associados à arsenopirita e pirita e em menores quantidades 

à esfalerita, galena e calcopirita representados pela variável “outros sulfetos”. Os 

quadrantes III e IV indicam similaridades entre minerais silicatados e com grãos de 

ouro encapsulado e incluso, com baixo potencial de recuperação e associação dos 

grãos de ouro com silicatos (clorita, mica, feldspatos) e carbonatos (anquerita e 

dolomita).  

Na análise Davies-Bouldin, a representação dos agrupamentos dos BMUs, o 

número obtido foi de 7 agrupamentos em uma classificação baseada em médias-K. 

Os resultados dos domínios mostram que existe um limiar tênue entre os teores e 

percentuais de cada agrupamento onde essa diferença representada nos 7 grupos 

por vezes não fica claro quando validado em campo.  

No que diz respeito à imputação da variável de recuperação global foram 

excluídas numa sistemática da base de dados afim de propor a validação de um novo 

sistema de imputação dos dados de recuperação utilizando outras variáveis sem 

comprometer os padrões de qualidade dos resultados. Foi utilizado um banco de 

dados analítico do mesmo deposito em estudo para simular as imputações. 
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As relações entre as variáveis geoquímicas, ouro e recuperação de ouro podem 

ser muito bem visualizadas usando dados parcialmente pré-processados com o 

modelo SOM. As relações mostradas pelo modelo SOM estavam de acordo com uma 

análise de correlação linear correspondente e teve um bom desempenho na previsão 

de recuperação global principalmente entre 10-30% de exclusão onde as previsões 

foram precisas entre 88 e 93%. Os resultados indicaram que o modelo SOM é uma 

boa ferramenta prática para imputação da composição química de dados analíticos, 

além da reconhecida capacidade de classificação, integração e interpretação de 

dados multivariados. 

A alta correlação entre os valores originais medidos por análise química em 

laboratório e os imputados pela SOM permitiu definir a análise efetiva para dados de 

imputação com até 50% de ausência de valores. 

6.1 CONCLUSÕES 

Este trabalho permitiu estabelecer as principais associações mineralógicas e a 

utilização de ferramentas para melhor interpretá-las. De acordo com os resultados, as 

principais conclusões do trabalho foram:  

1. O ouro possui uma relação de exposição direta com o conteúdo de sulfeto, 

em especial à arsenopirita. 

2. Essa relação pode ser traduzida em um melhor aproveitamento na 

recuperação de ouro no processo quanto identificado e inserido ao modelo 

geometalúrgico. 

3. Não se verificou uma relação clara entre os dados de caracterização 

tecnológica e os resultados dos testes de lixiviação em decorrência do 

número limitado de amostras que foram tratadas. 

4. Ficou demonstrado que existe uma forte similaridade entre tamanho de grão 

de ouro, acessibilidade, exposição e teor de arsênio.  

5. Os agrupamentos demostraram que existe um limiar tênue entre as 

variáveis nem sempre observável em campo. 

6. Do ponto de vista da geometalurgia, a definição das variáveis indicadoras 

de maior relevância ao processamento mineral possibilita uma melhor 
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interpretação e entendimento na performance dessas variáveis indicadoras 

na construção de um modelo preditivo geometalúrgico. 

7. A técnica SOM é uma eficiente ferramenta prática para imputação 

principalmente da composição química de dados analíticos da variável 

recuperação global. 

8. A alta correlação entre os valores originais medidos por análise química em 

laboratório e os imputados pela SOM permitiu definir a análise efetiva para 

dados de imputação com até 50% de ausência de valores. 
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Apêndice 1 – Condições de coleta do difratograma de raios X 

As alíquotas foram pulverizadas em moinho planetário Pulverizette 5, marca 

Fritsch, de forma a se ter granulação inferior a 37 µm, seguido de prensagem manual 

em suportes específicos para material em pó. 

As análises difratométricas foram realizadas em equipamento X´Pert Pro, 

marca PANalytical com tubo de Cu e detector sensível à posição (PSD - X’Celerator). 

As condições de coleta empregadas são apresentadas no Quadro 1. A identificação 

das fases cristalinas foi obtida por comparação do difratograma da amostra com os 

bancos de dados PDF2 do ICDD - International Centre for Diffraction Data (2003) e 

PAN-ICSD – PANalytical Inorganic Crystal Structure Database (2007). 

Quadro 1 - Condição de coleta dos difratogramas 

Radiação Cu Kα ( = 1,54186 Å) 

Energia no tubo (voltagem x corrente) 45 kV x 40 mA 

Faixa angular (º2) 2,5 a 70º 

Passo angular (º2) 0,02º 

Tempo de coleta por passo 25 s 

Tempo total de coleta 13 min por amostra 

Equipamentos utilizados para difração de raios X  

 

 

Material utilizado para pulverização e prensagem 

manual 

Difratômetro de raios X - X´Pert Pro, marca 

PANalytical 
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Apêndice 2 - Sobreposições dos difratogramas de raios X  

 

 

Legenda: chl: clorita; ms: muscovita; kln: caulinita; qtz: quartzo; gt: goethita; felds: feldspato; dol: dolomita; 

py: pirita; apy: arsenopirita; gn: galena. 
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Apêndice 3 - Composição química das amostras 

Amostra 
Teores (%) Teores (ppm) 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3 PF Na2O S  As  Au  

