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RESUMO 
Foram pesquisadas as melhores condições de operação para a 
cianetação de concentrados gravíticos do minério de ouro da 
mina de Passagem, objetivando-se recuperação pr6ximade 90\ 
em 8 horas de lixiviação intensiva, com redução do teor de 
ouro de 630g/t para 60g/t, compatível com uma segunda li
nha de lixiviação. Através de técnicas estatísticas foram 
selecionadas as variáveis importantes, medidos seus efei
tos e localizada uma região de respostas 6timas semelhante 
a um patamar . Embora não tenha sido possível ajustar um mo 
dela empirico para a superfície explorada, o modelo calcu= 
lado forneceu indicações sobre a localização de testes que 
significaram uma melhoria nas respostas. Foram obtidos re
cuperação máxima de 93,6% de ouro e teor residual na torta 
de 45g/t. 

ABSTRACT 
The optimum operating conditions for the cyanidation of 
gold ore gravity concentrates from Mina de Passagem were 
investigated, aiming the obtention of a recovery around 
90%, after 8 hours intensive leaching, reducing the gold 
content in the gravity concentrate from 630g/t to 60g/t, com 
patible wi th a second leaching line. Statistical techniques
were used to select the significant variables, to measure 
their effects and to locate a region of optimum responses, 
similar to a plateau. The adjustment of an empirical model 
representing the explored surface was impossible, but the 
calculated model provides indicatives on the location of 
tests which yielded better responses. A maximum gold reco
very of 93.6% and a residual gold content in the cake of 
45g/t were obtained. 
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1. INTRODUÇÂO 

Neste trabalho foi estudada a cianetação de concentrados de ouro atr~ 

vés de técnicas estatísticas de planejamento e análise de experimen -

tos. 

A escolha de uma metodologia estatística para o desenvolvimento do 

trabalho se deve à própria natureza do tratamento de minérios: é experl:_ 

mental e os resultados estão sempre sujeitos a erros de medida, de o~ 

servação e sujeitos à variabilidade da amostra. ~ necessário, portan

to, utilizar técnicas adequadas para quantificar e avaliar estas flu

tuações. 

A metodologia estatística empregada é apresentada de forma detalhada 

nas referências Bichara(l) e Bichara et alii(2). Neste trabalho, ex -

plicita-se o estudo das condições ótimas de cianetação sob o ponto de 

vista de processo. 

A cianetação é a etapa de extração química do beneficiamento de ouro. 

Partindo do minério bruto ou de concentrados, gravíticos ou de flota

ção, uma solução de cianeto, em condições especiais de concentração , 

aeração e alcalinidade, dissolve o ouro contido ou associado a outras 

espécies minerais, de forma seletiva. A resposta medida é o conteúdo 

de ouro dissolvido, na solução, em relação ao conteúdo de ouro ini

cial no sólido. são consideradas potencialmente influentes na cianeta 

ção: concentração de cianeto, concentração de sais de chumbo, pH, % 

sólidos na polpa, agitação da polpa, pré-condicionamento da polp~ gr~ 

nulometria e injeção de oxigénio. Após dissolvido o ouro, os íons são 

recuperados da solução através de eletrólise, precipitação com pó de 

zinco ou carvão ativado. Como os outros processos do tratamento de mi 

nérios, a cianetação é, de fato, subordinada às características do mi 

nério e ao tratamento anterior a que este foi submetido. 

O ouro de Passagem foi cuidadosamente caracterizado quanto à sua com

posição química e mineralógica, produzindo subsíduos para a formula -

ção de um novo fluxograma de beneficiamento, desenvolvido e testado 

no CETEC, por solicitação da Companhia Minas da Passage~ A mina de 

Passagem, uma das mais antigas do Estado, funciona hoje apenas com ou 

ro aluvionar. Após uma reavaliação das reservas realizada em 1985, a 

Companhia tem buscado condições econômicas para reativar a exploração 
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do minério da mina subterrânea. Nesta nova proposta de lavra e benef! 

ciamento se inclui o esforço de adaptar a tecnologia de extração do 

ouro ao novo concentrado. 

Assim sendo, a cianetação, que já foi, em outros tempos, aplicada ao 

ouro de Passagem, volta agora a ser estudada sob a forma de cianeta -

ção intensiva de um concentrado gravítico de alto teor. 

