


Meu interesse em escrever sobre esse assunto partiu de minha 
curiosidade em relembrar meus estudos, e do meu atual desejo em 
conhecer a situação da mineração de ouro no Brasil contemporâneo. 

 

Somente se conhecem publicações esparsas, pouco divulgadas pelas 
empresas produtoras que detém, e retém, o conhecimento... 

 

Em 2005, auxiliado por um amigo, traduzimos uma publicação muito 
interessante da ME, cujo título era “The gold constant”, que está na 
bibliografia de Pierre Lassonde (na época Presidente da Newmont  
Mining Co). Este  trabalho foi publicado na Revista Brasil Mineral 
(agosto, 2005). 

 

O autor  recebeu o  prêmio Jackling Award da SME, em 2005. Parte 
do que apresento foi baseado em seu trabalho. 

 

Como nem todos que participam desta apresentação possuem 
experiência em Ouro, considerei pertinente preparar as informações 
seguintes. Espero que lhes sejam proveitosas. 



Estima-se que no mundo foram produzidas, até o presente, 
140.000t de ouro. Toda essa quantidade ainda existe (exceto o 
perdido em catástrofes como naufrágios, etc). Ele é valorizado e 
indestrutível. 
 
Desde os antigos egípcios (4.000 a.C.), continua sendo símbolo de 
beleza. Outros dizem que já era conhecido há 8.000 anos atrás. 
 
Em 1717 d.C.,  Isaac Newton era Diretor da Moeda no UK., Fixou o 
valor da oz  (oz troy 31,1g) em 3 libras, 17 shillings e 10,5 pences. 
Foi instituída a moeda “Soberano”, 7,321 g (0,234 oz). A 
US$1981/oz em 09/2012,  valeria US$464 ou L$ 292. Este é o valor 
do ouro e, diz Mr P. Lassonde, confirma o valor da Constante Ouro. 
 
De 1717 a 1914 (período do domínio de Londres) o valor do ouro 
manteve-se constante, exceto durante as guerras napoleônicas de 
1800 a 1817. Esta estabilidade foi mais acentuada e coincidiu com 
o período em que se faziam produções elevadas e novas 
descobertas. 



Por 200 anos a libra ficou estável no padrão Ouro. Imagine que uma 
bisnaga de pão tinha o mesmo preço entre 1717 e 1914! 

 

Com  inicio da 1 G.G.M., o Reino Unido foi forçado a desvalorizar o 
ouro passando para US$20/oz. Ainda custava o mesmo no inicio da 
Grande Depressão de 1929. O povo guardava o ouro. 

 

Em 1933, Roosevelt proibiu a posse do ouro pelas pessoas físicas, 
desvalorizando o dólar, passando o ouro a ser cotado a US$35/oz. 

 

Passadas as turbulências da segunda guerra, da Coréia, Vietnam, 
Oriente Médio, com todos os percalços da evolução do preço do óleo, 
a economia sofreu um grande choque. Quem podia, sempre  
comprava ouro. 

 

Em meados dos anos 50, questionando o prof. Maia, se achava 
oportuno enveredar profissionalmente para o ouro, falou 
enfaticamente que não valia a pena porque o ouro tinha o preço fixo 
de US$35/oz! 

 

Em 1971 Nixon escolheu a politica de deixar o dólar flutuar e o ouro 
passou a custar US$90/oz em pouco tempo. Como a inflação foi 
crescente, o preço do ouro acompanhou! 



Em janeiro de 1848 foi descoberto ouro na Califórnia, e em fevereiro, os 
EUA compram a Califórnia do México. No ano seguinte houve a primeira 
corrida do ouro na Califórnia, com mais de 100.000 garimpeiros. Entre 
1851-1855 foram extraídas mais de 465,5t Au. 

 

Em 1875 foi descoberto o “Comstock lode”: Responsável pela criação de 
S.Francisco e que financiou a construção de novas ferrovias, etc. 

 

Em 1878 foi descoberta a Mina de “Homestake”, SD e 1891 “ Criple 
Creek” CO, que produziram 653t Au. 