ACT-001 0,19 0,93 13,8 60,4 5,48 0,06 8,52 6,18 1,8 1,8 1367 0,966 
ACT-002 0,42 0,88 11,1 70,3 4,17 0,52 5,72 3,79 1,2 1,2 830 1,105 
ACT-003 0,42 1,13 12,7 63,6 4,64 0,81 6,61 5,33 2,2 2,2 4285 0,831 
ACT-004 0,24 1,07 13,9 61,9 5,20 0,19 7,92 5,49 1,5 1,5 4320 1,017 
ACT-005 0,67 1,03 13,7 61,9 5,32 0,60 7,26 5,70 1,6 1,6 1760 1,097 
ACT-006 0,15 0,75 11,7 72,1 4,59 0,21 4,82 3,19 0,9 0,9 3291 1,771 
ACT-007 0,94 1,41 14,8 61,6 4,69 1,16 8,34 4,15 0,9 0,9 229 0,081 
ACT-008 0,61 1,12 13,5 60,0 4,36 0,44 8,84 6,72 2,3 2,3 638 0,744 
ACT-009 0,47 0,93 8,74 71,6 3,14 1,08 5,68 4,47 1,8 1,8 896 0,839 
ACT-010 0,68 <0,001 11,6 65,0 3,91 0,39 5,99 5,65 2,7 2,7 18515 0,486 
ACT-011 0,32 0,72 10,6 74,8 4,22 0,13 3,63 2,84 0,7 0,7 4684 0,992 
ACT-012 0,57 1,06 11,4 66,6 3,95 1,34 6,34 5,18 1,5 1,5 476 0,183 
ACT-013 0,50 0,82 9,48 68,1 3,41 0,94 7,35 4,79 2,1 2,1 3776 4,880 
ACT-014 0,28 0,72 6,95 73,5 2,64 0,54 6,06 3,68 2,6 2,6 5759 6,272 
ACT-015 0,53 0,90 12,7 65,4 4,59 0,65 6,27 5,02 1,8 1,8 1339 0,525 
ACT-016 0,18 0,68 13,7 53,1 4,93 0,02 20,8 5,00 0,1 0,1 2320 0,372 
ACT-017 0,44 0,80 9,05 71,8 2,92 0,64 6,33 4,21 1,6 1,6 6166 9,653 
ACT-018 0,42 0,75 10,4 71,6 4,15 0,71 4,88 3,35 1,5 1,5 3883 0,842 
ACT-019 0,67 1,10 13,5 62,9 5,01 0,45 7,42 5,38 1,5 1,5 647 0,498 
ACT-020 0,44 0,98 10,3 68,9 3,77 0,84 6,49 4,55 1,7 1,7 2303 1,176 
ACT-021 1,04 1,22 15,1 62,1 4,96 0,61 7,79 4,21 0,9 0,9 1201 0,624 
ACT-022 0,96 1,03 13,1 65,0 4,20 0,34 7,07 4,55 1,7 1,7 700 0,500 
ACT-023 0,50 1,00 11,1 65,3 4,02 1,08 6,97 5,33 2,0 2,0 497 0,860 
ACT-024 0,33 1,12 10,7 64,2 3,86 0,31 7,11 5,79 2,5 2,5 30043 3,800 
ACT-025 0,28 0,76 8,41 71,5 3,21 0,47 6,26 3,97 3,3 3,3 4244 2,488 
ACT-026 0,77 1,26 16,0 60,2 6,07 0,77 6,57 5,22 1,2 1,2 3272 0,252 
ACT-027 0,46 1,01 12,4 65,7 4,63 0,50 6,80 4,93 1,7 1,7 926 1,230 
ACT-028 0,23 0,96 15,4 61,5 5,59 0,05 7,98 5,87 0,7 0,7 517 0,852 
ACT-029 0,39 0,99 15,0 63,3 6,00 0,19 6,14 4,50 1,6 1,6 1464 1,021 
ACT-030 0,23 0,84 11,9 69,6 4,73 0,17 6,17 3,82 0,8 0,8 5512 1,648 
ACT-031 0,61 1,13 14,4 63,0 5,50 0,59 7,46 5,03 0,6 0,6 2040 0,917 
ACT-032 0,46 0,69 11,6 69,4 4,34 0,13 5,82 3,67 1,8 1,8 2917 2,077 
ACT-033 0,67 1,09 14,2 62,9 5,21 0,55 6,75 5,04 1,5 1,5 1641 0,494 
ACT-034 0,78 1,14 14,9 62,1 4,77 0,45 7,10 5,18 1,8 1,8 1695 1,298 
ACT-035 0,55 1,14 14,5 63,6 5,53 0,64 6,04 4,80 1,6 1,6 844 0,927 
ACT-036 0,41 1,46 12,0 55,9 4,22 0,50 9,24 7,63 4,5 4,5 29846 1,362 
ACT-037 0,67 1,10 15,5 63,5 5,98 0,15 6,24 4,48 0,5 0,5 1629 1,368 
ACT-038 0,40 0,99 11,7 69,3 4,43 0,47 5,96 3,97 0,9 0,9 3848 0,292 
ACT-039 0,95 1,11 14,7 62,1 4,93 0,70 6,93 5,13 1,4 1,4 487 0,401 
ACT-040 0,33 1,06 11,6 64,9 4,46 0,47 7,59 5,30 1,9 1,9 660 0,704 
ACT-041 0,24 0,77 17,3 68,7 6,85 0,02 2,60 2,11 0,0 0,0 852 0,197 
ACT-042 0,20 0,75 15,1 68,6 5,68 0,11 2,91 3,64 1,7 1,7 2914 0,529 
ACT-043 0,43 1,45 15,5 56,8 5,75 0,43 9,45 6,50 1,2 1,2 924 0,273 
ACT-044 0,20 0,66 14,3 72,4 5,54 0,03 2,63 3,04 0,0 0,0 22175 0,427 
ACT-045 0,18 0,77 12,0 70,9 3,98 0,19 5,71 4,48 0,5 0,5 583 0,668 
ACT-046 0,26 0,87 16,4 62,7 5,34 0,04 6,55 5,98 0,4 0,4 381 0,274 
ACT-047 0,76 1,27 15,3 60,4 5,67 0,40 7,64 5,98 0,8 0,8 481 0,541 
ACT-048 0,82 1,19 15,6 60,1 5,30 0,62 7,35 5,97 0,9 0,9 3156 0,324 
ACT-049 0,61 1,13 15,4 61,7 5,38 0,26 7,50 4,98 1,0 1,0 3054 0,608 
ACT-050 0,43 1,09 12,9 62,6 4,81 0,67 7,56 5,55 2,2 2,2 3565 1,829 
ACT-051 0,79 1,15 11,4 67,1 3,97 1,57 6,04 4,93 1,2 1,2 1743 1,573 
ACT-052 0,19 0,55 10,2 73,3 3,71 0,03 3,69 3,69 2,0 2,0 2514 0,642 
ACT-053 0,34 1,04 16,6 63,0 5,33 0,05 6,57 4,65 0,2 0,2 97368 0,568 
ACT-054 0,80 1,03 13,8 65,7 4,50 0,55 6,01 4,69 1,0 1,0 2462 1,758 
ACT-055 0,37 1,03 11,6 67,0 4,40 0,83 6,39 4,54 1,5 1,5 8128 1,465 
ACT-056 0,57 1,00 11,5 67,3 4,20 0,92 6,34 5,15 1,2 1,2 2122 0,486 
ACT-057 0,43 1,06 13,3 65,5 4,80 0,65 5,99 4,79 1,4 1,4 3537 0,314 
ACT-058 0,67 1,14 14,0 62,9 5,07 0,79 7,60 5,70 0,6 0,6 769 0,219 
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Amostra 
Teores (%) Teores (ppm) 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3 PF Na2O S  As  Au  

ACT-059 0,84 1,09 14,6 62,3 5,30 0,64 7,56 5,48 0,6 0,6 642 1,589 
ACT-060 0,69 1,23 14,9 60,4 5,75 0,77 7,65 5,75 0,9 0,9 551 0,341 
ACT-061 0,73 0,65 13,6 71,0 4,67 0,08 3,87 2,75 0,8 0,8 4290 1,072 
ACT-062 0,36 1,38 15,1 55,2 5,74 0,28 14,2 4,33 1,2 1,2 602 1,711 
ACT-063 0,44 0,95 12,1 66,2 4,39 0,43 6,95 4,92 1,3 1,3 1739 0,604 
ACT-064 0,62 0,98 12,5 67,6 4,90 1,18 5,47 4,09 0,6 0,6 1769 0,412 
ACT-065 0,49 0,95 13,2 65,2 5,05 0,50 6,65 4,86 1,2 1,2 3554 0,638 
ACT-066 0,52 1,18 14,8 59,5 5,81 0,47 8,41 5,98 1,2 1,2 5358 0,860 
ACT-067 1,10 1,26 14,7 61,8 4,51 0,85 7,68 4,94 1,3 1,3 1205 0,899 
ACT-068 1,12 1,14 14,8 61,2 4,95 0,61 7,74 6,18 0,7 0,7 1060 0,587 
ACT-069 0,15 0,60 11,3 75,6 4,65 0,03 3,00 2,13 1,0 1,0 2598 0,421 
ACT-070 0,74 1,12 15,4 60,6 5,28 0,24 8,10 5,96 0,8 0,8 2415 0,896 
ACT-071 0,17 1,03 14,2 64,1 6,06 0,61 6,13 4,49 1,1 1,1 6067 0,515 

