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ABSTRACT - This paper analyses the gold particles and minerais behaviour in the 
hydrometallurgical process by characterization of the gold ore. It intends to determine the 
potential utilization of the cyanide leaching with agitation like extractive process in the 
materiais ofaproximately 80% -0,074 mm size grade. ln this work were identifYied the mineral 
constituents that affect the gold extraction efficiency in the cyanide solutions. The utilization of 
optical microscopy method for semiquantitative mineralogical valuation, and the essays of 
direct cyanidation to obtain the cyanidable gold values show positive for observation of the 
process effects. Preliminary data indicate for gold values of 6 to 8 glt in the sulphide ore. 
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RESUMO- Este trabalho teve o objetivo de caracterizar o minério aurífero de Riacho dos 
Machados, através da análise das partículas de ouro e dos minerais que diminuem a eficiência 
da extração em soluções cianetadas. A microscopia óptica foi utilizada como técnica de 
avaliação semiquantitativa da constituição mineralógica, enquanto que nos ensaios de 
cianetação direta foram medidos os teores de ouro cianetável para materiais de granulometria 
de processo 80% -0,074 mm. As análises indicaram tratar-se de minério sulfetado com 
predominância de pirrotita e teores de Au na faixa de 6 a 8 glt Já a cianetação direta do 
minério moído a 80% -0,074 mm obteve valores de extração de ouro próximos a 90%. 

Palavras-Chaves Ouro - Sulfetos - Caracterização - Cianetação - Microscopia Óptica 
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INTRODUÇÃO 

O ouro está presente na natureza principalmente na forma nativa, associado a sulfetos 

como pirita, pirrotita ou arsenopirita, ou a veios de quartzo, onde pode apresentar -se em 

partículas muito finas total ou parcialmente liberáveis por cominuição. Pode aparecer também 

como solução sólida em sulfetos, de onde só poderá ser recuperado por métodos usuais de 

tratamento como a cianetação direta após o minério sofrer prévio tratamento oxidante, como 

ustulação, oxidação química, oxidação sob pressão ou biolixiviação [I]. 

A escolha do método de beneficiamento do minério aurífero dependerá da forma de 

ocorrência, tipo de associação, tamanho e forma de grão, quantidade e tipos de sulfetos 

associados e mineralogia dos minerais da ganga. 

A cianetação é um processo hidrometalúrgico baseado na dissolução de ouro em uma 

solução de cianeto, em pH alcalino e na presença de oxigênio, formando complexos estáveis de 

aurocianetos, e alcança maior efetividade quando as partículas de ouro estão livres de 

impurezas e cominuídas de forma que possam ser dissolvidas no período de tempo disponível 

para a cianetação (ouro cianetável). A solução de cianeto pode também reagir com a superficie 

exposta das partículas de ouro alojadas em fraturas ou fissuras do mineral hospedeiro [2]. 

Quando o método de cianetação é empregado na extração de ouro torna-se 

particularmente importante a determinação dos minerais refratários. O termo refratário é 

aplicado aos minerais associados ao ouro que apresentam fraca resposta ás técnicas 

convencionais de cianetação, bem como ao ouro finamente disseminado em solução sólida na 

matriz de sulfetos, ouro associado a teluretos e carbonatos ou contido na base metálica de 

sulfetos de ferro, cobre e zinco [3]. Os minerais cianicidas também interferem no processo de 

cianetação, ao consumirem o agente lixiviante utilizado para capturar o ouro, provocando 

assim um gasto adicional de cianeto no processo hidrometalúrgico. Em geral, os sulfetos são 

cianicidas a pirrotita e calcopirita são instáveis e, em consequência, fortemente cianicidas, 

enquanto a pirita tem maior estabilidade e menor potencial cianicida[ 4). 

Devido ao alto valor e às pequenas quantidades geralmente presentes no minério bruto, 

as perdas de ouro numa planta de tratamento são preocupação permanente. Estas perdas 

podem ser causadas por liberação insuficiente do ouro finamente associado com sulfetos ou 
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com minerais da ganga, pela resistência das partículas de ouro livre formarem solução 

cianetada devido à oxidação superficial ou pelo tempo insuficiente de cianetação. 

A análise microscópica é frequentemente utilizada para avaliar as perdas de ouro 

durante o tratamento. Porém, as limitações do método quando aplicado a minérios de ouro, 

produtos da moagem e rejeitos derivados do processo de beneficiamento, são devidas ao tipo 

de associação e à disseminação do ouro no minério (5]. 