 

Outras grandes corridas em 1851 na Austrália, Bathrust,  e 1871 na África 
do Sul, Witwatersrand. 

 

No sec XX houve a predominância da África do Sul, que produziu 46,500t. 
Este valor corresponde a 40% do ouro lavrado no mundo.  

 

A  província  de Johanesburgo, onde se tem o conglomerado  de 
“Witwatersrand”, é ainda a grande produtora  até hoje na A.Sul. 

 

No final do século XIX houve a corrida do Alaska. 



No século XIX tivemos, no Brasil, duas minas importantes, Passagem 
(1819) e S. John de Rey Gold Mine, Morro Velho (1830), que operaram 
intermitentemente além de meados do séc. XX. As produções eram 
pequenas e os teores elevados >8g/t. Morro Velho foi uma das minas 
mais profundas, com profundidade>2800 Passagem produziu 35t de 
ouro. Existem informações na internet que Morro Velho (ou empresa?) 
produziu mais de 460t.. 

 

No Brasil, em 1981, vivemos a corrida  de Serra Pelada que chegou a 
reunir mais de 40.000 garimpeiros, tendo produzido mais do que 50 t 
Au. A área era da Vale e foi invadida por garimpeiros. 

 

Não tivemos outras corridas importantes que se saiba no Brasil. 

 

A  Vale através da Docegeo proibia seus funcionários batearem nos 
igarapés, enquanto pesquisavam, para não aguçar os garimpeiros. 

 

Eles individualmente percorriam por longas distancias e bateavam nos 
igarapés, descobrindo ouro algumas vezes, mas nada foi muito 
importante. 



Participamos de um projeto de retomada pela Vale, de  
mecanização do garimpo de Serra Pelada, que não foi bem 
sucedida. Foram feitas terraplanagem, barragem, fundação para as 
instalações, parte da infraestrutura para a operação, etc. Os 
garimpeiros impediram a continuidade. Acionistas moveram ação 
indenizatória e a Vale recebeu US$46 milhões, para  permitir aos 
garimpeiros aprofundarem mais 20m. A  Vale fez, posteriormente, 
sondagens profundas, tendo trazido uma sonda do exterior. 
Posteriormente, mediante acordos, a Vale perdeu a posse.  

 

Hoje, a Colossus Mineração, empresa canadense, associada a 
Cooperativa de garimpeiros, está implantando um projeto de mina 
subterrânea, construindo uma rampa. Estão tendo problemas no 
desenvolvimento deste projeto, pois a rampa ainda não alcançou 
ponto favorável para  a sondagem. 

 

Nos slides seguintes, tem-se uma visão  do garimpo de Serra Pelada 
em 1982. 

 



SERRA PELADA, EXPLORAÇÃO DE OURO 
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COMO OS GARIMPEIROS 
APURAVAM O OURO EM 
SERRA PELADA. 



Os teores de ouro nos depósitos a céu aberto variam  bastante, 
dependendo do tipo de rocha e da cobertura. O mais baixo, como 
dito, é o da RPM 0,4g/t. Não tem cobertura alguma. 

 

De modo geral, os teores encontrados nas minas a céu aberto, estão 
entre >1-2g/t. 

 

Com o ouro a US$1900/oz, ou US$61,1/g, calcula-se o valor de uma t 
de minério, com 1,5g/t, a céu aberto como: 1,5 x 0,9 diluição x 0,92 
rec x 61,1 = US$75,88/t. Com este valor, mesmo tendo custos 
elevados, como mina=6, planta 8,0 e custos adm e outros 20, total 
US$34. Isto daria  custo US$852/oz. 

 

Nos custos administrativos inclui-se todos os custos indiretos, 
inclusive royalties, benefícios, etc.  Muito raramente as empresas 
divulgam seus custos. Mencionam comumente os custos por oz. 

 

Muitas minas subterrâneas no passado, quando iniciadas no Brasil, 
possuíam teores de até 2 dígitos. Mas na medida que se 
aprofundavam, os teores baixavam. Hoje nossas minas em operação 
possuem  teores desde 1.6g/t a 7g/t.. 

