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O presente trabalho apresenta as razõe s que levaram a Cia. Vale 
do Rio Doce - CVRD a escolher a rota d e e letrodeposição reve rsa 
para obtenção d e ouro na Usina de Igarapé Bahia. À partir da en 
trada em operação das instalações, no final de 1991, e através 
de um monitorame nto contínuo das d e ssorçõe s realizadas, obte 
ve-se um quadro pa ra as otimizações nec e ssárias, que são relatã 
das, assim como a comprovação de aspectos positivos relacionados 
a esta etapa do processo de extração de ouro por rota hidrometa 
lúrgica. As consequências desta escolha sobre o projeto de en 
genharia, como também a rotina operacional das instalações são 
analisadas, caracterizando o enfoque prático do trabalho. 

INTRODUCTION OF THE REPLATING TECHNIQUE 
lN THE IGARAP~ BAHIA-PA OPERATION 

The present r e port covers CVRD'S r e as o ns to choose the reverse 
plating route to obtain gold from the Plant of Igarapé Bahia. 
The operation began in 1991 and the desorptions were monitored 
continuously, providing a picture of the necessary improvements. 
This aspect is discussed in the paper as well as the positive 
aspects of the technique. The conseque nc e s of the utilization 
of this technique over the project as well as on the operational 
routines are analyzed. The report is characterized as a 
pratical orientated one. 

1 superintendência de Metais Nobres e Outros Minerais/Companhia 
Vale do Rio Doce, Av. Graça Aranha, 26 - Rio de Janeiro - RJ. 
Brasil; CEP 20.005. 
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INTRODUÇÃO 

No proce sso de eletrodeposição reversa ("Reverse Plating") 

os cátodos empregados nas células eletrolíticas do primeiro es · 

tágio utilizam lã de aço inox ao invés de aço carbono comum. Es 

tes cátodos, à partir do seu carregamento com ouro e outros me 

tais, são transferidos à célula de "replating" (2Q estágio) onde 

são conectados eletricamente como anodos. O ouro é então resolu 

bilizado, em um eletrólito contendo NaOH e NaCN, e se deposita 

nos novos cátodos, que são chapas polidas de aço inox. 

A partir desta etapa, os cátodos da célula "replating" podem 

ser periodicamente removidos, conforme o seu ~arregamento e ras 

pados para recuperação dos metais depositados na superfície dos 

mesmos. 

O ma terial obtido é facilmente fundido com o emprego de qua~ 

tidades mínimas de fundentes e vazado diretamente em barras. 

A primeira aplicação prática da deposição reversa em uma 

planta de ouro ocorreu na operação de lixiviação em pilhas de 

Ortiz 111 , pertencente a GOLO FIELDS MINING. Atualmente, devido 

a exaustão das reservas, esta operação foi encerrada. 

Neste projeto, adotava-se o processo tradicional de dessor 

ção alcóolica Zadra com o ouro sendo eletrodepositado nos 

dos de lã de aço inox das células eletrolíticas usuais. 

cá to 

Após a queda do teor de ouro no eletrolíto, os cátodos eram 

retirados e recolocados como anodos na célula de 

onde o processo de ressolubilização e redeposição 

como citado anteriormente. 

"replating", 

transcorriam 

A célula de "replating" utilizada em Ortiz possuia as segui~ 

tes características:(l) 

NO de cátodos 

Nº de anodos 

Tensão (V) 

17 - 18 

18 

3,0 
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300 Corren~e (A) 

Eletrólito Agua desmineralizada com lO% NaCN p/p. 

Motivos que levaram a CVRD a optar pela Deposiçâo Reversa 

Quando do projeto de engenharia da área de fundiçâo da Pla~ 

ta de Igarapé Bahia, procurou-se uma soluçâo simples e economica 

mente atraente para a produçâo de 350 kg de ouro/mês. 

