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RESUMO 

No presente trabalho s:lo apresentados c discutidos os resultados de ensaios, cm escala de laboratório c planta piloto. nos 
quais foram avaliadas diversas alternativas para o processamento do minério de alto cobre da mina de lgarapé Bahia. 
CVRD. Tais altcmativas incluíram: cianctação convencional, cianctação amoniacal, lixiviação sulfúrica seguida de 
cianctação convencionaL lixiviação com solução amoniacal de tiossulfato . processo Sccrcsini c cianctação convencional 
seguida de adsorçõcs sequenciais cm carvão ativado (CIP) c cm resinas aniônicas (RJP). 

Os resultados indicaram que o processo de cianctação convcncionai!CIP/RIP foi a altcmativa que conduziu aos melhores 
resultados. propiciando um consumo accit<ivcl de cianeto, permitindo recuperar scletivamcntc mais de 90% do ouro 
contido no minério no cstúgio CIP c com alta cxtraçiio de cobre na etapa RIP. 

PALAVRAS-CHAVE minério de ouro-cobre. cianctação. CIP, CIL. RIP 

l. INTRODtJÇÃO 

A mina de lgarapé Bahia. pertencente;) Companhia Vale do Rio Doce. está cm operação desde o início dos anos 90. Est<í 
localil.ada na pa11c sudoeste da Província Mineral de Caraj<is. cerca de 450 km a sudoeste de Belém. O minério ocorrente 
cm lgarapé Bahia é do tipo latcrítico sendo dcfmidos J tipos: primúrio , cm maior profundidade, composto de calcopirita. 
com traços de calcocila c bornita . oxidado na parte superior, constituído por silicatos c óxidos hidratados de ferro, c 
transição. situado entre o oxidado c o prim{Jrio. no qual o cobre cst<Í presente sob a forma de cuprita. maJaquita c cobre 
nativo (Garcia. I 908). 

Atualmcntc cm lgarapé Bahia é feita a lavra do corpo oxidado. com uma produção anual de cerca de 10 toneladas de 
bullion. Para tanto. utili1.a-sc cianctaç;lo cm pilhas para tratar o minério de menor teor c cianetação cm tanques, seguida 
de adsorção cm cmvão (CIP). para o processamento do minério de maior teor:. O baixo teor de cobre no minério oxidado 
mio impacta o processo de cianctaç:lo. Entretanto. ú medida que a cava da mina é aprofundada c aproxima-se do corpo de 
transiç;1o. o teor de cobre aumenta. comprometendo a cconomicidadc dos processos a base de cianctação convencionaL 
dc,·ido ao elevado consumo de cianeto. 

No presente trabalho são apresentados c discutidos os resultados de ensaios, cm escala de laboratório e planta piloto , 
nos quais foram avaliadas diversas alternativas para o processamento do minério de alto cobre de Igarapé Bahia. Tais 
altcmativas incluíram: cianctação convencional. cianctação amoniacal, lixiviação sulfúrica seguida de cianetação 
convencional. lixiviação com solução amoniacal de tiossulfato , processo Sccresini e cianctação convencional seguida de 
adsorçõcs sequenciais cm carvào ativado (CIP) c cm resinas aniônicas (RIP). 

2. MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

2.1. Equipamentos e Metodologia Experimental 

Os testes de cianctação cm escala de laboratório foram feitos em béqucr de :1000 mL de capacidade. com agitação 
mecânica. minério moído a 70'% <200 mcsh c 45'% de sólidos. Como mencionado anteriormente, foram estudadas as 
seguintes variantes de processo: 
• cianetaçi1o convencionaL 
• cianctaçào amoniacaL 
• lixiviação sulfúrica precedendo a etapa de cianctaç;lo convencional; 
• testes de adsorção cm carvão ativado (CIP): 
• cianctação cm presença de carvào ativado (CIL): 
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• adsorção cm resinas de troca iônica (RIP). 
Tais ensaios foram realizados cm um ou mais cst<ígios com diferentes tempos de duraç;1o c nos mesmos o pH foi variado 
na faixa de 8,0 a li ,5. No caso de pH inferior a 10. as correçõcs foram feitas mediante adição de solução 5'% (p/p) de ácido 
sulfúrico c de cal para pH acima de 10. 

Os testes de lixiviação com solução amoniacal de tiossulfato. também cm escala de laboratório. foram rcali;ados de forma 
semelhante aos de cianctação. porém com 40'% de sólidos. 