 



MINA DE PARACATU, A MAIOR DO BRASIL 



Numa  mina  subterrânea, com teores de 4,5g/t, ter-se-ia 
como valor estimado de uma tonelada extraída e tratada : 4,5 
g/t x 0,9 diluição x 0,92 recuperação x US$62,5/g= US$232,87. 
Estimando custos para produzir 1 t como: mina 55 + planta 8 + 
adm e outros 20, total US$83. Obtém-se o  custo total de US$ 
694/oz .  

 

Com  o preço do ouro atual, e a perspectivas em elevação, será 
possível lavrar-se no subsolo até com teores mais baixos. 

 

Atualmente, apesar dos esforços  e do interesse das empresas, 
ainda são poucas as minas de ouro em operação no Brasil. 
Tem-se dispendido muitos recursos nesta direção mas ainda 
sem sucesso. 

 



DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE OURO 

A China, pelo quinto ano consecutivo, é o 
maior país produtor de ouro. Em 2011 
produziu 360t. Segundo a figura acima, o 
mundo produziu cerca 2700t (Fonte internet). 



Acredito que o ano de 2011, com 2700t, tenha sido o de maior 
produção anual no mundo, já registrada até o presente. 

 

As estatísticas sobre a produção de ouro no mundo, em 2011, são 
conflitantes. Não se sabe se fora considerado o ouro proveniente 
da metalurgia (tanto dos países que tenham metalurgia integrada , 
como no  Chile, USA, África, Austrália e outros, como dos  países 
importadores como China e países Europeus). Nem sempre 
também, a lama anódina, que contém preciosos, é refinada no pais. 
Não se sabe como avalia-se essa produção, nos meios estatísticos. 
A grande incógnita é saber de onde vem a produção chinesa!  

 

A África do Sul produziu somente 190t, em 2011. 

 

O Brasil não aparece individualmente nestas estatísticas. A 
produção foi  cerca de 65t em 2011. 

 

 Do ponto de  vista da comercialização de concentrados de sulfetos 
vários, com preciosos contidos, como o ouro e a prata, os preços 
das vendas aumentam seu valor, de acordo com os teores e 
contrato.  

 



No Brasil, na produção de ouro nas minas, a parcela mais grossa é 
recuperada em células flash ou através de métodos gravimétricos. 
A parcela fina restante, normalmente é recuperada via flotação, ou 
CIP ou CIL.Tivemos poucos depositos que permitiram lixiviação em 
pilha. O primeiro foi da Vale. Depois de isolado o ouro, refina-se 
por processos Merril Crowe ou por carvão ativado (mais comum). 
Os pequenos projetos produzem ouro doré impuro, que é refinado 
em empresas especializadas. 

 

Importante: Nos minérios contendo preciosos, ou outros metais, a 
recuperação  é otimizada para o principal metal, sendo que a 
recuperação dos metais subordinados é sempre menor. 

 

Restará um grande desafio para o futuro: Fazer-se a recuperação 
destes metais residuais de baixo teor, em polpas e estoques de 
rejeitos. Com certeza, com novas tecnologias e na medida do 
aumento de valor futuro, isto será viável economicamente. 

 

Em quase todos os Estados, se tem pequenas minas operando ou 
sendo implantadas. 



Algumas minas antigas foram retomadas no final do séc XX e inicio 
deste. Sempre tiveram uma vida útil curta, mas um número 
significativo delas ainda permanecem em operação. 

 

A mais antiga mina em operação é Cuiabá, da Anglo Ashanti. Foi 
bastante modernizada, com produção crescente (Atualmente 
7,5t/a). Está com projeto de novo aprofundamento, com valor 
previsto de US$160M. Hoje a mina é lavrada com teor de 7g/t . 
Método: Corte e Enchimento. 

 

Do mesmo grupo são as minas de Serra Grande (GO). Muito 
moderna, com produção total próxima de 5t. A região de Crixás se 
mostra fértil, em extensões. Os teores são da ordem de 4g/t. 

