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RESUMO
Neste trabalho. investigou-se. usando técnicas clctrolíticas. a oxidação (abertura) de um concentrado sulfctado rcfratário
contendo oluo. O método proposto para a abertura do concentrado é baseado no rompimento de suas cstmturas cristalinas.
pela ação de agentes químicos oxidantes. Foram realizados ensaios com três granulomctrias diferentes e os resultados
foram mais favonívcis nos ensaios com granulomctrias mais fmas c na faixa de densidades de corrente mais elevadas.
Foram obtidos resultados bastante positivos no processo de abertura. c subscqüentc recuperação do ouro contido. Uma
das observações mais importantes do uso desse processo é que algumas etapas de custo elevado no processo tradicional
são eliminadas. visto que o ouro dissolvido deposita no catodo simultaneamente à abertura dos sulfctos.
PALAVRAS-CHAVE: clctrooxidação: sulfctos: ouro.

L INTRODUÇÃO
Os minérios contendo ouro. que não respondem satisfatoriamente à lixiviação dircta com cianeto ou qualquer outro agente
lixiviantc. são conhecidos como rcfratários. Os principais minérios auríferos ditos refratários são geralmente sulfetos
(pirita. calcopirita. arscnopirita. pirrotita. etc.) c a ocorrência de ouro e outros metais preciosos, elementos de liga, é,
em geraL disseminada nas matrizes dessas cstmturas cristalinas (Lehmanm et ai.. 2000). Nesses casos uma etapa de
pré-concentração é necessária para expor as partículas dos metais preciosos aos agentes de lixiviação. Uma classificação
simplificada desses minérios. carregados com ouro foi proposta por LaBrooy et a!. (1994 ). Segundo ele. a porcentagem
de recuperação de ouro cm uma cianctação convencional (cstcquiométrica) for superior a 90%, o minério é considerado
não-rcfratário c se a recuperação for inferior a 5tJ<Yo. ele é dito altamente rcfratário. Diversos processos (C limo ct ai., 2000:
Bandyopadhyay ct al.. 2000: Thomas. 1954) tem sido empregados para o tratamento pré-oxidativo de minérios auriferos
rcfratários como etapas prévias à cianctação. Esses processos têm cm comum o fato de proporcionarem rompimento das
cstmturas cristalinas rcfratárias por oxidação. mediante a adição dircta ou pela geração indireta de reagentes químicos
oxidantes: por ação de bactérias específicas. próprias dos minérios cm questão. pela ustulação dos sulfetos com geração de
S0 2 c ainda pela oxidação sob pressão. cm autoclavc. A técnica de clctrooxidação tem sido proposta (Katagiri et al.. 1995:
Abrantes c Costa. 19%: Arslan c Duby. 1997). principalmente. para a abertura das cstmturas rcfratárias de concentrados
aurifcros c. ainda. para a remoção eficaz de mercúrio de carvão ativado c outros resíduos de atividadcs industriais (Sobral
ct aL 1996. 1999. 2000)

2. OBJETIVOS
O objctivo desse trabalho foi estudar o comportamento da clctrooxidação quando aplicada a um concentrado sulfctado
aurifcro. típico de uma operação industriaL por ação de agentes oxidantes fortes gerados por oxidação eletrolítica dos íons
cloreto presentes no meio rcacionaL bem como a dctcnninação de alguns dos parâmetros ótimos de processo. O estudo
visa. também. a diminuição dos níveis de consumo de energia. comparativamente com aqueles já alcançados cm trabalhos
anteriores (Sobral c Barbosa. 2000).

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
O processo de clctrooxidação inicia-se. na superfície ;módica (rcação I). com a oxidação dos íons cloreto a cloro
gasoso.
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Na superfície catódica ocorre a redução da água (rcação 2), com a produção de hidrogénio c íons hidro:xila.

121
0 ácido hipocloroso é gerado simultaneamente no seio da solução através da rcação (\) do cloro. gerado
a fase aquosa.