Os testes cm escala piloto foram reali zados cm planta cspcciahncntc constmída para o presente estudo. compreendendo: 
• 2 tanques para acondicionamento do minério com capacidade para JOO L de polpa (tanques pulmão): 
• I bomba pcrist{Jltica para transferência de polpa dos tanques pulmão para o I'' circuito de lixiviaç:1o: 
• I ~ circuito de lixiviação, incluindo um múximo de 6 tanques de polipropilcno com JX L de volume útiL di spostos cm 

cascata: 
• I bomba peristúltica para transferência de polpa do I" para o 2'' circuito de lixiviaç;1o: 
• 2~ circuito de lixiviação/adsorção, com até 6 tanques de polipropilcno de JX L de volume útiL também dispostos cm 

cascata : 
• sistema de alimentação de reagentes. compreendendo 3 tanques com as mesmas características dos de lixiviaç:1o. através 

dos quais era feita a alimentação das soluções de cianeto. úcido sulfúrico ou caL 
·sistema de abatimento de cianeto/lavagem de gases. imprescindível no caso da opcraç;lo cm pH inferior a 10: 

• linha de ar comprimido com tubulação de aço carbono de 1/2" para o borbulhamcnto de ar nos tanques. 

Essa unidade é bastante vcrs<ítil. permitindo a operação cm diversas variantes de processo. tais como cianctaç;lo/CIP. CIL 
ou cianctaç:1o/RIP. 

2.2. Matérias-Primas e Reagentes 

Os resultados do presente estudo referem-se a ensaios rcalil.ados com 7 diferentes amostras de minério de lgarapé Bahia. 
das quais seis são do corpo oxidado c uma é do minério de transição. Essas amostras diferem entre si pelos diferentes 
teores de cobre: a maior parte do cobre presente nas amostras de minério oxidado cst;í cm rede de minerais de ferro c 
manganês. enquanto no minério de transição são majoritúrios os minerais de cobre propriamente ditos. 

Os reagentes empregados nos ensaios cm escala de laboratório, tais como cianeto de sódio. amônia. úcido sulfúrico 
c tiossulfato ele sódio foram todos de pureza analítica. Em escala piloto foram utilil.adas as seguintes soluções. todas 
prcpardclas a partir dos respectivos reagentes de grau técnico : 
• cianeto: solução 5% (em peso) de NaCN: 
• úcido sulfúrico: solução 5% (em peso) de H

2
S0

4
; 

• cal : solução 2,5% (p/p). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Cianetação amoniacal 

O processo de cianctação amoniacal foi desenvolvido no Parkcr Coopcrativc Rcscarch Centre (CSIRO) na Austrillia como 
uma alternativa para o processamento dos minérios de ouro-cobre. visando diminuir o consumo ele NaCN na cianctaç<1 o. 
Foi utili :t.ado em escala industrial cm uma pequena mina (Paris Dump) na Austnília c. principalmente. na mina ele Akjoult. 
Mauritânia. para a recuperação elo ouro presente nos rejcitos do chamado processo TORCO. contendo 3 g/t Au c 0.8'% Cu 
(Costello ctat.. 1992; Butcher, 1995; Romayna, 2000; Romayna ct ai. , 200 I). 

Os principais resultados dos testes relativos à aplicação do processo de cianctação amoniacal para o tratamento dos 
minérios de alto cobre de lgarapé Bahia são mostrados na Tabela I. Uma análise desses resultados. bem como os de alguns 
ensaios reportados anteriormente (Romayna, 2000; Romayna ct. ai., 200 I) indica que: 
• o processo de cianetação amoniacal pennitc obter um grau ele solubilização máximo de ouro na faixa de 86-88%, para 
o ratamento dos minérios de alto cobre de lgarapé Bahia, nível esse cm concordilncia com os valores apresentados na 
literatura para outros tipos de minério (Costello ctat.. 1992: Butchcr. 1995): 
• para esse patamar de cxtração ele ouro a cianctaç:io amoniacal permite obter uma redução expressiva - no mínimo de 
50% - no consumo de NaCN; 
• o processo deve ser conduzido em pH = 11 ,5 c com a utilização ele um mínimo de 20 ppm de oxigénio dissolvido na 
polpa ; 
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o nos ensaios aqui reportados obteve-se um mú.\imo de C.\tração de ouro no tempo de 24 h, embora alguns trabalhos (Dcng 
c Yun. I 996: Vukccvic. I 997) mencionem um mínimo de 30 h. 

Em funç;lo dos graus de C.\tr:.Jç<lo de ouro relativamente bai.\os obtidos com a cianctação amoniacaL conclui-se que esse 
processo mio constitui uma alternativa completamente adequada para o processamento do minério de Igarapé Bahia. 