 

A maior de nossas minas, que tem escala mundial, é a da Kinross, 
em  Paracatu MG. À céu aberto, tendo o mais baixo teor  0,4g/t, e 
que ampliou muito a sua escala, produzindo, em 2011, cerca de 14t, 
com equipamentos e planta modernizados. Não possui estéril. O 
deposito  já era conhecido desde muito tempo, mas a RTZ foi 
competente em implantar este projeto (com engenharia brasileira), 
que hoje é um exemplo de desenvolvimento sustentável. A mina 
situa-se muito próxima da cidade de Paracatu. A seguir uma visão 
atual da mina. 



A Yamana foi a maior produtora do Brasil (com 15,6t), sendo 
proprietária das  minas de ouro de Jacobina e Fazenda Brasileiro, 
teor <2g/t na Bahia, e da Mina de Maracá em GO, que produz 
concentrado de cobre com ouro associado (8g/t). É uma empresa 
muito ativa, com minas na Argentina e Chile, além de três projetos 
novos no Brasil: Ernesto Pau a Pique MT, Santa Luz BA (teor 1,6g/t) e 
Pilar GO. Jacobina também foi retomada pela Yamana e os teores 
estão em torno de 1,6 a 1,9g/t. Todas as operações são de subsolo. 

 

Uma nova área de exploração, conduzida pela Junior Verena (que 
agora tem participação de grupos estrangeiros), está com projeto 
sendo estudado e se situa a montante da futura barragem de Belo 
Monte (teor 1,4g/t). 

 

Hoje no greenstone do quadrilátero, o ouro lavrado está se tornando 
cada vez mais constituído por minérios refratários, que 
modernamente estão sendo tratados através de lixiviação ácida sob 
pressão.   

 



Muitas empresas multinacionais importantes, fizeram planos para 
pesquisar outros metais e ouro no Brasil, trazendo tecnologia 
moderna. Tiveram pouco  sucesso. A exceção foi a RTZ, que 
acreditou e implantou a RPM, em Paracatú. Ela  também deixou o 
Brasil. 

 

A Vale foi ativa até o inicio dos anos 90, abrindo várias pequenas 
minas, entre elas  Igarapé Bahia (esgotada), Fazenda Brasileiro, e 
outras. Vendeu para Yamana Fazenda Brasileiro, por cerca de US$22 
milhões, e ainda opera com baixo teor <2g/t. 

 

 A Vale ainda produz atualmente ouro associado a sulfetos de cobre, 
nas minas do Pará, Salobo e Sequeiro/Sequeirinho.  

 

A Vale implantou uma planta hidrometalúrgica, com tecnologia Teck 
Cominco: Alternativa para a rota convencional. Nela produz sob a 
forma  de metais como, cobre, ouro e outros. 

 

Na revista  Inmine (Out/Nov 2012) foram enumerados todos os 
projetos em andamento no Brasil, sendo que, cerca de 26 deles são 
de ouro, o que demonstra o interesse das empresas nacionais e 
Juniors. 



A Jaguar é uma empresa que iniciou a produção de ouro, com 
pequenas operações em minas antigas, anteriormente propriedades 
da Anglo. Está com promissoras concessões no Pará e na região do 
Gurupi MA. 

 

Outra área em desenvolvimento é o Vale do Rio Tapajós. Convivem 
varias minas pequenas e garimpos. O projeto da Eldorado Gold, que 
foi adquirido da Brasauro por cerca de US$110 milhões, está com alta 
atividade. Previa-se ter 1M/oz. Com pesquisas, passou a 2,4M/oz, e 
poderá se tornar um grande projeto. Pelo motivo de ter pouca 
informação na época, o preço das oz no chão tinha sido baixo. Existe 
ainda muito potencial nesta área. Discute-se interferências com 
projetos de hidroelétricas e territórios indígenas. Foi caracterizada a 
presença de mineralização aurífera do tipo high sulphidation, na 
Província Aurífera do Tapajós. Ocorre que o ouro é muito fino, 
podendo ser lavrado a céu aberto, mecanicamente, e lixiviado em 
pilhas com pouco tempo de residência. É um potencial ainda pouco 
estudado, mas que permitirá estabelecer minas de padrão mundial. 