ACT-072 0,19 0,98 14,8 61,8 6,20 0,15 7,33 5,04 1,3 1,3 9121 4,706 
ACT-073 0,51 1,15 14,8 59,3 5,70 0,72 7,76 5,74 2,3 2,3 2551 0,729 
ACT-074 0,52 1,13 13,5 64,0 5,49 0,34 6,43 4,60 1,3 1,3 10858 1,892 
ACT-075 0,66 1,20 15,2 60,6 5,81 0,55 7,13 5,54 1,8 1,8 414 1,275 
ACT-076 0,47 1,15 14,1 60,9 5,38 0,23 8,03 5,74 1,7 1,7 3082 0,590 
ACT-077 0,57 1,23 12,8 62,0 5,07 0,83 7,56 5,08 2,0 2,0 14986 2,120 
ACT-078 0,57 1,17 13,3 64,0 4,92 0,45 7,06 4,70 1,8 1,8 1164 0,471 
ACT-079 0,71 1,20 13,0 64,0 4,54 0,99 7,23 4,82 1,8 1,8 3044 0,313 
ACT-080 0,16 0,63 11,1 73,7 4,55 0,01 3,39 2,67 1,5 1,5 7437 12,455 
ACT-081 0,53 0,88 11,2 69,1 4,01 0,54 5,92 4,13 2,4 2,4 1186 0,884 
ACT-082 1,21 1,31 14,9 62,1 4,66 0,91 8,37 3,99 0,8 0,8 629 0,107 
ACT-083 0,35 0,72 8,27 71,3 3,12 0,78 5,94 4,33 3,7 3,7 1074 0,593 
ACT-084 0,45 1,17 11,1 65,8 4,21 0,97 6,99 5,50 1,3 1,3 2351 0,640 
ACT-085 0,67 0,99 15,3 64,6 6,15 0,41 5,25 4,05 0,8 0,8 634 1,248 
ACT-086 0,58 1,16 12,0 64,4 3,94 1,19 8,21 4,97 1,1 1,1 2152 0,517 
ACT-087 0,72 1,18 16,7 60,3 6,43 0,54 6,22 5,04 1,1 1,1 1831 0,579 
ACT-088         1,0 1,0 6134 1,483 
ACT-089 0,76 1,27 20,1 53,4 6,20 0,44 7,92 5,30 0,9 0,9 1239 0,322 
ACT-090             
ACT-091 1,05 1,23 19,6 55,5 5,40 0,59 7,96 4,82 1,0 1,0 6540 0,341 
ACT-092         0,0 0,0 1094 0,234 
ACT-093 0,74 1,39 18,8 54,4 6,00 1,19 8,10 5,75 1,1 1,1 4397 0,333 
ACT-094 0,56 1,26 18,4 55,5 5,95 0,77 7,99 5,64 0,9 0,9 3136 0,699 
ACT-095 0,63 1,28 19,2 54,8 6,27 0,58 8,13 5,72 1,0 1,0 2201 0,321 
ACT-096 0,99 1,20 20,4 54,9 5,89 0,68 8,16 5,49 0,6 0,6 1064 0,326 
ACT-097 0,67 1,21 20,0 54,3 6,27 0,66 7,86 5,80 0,8 0,8 1202 0,209 
ACT-098 0,75 1,18 19,7 55,0 6,25 0,55 7,76 5,64 0,9 0,9 2951 0,291 
ACT-099 1,11 1,23 18,8 55,6 5,25 0,68 8,15 5,67 0,3 0,3 3155 0,148 
ACT-100 0,88 1,19 20,1 54,3 6,11 0,62 8,19 5,71 1,0 1,0 1931 0,873 
ACT-101 0,66 1,09 20,4 54,8 6,67 0,46 7,43 5,08 1,0 1,0 1525 0,386 
ACT-102 0,74 1,24 19,4 55,0 6,09 0,70 7,83 5,27 0,6 0,6 3647 0,115 
ACT-103 0,99 1,14 20,4 54,1 5,75 0,51 8,51 5,65 0,5 0,5 920 0,073 
ACT-104 1,16 1,42 19,5 55,8 4,74 0,82 8,79 4,66 0,2 0,2 1688 0,491 
ACT-105 0,87 1,16 19,7 54,8 5,47 0,59 8,74 6,41 0,8 0,8 6549 0,276 
ACT-106 0,79 1,27 19,8 53,8 6,25 0,54 8,12 5,41 1,1 1,1 3367 0,228 
ACT-107             
ACT-108 0,80 1,17 21,0 52,9 6,21 0,35 7,95 5,48 0,6 0,6 1080 0,271 
ACT-109 0,28 0,98 19,1 55,6 5,33 0,05 8,96 6,88 0,9 0,9 4863 0,040 
ACT-110 0,59 1,10 17,1 57,3 5,13 0,21 8,39 6,06 1,0 1,0 2268 1,393 
ACT-111 0,71 1,19 19,6 55,1 6,15 0,50 7,84 5,84 0,6 0,6 6138 0,323 
ACT-112 0,83 1,36 19,1 54,8 5,86 0,73 8,15 6,02 0,9 0,9 1739 0,632 
ACT-113 1,22 1,20 17,8 56,7 5,03 0,66 8,43 5,92 0,2 0,2 1187 1,229 
ACT-114 1,07 1,18 18,6 56,2 4,97 0,59 8,76 6,08 0,0 0,0 884 0,590 
ACT-115 0,91 1,19 20,6 54,3 6,23 0,57 7,77 5,46 1,0 1,0 2817 0,147 
ACT-116 0,92 1,20 19,0 55,2 5,76 0,56 8,29 5,72 0,8 0,8 2178 0,226 
ACT-117 0,24 1,05 17,3 58,6 5,88 0,23 8,48 3,19 1,0 1,0 3518 0,375 
ACT-118 0,20 0,76 16,3 66,0 5,44 0,03 5,69 2,14 0,4 0,4 2813 0,200 
ACT-119 0,19 1,14 16,9 57,0 5,55 0,07 9,00 5,56 0,8 0,8 2265 0,242 
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Amostra 
Teores (%) Teores (ppm) 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3 PF Na2O S  As  Au  

