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Alguns minérios contendo ouro apresentam baixa recuperação na 
cianetação direta devido, basicamente, à impossibilidade de 
acesso da solução lixiviante aos sitias deste metal. Quandois 
to ocorre, como no caso de determinados minérios sulfetados,es 
tes são ditos refratários, sendo necessário um tratamento ｱｵ･ｾ＠
através de uma modificação estrutural, torne possivel o conta-
to ion cianeto com o ouro anteriormente ocluido na estruturado 
material original. 

A linha de tratamento por flotação/ustulação é 'uma alternativa 
empregada para concentração e processamento dos minérios refra 
tários sulfetados, pois possibilita a exposição do ouro ao a= 
gente lixiviante. Os reatares de leito fluidizado são aponta-
dos como os equipamentos mais adequa dos para este tipo de oxi-
dação, por proporcionarem excelente contato gás-sólido, altas 
velocidades de reação e homogeneidades de temperatura e compo-
sição do gás durante o processo. 

Neste trabalho são mostrados o estado da técnica, com os prin-
cipais parãmetros da ustulação na recuperação do ouro, bem 
como alguns resultados obtidos, em escala de laboratório, no 
tratamento de concentrado de sulfetos. 

1 CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM 
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ｕｓｔｾｌａￇￃｏ＠ EM LEITO FLUIDIZADO COMO TRATAMENTO PRELIMINAR 

DE MINtRIOS AURÍFEROS REFRATÂRIOS Â CIANETAÇÃO 

Carlos Cesar Peiter 

Heitor Luz Neto 

1 . IN'rRODUÇÃO 

A impossibilidade de acesso de soluções diluídas de 

cianeto aos sítios de metais nobres (Au e Ag) caracterizam a ｲ･ｦｲｾ＠

tariedade de determinados minérios. Quando isto ocorre a ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ＠

ção destes elementos torna-se possível a partir de uma etapa de 

pré-tratamento <Jue modifique as características estruturais do miné 

rio, possibilitando o ataque químico. 

Dentre os principais processos empregados para ｴｲ｡ｴｾ＠

mento do-: minérios refratários, destacam-sP. a oxidação química, ｬｾ＠

xiviação bacteriana, lixiviação sob pressão e ustulação. Deve-se 

considerar que estes procedimentos têm por finalidade não só ･ｬｩｭｾ＠

nar a refratariedade à cianetação, mas também tornar possível a ｲｾ＠

mo çáo ou destruição de ｾｳｰ￩｣ｩ･ｳ＠ que interfjram na etapa de extração 

dos metais preciosos. 

Neste trabalho, além das informações técnicas propoE 

cionais pela literatura, são apresentados alguns resultados ｯ｢ｴｾ＠

dos, em escala de laboratório, no tratamento de concentrado ｾｯ＠ miné 

rio de Volta Grande -CRM/RS, que permitirão a otimizaçiio das 

ｶ･ｾｳ＠ do processo em escala piloto. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

variá 

A cianetação, lixiviação com soluções diluÍdas de ｣ｩｾ＠

neto em pH alcalino e com presença de oxigêniu, é amplamente ･ｭｰｲｾ＠

gada para recuperação de ouro e prata dos seus minêrios. No enta!! 

to, algumas condiçÕe s tásicas são nece ssárias para a utilização ､ｾ＠

reta deste processo: os metais nobres devem estar sob forma de paE 

tículas discretas e haver teores reduzidos de impurezas que inibam 

as reações. Quando o ouro e a prata encontram-se finamente dissemi 

nados na matriz ou inclusos na estrutura cristalina dos minerais, 

faz-se necessário um tratamento preliminar rp1c', através de modifica 



369 
2 

çoes estruturais no material, torne possível o acesso do reagente 

aos metais. No caso de minérios refratários sulfetados, a linha de 

tratamento flotação/ ustulação é uma das alternativas empregadas ｰｾ＠

ra possibilitar este ataque químico. 

Muita atenção deve ser dada às impurezas presentes no 

concentrado pois, algumas delas, denominadas cianicidas, presentes 

em quantidades milhares de vezes maior que o ouro e a prata, concoE 

rem e inibem a lixiviação destes. Estes minerais agem através da 

formação de compostos ou complexos com os íons cianeto ou pela remo 

ção do oxigénio da solução ou ainda como precipitantes para o ouro, 

como no caso de determinados materiais carbonosos. Alguns minerais 

de ferro, arsénio, antimÓnio, chumbo, cobre e carbono estão 

os principais cianicidas. 