No Oeste do Mato Grosso,  surgiram muitos garimpos e algumas poucas 
minas pequenas. A Área é sensível, devido ao fato de estar próxima do 
Pantanal. 

 

No Amapá, se esgotou as reservas de minério lixiviável em pilha, da mina 
de Pedra Branca do Amapari. O projeto foi retomado pela Bedeall 
(australiana), teor 2.01g/t) Foi construída uma nova planta, que atualmente 
está em ramp-up. 

 

Ainda se tem pequenas dragas no alto Madeira, onde a extração do ouro é 
feita por mergulhadores. 

 

Ficamos surpreendidos com informações da TV, sobre ouro sendo tirado no 
mar de Bhering, no Alaska, por mergulhadores. Ainda não foram 
identificados, até agora, depósitos semelhantes no Brasil. 

 

Muitas pequenas empresas não tiveram o mesmo sucesso, devido a falta 
de avaliação correta dos depósitos e da precariedade dos  equipamentos e 
instalações utilizados. 

 

No Brasil tem-se pouca aplicação de dragas, devido aos aluviões terem 
pouco potencial. É a maneira de produzir ouro, com menor custo.  



Muitos prospectos são oferecidos, mas algumas empresas mais 
organizadas, procuram pesquisar bastante antes de se 
comprometerem com maiores investimentos. Se não obtiverem 
sucesso, perdem seus recursos na pesquisa, o que é mais sensato e 
mais  barato do que insistir no investimento. 

 

A pesquisa de ouro requer experiência, pois as sondagens podem 
confundir muito, devido ao efeito pepita. Por isso, muitas 
empresas não tem sido bem sucedidas em projetos novos. 

 

Um aspecto interessante aconteceu no Brasil, no passado,  narrado 
no livro de Eschwege, escrito em 1833. Foram os escravos os 
introdutores da bateia nas catas de ouro no Brasil,  pois eles já 
estavam acostumados com o seu uso nos locais de origem. A 
utilização de couros de animais para reter o ouro fino, hoje 
substituído por tapetes, também foi devido a eles. Eles eram 
considerados consultores pelos proprietários das lavras, pois 
sabiam mais! 



É  consenso entre consultores, que Grasberg, Freport, 
Indonésia (figura acima), com produção 2,02Moz,(60,6t), 
2010, é a maior mina de ouro do mundo. 

MAIOR MINA DE OURO DO MUNDO 



A segunda maior mina é Muruntau Gold Mine – Uzbequistão. 
Produção aprox. 1,8Moz/a. 

 

O interesse no ouro é global. Recentemente estão sendo feitas 
novas descobertas nos países nórdicos, tanto de ouro quanto de 
outros metais. Nos países africanos também existem muitas 
pesquisas e projetos em andamento. 



Considerações sobre o preço do ouro:  

 

O ouro mostra a confiança depositada pelos investidores (frente ao 
panorama econômico, social e político), preferindo investir no 
metal ao invés das  moedas, papeis, ações e outras formas de 
investimento. 

 

No presente momento, especialmente com a derrocada dos países 
ligados ao Euro, ao imenso valor do déficit americano com o 
excesso de dólar no mercado, à instabilidade no Oriente Médio e 
incertezas da ascensão da China, para muitos, que mantém uma 
carteira de investimentos diversificada, colocar uma parcela dos 
recursos em 0uro, parece ser uma boa medida. Basta ter-se  
disponibilidade e coragem! Neste ano o ouro flutuou muito, 
ficando >US$1700/oz. Há projeções que alcance US$5000/oz! 
Outros comentarios prevem baixas a US$1300/oz.São informações  
conflitantes! 

 

Os bancos centrais do mundo estão  comprando ouro. Mesmo no 
Brasil isto está acontecendo e o nivel  de ouro está em 67t. 

 



Obrigado! 



 



 



 



 



 



 



 



 