ACT-120 0,22 1,11 17,7 56,2 5,85 0,16 9,27 5,28 0,9 0,9 2082 0,382 
ACT-121 0,24 1,15 16,6 57,1 5,54 0,18 9,07 4,71 1,0 1,0 5986 0,331 
ACT-122 0,59 1,25 16,3 56,0 5,27 0,44 8,86 5,68 1,2 1,2 2142 2,734 
ACT-123 1,18 1,32 15,8 53,0 4,26 0,78 8,40 10,40 1,1 1,1 662 0,334 
ACT-124 0,52 1,29 15,8 57,4 5,05 0,87 8,03 5,44 1,2 1,2 1543 0,767 
ACT-125 1,17 1,27 16,1 56,7 4,51 0,80 8,54 5,85 1,0 1,0 775 0,327 
ACT-126 0,67 1,20 16,5 56,5 5,22 0,65 8,20 5,61 1,3 1,3 777 0,253 
ACT-127 1,05 1,31 16,7 56,4 4,65 0,83 8,38 6,07 1,0 1,0 811 0,358 
ACT-128 1,00 1,28 17,4 56,3 4,65 0,50 8,87 5,70 0,9 0,9 566 0,127 
ACT-129 0,93 1,32 17,3 57,1 4,80 0,53 8,54 5,35 0,8 0,8 350 0,230 
ACT-130 0,99 1,28 16,8 56,0 4,83 0,74 8,51 5,96 1,1 1,1 1246 0,382 
ACT-131 0,67 1,28 17,1 55,6 5,26 0,27 9,39 6,43 0,7 0,7 749 0,127 
ACT-132 0,73 1,47 16,6 56,3 5,10 0,79 8,81 5,64 0,9 0,9 2060 0,375 
ACT-133 0,58 1,31 16,9 55,2 5,45 0,37 9,41 6,07 1,0 1,0 1413 0,529 
ACT-134 0,53 1,23 16,1 55,1 5,20 0,77 8,05 6,00 1,6 1,6 2752 0,788 
ACT-135 0,58 1,55 16,9 54,3 5,28 0,85 8,82 6,52 1,2 1,2 1588 0,553 
ACT-136 1,12 1,29 16,8 56,5 4,95 0,40 8,95 6,21 0,7 0,7 691 0,216 
ACT-137 0,97 1,36 17,7 56,1 5,25 0,25 8,84 5,80 0,7 0,7 766 0,141 
ACT-138 0,94 1,27 16,6 55,9 4,94 0,25 9,06 6,31 0,9 0,9 2472 0,559 
ACT-139 0,92 1,37 16,5 56,1 5,01 0,59 9,12 6,19 0,7 0,7 1816 0,416 
ACT-140 1,03 1,25 17,0 56,4 5,07 0,26 8,95 6,12 0,6 0,6 644 0,259 
ACT-141 0,65 1,21 16,7 55,6 5,42 0,38 8,67 6,37 1,1 1,1 1769 0,317 
ACT-142 0,79 1,23 16,3 56,6 5,08 0,68 8,12 5,83 1,2 1,2 2149 0,388 
ACT-143 0,24 0,95 19,8 54,4 6,40 0,06 8,78 6,39 1,4 1,4 3259 2,267 
ACT-144 0,23 0,88 16,6 62,6 5,39 0,25 6,32 3,78 1,1 1,1 1401 0,421 
ACT-145 0,24 0,80 21,6 60,9 7,44 <0,01 4,30 3,05 0,7 0,7 1217 0,168 
ACT-146 0,20 0,84 18,6 61,8 6,26 0,02 4,63 3,85 1,1 1,1 2884 0,364 
ACT-147 0,25 0,96 19,4 59,1 6,14 0,23 6,41 4,45 1,1 1,1 2213 0,455 
ACT-148 0,28 1,15 20,6 55,0 6,97 0,27 7,81 5,34 1,0 1,0 2164 0,440 
ACT-149 0,22 1,00 19,1 57,5 6,30 0,06 7,83 5,42 0,7 0,7 705 0,290 
ACT-150 0,26 0,97 20,0 58,7 6,32 0,06 6,46 4,72 1,1 1,1 2652 0,582 
ACT-151 0,26 1,09 19,8 56,5 6,63 0,12 7,62 5,46 1,1 1,1 1696 0,515 
ACT-152 0,27 0,81 20,7 60,3 6,95 0,02 5,41 3,34 1,0 1,0 890 0,417 
ACT-153 0,21 0,89 20,7 55,8 6,56 0,04 7,31 5,90 0,9 0,9 2109 0,533 
ACT-154 0,22 1,01 19,0 55,8 6,33 0,04 8,39 6,00 1,2 1,2 2454 0,397 
ACT-155 0,23 0,93 19,0 61,5 6,13 0,03 5,68 3,82 1,4 1,4 2505 0,534 
ACT-156 0,28 0,88 19,7 58,5 5,97 0,07 7,30 5,31 1,1 1,1 592 0,519 
ACT-157 0,26 0,85 22,4 59,2 7,78 0,02 4,09 3,43 0,9 0,9 551 0,212 
ACT-158 0,24 0,95 20,4 57,7 6,79 0,04 6,42 4,44 0,5 0,5 463 0,278 
ACT-159 0,21 0,95 19,4 56,7 6,49 0,22 7,64 5,29 1,3 1,3 1842 0,317 
ACT-160 0,26 0,96 20,6 55,0 6,89 0,08 8,42 5,65 1,4 1,4 1931 0,770 
ACT-161 0,18 0,69 13,1 71,4 4,45 0,44 4,64 2,31 0,8 0,8  0,179 
ACT-162 0,25 1,14 19,2 56,4 6,54 0,48 7,63 5,38 0,9 0,9 2107 1,811 
ACT-163 0,25 0,69 18,0 67,9 5,81 0,02 2,23 2,14 1,0 1,0 1867 0,209 
ACT-164 0,26 1,13 20,3 55,5 6,48 0,26 7,85 5,55 0,7 0,7 1276 0,150 
ACT-165 0,24 0,70 20,6 55,4 6,10 0,02 11,10 4,10 0,6 0,6 762 0,135 
ACT-166 0,24 0,71 20,6 56,2 6,50 0,01 10,50 3,70 0,5 0,5  0,585 
ACT-167 0,24 0,98 19,3 56,5 6,33 0,20 7,82 5,61 0,8 0,8 417 0,247 
ACT-168 0,28 0,96 19,9 58,0 6,68 0,08 6,57 4,81 0,8 0,8 1659 0,151 
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Apêndice 4 - Composições mineralógicas das amostras estudadas (fração -

0,50+0,020 mm) 

sid: siderita, anq: anquerita; arsenop: arsenopirita; pirrot: pirrotita. outros; feldspato, mica, goethita, ilmenita, rutilo, zircão, 

cromita, monazita, FeAsO, AlFe-PbAsO, apatita. 

outros sulfetos: calcopirita, esfalerita e galena. 

Amostra 
% Massa Sulfetos normalizados (%) 

