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PRODUÇ~O DE OURO 4 NOVES () 99,99% Au) A PARTIR DE OURO 

DEPOSITADO EM CATODO DE L~ DE AÇO 

John Alan Thomas (1) 
Stuart Nigel Ellis (2) 

RESUMO 

Conseguiu-se demonstrar em testes a viabilidade de 
se produzir ouro 4 noves a partir de catodo de lã 
de aço da Rio Salitre Mineração, através da 
lixiviação com ácido clorídrico em condiçÕes 
oxidantes, obtidas com peróxido de hidrogênio. 
Antes dessa lixiviação, a maior parte do ferro 
residual foi lixiviado com ácido clorídrico. Pela 
injeção de so~, o licor de lixiviação, filtrado, 
precipita ouro de 4 noves. ~ possível aplicar este 
processo a todos catodos de ouro, sendo que 
aqueles de baixo teor necessitarão de dois estágios 
de precipitação com so~, para garantir que, em um 
primeiro estágio, mais de 95% do ouro precipite com 
a pureza almejada. O cloreto de prata precipitado 
da lixiviação oxidante é recuperável, podendo ser 
refinado separadamente. Apresenta-se um fluxograma 
esquemático e procedimentos experimentais para urna 
planta com capacidade de tratar 5 kg de ouro por 
batelada. 

ABSTRACT 

It has been shown that it is possible to produce 
9999 fineness gold from Rio Salitre bombril cathode 
by carrying out an oxidative HCl leach of the acid 
leached gold cathode, using hydrogen peroxide, 
followed by so2 injection into the filtered leach 
liquor to precipitate + 9999 fineness gold. It is 
possible to apply this process to all gold cathode 
arisings, the lower grade cathodes requiring a two 
stage S02 precipitation process to ensure the bulk 
gold precipitate (> 95% of gold leached) is minimurn 
9999 fineness. The silver chloride precipitate from 
the oxidation leach is recoverable and can be 
refined separately as required. A schematíc 
flowsheet and operating procedure for a plant to 
treat 5 kg gold per batch has been outlined. 
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Ltda. - Salvador - Bahia. 

(2) Engo Químico Phd Engo Senior de Processos Químicos e 
Metalúrgicos - Metais Especiais Consultaria Ltda. Salvador 
Bahia. 
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01 Introdução 

A extração do ouro adsorvido em carvão ativado normalmente é 

feita pela passagem de uma solução quente pelo carvão, quando então o 

ouro é dessorvido, passando para a solução. 

Existem vários processos disponíveis para esta etapa (Zadra, 

AARL, etc), porém, quase todas as plantas industriais adotam a 

eletroobtenção para recuperar o ouro da solução, sendo que o catado 

normalmente consiste em lã de aço (bombril). O ouro metálico deposita 

na lã de aço, sendo que, periodicamente, o catado é retirado para 

tratamento final. Pode-se fazer a fundição direta do catado, para se 

produzir uma liga de ouro e prata (contendo impurezas tais como 

cobre), desde que se adicione fluxantes em quantidades suficientes 

para escorificar todo o ferro residual da lã de aço. Pode-se, 

alternativamente, reduzir a quantidade de ferro residual através de 

uma lixiviação com ácido clorídrico, o que diminui em muito o consumo 

de fluxantes, ou fundentes. Este último procedimento é adotado pela 

Rio Salitre Mineração Ltda, uma operação de lixiviação em pilha, 

localizada na Bahia, pela qual a Metais Especiais é responsável 

técnico pelo projeto e operação. 

o bullion produzido na Rio Salitre tem composição variável, 

dependendo dos níveis de prata e de outras impurezas presentes no 

minério. Normalmente produz-se bullion com cerca de 94% Au, 3-5% Ag, 

com cobre fechando os 100%. Em outras minas brasileiras os bullions 

tem teores semelhantes, normalmente contendo mais prata. 

A prática normal no país é mandar o bullion para uma 

refinaria de terceiros, o que custa normalmente 0,5% do ouro contido, 

para se produzir o ouro pronto para venda. Por exemplo, 

considerando-se uma planta com produção mensal de 50kg e preço do ouro 

igual a US$20,00/g (preço corrente na época de elaboração do trabalho, 

utilizando o câmbio oficial), o custo anual de refino é da ordem de 

US$60 mil. 

A prática tradicional de refino de ouro envolve eletrorefino., 
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processo que, devido à sua complexidade e demora na execução 

(resultando em inventário maior) , não é atrativo ao pequeno e médio 

produtor de ouro. 

Já a lixiviação do ouro catódico com ácido clorídrico, requer 

apenas a adição de um agente oxidante adequado, de modo a solubilizar 

o ouro rapidamente. Os autores tem experiência com um processo de 

extração por solventes que permite a recuperação de ouro de alta 

pureza diretarnente da solução. O inconveniente é que este solvente 

deve ser importado e mais, trabalhos recentes indicaram que um 

processo alternativo, muito conveniente, não necessita de reagentes 

exóticos, e permite a produção de ouro de pureza excepcional, com 

recuperação rnássica elevada. 

