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RESUMO

valores de pH detectados e pelos altos teores de
metálicos carreados, c tende a ser de longa duração e de
difícil controle pelos órgãos reguladores.

Compostos de cianeto são largamente utilizados em
plantas de beneficiamento de minérios auríferos, com o
objetivo de facilitar a extração e a posterior
concentração do ouro. Devido às altas concentrações de
cianeto geralmente utilizadas os et1uentes gerados ao
final do processo de tratamento contêm altos teores de
cianeto livre e de complexos metálicos de cianeto em
solução, caracterizando-se assim pelo elevado potencial
de toxicidade.

Compostos de cianeto•são amplamente utilizados na
indústria da mineração, com o objetivo de extrair metais
preciosos, principalmente ouro e prata, a partir de
minérios auríferos oxidados e, em alguns casos, de
concentrados de minérios sulfetados .
Ao tina! do processo de tratamento do ininério
aurífero são geradas soluções enriquecidas em cianeto
livre, compostos de cianeto facilmente dissoci áveis c
complexos metálicos de cianeto. A partir deste fato, é
possível encarar-se tais rejeitas sob dois aspectos, o
eco nômico c o ambiental, embora, na prática, ambos os
fatores estejam intimamente vinculados.

Este trabalho tem por objctivo submeter uma série
de soluções constituídas por complexos metálicos de
cianeto a testes de destilação que simul am um
procedimento utilizado para reciclagem de cianetos
conhecido como AVR [acidificação, volatilização,
reneutraliza~;ão], que é aplicado cm algumas plantas
hidrometalúrgicas. O processo, desenvolvido em escala
de laboratóri o por meio de um aparato destilador e
utili zand o soluções sintéticas, consiste cm diminuir
fortemente o pH da solução pela adição de ácido
sulfúrico, visando assim converter o cianeto presente
nas formas livre ou como compl exo metálico em gás
cianídrico, que é então volatilizado e recolhido numa
solução alcalina.

Do ponto de vista eeonômico e do desempenho da
planta de tratamento, a possibilidade de reciclar
reagentes que são usados para a obtenção do produto
final pode, cm certos casos, ser fator importante até
mesmo para a viabilidade do empreendimento. No caso
específico das plantas hidrometalúrgicas os gastos com
cianeto respondem por parcela significativa dos custos
do processo. A economicidade da recuperação de
cianctos depende da concentração de cianeto no el1uente
descartado pela planta de beneficiamento e dos custos
locais dos reagentes utilizados no processo. Estimativas
apontam um custo de cerca de US$ 0,70 a US$ 1,50 o
quilograma de cianeto recuperado . Assim, um
procedimento de recuperação de cianeto torna-se
competitivo, já que nova aquisição custa, em média,
entre US$ 1,00 e US$ 1,65 o quilograma de cianeto
entregue.

A destilação de soluções constituídas por complexos de
cianeto de ferro, zinco e prata, em diferentes
concentrações , apresentou altos teores de cianeto
disponíveis para reciclagem, enquanto que teores
relativame nte baixos foram obtidos a partir de soluções
contendo cianeto de cobre. A grande dificuldade para
liberar cianeto total a partir de complexos de ouro e
mercuno con tirmam as referências bibli ográficas
consultadas pelos autores ..

Quanto ao aspecto ambiental são evidentes os
benefícios alcançados ao se reduzir as concentrações de
compostos c complexos de ci aneto nos efluentes de
mineração, que originalmente seriam encaminhados a
bacias de decantação para serem submetidos a processos
lentos e, em alguns casos, pouco seguros de degradação
natural. Por outro lado, as legislações ambientais no
Brasil e nos demais países restringem cada vez mais o
uso de substâncias perigosas que possam causar danos à
saúde humana e ao ambiente natural.