Tabela II - Principais resultados dos ensaios de cianctação amoniacal 

Cu solúvel pH INaCNI inicial INH 3 1 E..\tração Consumo 
Amostra NaCN (ppm) inicial (mg/L) (kg! I) Au ('%) NaCN (g/1) 

I 1045 11.5 500 0.5 R5 ,9 497 
" " 11,5 500 LO R3 .0 4R5 
.. " 11.5 500 2.0 R4.6 491 
" " 11.5 750 0.5 85,2 772 
" " 11.5 750 1,0 85 ,6 779 
~ 820 11.5 500 0,5 86.0 516 .l 

" " I L5 500 LO 85,2 539 
" " 11.5 500 2,0 85,0 539 
4 560 11.5 750 0,5 86,ú 785 
" " 11.5 750 l ,O 87,3 76(, 
" " 11.5 1000 0.5 83 ,4 929 
" .. 11.5 1000 LO 86.1 875 
5 820 11,5 1000 0,5 87.0 1090 
" " 11.5 1000 1,0 88,8 1090 

3.2. Cianetação Precedida de Lixiviação Sulfúrica 

Da mesma forma que a cianctação amoniacaL o emprego de uma opcr:.Jç<lo prévia de li.\iviação sulfúrica objctivou reduzir 
o consumo de NaCN na cianctaçJo. A idéia é que pelo menos uma parte dos minerais portadores de cobre seja solubilizada 
cm um ataque com úcido sulfúrico -cm condições brandas. ou seja, bai.\a concentração de ácido e temperatura ambiente 
-reduzindo. por conseguinte. a demanda por cianeto do minério . 

Os principais resultados dos ensaios de li.\iviação sulfúrica seguida de cianctação estão resumidos na Tabela II. A título 
de ilustração. foram incluídos na mesma tabela os resultados de um ensaio de cianetação convencional rcali1.ado cm 
condições similares com a mesma amostra de minério. 

Com base nesses resultados pode-se afmnar que: 
o apesar do tratamento com úcido sulfúrico permitir uma remoção prévia de até I 4% do cobre contido no minério. a 
C.\tração de ouro após a cianctação pcnnanccc no mesmo patamar de 84 a 87'Yc,. apro.\imadamcntc; 
o tentativas de se reverter esse quadro por meio de um tempo mais prolongado ou uma redução do pH na li.\iviação 
sulfúrica não surtiram efeito; 
o a pré-li.\ivação sulfúrica pcnnitc reduzir o consumo de cianeto cm até 40% cm relação à cianctação dircta do minério, 
porém às custas de um consumo de 6 a 8 kg de H,SO,/t minério . 

Pelo mesmo motivo apontado para a cianctação amoniacal - bai.\o grau de solubilização de ouro - conclui-se que o 
processo de li..\i viação sulfíuica brancb antes da cianctação não se aprcserita como uma alternativa adequada para Igarapé 
Bahia . 
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Tabela II- Resultados dos ensaios de li:xiviaçilo sulfúrica + cianctaçilo 

pH da Duraçilo Consumo Pré-
Proccs- Ii:xiviação li:xiviaç:1o H

2
S0

4 
c:xtraç;1o 

so sulfúrica sulfúrica (h) (kg/!) de Cu (0
/.,) 

L/C (I) 2,0 2 6,6 
" 2,0 2 1.5,7 
'" 1,5 2 6,5 
" 2,0 2 6,6 

" (2) 2J) 4 7,R 
c (3) - - -

( I) - L/C: li XlVI a -ão sultúnca, se g tnda de c1ancta ·ão 
(2)- borbulhamcnto de oxigênio durante a lixiviação sulfúrica 
(3)- C: cianetação 

lU 
1()_2 

12 ,9 
IO,R 
12_4 

-

3.3. Lixiviação com Solução Amoniacal de Tiossulfato 

iNaCNi E.\traçilo 
inicial (mg/ Au 

L) ('%) 

.500 XSJ) 

.500 X.5Jl 
500 XJ _9 
1000 X73 
1250 Xú_l 
1000 Xú_9 

Consumo 
NaCN 
(g/1) 
9)) 

ns 
901 
IIJ7 
12M 
140X 

A li:xiviaçilo de ouro por soluções aquosas de tiossulfato cm presença de amônia vem sendo objcto de inúmeras pesquisas 
nos últimos anos (C ao ct ai._ I 992; Laghans c! ai., I 992; Abmzzcssc c! al. I 9%; Gclvcs c Pcdraza. I 997; Trindade ct 
ai , I 998), como uma alternativa ao processo de cianctaçilo. Isso porque, contrariamente ao cianeto, o tiossulfato é um 
reagente sem risco para o meio ambiente. 

Os ensaios realizados segundo essa variante de processo foram apenas de cariltcr C.\ploratório, pois sua implantaçilo cm 
grande escala em Igarapé Bahia seria de pouca atratividadc do ponto de vista cconômico. Os ensaios foram condu;.idos 
somente em escala de laboratório c nos mesmos utilizou-se como fonte de tiossulfato o sal de sódio pcntahidratado 
(Na

2
Sp

3 
• .5Hp) c soluçilo aquosa de NHpH como fonte de amônia. 