110

illlOdO, COlll

Ili
Dependendo diretmnentc do pH do meio, temos a dissociação do úcido hipocloroso com a fonnação de íons hipoclorito
c h.idrogênio (reação 4).
HClO<=>ClO·+H'

f4J

Os íons hidrogénio reagem com os íons hidro:xila (reação 5), gerados no catodo, pi!ra fonnar !1gua.
H'+OH·<=>H,O

!51

Durante o processo ocorre ainda geração química (reação 6 ) de íons clorato.
2HC10+CIO"->CI0·,+2H '+2Cl"

!61

Uma vez produzidas as espécies HClO (ou ClQ· ) inicia-se a oxidação (rcaç;1o 7) dos sulfctos. tal como a pirita.

171
Durante as reaçõcs dos agentes oxidantes com os sulfctos, as partículas de ouro encapsuladas nas suas cstmturas são
gradualmente liberadas c dissolvidas (reação 8) pelos íons clorato presentes no seio da solução.

!81
Em seguida, sob condições adequadas de potencial catódico, o ouro dissolvido (AuCt 1·) é reduzido (rcação <J) para sua
fom1a metúlica sobre a superfície do catado.

I<J I
Em soluções suficientemente oxidantes. cm pH abaixo de 1, os íons de Fc 2 ' são oxidados (rcação IO) a íons férri cos.

ll () l
Os íons férricos são por si só agentes oxidantes c podem tomar parte da rcação de oxidação das espécies mineralógicas
rcfratúrias. No entanto, a pirita é considerada inerte a ação dos íons férricos cm particular. mas sua atuação como agente
oxidante é catalisada na presença de outras espécies, tais como íons cúpricos.
Durante a cletrólise, a proporção de fonnação de ácido hipocloroso c de íons hipoclorito vai depender do pH do meio
sendo que o poder de oxidação muncnta com a diminuição do pH. vi sto que a geração do úcido hipocloroso é favorecida.
O controle do poder oxidativo do meio se f<1z necessário para evitar a formação do enxofre elementar durante o processo
de oxidação dos íons sulfeto a sulfato, confonne se vê no diagrama (Eh :-. : pH) mostrado na Figura I. Observa-se nesse
diagrama que em pH ácido até próximo de pH 6, na faixa de potencial do meio rcacional entre O c 0,5 V isso é-p-ossível de
acontecer. Assim, pretende-se evitar que o enxofre gerado encapsule as partículas dos sulfctos não reagidas. impedindo a
abertura total desses sulfetos.
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Figura I - Diagrama Eh .\ pH do sistema S-H p a 17 ''C (Sobral c Barbosa. 2000)

4. MATERIAIS E MÉTODOS
O material tratado nesse trabalho foi um conccntmdo stdretado rcrratúrio co ntendo ouro cm baixo teor. proveniente de
uma unidade industrial. As composições miner:llógi ca c elementar est<lo mostrada s na Tabela I. A anMi sc inicial do s
elementos de interesse. rcali1.ada no co nce ntrado ori gi nal. se rviu de referência para as anitliscs posteriores dos resíduos
finais c soluções ge radas nos teste s ele clctrooxidaç:1o. Em cada teste utilizou-se uma soluç<lo lixi viantc de NaCL 2M c
20g elo co ncentrado. Para lava ge m do co nce ntrado ao final dos tes te s utili1.ou-sc uma soluç<lo de HCI 5'% para evitar
a prccipitaç<lo de ferro na forma ele hidróxido . Fo ram utili1.adas três faixa s granulométricas diferentes: o concentrado
tal como sa iu ela ll otaç:1o c ainda em outras duas faixa s bem definidas (abaixo de 625 malhas c entre 65 c 100 malhas).
Os testes foram rcali1.ados com densidades ele corrente (tanto anóclica quanto ;módica catódica) entre 0_<) c ].(í A.clnr'
(intensidades de co rrente de 2 a X A) Os tempos de rcaç<lo es tudados variaram entre 2 c 10 h. O consumo de energia
foi medido cm todos os experimentos objcti,·ando dar subsídi os a ensai os futuros cm escala piloto. O potencial catódico
(pam vcriftcaç<lo do potcnci<tl ncccssúri o para dcposiç:1o do ouro) foi medido utilizando-se o cl ctrodo de referência ele
calo mela no adaptado cm unt ca pibr ele Lugg in.
Tahcla 1- Composiç:1o minem lógi ca c elementar do concentrado
(ppm)
'Y.,
Mineral
Cu