quartzo mica sid/anq clorita 
goet+ 
ilm+rtl 

felds outros ∑sulf. pirita arsenop pirrot 
outros 

sulf 

ACT-001 42,3 39,2 8,7 0,8 2,5 1,9 0,2 4,5 78 3,8 3,6 14,5 
ACT-002 60,8 25,6 4,8 1,3 0,9 3,0 0,1 3,4 85 4,1 10,7 0,4 
ACT-003 48,2 34,4 4,5 1,4 1,0 3,8 0,2 6,4 73 19,5 3,3 4,2 
ACT-004 41,8 37,2 7,7 1,6 2,0 3,1 1,8 4,7 86 7,6 4,0 2,8 
ACT-005 41,4 38,3 4,5 2,2 1,4 6,9 1,6 3,6 77 11,4 10,6 1,6 
ACT-006 68,4 20,9 3,0 2,1 1,7 1,2 0,3 2,4 80 17,7 1,6 0,9 
ACT-007 44,7 36,8 1,5 6,6 0,8 8,9 0,4 0,2 44 47,1 2,3 6,6 
ACT-008 40,6 36,5 9,8 2,4 2,0 4,5 0,3 3,9 31 16,1 52,9  
ACT-009 60,9 24,1 5,7 0,8 0,9 3,2 0,3 4,0 74 2,9 20,1 3,5 
ACT-010 56,9 24,8 2,5 1,4 1,1 4,2 0,7 8,4 81 11,6 5,5 2,1 
ACT-011 59,2 31,4 0,9 0,3 1,6 4,1 0,3 2,1 84 1,3 13,6 1,4 
ACT-012 55,0 26,5 5,9 2,6 0,7 6,3 0,3 2,6 68 4,5 27,5 0,4 
ACT-013 60,0 21,9 6,6 1,0 1,3 3,7 0,1 5,3 90 2,5 7,2 0,7 
ACT-014 66,7 16,6 4,3 0,6 0,8 2,1 0,1 8,8 59 7,8 8,1 24,7 
ACT-015 50,0 33,5 5,7 1,2 1,5 4,3 0,2 3,6 90 2,6 6,9 0,7 
ACT-016 31 36 0,0 14,2 14,9 1,7 2,1 0,0 44 43,9 9,5 2,9 
ACT-017 60,6 24,0 4,3 1,1 1,6 3,8 0,3 4,2 85 9,4 5,0 0,8 
ACT-018 59,5 25,3 4,4 0,8 1,3 4,0 0,2 4,5 70 5,7 20,6 4,0 
ACT-019 43,8 37,8 5,8 1,9 1,6 6,0 0,4 2,7 85 4,0 10,1 1,0 
ACT-020 55,4 28,0 5,1 2,1 1,0 4,2 1,0 3,2 41 21,0 36,9 1,3 
ACT-021 38,7 40,4 2,7 4,7 1,7 10,0 0,3 1,5 74 7,5 16,0 2,9 
ACT-022 48 40 0,1 0,7 3,2 2,9 0,2 2,6 82 4,3 11,2 2,2 
ACT-023 49,5 33,8 5,8 1,7 1,1 4,0 0,2 4,0 65 30,8 3,8  
ACT-024 61,4 23,7 3,5 0,9 0,7 2,5 1,0 6,4 33 59,6 7,4 0,2 
ACT-025 50,0 30,8 3,7 0,6 1,0 3,0 0,2 10,7 70 17,7 6,3 6,2 
ACT-026 31,9 49,9 4,2 1,4 2,1 7,8 0,3 2,4 61 17,0 15,7 6,6 
ACT-027 50,2 32,2 6,0 0,9 1,5 5,3 0,2 3,7 52 3,6 35,0 8,9 
ACT-028 49,3 26,9 13,9 1,1 3,6 3,1 0,2 1,9 69 13,9 10,9 6,3 
ACT-029 38,4 48,5 3,8 1,2 1,6 3,8 0,2 2,4 54 15,9 28,9 0,9 
ACT-030 55,3 32,3 4,6 0,9 1,4 3,1 0,2 2,2 73 3,9 6,9 15,9 
ACT-031 42,8 37,4 6,5 1,8 1,8 7,4 1,2 1,0 84 8,8 6,6 0,9 
ACT-032 51,5 33,9 3,3 0,9 1,1 5,2 0,3 3,8 84 6,3 8,6 0,9 
ACT-033 40,0 42,4 4,8 1,8 1,4 6,6 0,2 2,8 69 15,9 14,5 0,8 
ACT-034 40,4 39,8 4,9 2,8 1,4 6,7 1,0 3,1 60 4,3 35,5 0,2 
ACT-035 42,9 40,1 4,6 1,2 1,4 5,4 1,0 3,3 72 5,6 9,0 13,2 
ACT-036 38,6 34,8 5,6 1,5 1,1 3,8 0,6 14,0 87 8,0 3,8 1,4 
ACT-037 36,2 48,9 4,5 0,8 1,8 6,6 0,4 0,8 53 9,7 35,8 1,1 
ACT-038 52,5 34,3 3,7 1,3 1,1 3,7 0,3 3,2 81 10,4 7,0 1,4 
ACT-039 40,2 39,0 4,5 2,7 1,7 9,1 0,2 2,5 84 7,4 8,1 0,4 
ACT-040 49,1 34,0 5,9 2,0 1,3 3,9 0,3 3,5 76 19,1 3,8 0,8 
ACT-041 47,0 45,8 0,0 0,3 2,9 3,9 0,1 0,0 67 27,8 1,8 3,7 
ACT-042 34,8 44,7 8,0 2,8 1,8 3,8 0,3 3,7 74 17,5 5,9 2,2 
ACT-043 63,3 28,8 0,5 0,1 1,3 2,9 0,2 3,1 92 1,7 5,6 0,8 
ACT-044 78,3 16,7 0,1 0,6 2,1 2,1 0,1 0,0 64 31,3 4,2 0,5 
ACT-045 60,1 27,6 6,5 0,6 1,6 2,1 0,3 1,1 50 28,0 20,0 1,6 
ACT-046 49,6 31,7 10,8 0,8 3,2 2,7 0,1 1,1 73 20,9 5,3 0,7 
ACT-047 33,9 45,3 6,5 1,8 1,5 9,1 0,3 1,6 77 14,3 6,5 2,4 
ACT-048 34,1 43,2 7,9 1,6 1,5 9,2 0,4 2,0 53 19,6 4,0 23,5 
ACT-049 40,7 39,2 4,8 4,4 1,3 7,4 0,2 1,9 33 19,6 3,7 44,2 
ACT-050 46,1 35,2 5,3 3,2 1,1 3,5 0,2 5,3 51 45,6 3,5 0,1 
ACT-051 51 38 1,9 0,5 1,2 3,3 0,9 3,2 43 37,8 18,4 0,5 
ACT-052 62,4 30,3 0,1 0,2 0,8 1,9 0,2 4,3 67 24,8 4,5 3,8 
ACT-053 44,3 35,0 8,4 1,2 2,1 7,3 0,3 1,3 54 43,1 1,6 1,4 
ACT-054 46,0 34,4 7,5 0,9 1,3 7,0 0,2 2,7 48 45,3 3,1 3,9 
ACT-055 54,4 28,9 6,1 0,9 1,3 3,5 0,2 4,5 74 21,8 3,1 0,8 
ACT-056 51,5 30,5 6,8 0,7 1,1 6,7 0,2 2,4 65 26,3 2,7 5,6 
ACT-057 48,5 33,9 5,9 0,9 1,3 3,6 0,3 5,7 63 26,7 5,4 5,4 
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Amostra 
% Massa Sulfetos normalizados (%) 