Uma vez que os resultados dos ensaios de li:xiviaçilo com tiossulfato foram objcto de uma publicaçilo anterior de um dos 
autores (Freitas et ai. , 200 I) , serilo citadas a seguir somente as principais conclusões: 
• a li:xiviaçilo com soluções amoniacais de tiossulfato apresenta-se como uma alternativa tecnicamente promissora para 
os minérios de alto cobre, pois permite obter um alto grau de solubilização de ouro_ indcpcndcntcmcntc do teor de cobre 
no minério; 
• dentro do intervalo estudado, a conccntraçilo de tiossulfato não apresentou muita influência sobre o grau de C.\tração de 
ouro; 
·por outro lado, a quantidade de cobre dissolvido na Ii:xiviaçilo cresce quando aumenta a conccntraç;1o de tiossulfato . No 
caso da amostra do minério de transiçilo , mais rica cm cobre, obteve-se uma conccntraç;1o de cerca de 4 g/L de Cu no licor 
após 24 horas de li.\iviaçilo; 
·um tempo de li:xivação de 24 horas parece ser suficiente para a c:xtraçilo do ouro . 

3.4. Processo Sceresini 

O processo Scercsini baseia-se na pronta adsorção dos ciano-complc:xos de metais búsicos, cm especial cobre_ no carvilo 
ativado, através de condições químicas que minimizem a cianctaçilo c adsorção cm carv;1o ativado do Au c metais 
preciosos. Em geral , o processo é conduzido cm 2 etapas. A Iª, cianctaç<lo dos metais básicos_ é ri1pida c pode ser rcali;.ada 
com muito pouco O, dissolvido. Deve ser também tomado o cuidado de se operar com bai.\o nível de CN- livre, de forma 
a minimizar a dissoiução do ouro. Isso pcnnitc trabalhar com pH na fai.\a X-9 , na qual silo preferencialmente formados 
Cu(CN);, no caso do cobre c Ni(CN)/-, no caso do níquel. Tais espécies têm alta afinidade pelo carvilo ativado, superior, 
no caso -do cobre, ;! dos complexos Cu(CN)/ c Cu(CN)/. Através da rccupcraç;1o do cobre - mediante formação de 
CuS0

4 
ou de CuS- recupera-se o NaCN, que é rccirculado (Sccrcsini c Richardson, I 99 I) . Na 2" etapa ocorre a cianctaçilo 

dos metais preciosos cm condições normais: pH na fai.\a de lO a II c NaCN livre de 0,.5 a LO g/L, eventualmente com 
i11jcçilo de o:xigênio. 

Resumidamente , pode-se dizer que o processo consiste de uma cianctaçilo cm pH rcdut.ido para a solubilizaçilo dos metais 
básicos, seguida de uma cianctação convencional para a c:xtraçilo de ouro c metais preciosos. 

A aplicação do processo Sccresini para os minérios de lgarapé Bahia compreendeu: 
• ensaios, cm escala de laboratório, com várias amostras apresentando diferentes níveis de cobre solúvel cm cianeto; 
• diferentes campanhas de ensaios cm escala piloto. 
Os principais resultados desses ensaios silo apresentados nas Tabelas III c IV Em vi sta desses resultados_ pode-se 
afunar que o uso do processo Sccresini no processamento do minério O.\idado de lgarapé Bahia conduziu a resultados 
insatisfatórios, pois: 
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o independentemente da altcmativa empregada - CIP ou CIL - a cianctação cm pH reduzido mostrou uma baixíssima 
sclctividadc do cobre cm rclaç~o ao ouro no I'' estágio de cianetação. Em outras palavras. a proposta do processo Sccresini 
de uma cxtraç;1o preferencial do cobre cm pH inferior a 9. seguida de <1lta solubiliz<~ç~o do ouro cm pH = 10.5 não se 
concretizou para o minério de Igarapé Bahia : 
o ao se operar dentro das condições recomendadas na patente do processo (Sccrcsini , 1992), ou seja. baixo nível de cianeto 
livre na etapa de cianctaç~o cm pH reduzido. os graus de solubilização do ouro c do cobre cairam drasticamente; 
o a recuperação do ouro cm carv;1o ativado foi baixa. somente sendo atingido o patamar de 86 a 88% às custas de clev<~do 
consumo de cianeto: 
o no caso dos testes cm escala piloto. os carregamentos de ouro c cobre no carv~o ativado situaram-se bem abaixo 
daqueles obtidos nas minas australianas de Rcd Dome c MI. Gibson, nas quais o processo Sccrcsini havia sido empregado 
com sucesso (Sccrcsini c Richardson. 1991 ). 