EXPERIMENTAL 

Neste estudo foi realizada a caracterização do minério primário de Riacho dos 

Machados, MG, com o objetivo de determinar as potencialidades da técnica de cianetação sob 

agitação, a ser utilizada em processo de tratamento de minérios de ouro tipo carbon in pu/p 

(CIP). O trabalho baseou-se na identificação dos constituintes minerais que participam do 

processo hidrometttúrgico e na avaliação do comportamento do minério quanto à eficiência da 

extração de ouro em solução cianetada. Para isto, foram estabelecidas as etapas a serem 

alcançadas: (I) determinação da granulometria provável de beneficiamento do minério, com a 

avaliação do ouro cianetável por faixa granulométrica; (2) estudo através de microscopia 

óptica da mineralogia do minério bruto e comparati"o do minério moído com o rejeito após a 

cianetação e (3) ensaios de cianetação direta do minério, a fim de avaliar a eficiência e a 

cinética de extração, e a observação dos parâmetros básicos de viabilidade e controle de 

processo. 

I. Preparaçio de Amostras- A amostra total enviada para análise somou aproximadamente 

330 kg de minério ROM. Foram escolhidas inicialmente amostras de rocha que representavam 

as diversas feições macroscópicas observadas, sendo destinadas à caracterização mineralógica 

através da análise petrográfica em lâminas delgadas e seções polidas. A seguir a totalidade da 

amostra de minério sofreu britagem, em britadores de mandíbulas (primário) e rebritador de 

rolos lisos (secundário), obtendo-se um material!OO% -4 mm, o qual foi então homogeneizado 

e quarteado em 32 alíquotas. Foram realizadas, então, a análise granulométrica do material 

britado, a preparação da amostra para os testes de cianetação por faixa granulométrica, os 

testes de moagem em moinho de bolas e a preparação da amostra para confecção de lâminas e 
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seções polidas de material pulverizado na granulometria definida para o processo, de acordo 

com o fluxograma da figura I . 

Amostra de Rocha 
CARACTERIZAÇÃO 

MINERALÓGICA 

\0\ ! N Brlta4or Prlm'rio 

'\.1 uo 
! 

Rebrttador 
S«Widárlo 

Figura I - Fluxograma de Preparação de Amostra e Testes de Cianetação do Minério de 

Riacho dos Machados, MG. 

Teste de Moagem - Os testes foram realizados em moinho de bolas, tendo por objetivo 

padronizar a moagem do minério britado para a obtenção da granulometria de processo 

escolhida. Esta granulometria padrão, aproximadamente 80% -0,074 mm, escolhida com base 

nos testes de cianetação por faixa granulométríca, será utilizada ao longo dos estudos de 

processo. 
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Preparação das Amostras do Material Particulado - Para a preparação das amostras de fração 

mais pesada foi utilizada a técnica de separação em líquido denso por centrifugação do 

material imerso em bromofórmio, tendo sido obtida uma concentração em massa de 10%. 

Foram confeccionadas lâminas delgadas e seções polidas das seguintes amostras do minério: 

(I) amostra de cabeça, constituída pelo minério moído a 85% -0,074 mm, típico da 

alimentação do processo de cianetação; (2) fraçio afundada da amostra de cabeça, formada 

pela fração do minério com densidade superior a do bromofórmio (db= 2830 ± 10 kg!m\ e 

(3) fraçio afundada do rejeito de cianetaçio, que é a fração do rejeito do minério cianetado 

com densidade superior a do bromofórmio. 

ll. Determínaçio da Granulometria de Processo- Sendo objetivo deste trabalho avaliar a 

resposta do minério à lixiviação em solução cianetada, procurou-se determinar o percentual de 

ouro passível de ser recuperado, através de testes de cianetação direta para diferentes faixas 

granulométricas do minério cominuído. A partir dos resultados obtidos tentou-se estabelecer, 

para cada faixa granulométrica, o percentual de ouro exposto ao ataque do cianeto e, assim, 

qual a granulometria mais indicada para o minério ser cominuído quando for submetido ao 

tratamento por'cianetação em escala industrial - granulometria de processo. 