~li

Au

Pb

1~ 5

Zn

1 ] ~2

Fc
As

Ni
Co
Cr

IX~

s

6X Ti
22 ~ AI

I<).4 Ag
~(JAXIO'

Sb
O.<JX lO' Ccl
l l.ó X lO' Sr
O. IO X 10 1 Mo
1.15X IO ' v

7.2
Pirita
]<) Arscnopirita
5,5 Calcopirita
1~5
Quartzo
I <).4
Ox. Fc
~ )<)
Out ros

(Í) ()

0.5
1.0
IHl
<)_()
I 1.5

4.1 Sistema reacional
Para se estudar o processo de cletrolixiviaç:lo elo concentrado de sulfctos, foi utilizado um sistema co nstituído ele um
recipiente ele vidro Pyrcx de I litro de ca pacidade com uma tampa de acrílico apropriada para permitir a fi xaç;1o dos
clct rodos (:modo c catodo ele gr:tfita). sendo va zada. adequadamente. para colocaç<lo do agitador c ainda permitir a
rcali1.aç:1o de amostragem. de medidas ele potencial c de pH. Uma outra tampa , também utilizada nesse recipiente de
vidro. apresentou uma abertura para colocaç:1o ele um compartimento ca tód ico iso lado do meio agitado (po lpa) através
de filtros de tecido sintético (manta ele polipropilcno) que pcnnitimn. apenas. a passage m ela soluç<lo para o interior do
compai1iiiiCnto. Esse dispositivo. tcllclo no seu int erior um ca tado ele 1:1 ele aço. destinava -se <l clcposiç:lo do ouro. processo
este que ocorria paralelamente :"t abertura elos sulfctos.

4.2. Análises químicas
As informações preliminares sobre a cftcúcia elo processo foram obtidas medindo a diferença ele ma ssa entre a do
co ncentrado inicial c a do res íduo. após lixi\ iaç:1o . Durante a clctrooxiclaç:lo. alíquotas ela polpa foram extraídas. a cada
hora. para acompanhar as v:maçõcs da co ncentração de sulfato. c de ferro cm soluç:lo. As análi ses químicas por elemento
foram feitas através dc.{ire assov para (A u). espectrometria de abso rção atômica para (Cu), volumetria (Fc). analisador
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Lcco para (S) c gravimctria para (SO/)

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Efeito da densidade de corrente e da grannlometria no percentual de abertura dos sulfetos
A Figura 2 mostra o efeito da granulomctria do concentrado no percentual de abertura dos sulfctos para determinadas
densidades de corrente utili;adas.
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Figura 2 - Variação do percentual de massa o:xidada do concentrado. com a ,·;maç;lo da gr;mulomet ria. cm diferentes
densidades de corrente. Dur:1ç<1o elos ensaios: :lh. Concentr:1ç:1o ele NaCI: 2M
Os resultados mai s favori1veis de aber1ura elos sul fetos for;1m :1qucles que combinaram o uso ele granulometrias mais finas
do concentrado com densidades ele correntes m;lis ele,· adas numa mes ma base de tempo. Podemos 'erillcar que o mais
signiftcatiYo percentual de o:x iclaçüo foi ela ordem ele :l:i'~l. •. quando se usou ensaiar o concentardo numa ganulometria
I00'% abai:xo ele ó2S malhas.
5.2. Aheriura dos sulfetos x Tempo de experimento