3.5. Cianetação convencional 

Tal como no caso do processo Sccrcsini. foram realizados ensaios cm laboratório c cm escala piloto com essa alternativa 
de processo. Além disso. foram rcali;~tdos igualmente ensaios com o processo CTL convencional , tanto cm escala de 
laboratório como piloto. Silo apresentados nas Tabelas V (laboratório) c VI (piloto) os resultados da variante CIL. 

Com base nesses resultados. podem ser feita s as seguintes afmnativas: 
o nos testes com o processo CIL . que na realidade foram variantes do processo Sccrcsini com pH próximo a lO no I" 
estágio de adsorção. observou-se: 
- uma rccupcraç;1o de ouro cm carv;!o ativado de cerca de 86% cm laboratório, contra± 81% em escala piloto. Atribui-se 
a menor rccupcraç<1o na piloto ;I grande atrição da polpa nos tanques, provocando geração de finos c consequente perda 
de carvão no rejeito final: 
-baixa recuperação de cobre no carvão. com valores b<1stante próximos cm laboratório (47.6% nos testes 22 c n . Tabela 
1 7) c piloto (48'%): 
- menor consumo de NaCN cm escala piloto (1 ,5 kg/t) cm relação ao laboratório (média por volta de 5,0 kg/1) . É possível 
que uma maior dosagem de cianeto no teste piloto tivesse permitido aumentar a recuperação de ouro: 
o nos testes com cianctação/CIP. merecem menção : 
- ao se reduzir a conccntraç;1o de cardo ativado na etapa CIP de 20-50 g/L (testes de labora tório) para lO g/L (teste piloto) 
obteve-se uma significativa melhora na recuperação de ouro: 
-essa mesma mesma rcduç;lo na concentração de carvão conduziu a uma menor recuperação de cobre no teste piloto cm 
relação aos de laboratório. 

Tabela III- Principais resultados do processo Sccrcsini cm escala de laboratório (I) 

Amostra Alim. piloto Alim. piloto Composta 7/8 C01~osta 7 /X 
pH do I '' CIL 9.0 8.0 9,0 8,0 

Duraçiio do I '' CIL. h lO 10 lO 6 
Cone. caf\·ão ativado no I'' CIL, g/L 50 50 50 50 

pH 2" CIL 10,5 10,5 10,5 10,5 
Duração do 2'' CIL. h 18 18 18 18 

Cone. carvão ativado no 2'' CIL. g/L 30 30 30 30 
Dosagem inicial NaCN. kg/t minério 5,0 5,0 5,6 5,6 

OURO 
Carregamento Au caf\·;1o I'' C I L. g/t 30,4 22,2 20,5 20.2 
Carregamento Au caf\r;1o 2'' CIL. g/t 4,5 17,4 7,9 7,2 

Recuperaç;lo Au l"CIL.'% X lU 58,3 70,2 65,4 

Recuperação Au 2" CIL, % 7,1 27,9 16,5 23 ,3 

Rccupcraç;1o total Au, % 87,5 86,3 86,8 88,7 

Teor Au rejeito cianctação. g/t 0,31 0,35 0,29 0,27 

COBRE 
Carregamento Cu carvão I ·· C I L. g/t 8850 11550 10900 20250 

Carregamento Cu carv5o 2•' CIL. g/t 4250 3650 9800 3150 

Recuperação Cu I '' CIL, % (2) 45,3 59,2 25,7 87,3 

Recuperação Cu 2'' CIL. 'Yo (2) 11,1 11,4 72,7 13,6 

Rccupcraç~o total Cu. 'X, (2) 58,6 70.6 98,5 100,9 

Cone. de Cu fmal I" CIL. mg/L 5ú5 233 743 206 

Cone. de Cu final 2" CIL, mg!L 160 191 359 191 

lN SUMOS 
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Consumo NaCN Iº CIL, g/t 4791 4877 
Consumo NaCN 2~ CIL, g/t 524 752 

Consumo total NaCN, g/1 531 6 5629 
Consumo H

2
S04, kg/t 1,0 2.2 

Consumo cal, kg/t 1,2 1,6 
(2)- méd1a dos resultados de ensaios nas mesmas condições cxpcnmcn tai s 
(2)- recuperação ca lculada cm relação ao Cu solúvel cm NaCN 

5370 
424 

5794 
J.() 

l.ú 

Tabela IV -Principais resultados do processo Sccrcsini cm escala piloto 

pH nominal 
pH médio do I" CIL (Tanques I a 4) 

pH médio do 2º CJL (Tanques 7 a lO) 

OURO 
Recuperação Au (carvão ativado) . % 

Teor médio de Au.no rejeito do 2º CIL. g/1 
Concentração de Au ao final 2" CIL, mg/L 

Carreg. médio Au carvão retirado I •' C I L. g/1 
Carrcg. médio Au carvão retirado 2'' CIL. g/1 

COBRE 
Recuperação Cu (carvão ativado). '% (I) 

Concentração de Cu ao final 2º CIL. mg/L 
Perda de cobre, % (I) (2) 

Concentração média Cu TQ-1. mg/L 
Carreg. médio Cu carvão retirado I'' CIL. g/1 
Carreg. médio Cu carvão retirado 2•' CJL. g/1 

INSUMOS 
Consumo NaCN Je CIL, kg/! 