Os testes de cianetação direta por faixa granulométrica foram realizados a partir de 

uma amostra de minério britado, que após a cominuição foi classificado nas diferentes faixas . 

As massas das alíquotas ensaiadas em cada fai~a situaram-se entre I OOg e 200g. As faixas 

granulométricas escolhidas foram: -0,25+0,149 mm, -0,149+0,105 mm, -0,105+0,074 mm, 

-0,074+0,053 mm e -0,053 mm. Estes testes foram realizados dentro das ·seguintes condições : 

-densidade da polpa 33% em massa; 

- pH natural da polpa 6-7; 

-concentração inicial de NaCN na solução 1000 mg/1 (0,1%); 

- pH médio dos testes de I 0,5, corrigido pela adição de solução de NaOH O, I N; 

Os testes foram realizados com agitação da polpa num período de 48 horas. O material 

analisado foi filtrado a vácuo . Durante a filtragem o rejeito foi lavado repetidamente para a 

recuperação completa do licor. As amostras do rejeito da cianetação e do licor correspondente 

às diversas faixas granulométricas foram então submetidas à análise de teor de ouro pelo 

método de Espectrofotometria de Absorção Atômica. 
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III. Análises Mineralógicas- O reconhecimento mineralógico buscou identificar 

principalmente as fases mineralizadas, com a finalidade de avaliar o comportamento das 

partículas de ouro e dos demais constituintes minerais, basicamente sulfetos, que interferem no 

processo hidrometalúrgicn de cianetação. Foram examinadas amostras de mão, lâminas 

delgadas e seções polidas do minério bruto e do material particulado na granulometria de 

processo representando a alimentação, os afundados da alimentação e do rejeito da cianetação, 

que foi obtido a partir dos testes de cianetação por faixa granulométrica com duração de 24 

horas. 

A investig;~ção petrográfica foi realizada em microscópio de polarização de luz 

refletida com ocular de IOx e objetivas de até 250x. Como complemento à análise petrográfica 

foi realizada análise elementar para os seguintes elementos: Au, Ag, Fe, S, As, K, Si e Mn. 

IV. Ensaios de Extraçio- Os ensaios de extração visaram determinar o comportamento do 

minério aurífero quanto (I) à cinética de extração ou dissolução do ouro durante várias horas; 

(2) ao tempo de cianetação em que se obtém a máxima extração de ouro; (3) ao 

comportamento do pH e da concentração de cianeto durante o processo, parâmetros usuais de 

controle da cianetação e (4) ao consumo de cianeto e de óxido de cálcio, que são importantes 

na determinação dos custos do processo. 

Os ensaios de extração foram realizados procurando trazer a cianetação do minério o 

máximo possível às condições em que opera o processo industrial . Por esta razão mantiveram

se constantes: 

-a granulometria de processo do minério (83% -0,074 mm); 

- a densidade da polpa de 50"/o em massa; 

- pré-aeração de I h a pH de I 0,5, a fim de reduzir o efeito dos minerais cianicidas [6]; 

- a concentração inicial de NaCN de I 000 mg/1; 

-o valor médio de pH durante a cianetação de 10,5, corrigido pela adição de CaO. 

Foram escolhidos os seguintes procedimentos de ensaios: 

I. Teste em Garrafão (Bottle Roll Leach Test)- O equipamento consiste de um garrafão de 

PVC posto a rolar sobre roletes que lhe submetem uma rotação aproximada de 60 rpm. Os 

ensaios foram realizados com o garrafão aberto em períodos de 48 e 72 horas. 
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2. Teste em Reator - Foi utilizado um copo becker de 4 litros adaptado com defletores 

(baffles), aplicando à polpa, através de uma pà retangular em forma de T, uma agitação de 

aproximadamente 150 rpm num peródo de 24 horas. Este ensaio teve também o objetivo de 

estabelecer uma relação com o método de garrafão. 

Ao longo da cianetação foram coletadas amostras do licor em intervalos de tempo que 

aumentavam progressivamente no decorrer do ensaio e controlados o pH e a concentração de 

cianeto da solução. Tanto a amostra da alimentação como a dos rejeitos dos ensaios foram 

submetidas à análise de teores de ouro nas faixas granulométricas -0,25+0,149 mm, 

-0,149+0,074 mm e -0,074 mm, a fim de identificar a distribuição percentual do ouro por faixa. 