A influência elo tempo na abertura elos sul fetos apresenta-se na Figura ] para urna polp:t que contém 20g de co ncent rado
por litro de salmoura.
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Fi!,'llra 3 - Percentual de o:xidação de sulfetos elo concentrado em funç:lo do tempo de reaç;lo. Duraç:lo dos testes: !Oh:
densidade de corrente :>.6 A.dnr:. Concentraç:lo de N:1Cl: 2M .
O grúllco dessa ftgura mostra que hú um progresso na o:xidaç;1o dos sulfetos com o tempo de reaç<lo de
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clctrólisc. A p:u1ir desse tempo a clctrooxidaçilo diminuiu drasticamente c, como resultado, os sulfctos dci.\aram de ser
o.\idados com a mesma intensidade inicial. A gcraçilo do íon sulfato alcançou um múximo pró.\ imo a 77% com rclaçilo ao
conteúdo inicial de sulfctos. Isto ocorreu devido a motivos diversos. relacionados com as próprias espécies solubilizadas
( SO/ c Fc " ) c. ainda. com as espécies n;1o solibili;adas. como é o caso da fonnaçào de enxofre elementar. produto da
oxidaç;1o incompleta dos sulfctos.

5.3. Variação das concentrações dos íons Fe3 + e SO_t com o tempo de ensaio
O efeito discutido pode ser mais bem elucidado cm se considerando o comportamento dos principais íons cm soluçilo.
A conccntraç<lo dos íons sulfato c férrico aumentaram com o tempo de reaçilo à medida que os sulfctos eram oxidados.
Cabe observar. no entanto. que o aumento da conccntraçilo dos íons sulfato cm soluçilo nilo mais ocorre a partir da sétima
hora de lixiviaçilo. nas condições mostradas na Figura 4. Essa f1gura mostra a variaçilo das concentrações de íons sulfato
c férrico durante 10 horas de teste contínuo c ainda a variaçào de conccntraçào desses íons após uma intcrn•pçilo (na
6" hora de teste) para a troca da soluçilo aluai saturada por outra fresca . ou seja. sem a presença dos referidos íons. No
teste contínuo a conccntraç;1o de sulfato na soluç;1o púra de crescer (estaciona cm torno de 7.5 g.L 1) juntamente com a
conccntraçilo de ferro (cm torno de 2 g.L-1). significando que houve cstagnaçilo no processo de lixiviação dos sulfctos.
Essa cstagnaçilo pode ser atribuída ;) fonnaçilo de enxofre elementar na superfície da partícula. decorrente de uma
saturaçiio na conccntraçilo de sulfato. o que levou a rcaçilo de oxidaçiio do sulfcto a sulfato (rcaçiio 7) a nilo se completar.
ou seja. chegou apenas a formar enxofre (etapa intcnncdiúria da referida rcaçilo). A remoçilo quantitativa do enxofre
formado na superfície das partículas de sulfcto, feita com bi-sulfcto de carbono, mostrou que a quantidade fonnada de
cn.'\ofrc elementar é cm torno de 4 a 5'% do total de cn.\ofrc presente na amostra. Testes posteriores utilinmdo-sc o mesmo
resíduo com uma soluç<lo nova de salmora pcnnitiram a continuidade da rcaçilo de oxidaçilo do sulfcto. comprovando o
fato discutido acima.
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Figura 4- Variação da conccntraç<lo de ferro c sulfato na soluçilo após 10 horas(*) contínuas de teste e após a
rcnovaçào do clctrólito (**).Densidade de corrente: 3,6 A.dnr'- Pot. catódico: -IJ V
É de se esperar. no entanto. que uma grande parcela de contribuiçilo para a ocorrência desse fenômeno também possa ser
atiibuída ao consumo de parte da corrente disponível. por reaçõcs concorrentes que sào representadas, p•incipalmcntc.
pelas rcaçõcs redox reversíveis entre os íons de ferro ( Fe2+ <:....> FeJ+ +e). A corrente deveria ser usada somente para
oxidaç<lo dos íons cloreto (CI') a cloro elementar (Cl), que cm contato com a água (Hp), gera quimicamente o ácido
hipocloroso c íons hipoclorito. espécies químicas rcsponsúvcis pela oxidaçào do sul feto a sulfato.