Consumo NaCN 2º CIL. kg/! 
Consumo total NaCN, kg/! 

Consumo H,SO . kg/! -(2)- cm rclaçao ao cobic soluvcl cm Cianeto 
(2) .. cobre li xiviado e não adsorv ido cm carvão 

8 9 
8,3 9.3 
10.7 10.5 

78.2 71.9 
0.60 ().71 

0.08 o.<n 
27.5 47.8 
12 ,7 27.ú 

78,5 5-U 
327 513 
16.ú 34.5 
1218 1281 

1378 1 15426 
42ú7 10457 

ú.ú :u 
0.9 0,5 

7.5 4,0 
4.7 -

5553 
1014 
ú5úú 

2.8 
1.9 

Em vista desses resultados, conclui-se que um processo constituído de cianctação com dosagem de NaC N suftcicntc 
para satisfazer a relação molar Cu/CN· igual a 4 (calculada com base no cobre solúvel cm NaCN). seguida de CIP com 
concentração de carvão ativado próxima a 10 g/L pcnnite extrair com aceitéÍvel selctividadc o ouro do minério de alto 
cobre de Igarapé Bahia. A recuperação do cobre poderia ser feita cm um estúgio posterior de adsorção. por exemplo. cm 
resinas aniônicas de base forte . 

3.1. Utilização de resinas 

O estudo sobre o uso de resinas aniônicas de base forte no processamento do minério de alto cobre de lgarapé Bahia 
abordou basicamente dois aspectos: 
• avaliação da resistência mecânica das resinas. baseada cm testes nonnati zados cm comparação com carvão atiYado: 
• testes de adsorção cm polpa cm escala de bancada contemplando vilrias configurações de circuito- I ou 2 estágios RIP. 
ou ainda combinações CIP/RIP, com o objetivo de estabelecer condições operacionais que permitissem o carregamento 
de ouro e/ou cobre nas resinas em condições de seletividadc. 
Foram avaliadas as seguintes resinas: 

• IMAC 555-HP, fabricada pela Rohm & Haas; 
• AM-28, de origem russa: 
• Amberlite IRA 900CL. fabricada pela Rohm & Haas: 
• Amberlite IRA 900Au. também fabricada pela Rohm & Haas; 
• Dowex Minix, fornecida pelo Mintek. 

Os resultados dos testes de avaliação da resistência mecúnica demonstraram que. das resinas avaliadas. três - Dmvcx
Minix. Amberlite IRA 900CL e Amberlite IRA 900Au - apresentaram resistência mecúnica compatível com o emprego 
em processos de adsorção em tanques agitados com polpa. A notar. também. que as duas resinas que apresentaram os 
melhores resultados - Dowex Minix e Ambcrlitc IR A 900Au - mostraram-se superiores ao carv<"ío ativado G21 OAS 
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(PICA). caf\:Jo esse mundialmente utili;.ado para a recuperação de ouro. 

Os principais resultados dos testes de adsorção estão indicados na Tabela VIl. Tais resultados indicam o seguinte: 
• a adsorçJo unicamente nas resinas Ambcrlitc IRA !JOOCL (testes 15 a IR) ou IRA 900Au (testes 34 e 35) não permite 
extrair sclctivamcntc ouro ou cobre do licor de cianetação. Isso porque cm apenas um contato a concentração de cobre cm 
soluç<lo caiu de± 1200 para cerca de 500 mg/L: 
·a tentativa de modificar esse quadro com o uso da resina Dowcx Minix (teste 19 c testes 2-R a 4-R) conduziu a resultados 
ainda inferiores. uma vez que esta resina se mostrou ainda menos cfctiva para o cobre; 
• a combinaç;io de um cst;ígio de adsorção cm Célf\'ão ativado seguido de adsorção na resina Ambcrlite IRA 900CL foi 
a que apresentou melhor sclctividadc. Nesse sentido, pode-se afinnar que o teste 15-RC (conccntraç<lo de carv;io = 13.3 
g/L) foi o que propiciou o melhor resultado. jú que a conccntraç<lo de Cu cm solução após 2 contai os pennancccu elevada 
(926 mg/L). enquanto a quase totalidade do ouro foi adsorvida no carvão: 
• cm funç;lo dos resultados similares obtidos nos testes IS a 18 c no teste 34. acredita-se que a combinação de carvão 
ativado/ IRA 900Au permita obter resultados similares. Ou seja , as resinas Ambcrlitc IRA 900CL c IRA 900Au apresentam 
comportamento muito semelhantes. 