2.1. - Ustulação 

entre 

A ustul ação de minerais sulfetados pode ser definida 

como um aquecimento dos concentrados destes na presença do oxigénio, 

a temperaturas abaixo do ponto de fusão dos seus constituintes de 

modo a converter os sulfetos metálicos em sulfatos ou óxidos. Em 

1940, Archibald e Harris 111 colocaram que "uma boa ustulação era ｣ｯｾ＠

siderada mais uma arte do que uma ciência e , sob este ponto de vis 

ta, considerações técnicas de natureza e de seqUência das reaçoes 

químicas envolvidas eram de importância secundári a ". Este não ￩Ｌｮｾ＠

cessariamente, o conceito atual deste processo, uma vez que, no de 

correr dos anos foi verificado que considerações sobre a 

e a seqüência das reações químicas são de fundamental 

na extração do ouro contido nos minérios refratários 

natureza 

importância 

sulfetados. 

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos para elevar a recuperação dos 

metais nobres a partir da cianetação do produto obtido pela ustula 

ção de concentrados de flotação, sendo que a etapa pirometalúrgica 

é primordial na preparação da carga. O conhecimento dos parâmetros 

que governam esta etapa permite determinar as características dos 

principais produtos presentes e, nesta linha, os minérios que vêm rece 

bendo maiores atenções s ão aqueles contendo pirita (FeS 2 ), ｰｩｲｲｯｴｾ＠

ta (FeS), calcopirita (CuFes2 ) e arsenopirita (FeAsS). 

Ao inve stigar minérios piríticos , a fim de obter cal 

cinados com máxima poro sidade, Norwood 121 verificou ser essencial 

uma baixa temperatura de ustulação durante a e liminação inicial do 

enxofre, sendo que, uma alta temperatura antes da sua quase total 
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eliminação da forma de sulfeto, seria uma medida danosa ao processo. 

Trabalhando com reatores do tipo "Edwards", verificou que para te!!!; 

peraturas iniciais acima de 850°C favorecia-se a formação de pirro 

tita, enquanto que, para temperaturas entre 450 ｾ＠ 550°C, a ｵｳｴｵｬｾ＠
ção da pirita a ｭ｡ｧｮｾｴｩｴ｡Ｎ＠

Diversos pesquisadores já determinaram que o emprego 

de ｴ･ｭｰＰ ｾ｡ ｴｵｲ｡ｳ＠ elevadas na ustulação de concentrados de arsenopirl 

tas acarreta o aumento da perda de ouro no processo. No entanto, 

isto pode ser evitado, volatizando-se, inicialmente, o arsénio 

baixas temperaturas (400-500°C). De acordo com Archibald( 3
), 

a 

que 

estudou a recuperação de ouro de concentrado arsenopiritico da 

"Canadian Beattie Mine", a ustulação deste tipo de concentrado deve 

ser realizada em quatro estágios distintos: pré-aquecimento, dest! 

lação do arsénio (482°C); oxidação dos sulfetos (705°C) e ｲ･ｳｦｲｩｾ＠

mento. A menos de variações relacionadas às temperaturas, Lesoille 

et alii (") chegaram a conclusões semelhantes, quando verificaram 

ser essencial uma ustulação em duas etapas - eliminação de arsénio 

em atmosfera redutora e de enxofre em atmosfera oxidante, ambas a 

baixas temperaturas - para otimização da recuperação do ouro a paE 

tir de concentrados de arsenopiritas. 

Forwa rd e Lyle(s) estudaram a ustulação de ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠

dos de arsenopirita contendo cobre e cobalto, com o objetivo de ｰｲｾ＠

duzir calcinados dos quais fosse possível lixiviar tanto o cobre, 

quanto o cobalto, para posterior recuperação por cianetação do ouro 

contido no r es íduo. Após a destilação do arsénio (750-800°C), ｲ･ｾ＠

lizaram a ustulação sulfatante (450°C) durante 2 horas, ｣ｯｮｴｲｯｬ｡ｾ＠

do a quantidade de ar injetada e mantendo alto 0 teor de so2 nos ｧｾ＠

ses sobre a soleita do forno. O Último estágio consistiu de aquecl 

mento da carga (625°C), de modo a decompor o sulfato de ferro, sem 

destruir os s u lfato s de cobre e cobalto. A lixiviação do produto 

ustulado permitiu as extrações de 76 % de Cu e 93% de Co, sendo que 

93,5% do ouro foram recuperados, posteriormente, por cianetação do 

resíduo lixiviado. 