02 O Processo de Lixiviacão e Precipitação 

vários autores propuzerarn processos de lixiviação e 

precipitação para ouro precipitado por zinco em pó e para ouro de 

catodos. Walker(l)propôs a dissolução de ouro precipitado por zinco, 

pela passagem de cloro em urna polpa aquosa, recuperando-se ouro "puro" 

pela precipitação com nitreto de sódio. Produz-se, normalmente, um 

ouro cOm 99,4%Au, conseguindo-se, .após fusão com bissulfato de sódio, 

produto com 99,93% de pureza. 

Já um grupo de pesquisadores sul-africanos (2,3) concluíram, 

após extensas investigações, sobre ouro precipitado com pó de zinco e 

ouro de concentrados gravirnétricos, que o melhor processo seria a 

lixiviação com cloro em solução ácida, seguida de precipitação com 

dióxido de enxofre. Era, porém, necessário lixiviar com urna solução 

contendo íons de amônio, para se atingir urna pureza de 99,95%. 

Já urna investigação da USBM((4), sobre ouro precipitado com 

zinco e ouro de catodos de lã de aço, consistia em lixia~_!:ação inicial 

com ácido nítrico ou clorídrico, para remover ferro ou zinco, ou 
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mesmo, no caso do ácido nítrico, para remover alguma prata. O ouro era 

então dissolvido em água régia, fazendo-se a precipitação de ouro puro 

com ácido ~álico ou dióxido de enxofre. O ácido oxálico foi 

considerado ser um redutor mais seletivo, produzindo ouro com pureza 

de 99,8 - 99,9%, enquanto o ouro precipitado com dióxido de enxofre 

continha 97,0- 98,8%Au, podendo ser purificado para 99,8%Au com 

digestão em ácido nítrico. 

Publicou-se, recentemente, trabalhos sobre a produção de ouro 

ultra puro ( > 99,99%) a partir de lamas anódicas de refino de prata 

(5,6). No refino de bullion de prata, que é obtido da fusão de lamas 

anódicas de refino de cobre, há produção de um resíduo anódico, 

contendo o ouro e os metais platinóides. Desenvolveu-se um processo de 

lixiviação-precipitação no qual este material é lixiviado em ácido 

clorídrico utilizando peróxido de hidrogênio como oxidante, sendo que, 

após filtração, a solução é tratada com dióxido de enxofre, 

precipitando cerca de 90% do ouro na forma de um produto de alta 

pureza. O restante do ouro e precipitado com S02, produzindo-se um 

material menos puro, que é reciclado para a próxima batelada de 

lixiviação. 

Este processo apresenta vantagens óbvias, já que o oxidante 

utilizado, peróxido de hidrogênio, é de fácil manuseio, por ser um 

líquido estável, enquanto que o cloro é utilizado na forma de gás 

liquefeito, sendo altamente tóxico. Há também vantagens sobre o uso de 

aquarégia como agente lixiviante, já que é necessário utilizar um 

sistema de lavagem de gases, para tratar os óxidos nitrosos 

produzidos. O dióxido de enxofre é barato, sendo que a possibilidade 

de se produzir diretamente um produto final, de alta pureza, é muito 

atrativa. Este processo foi instalado recentemente na refinaria da 

Noranda, localizada em Montreal, Canadá, sendo que a operação tem sido 

plenamente satisfatória. 

Com base na literatura acima citada, decidiu-se testar um 

processo similar, com catados oriundos das células eletrolíticas da 

Rio Salitre Mineração. Segue uma descrição destes trabalhos. 
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03 Procedimento Experimental e Resultados 

03.1 Lixiviação dos Catodos de Lã de Aço 

Os catodos de lã de aço sao removidos das células, na Rio 

Salitre, após 5 ciclos de eletrólise, sendo que o ouro contido em cada 

lote é aproximadamente l,Okg. Esses catodos sao lixiviados em uma 

solução de HCl 10M para reduzir o teor de ferro, abaixando o consumo 

de fundentes na fundição de bullion. Faz-se a lixiviação em bandejas 

de polietileno, dentro de uma capela. O resíduo aurífero é filtrado em 

filtro de Buchner, sendo que o ferro ainda presente nessa lama de ouro 

chega a 20%. 

03.2 Lixiviação da Lama de Ouro 

Segue a descrição de uma série de testes de lixiviação. 

Carregou-se um bequer de 1 litro com uma amostra de 

lama de ouro. O bequer continha SOOml de ácido clorídrico a 

70g de 

250g/l 

(preparado diluindo ácido comercial com água industrial). Mediu-se a 

temperatura e Eh e tirou-se amostras de 1 ml periodicamente durante 

a lixiviação. Adicionou-se peróxido de hidrogénio comercial (50% em 

peso) à solução de lixiviação, de maneira controlada, para limitar a 

cinética de reação. A solução de lixiviação foi agitada com um rotor 

de titãnio. As evoluções de temperatura, Eh e de concentração de ouro 

na solução de lixiviação sao apresentadas nas Figuras 1 a 3. Os 

resíduos de lixiviação continham menos de 150mg de ouro, que indica 

uma extração de ouro superior a 99,7%. 