quartzo mica sid/anq clorita 
goet+ 
ilm+rtl 

felds outros ∑sulf. pirita arsenop pirrot 
outros 

sulf 
ACT-058 48,7 38,0 0,1 5,5 3,0 4,2 0,3 0,2 50 28,3 19,8 2,1 
ACT-059 37,4 41,5 7,1 1,0 2,0 9,7 0,6 0,7 54 32,1 13,4 0,6 
ACT-060 33,6 46,7 5,6 1,7 1,6 9,0 0,3 1,4 46 36,0 17,7 0,5 
ACT-061 51,9 35,9 1,2 0,3 1,4 7,0 0,1 2,1 42 48,3 2,2 7,8 
ACT-062 51,4 32,8 4,8 0,8 1,4 7,2 0,2 1,5 60 25,9 10,3 3,4 
ACT-063 50,3 32,5 7,2 1,5 1,6 4,5 0,2 2,3 62 29,0 6,7 2,3 
ACT-064 28,6 47,2 14,6 1,3 2,7 3,5 0,2 1,9 63 21,8 14,3 1,0 
ACT-065 47,7 35,8 5,8 0,9 1,6 5,1 0,2 2,9 58 34,4 7,4 0,5 
ACT-066 36,1 42,9 7,6 1,6 1,9 7,2 0,4 2,3 46 49,0 4,3 0,6 
ACT-067 38,8 32,6 6,4 3,4 2,0 13,8 0,3 2,5 35 45,6 11,0 8,5 
ACT-068 35,6 36,2 10,5 1,9 1,7 12,3 0,2 1,7 18 63,6 14,3 4,4 
ACT-069 64,1 30,8 0,2 0,1 1,1 1,5 0,1 2,1 48 37,3 12,8 1,9 
ACT-070 35,5 40,8 9,8 1,5 2,4 7,2 0,3 2,5 24 62,5 10,4 3,5 
ACT-071 45,5 42,1 5,0 0,8 1,4 2,6 0,2 2,4 52 40,6 3,0 4,6 
ACT-072 44,8 37,2 7,0 0,9 2,2 4,0 0,3 3,5 20 66,8 11,9 1,1 
ACT-073 49 37 4,4 0,7 2,0 3,0 0,3 3,6 66 13,4 19,4 0,9 
ACT-074 63,1 32,0 0,3 0,2 1,0 1,3 0,1 2,0 65 27,7 4,7 2,7 
ACT-075 38,1 41,3 6,0 1,4 1,8 7,5 0,4 3,6 38 20,4 25,8 16,3 
ACT-076 41,3 39,9 6,4 1,6 2,0 4,8 0,4 3,6 59 35,4 5,1 0,9 
ACT-077 44,6 34,0 6,5 1,0 1,1 5,6 0,4 6,9 54 42,9 2,9  
ACT-078 42,2 37,6 5,2 3,4 1,6 7,2 0,4 2,4 34 51,6 6,6 7,8 
ACT-079 45,4 33,8 4,9 3,3 1,3 8,0 0,4 2,9 71 22,0 6,3 0,5 
ACT-080 45,2 34,3 5,9 5,0 1,4 4,5 0,8 3,0 28 56,1 10,2 5,8 
ACT-081 55,3 29,8 3,7 2,5 1,0 4,8 0,3 2,7 47 49,0 3,9 0,4 
ACT-082 39,5 36,0 1,6 6,7 2,0 12,7 0,2 1,3 35 51,4 10,1 3,3 
ACT-083 64,8 21,7 4,5 0,7 1,0 2,3 0,2 4,8 46 47,3 3,9 3,1 
ACT-084 51,8 30,7 7,5 1,3 1,2 3,4 0,4 3,8 15 54,7 27,4 2,8 
ACT-085 44,4 39,8 3,3 0,9 1,3 8,9 0,2 1,2 7 89,8 1,5 1,3 
ACT-086 45,4 34,2 6,1 5,0 1,4 4,3 0,7 2,9 63 14,6 15,9 6,9 
ACT-087 42,5 40,7 6,3 1,7 1,7 4,0 0,3 2,7 25 72,0 2,1 0,4 
ACT-088 49,0 37,0 4,5 0,7 2,0 3,0 0,3 3,5 58 13,0 27,9 0,9 
ACT-089 39,2 42,3 9,1 1,1 2,7 3,2 0,4 1,9 81 11,2 5,5 2,6 
ACT-090   0,0  0,0   0,0     
ACT-091 56,7 32,1 3,6 1,0 1,1 2,2 0,8 2,3 44 43,3 8,5 4,2 
ACT-092 48,5 43,8 0,1 0,9 3,2 3,3 0,2 0,0 33 34,7 32,6 0,0 
ACT-093 50,7 38,2 1,9 0,5 1,2 3,3 0,9 3,1 67 27,8 1,8 3,7 
ACT-094 54,7 32,8 4,9 1,0 1,5 2,4 0,6 2,1 57 36,4 6,2 0,7 
ACT-095 38,8 45,8 5,4 1,6 1,9 3,7 0,6 2,0 69 17,2 11,8 1,8 
ACT-096 41,7 42,7 6,9 0,8 2,1 3,2 1,1 1,4 63 25,1 8,2 4,2 
ACT-097 47,1 40,9 4,3 0,8 1,5 3,4 0,3 1,6 74 22,1 1,8 2,3 
ACT-098 39,3 44,4 5,9 1,6 1,6 4,2 0,9 2,0 48 44,4 6,1 1,1 
ACT-099 46,7 43,7 1,1 1,0 2,8 3,1 0,9 0,5 44 44,4 2,0 9,2 
ACT-100 40,0 42,1 8,0 0,8 2,2 3,5 0,9 2,5 81 5,2 11,4 2,6 
ACT-101 38,9 44,7 7,4 1,0 2,2 3,8 0,5 1,5 75 14,5 8,3 1,9 
ACT-102 56,8 30,3 3,8 0,9 1,3 2,3 1,7 2,8 40 54,3 4,7 0,9 
ACT-103 48,7 34,5 7,7 1,2 2,9 3,5 0,5 0,8 82 9,1 5,4 3,5 
ACT-104 45,8 43,9 0,8 0,8 2,7 4,1 1,0 0,7 72 17,6 4,2 6,1 
ACT-105 48,9 37,1 4,4 0,7 2,0 3,0 0,3 3,5 54 43,1 1,6 1,4 
ACT-106 48,1 35,7 6,5 0,9 2,2 2,6 0,9 2,9 60 28,4 8,1 3,4 
ACT-107   0,0  0,0   0,0     
ACT-108 38,8 43,8 7,3 2,0 2,3 3,8 0,7 1,2 77 16,3 5,0 1,5 
ACT-109 75,7 16,5 2,3 0,6 0,9 1,0 0,7 2,2 48 40,6 7,3 3,9 
ACT-110 42,5 40,7 6,3 1,7 1,7 4,0 0,3 2,7 64 31,3 4,2 0,5 
ACT-111 70,9 24,3 0,0 0,2 0,9 1,3 0,1 2,0 17 75,1 0,8 7,1 
ACT-112 42,9 41,0 6,9 1,7 1,8 3,2 0,3 2,1 82 14,4 2,5 0,8 
ACT-113 45,5 36,4 0,0 5,9 7,8 3,7 0,5 0,1 68 18,1 11,2 2,2 
ACT-114 44,1 40,3 0,0 5,6 6,3 3,1 0,5 0,0 79 11,9 3,7 5,8 
ACT-115 43,2 38,7 6,7 1,5 2,1 4,2 0,9 2,5 74 19,8 4,7 1,9 
ACT-116 48,0 39,6 4,4 0,7 1,7 2,9 0,2 2,6 64 30,5 4,5 1,0 
ACT-117 41,1 42,0 5,9 1,1 1,9 4,2 1,1 2,6 48 38,3 12,8 1,4 
ACT-118 52,8 35,5 1,9 1,5 2,3 3,2 1,4 1,2 58 34,2 4,2 4,1 
ACT-119 43,4 37,7 8,7 1,2 2,6 3,5 0,8 2,0 70 21,5 6,4 1,6 
ACT-120 39,4 42,9 8,3 1,0 2,1 4,3 0,3 1,6 77 10,8 10,1 1,9 
ACT-121 42,7 40,3 6,5 2,0 2,0 2,5 0,7 3,1 37 56,1 5,1 2,2 
ACT-122 43,0 38,1 4,3 2,6 1,5 6,0 1,1 3,3 75 17,5 6,3 1,0 
ACT-123 39,3 35,1 6,5 3,1 1,7 10,9 1,0 2,4 88 7,1 3,7 1,1 
ACT-124 45,5 36,5 5,3 2,0 1,5 5,2 0,7 3,2 84 7,3 6,7 1,7 
ACT-125 39,0 36,2 6,0 2,6 1,8 11,4 0,5 2,5 79 11,9 8,5 0,6 



122 

 

 

 

Amostra 
% Massa Sulfetos normalizados (%) 