2. CIANETAÇÂO INTENSIVA DE CONCENTRADOS DE OURO 

Não são muitas as referências bibliográficas dedicadas à cianetação 

intensiva( 3). Em relação à cianetação convencional, que é feita há 

mais de 100 anos, a cianetação intensiva é de aplicação recente: os 

trabalhos publicados se referem a pesquisas iniciadas em torno de 

1970 para substituir a amalgamação na recuperação de ouro grosso e de 

concentrados gravíticos de alto teor. 

O objetivo era encontrar uma rota alternativa de tratamento já que 

embora utilizada em pequena extensão - pequenas frações de ouro libe-

rado até 65 mesh, e concentrados gravíticos de alto teor e pequena 

massa - o emprego da amalgamação é reconhecidamente um risco para a 

saúde e o meio-ambiente. 

Os vapores de mercúrio, formados ao se extrair o ouro do amálgam~ sao 

tóxicos e acumulativos e o processo requer uso intensivo de mão-de-o

bra. Mesmo assim, a adoção de um processo alternativo de tratamento 

só seria possível se ele fosse competitivo em recuperação e custo( 4). 

O primeiro requisito estabelecido foi portanto o de se obter uma recu 

peração melhor ou igual à amalgamação(3). 

A característica básica da cianetação intensiva é a dissolução de co~ 

centrados de ouro de alto teor em relativamente pequenos intervalos 

de tempo. Concentrados com teores variando entre 0,45 e 22 kg/t foram 

cianetados em intervalos de 4-20 horas(3,4,5). Consiste num tratamen

to em batelada conduzido em soluções com pH maiores que 11 com altas 

concentrações de cianeto. São consideradas essenciais no processo uma 

forte agitação e intensa aeração. 

O licor obtido, pelo seu alto conteúdo de ouro, pode seguir direto p~ 

ra eletrodeposição. 
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Mais do que em qualquer outro processo, as características do minério 

vão interferir na dissolução do ouro. A presença de impurezas de fer

ro, agora concentradas, pode ser muito prejudicial à dissolução le

vando ao emprego de pH altos e, eventualrnent~ oxigénio ao invés de ar 

para auxiliar a passivação do ferro. A solubilização dos complexos ãu 

ricos em soluções lixiviantes tão concentradas é limitada requerendo 

baixas densidades de polpa, normalmente na razão 1:3 de sólido/líqui

do. Pode ser conveniente a realização da cianetação em temperaturas 

mais altas, na faixa de 25-30°C, para garantir a solubilização dos 

complexos áuricos e aumentar a velocidade de dissolução. O consumo de 

cianeto pode chegar a 50 kg/t de concentrado, o que, dependendo do 

percentual da massa total representada pelo concentrado, não é muito 

em relação ao minério. As recuperações atingem valores superiores a 

99% (4). 

Urna análise preliminar de custos mostrou preços compatíveis de inves

timento e operação para os 2 processos e urna recuperação de ouro 

maior na cianetação (na arnalgarnação a recuperação se situa entre 96 e 

97%) (3,4,5). 

3. TRABALHO EXPERIMENTAL 

3.1. O Ouro de Passagern(6) 

No minério de ouro de Passagem foram encontradas oito espécies mine -

rais com ouro associado: 

1- Arsenopirita 

2- Pirrotita 

3- Pirita 

4- Calcopirita 

5- Dolornita 

6- Calcita 

7- Quartzo 

8- Filito grafitoso 

O teor de ouro determinado pela análise química foi de .+.iJ90 pprn, me 

dia de 14 determinações, com um coeficiente de variação menor que 5%. 

A Mina de Passagem tem operado desde o princípio do ano de 1800(7). 
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Em 1948, o beneficiamento do minério incluía o processamento gravíti

co em mesa e j;i.gues e também flotação. 

O concentrado mais rico, contendo ouro livre, e ra fundido; os outros 

concentrados eram cianetados em tanques agitados. Os rejeitas mais PQ 

bres eram submetidos à percolação em tanques fixos e os mistos ustula 

dos, e novamente cianetados. 

A recuperação do ouro dissolvido era por precipitação com pó de zinco 

e lá mesmo se processava o refino, e ainda recuperavam o arsênio. O 

teor médio do minério era 5 g/t e as recuperações dos processos, mes

mo de cianetação, eram baixas. Mesmo com todo o processamento a recu

peração global não superava 90 %. 

A partir da reavaliação das jazidas em 1985 foi necessário estudar um 

novo fluxograma de beneficiamento, apresentado na Figura 1. Em função 

do grau de liberação dos sulfetos foi definida a malha de 35 mesh pa

ra a moagem do minério(6). 