Com a adição de peróxido a leitura de Eh aumenta rapidamente 

de 550 para 650mV, permanecendo neste nível durante toda a lixiviação. 

} 
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A temperatura aumentou lentamente até um máximo de 72°C, 

diminuindo ~Fto do fim da reação, quando então a dissipação de calor 

superava a geração de calor na reaçao. Para assegurar dissolução 

completa do ouro em escala de produção, talvez seja necessário aquecer 

a solução no final do ciclo de lixiviação. 

A concentração de ouro na solução final foi diluída pelas 

adições regulares de H202, sendo que a temperatura da solução foi 

insuficiente para promover evaporação de maneira que o balanço de água 

fosse mantido. Os cálculos mostraram que aproximadamente metade do 

calor gerado durante a lixiviação foi devido à lixiviação do ferro 

residual do catodo de bombril. 

Observou-se a formação de um precipitado branco de cloreto de 

prata, durante os primeiros estágios de lixiviação. 

escureceu lentamente, com a liberação de carbono coloidal 

A solução 

contido na 

amostra de bombril. Os sólidos remanescentes no final da lixiviação 

foram lavados em um filtro Buchner. A filtração foi aceitável, 

fazendo-se lavagem com lOOml de água em 8 minutos. 

03.3 Precipitação de Ouro 

Fez-se uma série de testes de precipitação 

utilizando gás 50 2 como redutor, tal como segue. 

de 

Inseriu-se gás 50 2 em 500 ml de solução resultante 

ouro, 

da 

lixiviação descrita anteriormente, contendo aproximadamente 60g/l de 

ouro. O S02 foi injetado de modo que nao havia gás resultando na 

atmosfera, sendo a vazao igual a 60ml/min. Acompanhou-se a 

precipitação com medições de Eh e análises da solução. A temperatura 

foi mantida entre 80 e 90QC, adicionando-se solução de cloreto de 

sódio a lOg/1 para manter o nível. Estes dois fatores favorecem a 

obtenção de um precipitado de ouro mole e esponjoso, não aderente. Sem 

a adição de sal, o dispersor de gás (tubo de vidro) entupiu 

rapidamente com um filme de ouro. 



Interrompeu-se a dispersão de S02 após 155 minutos, quando o 

Eh caiu rapidamente de 740 para menos de 400mV. As análises químicas 

indicaram que isto corresponde a uma concentração de ouro em solução 

de aproximadamente 0,004g/l. O ouro precipitado foi analisado em sua 

totalidade, e o resultado foi 99,9963% Au. A lavagem do ouro, antes da 

análise, é crítica para se demonstrar a capacidade do processo de 

precipitação com S02 a produzir ouro com 4 noves. Foi necessário 

assegurar que os cristais de ouro não aprisionassem solução antes da 

lavagem. 

Calculou-se que apenas 0,008 ml de solução de lixiviação sao 

suficientes para abaixar a pureza de lg de ouro em 0,2%, resultando em 

pureza de apenas 99,80%. 

A precipitação de ouro poderia ser acelerada com a injeção de 

mais S02, porém a utilização do gás seria menor, com bolhas de gás 

chegando à superfície da solução. Utilizando-se adiçÕes de até 

200ml/min consegue-se reduzir o tempo de precipitação até 110 minutos. 

A pureza foi mantida ao nível de 4 nove s. As Figuras 4 e 5 mostram 

valores típicos de Eh e concentrações de ouro em solução. O efeito da 

variação nas vazões de gás 80 2 é apresentado nas Figuras 6 e 7. 

04 Estimativa de Custo de Produção 

A experiência acumulada nos testes realizados com catados de 

lã de aço da Rio Salitre, e considerando a relativa simplicidade do 

processo, permitiu elaborar um projeto de uma planta produtiva, cuja 

configuração pode ser visualizada na Figura 8. 

Os custos foram estimados considerando-se uma produção mensal 

de 20kg de ouro de 99,99% (4 noves). 

O custo de refino para a Rio Salitre tem sido da ordem de 



0,6 % do ouro contido. Assim: 

20kg 

- US$ 3.600 

X 

Os custos 

NCz$300/g 

operacionais 

X 

sao 

Reagentes kg/mês 

soda cáustica 55 

so2 20 

HCl 50 

915 

1000 X 0,006 NCz$36.000 

muito baixos, sendo estimados em: 

US$/t US$ 

557 30,6 

1.090 21,8 

124 6, 2 

Total US$ 58,6/mês 

Os custos de cloreto de sódio e energi a sao insignificantes, 

sendo que a mao de obra já disponível na planta, no setor de 

estripagem de carvão, pode operar a planta de refino uma vez por 

semana, 6 horas por ciclo. Há alguma economia pela não utilização da 

fundição, porêm estes valores tambêm sao pequenos e nao serac 

considerados aqui. 

Os custos de capital es tão estimados abaixo: 

Item US$ 

Tanques completos 6.000 

Filtro 1.000 

Tubulação e válvulas 2.000 

Bombas 2.000 

Montagem 2.000 

Contingências 2.000 

Total US$ 15.000 

Considerando a economia de US$3.600/mês, a planta ê paga em 

apenas 4 meses. 
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