Nas amostras do licor, do minério e dos rejeitos da cianetação foram determinados os teores 

de ouro pelo método de Espectrofotometria de Absorção Atômica. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

1- Determinação da Granulometria de Processo- A observação da tabela I mostra o 

crescimento das taxas de recuperação de ouro cianetável com a redução da granulometria do 

minério. Da mesma forma, os teores dos rejeitos demonstram a menor liberação do ouro para a 

cianetação em faixas de maior granulometria. 

Tabela I - Recuperação e Dosagem de Ouro por Faixa Granulométrica 

Faixa Massa Teor Distribuição Recuperação Teor Rejeito 
Granulométrica Recalculado Au Au Au 

(mm) (o/o) Au (oom) (%) (%) (oom) 
-0,25+0, 149 21,2 4,87 16,7 56,5 2,14 

-0,149+0,105 16,6 5,23 14,1 62,2 1,99 
-0, I 05+0,074 10,7 5,40 9,4 65,7 1,56 
-0,074+0,053 li ,7 6,21 11,8 71,8 1,76 

-0,053 39,8 7,45 48,0 86,6 1,01 
Total 100 6,18 tOO - -

Os dados de teores de ouro recalculados para cada faixa granulométrica indicam uma 

distribuição relativamente uniforme do ouro no minério, com uma tendência para aumento de 

concentração nas faixas menores. 
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Na figura 2 são visualizados o aumento da recuperação com a diminuição da 

granulometria do minério e a correlação entre as distribuições de massa e ouro nas diversas 

faixas granulométricas. Tal fato pode ser um indicativo da forte associação do ouro com os 

sulfetos na forma de partículas muito finas. 

100 (%) 

~===~~ 80 ~-·--...................................... __ , __ , __ , __ ,_ .. ·--·-·----.... -·-·-·-·-·-··-.. ·-·-- -··------......... _ ................................. .. 

60 1--~-----·------·--

40 f------~-- 1 

20 J.-r--,.. - -1 

o L...L----CL....c_.J 

-0.25 -0 .149 -0.105 -0.074 -0.053 

Faixa Granulométrica (mm) 

looistrlb. de Massa p/Faixa DDistrib. do Ouro p/Faixa •Recuperaçao de Ouro I 

Figura 2 - Distribuição e Recuperação do Ouro por Faixa Granulométrica. 

Para a granulometria de processo escolheu-se a faixa -0,074 mm, por ser a usualmente 

empregada em plantas CIP. Calculando a recuperação e o teor de rejeito da amostra total 

ensaiada para esta faixa, obteve-se 83% de recuperação e teor de rejeito de I ,2 pprri, valores 

que não indicam a eficiência do processo, mas apenas a relação entre moagem e ouro 

cianetável. Foram então realizados ensaios para avaliar a eficiência da cianetação direta e a 

cinética de extração do ouro para minério em torno de 80% -0,074 mm. 

II- Análise Mineralógica- A rocha fonte do minério é um quartzo-mica xisto cuja 

mineralização é constituída predominantemente por sulfetos, que aparecem ora acompanhando 

os planos de xistosidade, ora associados aos minerais filitosos, ou então disseminados em meio 

ás massas de quartzo. Os principais sulfetos identificados são pirrotita, predominante nas 

seções observadas, arsenopirita e, em menor quantidade, pirita e calcopirita. Foi também 

observada a presença de ouro nativo . 

A pirrotita ocorre como massas anédricas, deformadas e fraturadas, depositadas junto 

aos minerais filitosos, seguindo os planos de xistosidade, ou como grãos disseminados nas 

massas quartzosas. A arsenopirita ocorre como cristais isolados e agregados de cristais, 

euédricos a subédricos, ora distribuídos ao longo dos planos de xistosidade ora incluídos na 
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matriz quartzosa. A pirita ocorre como massas anédricas, deformadas e muito fraturadas, 

dispostas ao longo dos planos de xistosidade, constituindo leitos delgados, ou na zona axial 

das microdobras como agregados irregulares, bem como na forma disseminada, associada aos 

demais minerais metálicos. Já a calcopirita constitui massas anédricas, que ocorrem 

disseminadas na rocha, ou associada aos demais minerais metálicos. 

O ouro na forma nativa aparece como grãos anédricos, disseminados na matriz da 

ganga, associado aos demais minerais metálicos, especialmente nas bordas das massas de pirita, 

e também disposto no contato entre arsenopirita e pirrotita. Os raros grãos observados 

mostram diâmetros variando entre O,IOmm e 0,025mm. 