A seguir foi realizada a eta pa de concentração gravítica das espécies 

auríferas que recuperou 96,6% do ouro total em 17% da massa inicial 

em dois produtos: 

Concentrado gravítico: con, teor médio de 623 ppm de ouro. A este con

centrado correspondem 2,2% da massa e 67,8% do ouro total. 

Concentrado de flotação: com teor médio de 38,5 ppm de ouro. A 

concentrado correspondem 14,8% da massa e 28,8% do ouro total. 

este 

O rejeito do processo corresponde à eliminação de 83% da massa total 

num teor de 0,75 ppm, contendo 3,4% do ouro total(6). 

A etapa de extração do ouro correspondia a recuperação do ouro nos 

dois concentrados produzidos e no rejeito, via cianetação. 

O rejeito não apresentava maiores dificuldades, por já ter sido pro 

cessado anteriormente por percolação com soluções fracas de cianeto , 

em tanques fixos, nos mesmos teores. 

Da mesma forma, o concentrado de flotação nao e ra um material desco -
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nhecido da cianetação. Na bibliografia de Passagem(8) encontram-sedes 

critas condições de cianetação convencional aplicada a concentrados 

de flotação de teores muito próximos aos obtidos no novo fluxograma 

(37 g/t). 

A grande dificuldade residia de fato no concentrado gravítico de teor 

bastante alto (623 g/t), cujo comportamento para dissolução era desco 

nhecido. 

Foi proposto, então, o estudo da cianetação intensiva para o concen -

trado gravítico, exposto por moagem, utilizando técnicas estatísticas 

de otimização. Por condições ótimas foram definidas aquelas que possl 

bilitassem recuperações acima de 90%, de forma que o teor da torta ll 

xiviada estivesse próximo ao teor do concentrado de flutuação, no me

nor tempo possível. Assim, após um ciclo de cianetação intensiva, já 

com teores próximos, os dois materiais alimentariam um outro circuito 

de cianetação convencional. 

Este estudo passa agora a ser descrito. 

3.2. Procedimento Experimental 

Os testes foram realizados em escala de laboratório, em béqueres de 2 

litros, com agitação mecânica, em ciclos de 8 horas. A escolha do ci

clo de 8 horas foi baseada na constatação de que na maioria dos resul 

tados disponíveis na documentação de Passagem (7,8), cerca de 80% da 

cianetação ocorria nas primeiras 8 horas. 

Antes da cianetação, as amostras preparadas de acordo com a norma Jis 

M. 8101, com peso entre 100 e 200g, foram agitadas em polpas de 25% e 

30% de sólidos, sob injeçâo contínua de ar, com adições sucessivas de 

cal e nitrato de chumbo, e controle sistemático de pH. 

Após este condicionamento, o teste era iniciado com a adição de cia

neto. Depois de 8 horas, o agitador e as paredes do béquer eram lava

das e a polpa filtrada. A água utilizada nos testes era desmineraliz~ 

da e a temperatura esteve sempre acima de 210C. 

3.3. Determinação das Condições 6timas 

A resposta de interesse do processo de cianetação é a porcentagem de 
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recuperação do ouro, medida pela relação: Conteúdo de ouro na solução 

/Conteúdo de ouro no minério. 

A literatura(3,4,5,7,8,9) indica que as seguintes variáveis, nos ní

veis indicados, podem influir na % de recuperação do ouro: 

1 - concentração de cianeto: 2 

2 - concentração de nitrato de 

3 - pH: 9 - 12 (9) 

4 - agitação: 400 - 800rpm ( 4) 

5 - granulometria: 200 mesh (9) 

6 - % sólidos: 30 a 50 (9) 

- 6kg/t ( 9) 

chumbo: 50 

7 - tempo de pré-condicionamento: lh (9) 

8 - injeção de ar e/ou oxigénio (4) 

- 250g/t ( 9) 

A influência relativa de cada uma destas variáveis, bem como seus ní

veis ótimos de operação dependem fortemente de características do mi 

nério tais como: composição mineralógica, tamanho médio das partícu -

las de ouro, mas principalmente das associações do ouro. 

Para selecionar, entre as variáveis potencialmente importantes, aque-

las que influenciavam de forma significativa a resposta, foram condu-

zidos experimentos planejados (Fatorial Fracionado, 8 variáveis em 16 

testes) cujos resultados são apresentados a seguir. 