quartzo mica sid/anq clorita 
goet+ 
ilm+rtl 

felds outros ∑sulf. pirita arsenop pirrot 
outros 

sulf 
ACT-126 42,8 38,7 5,2 2,1 1,6 5,9 0,9 2,8 83 6,4 8,4 2,3 
ACT-127 39,0 36,7 6,2 2,5 2,0 10,3 0,6 2,6 88 3,6 8,4 0,3 
ACT-128 35,2 41,9 3,3 4,2 1,8 11,2 0,6 1,6 80 4,2 15,8 0,4 
ACT-129 36,3 42,3 3,9 4,1 1,5 9,0 0,7 2,0 75 10,0 10,0 4,9 
ACT-130 38,2 37,9 5,6 2,4 1,9 10,9 0,8 2,2 76 8,6 14,4 0,6 
ACT-131 37,8 41,3 4,4 3,8 2,0 8,3 0,6 1,8 84 6,5 8,4 0,9 
ACT-132 34,6 41,8 9,6 1,4 2,1 6,6 2,5 1,3 77 14,9 5,8 2,9 
ACT-133 37,7 43,6 5,9 2,0 2,1 5,0 0,9 2,8 95 1,6 2,5 0,4 
ACT-134 39,4 42,0 4,1 2,7 1,4 6,4 0,9 3,0 87 8,4 3,1 1,4 
ACT-135 40,1 40,9 7,0 1,7 1,6 5,0 0,8 2,8 79 13,3 5,1 2,9 
ACT-136 34,6 41,9 8,3 1,3 1,8 9,6 0,9 1,6 53 8,6 36,2 2,3 
ACT-137 34,4 42,0 7,8 1,9 1,8 9,5 0,6 1,9 79 13,3 6,5 0,7 
ACT-138 36,9 40,1 7,8 1,8 1,9 7,8 0,9 2,6 64 31,9 3,3 0,6 
ACT-139 38,3 39,5 7,3 1,8 1,8 8,9 0,4 1,9 78 14,9 6,1 0,5 
ACT-140 36,5 40,1 7,5 1,9 2,1 8,8 1,1 1,9 79 12,6 6,5 1,5 
ACT-141 37,7 42,4 6,0 1,6 1,7 6,4 0,7 3,5 91 3,3 4,0 1,7 
ACT-142 40,1 40,3 5,4 2,0 1,3 7,8 0,7 2,4 83 8,3 7,0 1,6 
ACT-143 35,9 43,8 4,9 1,2 1,3 6,9 2,1 3,7 16 24,5 58,3 1,6 
ACT-144 36,5 39,5 4,7 3,4 1,3 9,3 2,6 2,8 22 9,0 68,1 0,7 
ACT-145 31,7 40,4 8,2 1,1 2,1 10,8 3,8 1,9 21 28,4 50,5 0,5 
ACT-146 36,4 40,4 5,9 3,3 1,4 7,4 2,2 3,1 61 24,8 13,4 0,7 
ACT-147 36,9 41,5 7,7 1,0 1,3 6,6 1,9 3,0 22 21,2 55,2 1,3 
ACT-148 38,8 39,4 7,3 1,2 1,4 6,9 2,2 2,8 36 12,2 49,8 1,7 
ACT-149 38,4 37,2 6,1 2,9 2,0 10,3 1,6 1,5 75 13,8 11,2 <1 
ACT-150 37,8 40,9 6,3 1,6 1,7 6,9 2,5 2,3 65 24,5 8,0 2,1 
ACT-151 39,0 39,8 5,4 1,5 1,5 9,1 0,9 2,8 79 7,8 12,0 1,4 
ACT-152 37,5 37,1 5,4 2,5 1,5 12,0 1,7 2,3 53 9,7 37,6 <1 
ACT-153 38,5 38,7 6,9 1,8 1,4 9,4 1,3 2,0 61 16,3 20,7 2,0 
ACT-154 38,9 39,4 6,2 1,5 1,4 8,7 1,1 2,7 47 31,1 19,8 2,6 
ACT-155 39,3 39,5 4,8 2,3 1,3 8,6 0,9 3,4 79 17,9 2,4 1,2 
ACT-156 35,5 38,7 6,1 3,2 1,9 11,0 1,3 2,3 80 8,6 10,7 <1 
ACT-157 40,9 30,0 2,9 5,8 1,7 11,8 4,9 2,0 61 8,7 29,6 0,5 
ACT-158 37,0 37,4 8,9 10,1 1,8 1,6 2,0 1,1 80 2,7 17,7 <1 
ACT-159 37,8 40,4 6,2 8,4 1,4 1,3 0,9 3,6 40 13,6 46,0 0,6 
ACT-160 34,1 43,2 6,4 8,0 1,5 1,1 1,7 4,1 18 21,7 58,4 2,2 
ACT-161 40,6 33,3 12,3 3,3 3,6 1,5 2,8 2,6 87 9,2 1,5 2,7 
ACT-162 44,0 32,5 8,6 6,4 2,4 1,5 1,5 3,0 67 24,0 7,1 2,0 
ACT-163 36,9 38,5 7,6 8,4 1,7 1,5 2,6 2,9 53 27,4 18,2 1,4 
ACT-164 35,8 40,5 7,9 9,0 2,0 1,4 1,7 1,8 45 19,1 35,5 0,5 
ACT-165 37,1 35,4 8,4 12,5 2,0 1,5 1,5 1,7 29 20,6 50,0 <1 
ACT-166 39,2 34,0 7,9 11,7 2,1 2,9 1,1 1,1 63 11,6 24,1 1,8 
ACT-167 36,0 37,0 8,2 12,1 1,7 1,0 1,6 2,5 30 26,5 42,9 0,8 
ACT-168 36,1 36,3 7,7 11,5 1,8 1,3 2,1 3,2 36 32,3 30,4 0,9 
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Apêndice 5 - Características dos grãos de ouro (fração -0,50+0,020 mm) 

Amostra 
Distribuição de ouro (2D - %) 

Acessível Não encapsulado Incluso 

ACT-001 79,9 2,4 17,7 
ACT-002 4,3 1,4 94,2 
ACT-003 78,4  21,6 
ACT-004 95,6 0,9 3,5 
ACT-005 98,1  1,9 
ACT-006 89,1 1,1 9,9 
ACT-007 87,3  12,7 
ACT-008 97,0 0,1 2,9 
ACT-009 56,1 8,2 35,7 
ACT-010 76,5 2,9 20,6 
ACT-011 94,9 0,5 4,6 
ACT-012 100,0   
ACT-013 98,4  1,6 
ACT-014 94,4 0,5 5,0 
ACT-015 81,7 3,5 14,8 
ACT-016 99,6 0,4  
ACT-017 18,5 64,4 17,2 
ACT-018 97,5 1,5 1,0 
ACT-019 52,9  47,1 
ACT-020 53,0 1,3 45,7 
ACT-021 99,3 0,1 0,6 
ACT-022 45,9 0,9 53,2 
ACT-023 93,4  6,6 
ACT-024 80,0 9,5 10,5 
ACT-025 81,5 0,5 17,9 
ACT-026 16,2  83,8 
ACT-027 81,5  18,5 
ACT-028 98,4  1,6 
ACT-029 99,8  0,2 
ACT-030 81,2  18,8 
ACT-031 74,2 3,7 22,1 
ACT-032 81,8 1,1 17,1 
ACT-033 51,7 39,0 9,3 
ACT-034 93,0 1,2 5,8 
ACT-035 60,9 14,7 24,4 
ACT-036 65,8  34,2 
ACT-037 99,0 0,7 0,2 
ACT-038 13,7 12,5 73,8 
ACT-039 95,9  4,1 
ACT-040 90,9  9,1 
ACT-041 76,4  23,6 
ACT-042 69,3 23,3 7,4 
ACT-043 63,5 4,1 32,4 
ACT-044 99,6  0,4 
ACT-045 94,9 5,1  
ACT-046   100,0 
ACT-047 82,0  18,0 
ACT-048 6,9 74,2 18,9 
ACT-049 44,8 10,9 44,4 
ACT-050 83,1 0,4 16,5 
ACT-051 96,8  3,2 
ACT-052 97,3  2,7 
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Amostra 
Distribuição de ouro (2D - %) 