INTRODUÇÃO

O impacto potenci al da mineração sobre a qualidade
dos recursos hídricos pode ser aferido pelos baixos
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Assim, manter bacias de decantação preenchidas
com grandes volumes de efluentes cianetados é um risco
ambiental. Recentemente, um acidente ecológico atingiu
o Danúbio, o segundo maior rio da Europa, em
conseqüência de um vazamento de cianeto. O desastre
teve início numa mina de ouro situada na Romênia,
junto a um dos grandes afluentes do Danúbio, o rio
Tisza. Uma das bacias de rejeitas extravasou, fazendo
com que 100 mil litros de efluentes cuja concentração
de cianeto ultrapassou em 800 vezes o nível tolerado,
atingissem a cadeia alimentar do rio. Desta forma,
métodos seguros e práticos para regeneração e posterior
reutilização do cianeto presente nas soluções de rejeito
das plantas de tratamento de minerais preciosos pode se
tornar
viável
apesar
da
complexidade
dos
condicionantes do processo.
Este trabalho tem como objetivo testar a
potencialidade de recuperação de cianetos presentes em
etluentes de plantas hidrometalúrgicas, utilizando, para
isto, soluções sintéticas de complexos metálicos de
cianeto, por meio de dispositivo destilador que simula
os procedimentos do processo A VR.

titulação após destilação, de acordo com métodos
analíticos padronizados. [Standard Methods, 1995] e
[ABNT, 1992]

Descrição do processo AVR O processo AVR desenvolve-se em três etapas: ( 1)
aciditicação da solução; (2) volatilização do ácido
cianídrico gerado, e (3) reneutralização da solução
remanescente com elevação do pH para a faixa neutra.
Na etapa de aciditicação da solução o rebaixamento
do pH disponibiliza no meio os cianetos originalmente
presentes na forma de complexos. Durante a
volatilização os cianetos livres e aqueles liberados pela
aciditlcação são removidos da solução original e na
reneutralização, cianeto na forma de gás cianídrico é
recolhido em solução alcalina.
Neste trabalho adotou-se um procedimento em
pequena escala, que é o método de destilação para
recuperação de cianeto total para simular as condições
do processo AVR, o qual faz uso de volatilização
forçada de soluções cianetadas cm câmaras de ar para
permitir a reutilização de cianetos nas plantas
hidrometalúrgicas.

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS

A utilização de cianetos na hidrometalurgia do ouro
deve-se
principalmente
a
grande
estabilidade
apresentada pelos complexos aurocianetos, mesmo em
soluções contendo concentrações muito baixas de
cianeto livre. Esta característica pernúte o uso de
soluções diluídas de cianeto sem diminuir a eficiência
do processo de tratamento.

Os complexos metálicos de cianeto apresentam
diferentes estabilidades, dependendo das condições
quínúcas do meio em que estão inseridos. De acordo
com a tigura l, os complexos que apresentam maior
estabilidade em meio ácido são os de cobalto, ouro e
ferro, que mesmo em situações extremas de pH
permanecem estáveis e não precipitam. Por outro lado,
os complexos mais suscetíveis ~ts variações de pH são
os de zinco, níquel e cobre, nesta ordem.

Testes de destilaçãoPara os testes de destilação alíquotas de 250 mL de
solução foram colocadas em frasco de Claissen. Neste
recipiente juntou-se 5 mL de solução 1:1 de ácido
sulfúrico, visando dissociar os complexos metálicos de
cianeto e assim permitir a formação de cianeto na forma
de HCN e liberação de elementos metálicos em solução.
As amostras assim condicionadas foram destiladas
durante períodos de tempo variáveis entre 30 minutos e
uma hora. O gás cianídrico volatilizado da amostra
ticou retido em um tubo de absorção contendo uma
solução de 50 mL de NaOH 1M e 50 mL de água
destilada, a partir da qual foram retiradas alíquotas de
10 mL para a determinação de cianeto total por
titulação.