Nos :casos em que o ouro está associado aos sul fetos 

de cobre, a u s tulação torna-se, também, uma etapa intermediária ｰｾ＠

ra proporcionar a recuperação deste metal, através da sulfatação ｳｾ＠

letiva. Nesta operação, o rendimento dependerá, principalmente, da 

pressão parcial de so
3 

dentro do reator e, segundo Minet(
6
), os ｾ＠



4 
371 

quipamentos mais adequados para isto sao os fornos de leito fluidi 

zado, onde pode-se obter um excelente contato gás-sólido, altas ve 

locidades de reação e homogeneidade da composição do gás. Em seus 

trabalhos em escala piloto, com reatares de 0,30 e 0,56m de diâme 

tro, operando a 650°C durante 4-5 horas, com razões (so3;cso2 + so 3 ) 

no gás efluente de cerca de 12 %, obteve recuperações de cobre da or 

dem de 93%. 

2.2. -Principais Parâmetros na Ustulação 

ｾ＠ evidente que, para a obtenção de produtos satisfa 

tórios a partir dos concentrados destes minérios, é importante um 

controle químico das reações não só através da temperatura, mas tam 

bém das pressões ｰ｡ｲ｣ｩ｡ｩｾ＠ dos gases formados durante a ustulação. 

O controle da composição e pressão parcial dos gases 

durante a ustulação é de fundamental importância sobre o produto ｧｾ＠

rado nesta operação. As Figuras 1 e 2( 7
) apresentam os diagramas 

de equilÍbrio Cu-O-S e Fe-0-S, respectivamente, nos quais podem-se 

identificar, para as temperaturas indicadas, os constituintes em 

equilíbrio com determinados teores de o 2 e so2 da atmosfera de rea 

çao. são empregados para predizer os compostos preferencialmente 

formados durante a ustulação, à medida que se estabeleça o equill 

brio termodinâmico. Com relação à extração do ouro, Carter e 

Samis(a) não observaram efeitos apreciáveis em testes nos quais fo 

ram empregadas atmosferas com baixo teor de oxigénio (14 % o 2 ) e bai 

xo teor de oxigénio com alto 

ções no tempo de ustulação. 

em so2 é empregada como meio 

reações do processo(s) 

de so2 (14% o 2 e 7,4 % so2 ), com varia 

Porém a utilização de atmosferas ricas 

de controle da l ibera ção de calor das 

A temperatura é um dos parâmetros mais importantes 

neste estudo. Além de determinar as características dos produtos 

formados, influi diretamente sobre a recuperação do ouro na etapa 

de cianetação. Carter e Samis(B), pesquisando esta influência, ve 

rificaram existir uma diferença de cerca de 500°C entre as ｴ･ｭｰ･ｲｾ＠

turas da partícula durante a ustulação e do reator medida sob o lei 

to. Isto foi constatado através da comparação microscópica dos 

aspectos fÍsicos dos calcinados obtidos por ustulação a temperatu 

ras entre 450 e 750°C, com os produtos obtidos por oxidação do con 

centrado com ácido sulfÚrico e posteriormente aquecido a diversas 
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temperaturas (650-ll00°C). Através destas observações, puderam 

concluir que o principal agente responsável pela redução da ｲ･｣ｵｰｾ＠

ração do ouro era a oclusão deste metal por partículas de óxido fun 

dido. 

Lodeisohikov et alii (g) confirmaram os resultados an 

teriore s, mostrando por cálculos termodinâmicos que as temperaturas 

de oxi'-''ção das partículas poderiam exceder às do forno em 400-600°c. 

Verificaram, também, ser necessário reduzir a taxa de oxidação do 

processo, principalmente no inÍcio da ustulação, quando ocorre a 

ignição da pirita. Ainda com relação à temperatura, Norwood(G) e 

e Weinert(!O) citam que a recristalização da hematita, causada a a! 