TABELA I - RESULTADOS DO PRIMEIRO EXPERIMENTO - SELEÇÂO DE VARIAVEIS 

TESTE xl x2 x3 x8 x7 x4 xs x6 y (%) 

1 56,41 
2 + + + + 81,36 onde X!(-)= Skg/t 
3 + + + + 67,37 X!(+)= 7kg/t 
4 + + + + 68,64 
5 + + + + 72,74 X2(-)= 80kgft 
6 + + + + 75,05 X2(+)=120kg/t 
7 + + + + 67,05 
8 + + + + 80,70 X3(-)= 10 
9 + + + + 70,40 X3(+)= 11 

10 + + + + 65,09 
11 + + + + 75,40 X4(-)= 1 
12 + + + + 74,41 X4(+)= 2 
13 + + + + 76,65 
14 + + + + 79,36 xs<->= 200 
15 + + + + 62,15 xs(+)= 270 
16 + + + + + + + + 81,61 



x
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(-)= 25 

x
6

(+)= 35 

x7 (-)= 1,5h 

X 7 (+)= 2,0h 

90(1 

x8 (-)= não 

x8 (+)= sim 

Pelo experimento fatorial os efeitos das variaveis sao calculados p~ 

la fórmula: 

E (i) = y (+) - y (-) 

Os efeitos principais das variáveis e as interações foram calculados 

e a análise estatística apontou como significativas em níveis de 95 

e 90% (teste T) as variáveis: 

* concentração de cianeto 

* tempo de aeração 

* pH 

* granulometria do minério 

As outras variáveis nao apresentaram efeitos significativos e pode -

riam, portanto, ser fixadas nos níveis nos quais propiciavam maiores 

rendimentos. O trabalho poderia continuar apenas com as quatro sign! 

ficativas. 

Os resultados deste experimento foram rearranjados e utilizados na 

construção de um modelo matemático, para estas 4 variáveis, e pode 

ser observado que os efeitos lineares deste modelo eram dominantes , 

indicando que a região experimental explorada ainda estava longe da 

região do máximo. O modelo ajustado foi o seguinte: 

y 72,14 + 3,65 x1 + 2,95 x7 + 2,40 x
5 

+ 2,23 x
3 

Para deslocar a região experimental para próximo da região do máximo 

foi empregado o método de Máxima Inclinação Ascendente, que utiliza 

os coeficientes do modelo ajustado para determinar a direção de maior 

crescimento da resposta, e vai caminhando experimentalmente, em in -

tervalos proporcionais, nesta direção, até não se observar mais ne -

nhum aumento na resposta. Neste momento, outro experimento deverá 

ser executado para se determinar se a região é a região de ótimo e 

se é possivel ajustar um modelo de segundo grau. Os re~~ltados obti

dos estão descritos a seguir: 
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TABELA II - RESULTADOS DO M~TODO DE MAXIMA INCLINAÇAO ASCENDENTE 

........ ..... . 
TESTE xl x7 x5 x3 y (%) 

1 o o o o 74,20 onde x 1 (0)= 6 kg/t 

2 1 0,8 1 0,6 82,30 xl (1) = 7 kg/t 

3 2 1,7 2 1,2 87,70 x 1 (2)= 8 kg/t 

4 3 2,5 3 1,8 54,31 x 1 (3)= 9 kg/t 

X7 (0)= 105min x3 (o)~ 10,5 x 5 (0)= 250 mesh 

X7 (0,8)= 117min x
3

(1)= 11 x5 n> = 270 mesh 

X7 (i,7)= 130min x 3 (2)= 11,5 x 5 (2)= 325 mesh 

x 7 (2,5)= 142min x 3 (3)= 12 x 5 (3)= 400 mesh 

Os testes foram executados em seq~ência, podendo-se perceber que a 

resposta realmente crescia na direção calculada mas que, no último 

passo já não era obtido nenhum aumento na recuperação, levando à con 

clusão de que o modelo não mais funcionava, ou seja a sua região de 

atuação já havia sido ultrapassada, e que deveria ser ajustado um ou 

tro modelo para atingir o ponto de ótimo. 

Um outro aspecto é que a variável 5 - granulometria, no teste 3, a

tingiu o limite de controle possível, nas condições experimentaisdi~ 

poníveis, e considerando que a redução de tamanho é uma operação on~ 

rosa, concluiu-se que o melhor seria fixá-la e continuar o estudocom 

as outras três. 

Como o melhor resultado obtido foi o do teste 3, e este valor já es

tava bem próximo do desejado, foi decidido continuar o estudo em tor 

no das condições deste teste. 