Efeito da Acidez na Estabilidade dos Complexos de
Cianeto em Solução Aquosa
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Figura l - Estabilidade dos complexos metálicos de
cianeto em meios ácidos. [Marsden & Housc, 19Y2]

O cianeto livre foi deternúnado diretamente por
titulação, enquanto o cianeto total foi medido por
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Em seguida serão discutidos os testes de destilação
realizados em soluções preparadas a partir de
complexos metálicos de cianeto padronizados.

>00·······~~----~···············································

"

\

\

"'"

'·

\,.......

....... ___ _

\

----..

loo~-----\+-------~-~-----··-__·-~-~-~~------~,~~~

Complexo Cianeto de Prata [KAg(CNh] -

J
8_

Dos complexos metálicos de cianeto testados neste
trabalho o que apresentou melhores recuperações de
cianeto total após os testes de destilação foi o
KAg(CNh Em cada destilação foi usado um
acidificador (H 2 S04) com diferentes concentrações
[lN], [6N] e [12N], com o objetivo de comprovar se a
força do aciditicador constituiria um fator relevante para
a recuperação de cianeto da amostra. As maiores
recuperações foram obtidas nas amostras de menor
concentração de cianeto inicial e quando submetidas ao
aciditicador mais concentrado.
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Figura 2 - Recuperações de cianeto total a partir de
soluções sintéticas de [KAg (CN) 2].
Com a utilização do acidificador H2S04 12N até
concentrações de 150 mg/L as recuperações de cianeto
podem ser consideradas máximas, dentro da margem de
erro do método titulométrico de determinação. Para
maiores concentrações as recuperações tendem a
diminuir, porém permanecem acima de 85%. O
aciditicador H2S04 6N apresenta desempenho bastante
semelhante ao anterior e as recuperações de cianeto
diminuem com o ácido sulfúrico menos concentrado.

Para concentrações menores que 40 mg/L de CN. o
método titulométrico de determinação tornou-se
impreciso. O complexo cianítico de prata nesta
concentração inicial apresenta máxima recuperação de
cianeto total independentemente da concentração do
acidificador utilizado. Os valores de pH medidos na
solução acidificada ao tina! dos testes situaram-se no
intervalo 1-2, portanto abaixo da faixa de pH onde
ocorre a dissolução do complexo e conseqüente
liberação de gás cianídrico para ser absorvido no meio
alcalino.

Com base nos dados apresentados acima pode-se
concluir que, devido a baixa estabilidade química do
complexo cianeto de prata em meios ácidos, a
recuperação de cianeto é facilitada e relativamente
elevada, não sendo necessário utilizar um acidificador
muito forte.

Em presença de complexo cianítico de prata na
solução em baixas concentrações, as recuperações de
cianeto são elevadas mesmo quando o aciditicador
apresentar menor concentração. Se for objetivo otirnizar
ainda mais a recuperação de cianeto contido neste
complexo, os resultados indicam que o maior
rendimento a se obter talvez não compense o maior
volume de ácido a utilizar. Para valores crescentes de
concentração deste complexo as recuperações de cianeto
tendem a diminuir com o acidificador menos
concentrado.

Complexo cianeto de zinco [Zn(CN)z] Em relação ao complexo cianeto de zinco, a
concentração do ácido sulfúrico e a concentração de
cianeto no complexo não exercem influência relevante
para o aumento da recuperação de cianeto total. De
acordo com os dados da tabela 3, os valores de
recuperação de cianeto são elevados e relativamente
homogêneos, independentemente da concentração do
aciditicador adotada. Os teores crescem quando se
utiliza o ácido mais forte nas soluções de menor
concentração, porém neste caso o consumo de ácido
tende a ser maior que o cianeto potencial a recuperar.