4. CONCLUSÕES 

Foram apresentadas diversas alternativas tecnológicas para o processamento do minério de alto cobre da mina de Igarapé 
Bahia. 

Os processos de cianctaç;1o amoniacal. lixiviaç;io sulfúrica precedendo cianctação convencional. processo Sccrcsini . 
bem como modificações ao processo atualmcntc cm uso cm Igarapé Bahia não apresentaram resultados inteiramente 
satisfatórios. devido ;l baixa rccupcraç<lo de ouro por eles propiciada. 

Tabela V - Resultados dos ensaios de cianclação CIL cm escala de laboratório* 

Testes n'' 70 c 71 I 4 

Amostra Composta 7/8 Alim. piloto Alim. piloto 

pH do I •' CIL 10,0 10,0 

Duração do I" CIL. h 6 6 

Cone. caf\'ãO ati v ado no I'' C I L. g/L 50 50 

pH do 2'' CIL 10.5 I 0.5 
Duração do 2'' CIL. h 18 IR 

Cone. caf\'ão ativado no 2'' CIL. g/L 30 30 

Dosagem inicial NaCN . kg/1 minério 5,6 5,6 

OURO 

Carregamento Au carv;io I'' CIL. g/l 33 .3 33 ,9 

Carregamento Au carv<lo 2º CIL. g/l 3. 1 3,2 

Recuperação Au I" CIL.% 82 . 1 82 ,0 

Recuperação Au 2" CIL. '% 4.7 4,R 

Rccuperaç<lo total Au. '% R6.8 86,8 

Teor Au rejeito cianctação, g/t 0.40 0.41 

COBRE 

Carregamento Cu carvão I" CIL. g/l 2600 2600 

Carregamento Cu carvão 2'' CIL, g/1 4850 4500 

Recuperação total Cu. '% (I) 25,8 24,8 

Cone. de Cu final I'' CIL. mg/L 1148 1044 

Cone. de Cu linal 2'' CIL. mg/L 732 740 

INSUMOS 

Consumo NaCN I" CIL. g/1 5039 5003 

Consumo NaCN 2º CIL, g/t 183 216 

Consumo total NaCN. g/1 5222 5219 

Consumo total cal. kg/t 0,92 0.89 
-* - medias dos resultados dos cnsatos cm mesmas condtçocs cxpenmenlats 

(I) -cm relação ao Cu solúvel cm cianeto 

10.0 

6 

50 

10,5 

18 

30 

5,6 

32,6 

3,0 

82 , 1 

4.6 

86,8 

0,40 

2600 

5200 

26.8 

1251 

724 

5075 

149 

5224 

0,95 

22 e 23 

Alim. piloto 

10,0 

lO 

50 

10.5 

18 

30 

5,0 

31.9 

4.6 

83 , 1 

3,5 

86,6 

0,39 

5700 

5900 

47.6 

905 

465 

4719 

300 

5019 

0.78 
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Tabela VI- Resultados dos ensaios de cianctação CIL cm escala piloto 

pH nominal 
pH médio do I '~ CIL (Tanques I a 4) 

pH médio do 2º CIL (Tanques 7 a 1 O) 
OURO 

Recuperação Au (carvão ativado),% 
Teor médio de Au no rejeito do 2'' CIL. g/t 
Concentração de Au ao final 2º CIL. mg!L 

Carregamento médio Au carvão retirado I" C I L. g/t 
Carregamento médio Au carv;1o retirado 2'' CIL. g/t 

l.'UJ:jK.J::<. 
Recuperação Cu (carvão ativado), '% (I) 

Concentração de Cu ao final 2º CIL. mg/L 
Perda de cobre. % ( l) (2) 

Concentração média Cu no TQ-1, mg/L 
Carregamento médio Cu carvão retirado l º CIL. g/t 
Carregamento médio Cu carvão retirado 2" CIL. g/t 

lNSUMOS 
Consumo NaCN Iº CIL, kg/t 
Consumo NaCN 2'' CIL, kg/t 

Consumo total NaCN. kg/t 
Consumo cal Iº C! L, kg/t 
Consumo cal 2º CIL. kg/t 

Consumo total cal. kg/t 
(I)- cm relação ao cobre soluvc l cm ctaneto 
(2)- cobre lixiviado c não adsorvido cm carvão 