O exame das secções polidas do material cominuído confirmou a eficiência da 

concentração em líquido denso. Indicou também que houve liberação quase completa das 

fases, podendo ser observados grãos isolados de pirita, arsenopirita, pirrotita, calcopirita, 

rutilo, e também do ouro nativo. 

A observação do material do rejeito mostrou os resultados da cianetação, não sendo 

mais notada a presença de partículas de ouro, além de um generalizado arredondamento das 

partículas de sulfetos, resultante da reação química. As análises dos teores de ouro no rejeito e 

no licor da cianetação do material utilizado na preparação das lâminas e seções, indicam uma 

extração de ouro da ordem de 85%, com teor calculado da amostra de alimentação de 6,9 g!t e 

teor de rejeito de I g/t. Os resultados das análises elementares estão na tabela II. 

Tabela II - Análise Química Elementar 

Elementos Teor 
Au (ppm) 7,70 
Ag (ppm) 3,46 
Si (%) 27,86 
Fe (%) 6,95 
s (%) 2,91 

As (%) 2,70 

K (%) 2,60 
Mn (%) 0,04 

III- Extração de Ouro- A tabela III apresenta os resultados dos ensaios de extração do ouro. 

Comparando os resultados do ensaio em reator com as extrações obtidas nas 24 horas iniciais 

de cianetação dos ensaios em garrafão, não é evidenciado haver influência das duas 
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metodologias de ensaios sobre os resultados de extração obtidos. As diferenças observadas 

podem ser creditadas à dificuldade de obter homogeneidade em amostras de minérios 

auríferos. 

As taxas de recuperação de ouro cianetável próximas a 90% correspondem ao ouro 

livre, observado na microscopia, e ao ouro submicroscópico, que pode estar presente nos 

sulfetos, principalmente pirrotita, a qual é bastante instável em soluções de cianeto, 

possibilitando assim a dissolução do ouro associado. 

Tabela III - Ensaios de Cinética de Extração de Ouro 

RECUPERAÇOES %) 
ENSAIO 24 h \'1 ENSAIO 48 h (LI ENSAIO 72 h \LI 

T I 39,1 - 52,7 
E 2 50,0 55,7 62,3 
M 4 63,9 - 76,5 
p 5 - 68,7 -
o 8 76,7 77,8 78,8 

24 87,7 84,2 91,7 
(h) 48 87, I 92,7 

72 92,2 
REJEITO ppm 0,85 0,95 0,52. 

ALIMENT. CALC. ppm 6,92 7,36 6,66 
CONSUMO NaCN (g/t) 1.385 2.985 2.667 
CONSUMOCaO (kg/t) 1,70 2,30 2,70 

Ensaio em becker Ensaio em garrafão 

A amostra de minério estudada apresentou teores de ouro na faixa de 6 a 8 g/t, de 

acordo com os teores calculados para alimentação (tabelas I e III) e teor analisado (tabela II). 

O longo período de cianetação (24 - 48 horas) necessário para obter-se recuperações 

próximas a 90% indicam que o ouro presente no minério não se encontra totalmente exposto 

ao ataque do cianeto. Possivelmente, a moagem do minério a uma granulometria menor que a 

utilizada nos ensaios possibilitaria conseguir recuperações semelhantes às obtidas em tempos 

de cianetação menores que 24 horas. Quanto ao consumo de NaCN e C aO, os valores obtidos 

mostram-se elevados, o que deve ser atribuído ao fato do minério ser rico em pirrotita, que é 

extremamente cianicida. 
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Na observação da figura 3 nota-se o comportamento típico da cinétíca de extração do 

ouro em polpas cianetadas, fortemente reativa nas primeiras 8 horas para o minério na 

granulometria de ensaio, quando o ouro exposto é totalmente dissolvido. O progresso 

extremamente lento da extração de ouro a partir deste instante mostra a dificuldade do ataque 

do cianeto ao restante do metal, em parte devido à exposição ineficaz de suas partículas. A 

influência sobre a cinética deve-se também à natureza refratária de alguns sulfetos como a 

pirita e a arsenopirita, que são bastante estáveis em soluções de cianeto. Aos minerais 

refratários pode ser creditada também a limitação da recuperação em 90%, principalmente a 

arsenopirita, onde normalmente o ouro está combinado à estrutura cristalina. 