Desta forma, a concentração ideal do acidificador a
utilizar dependerá da concentração inicial de cianeto da
amostra e do teor desejável de cianeto total que se
deseja recuperar. A situação pode ser vista com maior
clareza na figura 2:

De forma semelhante ao comportamento apresentado
pelo complexo cianeto de prata, as recuperações tendem
a diminuir quando é aumentada a concentração inicial
de cianeto, porém esta tendência é pouco significativa.
Este fato, juntamente com a baixa estabilidade
apresentada por este complexo em meios fortemente
ácidos torna o complexo cianeto de zinco aparentemente
compatível com processos que visem a reutilização de
cianetos.
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ataque ácido.
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Figura 3 - Recuperações de cianeto total a partir de
soluções sintéticas de [Zn(CN) 2).
De acordo com a figura 3, as recuperações de cianeto
obtidas situam-se na faixa de 80%-90%. Este índice de
aproveitamento mesmo com aciditicador menos
concentrado indicou que o Zn(CN) 2 é facilmente
dissociável e não apresentou maiores dificuldades para
liberação de cianeto em meio ácido para fins de
reutilização.

(CNl- ... cm,llJ

Figura 4 -Recuperações de cianeto total a partir de
soluções sintéticas de CuCN.
Foi constatado neste estudo que após os testes de
destilação restou um precipitado em meio ácido (pH 12) onde provavelmente se encontre a porção de cianeto
não liberada e portanto não determinada como cianeto
total.

Cianeto de cobre [CuCN]Distinto comportamento apresentou o cianeto de
cobre [CuCN], onde as recuperações de cianeto total
diminuíram fortemente com o aumento da concentração
inicial de cianeto e mesmo com o aumento da
concentração do acidificador os resultados obtidos não
se tornaram satisfatórios.

Complexo cianeto de ferro [K 4 Fe(CN)6-3H 2 0]As recuperações de cianeto total a partir de soluções
de menor concentração de complexo ferrocianeto são
muito significativas. Porém para soluções cujas
concentrações estejam acima de I 00 mg!L de c.;ianeto
inicial as recuperações tendem a manterem-se numa
faixa constante entre 50% e 70%, para as concentrações
de ácido sulfúrico utilizadas nas destilações.

Foram encontradas dificuldades durante a preparação
da solução padrão, a partir da qual foram retiradas as
alíquotas' para os testes de destilação, devido a baixa
solubilidade do cianeto de cobre.

Esta situação é melhor visualizada na figura 5, em
que os índices percentuais de recuperação de cianeto
total na destilação de ferrocianeto de potássio são
constantes com o aumento da concentração da amostra.

Procurou-se
contornar
esta
dificuldade
homogeneizando a solução com o uso de um agitador
magnético, imediatamente antes de se recolher a
amostra, tentando-se desta forma evitar erros na
concentração inicial a ser encaminhada ao procedimento
de destilação, devido a rápida precipitação do composto.
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Para concentrações inferiores a 50 mg!L de cianeto
inicial no CuCN são obtidos valores de recuperação de
cianeto total acima de 80% comuso do aciditicador mais
concentrado, acima de 70% com o H2 S04 6N e acima
de 50% com o H 2S04 lN.
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Já para concentrações superiores a 50 mg!L, para se
obter recuperações razoáveis de cianeto total torna-se
necessário utilizar o aciditicador mais forte e acima de
150 mg/L as recuperações de cianeto total caem de
forma drástica.

fCNl - ... (ontl\.)

Figura 5 - Recuperações de cianeto total a partir de
soluções sintéticas de ~Fe(CNk3H 2 0.
De acordo com a tigura 5, para concentrações de
cianeto no complexo acima de ISO mg/L, as
recuperações são relativamente constantes seja qual for
a concentração do H2S04.