ta temperatura, tende a aumentar o ouro residual do ustulado ｣ｩ｡ｮｾ＠

tado. Isto seria causado tanto por forças atómicas exercidas sobre 

o ouro dentro da rede cristalina, quanto por variações nas ｣｡ｲ｡｣ｴｾ＠

risticas dos poros, afe tando assim a velocidade de difusão. As ｆｾ＠

guras 3 e 4 aprese ntam os efeitos deste parâmetro sobre a superfl 

cie do ustulado, seu teor de enxofre e a perda de ouro no rejeito 

da cianetação, determinadas por Arriagada e Asare( 111
• 

Em 1946, a "Cochenour William Gold Mines Limited, 

Mackenzie Island, Ontario", introduziu um reator de leito ｦｬｵｩ､ｩｺｾ＠

do para ustulação de concentrados de flotação contendo ｡ｲｳ･ｮｯｰｩｲｾ＠

ta, pirita, stibnita e pequenas quantidades de outros sulfetos, ｰｾ＠

ra produção de calcinado poroso e posterior recuperação de ouro a 

través de cianetação. Matthews(!Z) verificou que, por meio de ｣ｯｾ＠
troles rigorosos da quantidade de ar injetado e da temperatura, era 

possível produzir vários tipos de óxidos, caracterizados pela ｣ｯｬｾ＠

ração,em função do grau de oxidação do ustulado. A Figura 5 ｡ｰｲｾ＠

senta os resultados obtidos de extração de ouro em função do ･ｸ｣･ｾ＠

so de ar, enquanto que a Figura 6, mostra a variação do consumo de 

cianeto na lixiviação em função do teor de ion ferroso. 

2.3. - Ustulação em Leitos Fluidizados 

A ustulação de concentrados de minérios refratários 

sulfetados pode ser feita em reatares de soleira simples - ｨｯｲｩｺｯｾ＠

tal, tipo Edwards, de múltiplas soleiras - vertical, tipo Wedge e 

de leito fluidizado. Os dois primeiros são antiquados, sendo que 

todas as novas instalações, a partir de 1960, têm sido de leitos 

fluidizados, devido a sua alta taxa de produção, seus excelentes 
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controles quimicos e de temperatura e à possibilidade de obtenção, 

em função das caracteristicas do concentrado, de alta concentr a ção 

de so
2 

nos gases ･ｦｬｵ･ｮｴｾｳＬ＠ viabilizando sua recuperação ｾ､ｲｵ＠ ｰｲｯ､ｾ＠

ção de ácido sulfúrico. 

A ustulação em leito fluidizado consiste da oxidação 

das particulas de sulfeto, quando suspensas e distribuidas em uma 

corrente de ar, onde o reator possui duas regiões distintas: um lei 

to fluido,onde permanecem as particulas maiores (ou mais densas), e 

um getor de ｴｲｾｮｳｰｯｲｴ･＠ pneumático,onde ocorre o arraste das ｰ｡ｲｴｩ｣ｾ＠

las menores (ou menos densas) . Esta situação é excelente porque 

as particulas maiores, que requerem tempos extensos para oxidação, 

têm um tempo de residência longo na parte do leito estável, ･ｮｱｵ｡ｾ＠

to que as particulas menores sao arrastada s para fora antes que se 

superoxidem. 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. - Matéria-Prima e Equipamento s Expe rimentais 

A tabela 1 apresent a a s análise s, quimica dos ｰｲｩｮ｣ｾ＠

pais elementos e granulométrica, do c oncentra do do minério de Volta 

Grande, obtido em um c ircuito pilo t o d e flotação no CETEM. Além de 

ele vados teore s de me tais n obre s e g r a nde qua ntidade de cobre sob a 

forma de calcopirita, seu teor de enxofre viab1liza a ustulação au 

tógena em escala industrial. 

Para o desenvolvime nto do s e studos de bancada de us 

tulaç ã o deste c oncentrado, foi empre gado um reator de leito fluidi 

zado com Sem d e d i âmetro , podendo operar à temperatl.lras de até 900° C. 

A fim d e permitir o aco mpanhamento e o controle das reações, foi ､ｾ＠

senvolvido e mo ntado um sistema p ara a mostragem gasosa e monitora 

ção contínua do teor de so2 no gás efluente . Sell princípio ｣ｯｮｳｩｾ＠

te em determinar o pH final d a s o luç ão obtida a partir da contata 

ção d e vazões pré-determinados do gás com uma solução de soàa de 

concentração definida. 

3.2. - ｾ ･ ｴｯ､ｯｬｯｧｩ｡＠

Os ensaios de ustulaç ã o for am realizados com ｣｡ｲｲ･ｧｾ＠

mente de material feito por incrementos de ＱＰｾ＠ a partir de uma car 

ga inicial de lOOg. No entanto, com relação à descarga, houve duas 
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metodologias (denominadas semicontínua e contínua) : na primeira por 

batelada ao final do teste e na segunda por incrementos ao longo do 

ensaio. Este Último modo tornou possível a ｡ｶ｡ｬｾ｡￣ｯ＠ do tempo de 

residência das partículas no leito, parâmetro fundamental para ava 

liação do processo. 