5.4. Perfis de pH, temperatura, tensão na célula e consumo de energia
O pH da lixívia decrescia naturalmente ao longo dos testes (Figura 5) e era monitorado a cada hora. As medidas de
potencial clctródico. de temperatura c de tcnsilo da célula foram feitas a cada hora de teste. Os testes iniciaram com o pH
cm tomo de 3.5 (cm virtude do carútcr úcido dos componentes da ganga associada ao minério). diminuindo ao longo do
tempo. alcançando. ao final da lixiviaçilo. valores cm tomo de 1.3 .
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Figura 5- Variação média do pH com tempo durante 6 horas do processo de clctrooxidação do concentrado. Dcnsidada
de corrente: 1,8 A.dm 2 Concentração de NaCI: 2M.
O comportamento da temperatura durante os testes de clctrolixiviação obedece. de um modo geral. para o concentrado
utilizado , à variação mostrada na Figura 6 . Observa-se na Figura 6 que para 0.9 A.dm· 2 a temperatura sobe de forma mais
suave enquanto que no teste realizado com 3,6 A.dm 2 a temperatura aumenta mais rapidamente c pcnnancccndo. também.
constante ao final do processo.
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Figura 6- Variação média da temperatura com tempo durante 6 horas do processo de clctrooxidação do concentrado
em um teste com corrente a 0,9 A.dnr 2 e a 3.6 A.dnr 2
A solubilização das espécies de interesse favoreceu a diminuição da resistência do meio rcacional , acarretando.
conseqüentemente, uma queda gradativa da tensão da célula, após 6 horas de teste, de 4.3 até 3.3V, como mostra a
figura 6.
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Figura 7- Perfil de tensão do concentrado estudado ao longo de 6 horas de experimento de eletrooxidação.
O consumo de energia durante cada experimento foi medido (Figura 7) utilizando-se um wattimetro digital. O
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comportamento linear dessas medidas mostra que esse consumo é constante (para cada valor de tempo) c acumulativo ao
longo do experimento . Os valores encontrados podem pcnnitir que o sistema rcacional seja ampliado para escalas maiores
a partir da relação kWh/ massa oxidada.
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do concentrado : 20 g. Densidade de corrente: Ui A.dnr' . Tensão média da célula: 3 V

6. CONCLUSÕES
Como rcgr,l geral pôde ser observado que cm todo s os testes de clctrooxidaçilo c aconteceu a dissoluçilo quase total
do s sulfctos . Esta evidência experimental foi mais bem atingida quando granulomctrias mais finas foram usadas c cm
densidade s de correntes mais elevadas. Estes fatos . combinados com a ausência de ouro na soluçilo li xívia ao final elos
testes. deixaram evidente que o processo de clctrooxidaç;lo sob considcraç<lo viabiliza condições para a produçilo íons
clorato que dissoh·cm o ouro mctúlico exposto após a abertura dos sul fetos tal c que este ouro é (sob apropriado potencial
de clctrodo) simultaneamente reduzido na superfície de catodo . De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir
que:
• A formação de enxofre elementar na superfície da partícula. decorrente da saturaçilo da soluçilo cm íons sulfato.
encapsula a partícula de sulfeto levando a uma intcrmpç;lo no seu processo de abertura :
• Observou-se. cm todos os testes. que a oxidaçilo completa (dissolução dos sul feto s) aconteceu renovando-se a soluçilo
lixi\"Í:llltc depois de saturada co m o íon sulfato:
• Os resultado s mais favor<ívcis de abertura dos sulfctos foram aqueles que combinaram granulomctrias mais f111as do
concentrado com densidades de correntes mais elevadas. no entanto deve-se at entar para o custo x benefício envolvido
cm operações de cominuição do concctrado:
• Em todos os testes, nos quais os sulfctos fo ram totalmente abertos verificou-se que o resíduo c soluçilo estavam livres
de ouro c que este foi depositado na superfície de catoclo:
• Uma conclusão importante desse processo, quando comparado a outros com objctivos similares, é que algumas etapas de
custo elevado silo eliminadas. visto que o ouro dissolvido deposita no catodo simultaneamente ú abertura dos sulfctos;
• A recuperação do ouro depositado é melhor atingida se reali zada usando-se um sistema rcacional adequado, ou seja,
com a colocaç;1o de um compar1imcnto catódico isolado do meio agitado que pcnnitia, apenas , a passagem da soluçilo
contendo ouro:
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