Acessível Não encapsulado Incluso 

ACT-053 75,5 21,2 3,3 
ACT-054 95,5  4,5 
ACT-055 86,3 6,1 7,6 
ACT-056 96,3 2,2 1,6 
ACT-057 86,0 7,5 6,6 
ACT-058 45,7  54,3 
ACT-059 47,5 6,2 46,3 
ACT-060 7,2  92,8 
ACT-061 94,3  5,7 
ACT-062 98,0  2,0 
ACT-063 79,4  20,6 
ACT-064 85,0 3,2 11,9 
ACT-065 98,4 1,4 0,2 
ACT-066 87,7  12,3 
ACT-067 8,5 3,9 87,6 
ACT-068 62,3  37,7 
ACT-069 83,4  16,6 
ACT-070 5,9  94,1 
ACT-071 75,6 9,2 15,2 
ACT-072 46,5 20,1 33,5 
ACT-073 85,3  14,7 
ACT-074 77,6 1,0 21,4 
ACT-075 47,4  52,6 
ACT-076 66,4 18,5 15,1 
ACT-077 73,8 3,7 22,5 
ACT-078 98,6 0,6 0,8 
ACT-079 97,8 0,4 1,8 
ACT-080 99,3  0,7 
ACT-081 88,6  11,4 
ACT-082 83,3 4,7 12,0 
ACT-083 96,4 1,1 2,5 
ACT-084 92,6 6,8 0,5 
ACT-085   100,0 
ACT-086 18,4  81,6 
ACT-087 97,4 0,1 2,5 
ACT-088 94,3 3,9 1,7 
ACT-089 66,9 11,8 21,3 
ACT-090 20,3 20,1 59,6 
ACT-091 30,5 6,3 63,2 
ACT-092   100,0 
ACT-093 68,0  32,0 
ACT-094 33,4 29,7 36,9 
ACT-095 50,3 5,8 43,9 
ACT-096 14,6 68,6 16,8 
ACT-097 17,0 26,9 56,1 
ACT-098 20,3 20,3 59,4 
ACT-099 3,8 13,2 83,0 
ACT-100 64,4 5,1 30,5 
ACT-101 19,1 9,5 71,4 
ACT-102 31,0 16,8 52,2 
ACT-103 74,7 9,3 16,0 
ACT-104 43,6 21,7 34,7 
ACT-105 64,0 7,0 29,0 
ACT-106 17,6 14,0 68,4 
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Amostra 
Distribuição de ouro (2D - %) 

Acessível Não encapsulado Incluso 

ACT-107 30,0 17,0 53,0 
ACT-108 29,9 10,7 59,5 
ACT-109 18,1 14,3 67,6 
ACT-110 53,8 7,0 39,2 
ACT-111 48,8 4,5 46,7 
ACT-112 30,1 32,4 37,5 
ACT-113 17,0  83,0 
ACT-114 53,6 21,3 25,1 
ACT-115 27,9 28,8 43,3 
ACT-116 13,8 2,2 84,0 
ACT-117 41,9 20,2 38,0 
ACT-118 22,5 46,6 30,9 
ACT-119 47,1 24,0 28,9 
ACT-120 51,9 11,1 37,0 
ACT-121 77,2 4,8 17,9 
ACT-122 55,9 19,9 24,2 
ACT-123 36,8 56,2 6,9 
ACT-124 19,8 2,5 77,7 
ACT-125 2,6 12,1 85,3 
ACT-126 40,4 5,6 54,0 
ACT-127 29,8 17,8 52,4 
ACT-128 41,8 6,8 51,4 
ACT-129 32,2 21,7 46,1 
ACT-130 73,7 14,2 12,0 
ACT-131 11,9 47,1 41,0 
ACT-132 70,9  29,1 
ACT-133 82,9 13,1 4,0 
ACT-134 31,5  68,5 
ACT-135 99,9  0,1 
ACT-136 42,0 44,0 14,1 
ACT-137 0,4 0,8 98,8 
ACT-138 64,4 5,1 30,5 
ACT-139 15,7 31,2 53,0 
ACT-140 8,0 56,0 36,0 
ACT-141 21,0 72,1 6,9 
ACT-142 10,0 65,1 24,9 
ACT-143 17,4 54,8 27,8 
ACT-144 80,3 12,8 6,9 
ACT-145 31,1 10,4 58,5 
ACT-146 34,2 13,9 51,9 
ACT-147 33,4 31,6 35,0 
ACT-148 95,6 2,7 1,7 
ACT-149 44,3 21,7 34,0 
ACT-150 27,4 9,5 63,2 
ACT-151 43,8 35,4 20,8 
ACT-152 81,0 1,4 17,6 
ACT-153 36,2 45,9 17,8 
ACT-154 67,2 9,2 23,6 
ACT-155 57,2 19,4 23,4 
ACT-156 39,6 12,9 47,5 
ACT-157 26,9 44,8 28,3 
ACT-158 38,8 41,5 19,8 
ACT-159 37,1 15,1 47,8 
ACT-160 63,9 30,5 5,5 
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Amostra 
Distribuição de ouro (2D - %) 

Acessível Não encapsulado Incluso 

ACT-161 7,2 63,8 29,0 
ACT-162 26,3 4,3 69,4 
ACT-163 64,9 5,7 29,4 
ACT-164 69,8 3,7 26,5 
ACT-165 11,6 15,2 73,2 
ACT-166 96,8 0,7 2,5 
ACT-167 30,1 23,0 46,9 
ACT-168 65,0 12,7 22,3 
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Apêndice 6 - Imagens de elétrons retroespalhados - Grãos de ouro acessível 

 

 
 

Teores (% em massa) 

EDS S Fe As Ag Au 

1    26,3 73,7 

2    28,4 71,6 

3 19,2 40,3 40,4   
 

 

 
 

  Teores (% em massa) 

EDS S Fe Ag Au 

 1     19,6 80,4 

 2 46,5 53,5     
 

  

 
 

  Teores (% em massa) 

EDS S Fe As Ag Au 

 1       25,1 74,9 

 2       28,3 71,7 

 3 18,0 38,9 43,1     
 

 
 

Teores (% em massa) 

EDS S Fe Cu Ag Au Pb 

 1       72,7 27,3   

 2 45,5 54,5         

 3 14,8         85,2 

 4 32,3 36,9 30,8       
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Apêndice 7 - Imagens de elétrons retroespalhados - Grãos de ouro não 

encapsulado 

 
 

Teores (% em massa) 

EDS S Fe Cu As Ag Au Pb 

 1         37,7 62,3   

 2 15,4           84,6 

 3 32,7 35,8 31,6         

 4 18,9 39,0   42,1       

 5 45,2 54,8           

 6 11,1           88,9 
 

 
 

Teores (% em massa) 

EDS S Fe As Ag Au 

1    10,5 89,5 

2 19,2 38,9 41,9   

3 44,8 55,2    
 

  

 
 

  Teores (% em massa) 

EDS S Fe Zn Ag Au Pb 

 1       23,7 76,3   

 2 26,7 8,07 65,2       

 3 22,6         77,4 

 4 47,3 52,7         
 

 
 

Teores (% em massa) 

EDS S Fe Zn Ag Au Pb 

1    63,8 36,2  

2 14,6     85,4 

3 13,3     86,7 

4 26,1 14,4 59,5    

5 45,0 55,0     
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Apêndice 8 - Imagens de elétrons retroespalhados - Grãos de ouro inclusos 

 
 

Teores (% em massa) 

EDS S Fe Ag Au 

1   10,5 89,5 

2 44,1 55,9   

 
 

 
 

  Teores (% em massa) 

EDS S Fe Ag Au 

 1     13,6 86,4 

 2     12,7 87,3 

 3 44,1 55,9     
 

  

 
 

Teores (% em massa) 

EDS S Fe Ag Au Pb 

1   11,1 88,9  

2   8,23 91,8  

3 13,5    86,5 

4 20,3    79,7 

5 46,6 53,4    
 

 
 

Teores (% em massa) 

EDS SiO2 S Fe As Ag Au 

1     14,8 85,2 

2     13,7 86,3 

3 100,0      

4  18,7 40,2 41,1   
 

 

 