A partir dos objetivos básicos do estudo Ｈｲ･｣ｵｰ･ｲｾ＠

çoes de Cu, Au e Ag do concentrado e determinação da perda demetais 

preciosos nas operações unitárias de pré-tratamento) ,foram estabe 

lecidos dois procedimentos básicos para as avaliações: lixiviações 

aquosa e ácida para determinação do grau de conversão ｳｵｬｦ･ｴｯＯｳｵｬｦｾ＠

to/Óxido de cobre e cianetação para determinação do grau de ｬｩ｢｣ｾｾ＠

ção dos metais nobres. A Tabela 2 apresenta as condições ｰ｡､ｲｯｮｾ＠

zadas para estas operações, devendo-se observar que, nas cianeta 

çoes, a concentração de cianeto foi mantida constante ao longo das 

mesmas, através de complementações periódicas ao nível padronizado. 

•3.3. - Resultados 

A Tabela 3 apresenta as condições de ustulação dos 

testes, bem como alguns parâmetros básicos obtidos. A Tabela 4 ｭｯｾ＠

tra as recuperações metálicas a partir de ensaios de cianetação e 

lixiviação realizados diretamente sobre o concentrado de flotação, 

enquanto na Tabela 5 podem-se observar estes valores, determinados 

após os ensaios de ustulação. Na Tabela 6 encontram-se as avalia 

çoes das perdas de ouro nas operações unitárias de ustulação e ｬｩｸｾ＠

viação, para alguns dos ensaios realizados. 

PÔde-se observar, como esperado, uma correlação ､ｩｲｾ＠

ta entre as recuperações de cobre nas lixiviações e os rendimentos 

de injeção de ar para os ensaios denominados contínuos. Já as ｲ･｣ｾ＠

perações de ouro estão relacionadas não só à extração do cobre Ｈ｣ｯｾ＠

sequentemente,à porosidade dos produtos ustulados), como também à 

temperatura do ensaio, sendo que este Último parâmetro apresentou 

uma participação marcante na perda de ouro durante a etapa de ustu 

lação. 

4. CONCLUSÕES 

A partir dos ensaios desenvolvidos em escala de ｬ｡｢ｾ＠

ratório, foi possível determinar diversos itens de interesse tanto para 
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as r ecuperações de ouro e prata, quanto para a de cobre, devendo-se res 

saltar os seguintes pontQs: 

1. t possível a recuperaçao de cobre do concentrado de flotação 

do minério de Volta Grande-CRM, através de ustulação sulfatan 

te. 

2. A prática de carga e descarga por incre.mentos (metodologia 

operacional denominada contínua) garante condições estáveis 

de operação, assegurando pressões de so2 no efluente gasoso 

suficientes para proporcionar a sulfatação seletiva do cobre. 

3. Os materiais ultra finos, arrastados durante os ensaios, nao 

foram reciclados; deste modo, os tempos médios de residência 

para estes produtos foram baixos, acarretando, em geral, bai 

xas recuperações de cobre tanto po r lixiviação aquosa, qua nto 

por lixiviação á cida. 

4. Os volumes de ar injetado, embora nominalmente suficientes ｰｾ＠

ra promoção de todas as r e ações esperadas, por motivos intrín 

secos à escala e ao eq4ipamento, não porporcionaram os rendi 

mentos de injeção (RI) esperados e, consequentemente, nao ｰｯｾ＠

sibilitaram as recuperações metálicas desejadas. 

5. A recuperação de cobre é afetada pela temperatura de 

ção, pelo tempo de residência e pe lo rendimento de 

Do mesmo modo o ouro, sendo que este Último tem sua 

ustula 

injeção. 

perda 

acentuada pelo e feito de temperaturas elevadas nesta etapa. 