Após análise das alternativas( 2), entendeu-se que a melhor 

operaçâo poderia ser obtida com a introduçâo da prática de dep~ 

sição reversa. Com isso buscou-se a: 

redução do "lay-out" com consequentes economias nas obras ci 

vis e montagens; 

- redução do investimento em equipamentos eletro-mecãnicos; 

- reduçâo do custo operacional, através da economia em 

obra, reagentes e energia; 

mão-de 

- eliminação de etapas, tais como a refusão de barras e tratamen 

to de escórias; 

- reduçâo das perdas de ouro durante o processo. 

Além 'disso, nos pareceu uma alternativa mais limpa e organ~ 

zada do que as demais avaliadas. 

Projeto Igarapé Bahia 

O projeto Igarapé Bahia, localizado na Serra dos Carajás, 

foi desenvolvido para aproveitamento do minério laterítico da j~ 

zida. As reservas conhecidas totalizam 14 milhÕes de toneladas, 

com um teor médio de 4,7g de ouro/tonelada. 

A lavra do depósito se dá a céu aberto, através da utiliza 

ção de retro escavadeiras hidráulicas, trabalhando em recuo s~ 

bre bancadas de 5 metros de altura. A produção da mina é de 1 

(hum) milhão t/ano de minério e a razão estéril/minério média do 

depósito é de 2,5/1,0. 
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Para o bene ficiame nto do minério, adotou-s e a rota de proce~ 

so hidrometalúrgico CIP, com etapas anteriores de britagem prim~ 

ria e moagem s e mi-autógena e de bolas, trabalhando em circuito 

aberto. 

Os rejeito finais sao bombeados aos diques de contenção, on 

de ocorre simultaneame nte a sedimentação dos sólidos e o retorno 

da fase liquida liberada às instalações de beneficiamento, para 

reutilização como água de processo. O sistema de descarga é ze 

ro e procurou minimizar ao máximo o impacto ambiental. 

RESULTADOS PRÂTICOS E OTIMIZAÇÃO 

São apresentados a seguir a l guns dados práticos obtidos com 

o processo. 

Condições de operação: 

- concentração de NaCN (%) 5,0 

- concentração de NaOH (%) 1,0 

corrente (A) 

- voltagem (V) 

- numero de trocas de 
cátodo rico 

- número de limpezas/cát~ 
do 

Características do "bullion": 

- teor médio de ouro (%) 

- teor médio de prata (%) 

500 

5,0 

20/mês 

20/mês 

93,8 

6,0 

Característica do meterial proveniente da limpeza do cátodo: 

- 98% de rendimento em massa na fusão para obtenção da barra de 

"bullion" (Ex.: 13 kg de material gerando 12,8kg de "bullion") 

Consumo de fundentes: 

- 0,46g de borax/g de "bullion" 

- 0,4lg de salitre/g de "bullion" 

- 0,05g de silica/g de "bullion". 
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Outros dados: 

- Teor de ouro e prata no decorrer do processo de de posição re 

ve rsa: apresentados nos gráficos 1 e 2. 

Ex tração do ouro contido na palha durante uma operação de dep~ 

sição reversa: 95%. 

- Densidade máxima do filme de ouro: 0,37g de ouro por cm 2 de 

placa de cátodo na deposição reversa. 

Partindo-se das condições de projeto e a me dida que as difi 

culdade s eram observadas, algumas, modificações foram sendo r e a 

liz adas. As principais são relatadas à seguir: 

Item A: Dificuldade de limpe z a do fundo da célula de deposição 

reversa. 

Devido ao acúmulo de grande quantidade de ouro no fundo da 

célula, a frequência de limpeza exigida era elevada. O ponto de 

drenagem da soluç ão ficava obstruído, dificultando em demasia a 

operação de limpeza. Oitenta por c e nto da produção correspondia 

a este material d e fundo de célula. Di a nte da dificuldade prom~ 

veu-se uma modificação no fundo da célula, que passou a ter in 

clinação e ponto adicional de drenagem. 

Item B: Grande quantidade de ouro no fundo da célula de deposi 

ção reversa. 

O depósito de ouro produzido não permanecia aderido aos cat~ 

dos. Juntamente com a modificação do item 1, outras medidas fo 

ram tomadas: 

- reduziu-se a vazão de forma a obter um fluxo visivelmente sem 

turbulência. 