A queda de rendimento observada pode ser atribuída
ao material precipitado que fica presente como
partículas sólidas em suspensão, menos suscetível ao
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Complexo cianeto de ouro [KAu(CNh] As soluções sintéticas constituídas a partir de
aurocianeto de potássio em diferentes concentrações
iniciais apresentaram valores de recuperação de cianeto
total muito baixos, mesmo nas menores concentrações
iniciais de cianeto.
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Nas cinco destilações realizadas as recuperações de
cianeto total se mostraram reduzidas mesmo nas
menores concentrações escolhidas, como pode ser visto
na tigura 6:
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Figura 7 - Recuperação de cianeto a partir de soluções
sintéticas de Hg(CNh
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O cianeto livre forma complexos com muitas
espécies metálicas, especialmente os met,;lis de
transição, os quais variam amplamente tanto em
estabilidade como em solubilidade: [Smith & Mudder,
1991]

Figura 6 - Recuperação de cianeto a partir de soluções
sintéticas de KAu(CNh

M'+ + yCN. f-~ M(CN)/'·Y)

No caso do complexo cianeto de ouro a concentração
de aciditicador ainda exerce certa influência para a
recuperação de cianeto total , embora pelo teor de
cianeto recuperado um gasto maior em ácido sulfúrico
não seja recomendável sob o ponto de vista dos custos
do processo.

Complexos metálicos de cianeto são produtos da
reação dos complexos metálicos simples com um
excesso de íons de cianeto. Condições ácidas do meio
podem causar a dissociação dos complexos, devido à
formação e posterior liberação de HCN por
volatilização, e o conseqüente aumento da mobilidade
dos cátions de metais pesados .
Os diferentes comportamentos dos complexos
metálicos de cianeto, quando submetidos a testes de
destilação em meios fortemente ácidos e com diferentes
tmctats
de
cianeto,
calculadas
concentrações
estequiometricamente, podem ser explicados pelas
distintas estabilidades
apresentadas
por
estes
complexos.

Complexo cianeto de mercúrio [Hg(CNh] •
O complexo cianeto de mercúrio, por sua vez,
mostrou-se o mais resistente a liberar cianeto em
solução ácida, mesmo com o uso de aciditicador muito
concentrado.
A alta estabilidade do complexo cianeto de mercúrio
em meios extremamente ácidos pode ser atestada por
meio das destilações realizadas a partir de soluções de
concentrações iniciais de cianeto crescentes (tigura 7):

Desta forma, as recuperações diferenciadas de
cianeto total, obtidas por meio de destilação realizada a
partir de soluções estequiométricas de complexos
metálicos de cianeto padronizados, podem ser
explicadas pela maior ou menor facilidade de
instabilizar o complexo metálico de cianeto em meios
fortemente ácidos e sob diferentes graus de
concentração da solução destilada.
Foi constatado neste estudo dificuldade para
liberaç ão de cianeto a partir de CuCN em soluções
ácidas. Devido ao fato da forma de cianeto de cobre
predominante em pH muito baixo ser o CuCN, o qual
possui muito baixa solubilidade e forma precipitado

359

Gerson Luis Miltzarek, Eduardo Dominguez Trindade, Carlos Hoffmann Sampaio

mesmo em condições extremas de pH (1-2), parcela
significativa não se encontra favorável ao ataque ácido e
em concentrações maiores o rendimento do processo
torna-se baixo.
Já em relação ao ferrocianeto de potássio, a
recuperação de cianeto é alta em baixas concentrações e
torna-se constante com o aumento da concentração de
complexo submetido à destilação.
Tanto os complexos Fe(II) como os Fe(III) são muito
estáveis, mesmo em condições extremamente ácidas
(figura 1), assim, colocar em destilação concentrações
crescentes de ferrocianeto implica em recuperações de
cianeto constantes e, em conseqüência, rendimentos
cada vez menores .
Os complexos de ouro e mercúrio, da mesma forma
que o complexo ferrocianeto , são altamente estáveis, e
apresentaram muito baixas recuperações de cianeto nas
destilações em pH muito baixos (tigura 1).

CONCLUSÕES

A simulação do processo A VR em escala de
laboratório permitiu concluir que é possível
di sponibilizar, por meio da destilação de soluções
constituídas por complexos metálicos de cianeto,
volumes signi fie ati vos de cianeto total passíveis de
reciclagem.
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