Com a reg~ao já próxima do máximo, o experimento seguinte foi plane

jade prevendo-se o ajuste de um modelo de segunda ordem, (Experimen

to Fatorial Composto Rotacional). 

Este experimento é composto de um fatorial completo para 3 variávei' 

8 testes, e mais pontos axiais, 6 testes, e um ponto central. 

Um aspecto importante é que as unidades de variação foram reduzidas, 

considerando que o ajuste seria mais fino, e para não repetir condi

ções experimentais já testadas. 
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Os resultados sao apresentados a seguir. 

TABELA III - RESULTADOS DO SEGUNDO EXPERIMENTO: AJUSTE DO MODELO DE 

SEGUNDA ORDEM 

TESTE xl x7 x3 y (%) onde Xl (-1) = 7,5 kg/t 
Xl(+l)= 8,5 kg/t 

1 -1 -1 -1 78,93 Xl(O)= 8,0 kg/t 

2 +1 -1 -1 83,46 x 1 (-1,68)= 7,2 kg/t 

3 -1 +1 -1 84,70 X1 (+1,68)= 8,8 kg/t 

4 +1 +1 -1 87,59 

5 -1 -1 +1 87,70 x 2 (-l)= 124min 

6 +1 -1 +1 85,44 x 2 (+1)= 136min 

7 -1 +1 +1 82,00 x 2 (0)= 130min 

8 +1 +1 +1 88,56 x 2 (-1,68)= 120min 

9 o o o 84,24 X2 (+1,68)o: 140min 

10 -1,68 o o 86,17 

11 +1,68 o o 85,79 x 3 (-l)= 10,9 

12 o -1,68 o 78,20 x 3 (+1)= 11,3 

13 o +1,68 o 86,83 x 3 (0)= 11,1 

14 o o -1,68 85,87 x 3 (-1,68)= 10,7 

15 o o +1,68 82,55 x 3 (+1,68)= 11,5 

Com estes resultados foram calculados, pelo método dos mínimos qua -

drados, os coeficientes de um modelo de segundo grau. Estes cálculos 

foram feitos em microcomputador, utilizando um pacote estatístico: 

"Statgraphics - Statistical Graphics System". O modelo ajustado foi 

o seguinte: 

Y 84,1~ + 0,81X1 + 1,60X7 + 0,25X
3 

+ 0,90x
1x 7 

- 0,39X
1x 3 

- 1,56x7x 3 + 1,30x1x 7x 3 + 0,80Xll - 0,50X 77 + 0,14x 33 

Pode-se constatar que a média deste segundo experimento é bem maior 

do que a do primeiro, evidenciando ser esta uma região de respostas 

mais altas. A análise estatística deste modelo, no entanto, (Análise 

de Variância, de resíduos, teste T dos parâmetros, Valor de R2 ) não 

evidencia um bom ajuste. O modelo responde por 75% da vcrriação dos 

dados, mas os coeficientes são pequenos e quase todos da mesma ordem 

de grandeza e a maioria não é estatisticamente significante. Os úni

cos coeficientes significat~vos em níveis de 90 e 80% (teste T) sao 
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os relativos à variável x7 , e à interação negativa x7x3 . Os resíduos 

foram analisados sem apresentar tendenciosidade. 

A razão para não haver ajuste poderia ser tanto a presença de erros 

experimentais como a ausência de variáveis no modelo, que respondam 

pelo restante da variação, eventualmente termos de maior ordem. 

Considerando esta possibilidade, foram incluídos termos de terceiro 

grau no modelo e foi possível observar que: 

* Fica mais evidente a importância da variável x7 , cujos efeitos de 

primeira e terceira ordem são positivos, mas a grande contribuição 

é o termo de terceiro grau. 

* Para as variáveis x1 e x3 , os efeitos de primeiro e terceiro graus 

têm sinais opostos e tendem a se anular quando se aumenta o nível des 

sas variáveis, e o efeito resultante é pequeno na resposta. 

O valor de R2 , o coeficiente de correlação do modelo, também aumenta 

muito, passando a representar 99% da variação dos dados. No entanto, 

é preciso cautela ao se avaliar estes resultados já que, para o aju~ 

te deste modelo foram utilizados todos os testes, não se dispondo de 

graus de liberdade para análise do erro experimental. A análise de 

variância do modelo não garante a significância do modelo (1), nao 

se podendo afirmar que qualquer deles seja uma representação adequa

da da superfície explorada. 