- criou-se uma rotina mais frequente de limpeza dos catodos. 

Observou-se que grande parte do ouro no fundo da célula co~ 

sistia de depósito desprendido dos catodos. Com as duas medidas 

acima, reduziu-se o problema. 

Devido ao acúmulo de ouro no fundo da célula e ao fato de ca 
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GRAFICO 1: 

Teor de ouro em solução ( mg I I ) versus tempo de 

deposição (h) no processo de "Reploting" 
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GRÁFICO 2: 

Teor de prato em solução ( mQ I I) versus tempo 

de deposição (h) no processo de "ReplotinQ" 
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todos e anodos praticamente tocarem o fundo da c~lula, curto-ci~ 

cuitos eram gerados, reduzindo a eficiência da operação. Em ou 

tras palavras, a corrente apresentada no painel do ratificador 

não era efetivamente utilizada para deposição. 

Item C: Tempo de deposição demasiadamente longo. 

Os valores da concentração de ouro na solução nao chegavam a 

se elevar, mesmo quando a palha estava visivelmente carregada. 

Não havia tamb~m velocidade satisfatória na redução do teor de 

ouro da solução. 

As modificações introduzidas nos itens l e 2 permitiram 

maior corrente efetiva pelo banho e menor trubulência. Com isso 

os teores na solução subiram substancialmente. Aumentou-se en 

tão a frequência de troca de anodos ricos. O momento de troca 

passou a ser definido pelo valor de 500 mg/1 de ouro na solução. 

As modificações acima relatadas confirmam que as condições 

básicas do processo estavam corretas( 2). Exceto a modificação 

do fundo da célula, as demais foram de natureza prático-operaci~ 

nais. Atualmente 95% do ouro produzido ~ proveniente das limp~ 

zas quase que diárias das placas dos catados. A média é de 

15 kg de material por limpeza. 

VANTAGENS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA 

As vantagens da operação de eletrodeposição reversa são lar 

gamente conhecidas. No caso específico do projeto Igarapé Ba 

hia, em função das particularidades, podemos destacar: 

- Evita-se a digestão ácida. 

- Reduz-se a quantidade de material a ser fundido. 

- Reduz-se o consumo de fundentes (tabela I). 

- Evita-se perdas de ouro na escória. 

Os itens acima podem ser resumidos em economia de material, 

mão-de-obra e equipamentos. O forno de fusão necessário tor 

na-se compacto, a área da fundição e a mão-de-obra envolvida sao 



reduzidas. 

T A B E L A I 

DADOS COMPARATIVOS 

QUANTIDADE DE "BULLION" 

Teor de Ouro ( %) 

Teor de Prata (%) 

CONSUMO DE FUNDENTES 

(g/g de "bullion") 

Borax 

Salitre 

sílica 

DEPOSIÇÃO 
REVERSA 

93,8 

6,0 

0,46 

0,41 

0,05 

FUSÃO DE 
PALHA 

89,88 

4,29 

1,73 

1,48 

0,26 

3 35 

A tabela I apresenta os dados comparativos entre a operação 

de deposição reversa versus operação utilizando-se eletrodeposi 

ção com fusão de lã de aço, sem lavagem da mesma. Estes números 

foram obtidos durante operação em escala piloto. Durante um ano 

e meio a planta piloto de Igarapé Bahia produziu 200 kg de 

"bullion", utilizando o método tradicional de fusão da lã de aço 

carregada sem prévia digestão ácida. 

~ I 
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CONCLUSÃO 

A qualidade do "bullion" produzido ~ evidente com a adoç~o 

da deposiç~o reversa. Nenhuma desvantagem significativa pôde 

ser observada nestes primeiros sete meses de operaç~o da Mina do 

Igarap~ Bahia. A operaç~o ~ extremamente limpa, simples e re 

quer pouca m~o-de-obra. No caso desta unidade de produç~o, onde 

a localizaç~o ~ desfavorável em termos de dist~ncia, 

dos custos de reagentes ~ significativa. 
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