6. A recuperação da prata esteve muito aquém da desejada, porém 

isto está de acordo com as ｩｮｦｯｲｭｾ･ｳ＠ bibliográficas colhi 

das(
13

) que afirmam serem baixas as recupe rações deste metal 

a partir de concentrados refratários, qua ndo tratados por us 

tulação. 
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ANÂLISE QU!MICA ANÂLISE ｇｒａｎｕｌｏｍｾｔｒｉｃａ＠

ELEMENTO TEOR # (TYLER) d (lJm) % PESO RETIDO 

cu 9,9% + 65 ) 208 1,8 

Fe 28,1% 65/100 208 - 147 6,9 

s 26,9% 100/150 147 - 104 16,9 

Pb 0,3% 150/200 104 - 74 15,8 

As ｾＱ Ｅ＠ 200/270 74 - 53 12,3 

Au 82,9ppm 270/400 53 - 38 9,5 

Ag 1066ppm -400 ('38 36,8 

Tabela 1 - Análises quimica e granulométrica do concentrado 

flotação do minério de Volta Grande. 

ｾ＠
LIXIVIAÇÃO 

CIANETAÇÃO 
AQUOSA ÂCIDA c 

Temperatura (OC) 60 60 Ambiente 

Tempo (h) 1/2 l/2 48 

Reagente - H2so 4 NaCN 

Concentração (g/1) - 50 1,5 

Sólido/Liquido 1/3 1/3 1/2,5 

Agitação Magnética Mecânica 

de 

Tabela 2 - Condições padronizadas de lixiviações e cianetação 

para avaliação das recuperações de Cu, Au e Ag. 
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SEMICONT!NUOS CONT!NUOS 

Tl2 Tl3 Tl4 Tl6 Tl7 Tl8 Tl9 T20 

Temperatura (OC) 500 580 570 660 680 660 510 soo 

Tempo (min) 60 60 60 73 126 145 154 118 

Alimentação (g) 300 300 300 380 600 380 720 360 
-

V ar ( 1/min) 9,4 7,0 7,7 5,9 5,9 5,2 8,0 6,4 

Produto (g) 281,6 274,5 272,9 325,9 579,6 329,5 686,1 313,5 

tR (.1) (min) (13,9) (14,2) (16,1) 14,6 30,4 16,5 22,2 16,1 

% so2 \li 6,5 6,5 - » 1,6 > 2,8 2,9 3,0 2,7 

VEI (3 ) (1/g) 1,89 1,40 1,54 1,13 1,24 1,99 1,71 2,10 

VEN (4 ) (1/g) 2,50 2,48 - 9,75 5,62 5,48 5,23 6,08 

RI (S) (%) 75,6 56,5 - > 11,6 )22,1 36,3 32,6 34 ,5 
-----

Tabela 3 - Condições de ustulação e parâmetros 
nos ensaios de 'ustulação. 

básicos obtidos 

(1) Tempo médio de residência do material grosseiro 
no leito. 

( ) média dos tempos de residência dos materiais ｧｲｯｾ＠
seiros. 

(2) valor médio calculado. 
(3) VEI - volume específico de ar injetado. 
(4) VEN - volume específico de ar necessário - função 

do teor de so2. 

(5) RI - rendimento de injeção de ar (3) / (4) .100 %. 

Au Ag Cu Fe 

CIANETAÇÃO - CNl 18,6 22,2 11,6 0,01 

CIANETAÇÃO - CN2 25,3 28,0 11,5 0,01 

LIXIVIAÇÃO ÂCIDA 0,01 0,01 16,0 20,1 

Tabela 4 - Recuperações metálicas (%) nos ensaios de cianetação 

e lixiviação executados diretamente sobre o 

trado de flotação. 

concen 
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Tl2* Tl3 Tl4 Tl6 Tl7 Tl8 Tl9 

AQ - 11,2 21,2 5,6 3,4 8,0 15,7 

Cu AC - 24,3 24,7 20,2 24,2 33,9 21,2 

T - 3218 40,6 24,5 26,5 38,6 33,5 

Au 49,0 52,5 39,7 42,1 42,9 59,4 

Ag 34,1 29,6 26,9 22,7 44,2 18,7 

Tabela 5 - Recuperações (%) de Cu, Au e Ag. 

* Cianetação direta do produto ustulado. 

AQ - Lixiviação aquosa. 

AC - Lixiviação ácida. 

T - total. 

Tl2 Tl3 

USTULAÇÃO 16,5 30,8 

LIXIVIAÇÃO * ND 

Tl4 

27,5 

ND 

12 

T20 

11,5 

27,4 

35,8 

55,7 

22,1 

Tl7 

34,6 

ND 

Tabela 6 - Avaliações das perdas de Au (%) nas operaçoes de us 

tulação e lixiviação. 

* Não avaliado 

ND - Não detectado 
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