De fato, a região experimental aparece como uma superfície grosseir~ 

mente plana, como um platô, com pequenas diferenças entre as respos

tas. Esta situação foi, de certa forma, refletida pelo modelo de se

gundo grau, que com seus efeitos lineares pequenos e pouco signific~ 

tivos correspondia à superposição dos efeitos de primeiro e terceiro 

graus de sinais opostos. 

Este modelo pode ser usado agora, senão para representar a região , 

para fornecer indicações, através da exploração de sua forma canôni-

ca, da localização de futuros testes, que possam significar 

rias embora pequenas, nas respostas. 

me lho-

Executada a Análise Canónica do modelo de segundo grau (1), foi pos
sível determinar que o ponto estacionário estavadentroda regiãoexp~ 
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rimental, bem próximo do ponto central do experimento, e que a re

gião explorada correspondia a superfície em forma de sela. Esta for

ma pode significar uma superfície de dois picos e eventualmente a a

tuação de dois mecanismos no processo. 

Trabalhando com a forma canónica foram selecionados pontos na região 

experimental que poderiam promover melhorias na recuperação do ouro. 

Os resultados obtidos foram: 

TABELA IV - RESULTADOS DOS TESTES PLANEJADOS PELA ANÂLISE CANONICA 

- DETERMINAÇÂO DAS CONDIÇ0ES ÓTIMAS 

TESTE xl x7 x3 y (%) 

1 1,60 1,73 -1,05 87,02 onde x 1 (1,60)= 8,8 kg/t 

2 2,56 1,24 o 89,7 x 1 (2,56)= 9,3 kg/t 

3 2,28 0,73 0,73 93,6 x 1 (2,28)= 9,1 kg/t 

x 7 (1,73)= 140 min X3 (-l,05)= 10,9 

x 7 (1,24)= 137min x 3 (0)= 11,1 

x 7 (0,73)= 134min x 3 (0,73)= 11,2 

IV - CONCLUSOES 

* As maiores recuperações de ouro foram obtidas nos testes 2 e 3 da 

Última bateria e são respectivamente 89,7 e 93,6%. 

* De acordo com o teste 3, as condições ótimas para cianetação do o~ 

ro de Passagem, a partir das escolhas iniciais de variáveis e nívei~ 

com tempo de lixiviação fixado em 8 horas, são: 

x
1 

= 2,28, o que corresponde a uma concentração de cianeto de sódio 

de 9,14 kg/t de concentrado, equivalente a 0,21 kg/t minério. Conce~ 

trado Gravítico = 2,25% da massa do minério. 

x 7 = 0,73, o que corresponde a um tempo de pré-condicionamento de 

134min, ou seja, 2h e 14 minutos de agitação antes da adição de cia

neto. 

x 3 = 0,73, ou seja um pH = 11,2 

As outras variáveis, fixadas nas etapas anteriores, são: 

granulometria: -325 mesh % sólidos: 25% 
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agitação: máxima injeção de ar: sim 

Com estas co~dlçÕes experimentais foram recuperados cerca de 94% de 

ouro contido na amostra. O teor final, residual, foi de 45 g/t para 

um teor inicial (calculado) de 699g ouro/t minério. 

* Do ponto de vista do processo, foram atingidos os objetivos do tra 

balho já que, com apenas 8 horas de uma lixiviação intensiva, foipo~ 

sível reduzir de 699 para 45 g/t o teor de ouro: teor este, perfeit~ 

mente compatível com a outra linha de lixiviação proposta para o pr~ 

cesso global (concentrado de flotação, 40 g/t). 

* Do ponto de vista da metodologia estatística, o conjunto de técni

cas utilizado conduziu, do primeiro experimento, cuja média de res -

postas foi 72,14%, a uma região semelhante a um patamar, cuja média 

de respostas foi de 84,16%, e finalmente, a partir das indicações da 

forma canónica do modelo do 20 grau, foram obtidas recuperações de 

90 a 94%. 

* Ao longo da pesquisa foi possível selecionar as variáveis importa~ 

tes para a recuperação do ouro, foram medidos os efeitos destas vari 

áveis, deslocou-se a região experimental para um patamar de recuper~ 

çÕes mais altas, e, embora não tenha sido possível ajustar um modelo 

que pudesse ser considerado uma boa representação da superfície, a 

investigação da forma canónica do modelo de segundo grau pode forne

cer indicações sobre a localização de testes e foram determinadascon 

dições experimentais que atenderam ao ótimo fixado como objetivo. 
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