100 

l 
80 o 

5 o 
Q) 60 
-o 
o 
•<ll 
(.)' 40 ·<ll 
Qi 
c. 
:l 20 
~ 
a: 

o 
o 8 16 24 32 40 

Tempo (h) 

48 56 

I• Extração 24 h ..- Extração 48 h + Extração 72 h 

64 

Figura 3 -Comportamento da Extração do Ouro no Minério 83% -0,074mm. 

72 

A tabela IV apresenta a distribuição percentual do ouro contido no minério de 

alimentação em diferentes faixas granulométricas. A semelhança dos valores percentuais da 

distribuição em massa do minério com a do ouro confirma o comportamento observado na 

tabela I e figura 2, ou seja, distribuição razoavelmente uniforme do ouro nas faixas 

granulométricas analisadas. 
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Tabela IV- Distribuição do Ouro no Minério de Alimentação. 

Faixa Granulométrica %Massa Distribuição Au % Teor Auppm 
-0,250+0,149 mm 4,1 5,5 8,55 
-0,149+0,074 mm 13,3 9;5 4,57 

- 0,074 mm 82,6 85,0 6,56 
Total 100 100 6,40 

Por sua vez, a tabela V mostra a distribuição percentual do ouro contido nos rejeitos de 

cianetação de 24 horas, 48 horas e 72 horas. Ao comparar-se os resultados é marcante o maior 

percentual de ouro na faixa de menor granulometria, sendo um indicativo da dificuldade de 

obter-se melhores recuperação do que as alcançadas com cianetação direta mesmo com a 

intensificação da moagem. Por outro lado, os baixos teores de ouro na faixa granulométrica 

menor mostram a eficiência da moagem, apesar da correlação entre os dados não ser ótima, o 

que deve ser esperado para pequenas amostras de material aurífero. 

Tabela V - Distribuição do Ouro no Rejeito dos Ensaios de 24, 48 e 72 horas. 

Faixa Granulométrica %Massa Distribuição Au % Teor Au ppm 

(mm) 24h 48h 72h 24 h 48h 72h 24h 48h 72h 

-0,250 +0, 149 3,6 5,1 4,4 17,1 6,8 1,5 5, 10 1,64 0,20 

-0,149 +0,074 12,8 12,0 12,1 14,9 15,7 17,0 1,24 1,59 0,82. 

- 0,074 83,6 82,9 83,5 68,0 77,5 81 ,5 0,87 1,14 0,57 

Total 100 100 1,07 1,22 0,58 
-------- --

CONCLUSÕES 

A caracterização mineralógica da amostra de minério aurífero de Riacho dos Machados 

teve o objetivo de avaliar o comportamento das partículas de ouro e dos demais constituintes 

minerais que interferem no processo hidrometalúrgico de cianetação, a partir do material 

preparado na granulometria de processo -0,074 mm. 

A análise mineralógica indicou a pirrotita como sulfeto predominante, o que dá ao 

minério característic<ts cianicidas, enquanto a sua rerratariedade deve-se principalmente à 

forma submicroscópica de ocorrência do ouro. 
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O teor de ouro da amostra encontra-se na faixa de 6 a 8 g/t. 

A análise dos briquetes nas diferentes fases de beneficiamento do minério mostra que 

estes minerais são, em sua maior parte, liberados durante os processos de cominuição. Por 

outro lado, o ouro nativo aparentewente foi todo dissolvido. 

A quantidade de ouro nativo presente, observada pela microscopia em diversas 

amostras do minério, é inferior àquela esperada em face aos teores dosados. Isto demonstra 

que a maior parte do ouro está na forma de partículas muito finas, podendo estar associado aos 

sulfetos. Já a presença de sulfetos no rejeito da cianetação é responsável pelos teores de ouro 

ali encontrados. 

O percentual de ouro apto ao tratamento por cianetação direta situa-se em tomo de 

90%. É esperado que um incremento na cominuição do minério resulte na redução do tempo 

necessário de cianetação para atingir esta recuperação. 

A utilização de técnicas de amplo domínio e facilidade de aplicação, como a 

microscopia óptica e os ensaios de cianetação direta, mostraram-se suficientes para uma 

avaliação inicial do minério sulfetado. 
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