I 0.5 
I 0.5 
)(),7 

81,2 
0,8:\ 

0,05 
:lO.O 
I ú.8 

48 ,0 
57(> 
:l8_!) 
!)!)4 

(>42!) 
8:l!)O 

:l. l 
0,4 
:l5 
1.8 
0.!) 
2.8 

Tabela VII- Principais resultados dos testes de adsorção cm polpa com resinas 
12. estágio de a.dsorçlo 

[Au) (Cu] [Au) (Cu] 
fin.J fin.J fin.J fin.J 

ciane- ciane- ,. ,. 
Teste h.çi.o tação Adior- conta to conte.to 

n2 l<mi'/L) mg/L) vente (mll/l) (mll/l) 
15 2,27 1141 j900CL(I) 0,74 503 
16 2,07 1063 .. 0,55 498 
17 2,10 956 .. 0,62 395 
18 2,15 1042 .. 0,61 514 
19 2,20 1138 t'iJ~Si> 0,17 904 
34 2,09 1060 0,86 547 
35 1,97 1022 .. 0,27 20 
2-R 2,40 1146 D-M(2) 1,66 1092 
3-R 2,37 1173 .. 1,13 1108 
4-R 2, 51 1142 .. 0,85 1170 

5-RC 2,29 1147 CA(4) 0,76 1252 
6-RC 2,41 1175 1,31 1141 
7-RC 2,55 1208 .. 0,79 1138 
8-RC 2,30 1138 .. 0,57 1121 
9-RC 2,44 1162 .. 1,31 1128 
10-RC 2,43 1176 .. 0,88 1195 

11-RC 2,45 1167 " 0,30 1136 
12-RC 2,31 1089 .. 0,62 1102 
13-RC 2,46 11 8 4 " 0,44 1194 

14-RC 2,39 1153 .. 0,15 1109 
15-RC 2,43 1129 " 0,10 1130 

(I)- resina Ambcrlitc !Ri\ 900CL 
(2)- resina Dowcx-Minix 
(3)- resina Ambcrlitc IR/\ 900/\u 
(4)- carvão ativado G210AS (PJCA) 

[Au] [Cu] 
fin.J fin.J 
2• 2' 

c entalo contato 
(mll/l) (mll/l) 

0,09 42 
0,06 72 
0,12 46 
0,14 147 
0,03 717 
0,23 151 
0,00 17 
1,10 957 
0,55 973 
0,07 990 
0,22 1119 
0,56 1010 
0,26 1030 
0,14 1033 
0,33 10 19 
0,18 1116 
0,06 973 
0,13 980 
0,06 1030 
0,02 1007 
o 02 926 

22 utál;Oo de adsor io 

(Au) (Cu] (Au] [Cu) [Au] [Cu) [Au) 
final fin.J fin.J fin.J fin.J fin.J fin.J 
Ji 3i ,. 12 2' 22 Ji 

conhto conhto Adsor- c enlato contato conte. to contato conte.to 
(mll/l) (mll/l) vente (mll/l) (mll/l) !m!UL) (m!UL) ! m!UL) 
< 0,01 1,1 
0,01 1,3 

< 0,01 1,7 
0,01 6,1 
0,01 534 

< 0,01 5, 1 
< 0,01 2,3 
0,73 88 1 900Cl(l) 0,24 349 0,03 13,4 < 0,01 
0,28 949 .. 0,09 398 0,02 21,2 < 0,01 
0,08 895 .. 0,03 323 0,01 10 ,2 0,01 
0,08 1066 .. 0,04 470 0,01 24,4 0,02 .. 0,13 412 < 0,01 16,7 .. 0,05 383 < 0,01 23,2 .. 0,02 45 0,01 2,9 .. 0,07 226 0,01 20,7 

" 0,04 420 0,01 18,4 
" 0,03 343 0,02 12,0 .. 0,05 353 0,02 24,2 
" 0,03 372 0,02 18 ,1 
" 0,01 362 0,01 9,1 
" 0,01 279 0,03 7,1 

[Cu) 
fin.J 

32 
conlato 
!m!UL) 

1,2 
1,7 
1,7 

u 

Dos processos estudados, aquele compreendendo um cstúgio CIP com conccntraçüo de carvão ativado da ordem de I Og/L, 
seguido de adsorção (RIP) cm resina aniônica de base forte desponta como uma alternativa tecnicamente üívcl para a 
recuperação selctiva de ouro c cobre dos licores de cianctação. No cst;ígio CIP o ouro seria extraído com sclctividadc 
aceitável. ficando a recuperação do cobre para a etapa R lP. 

O processo de li:\iviação com soluções amoniacais de tiossulfato apresenta-se como uma alternativa tecnicamente 
promissora e merece ser estudado em maior profundidade cm trabalhos futuros. 

98 



XIX ENTMME- Recife, Pernambuco - 2002 . 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abmzzcssc. C .. Fornari. P .. Massida. R .. Vcglio . F. c Ubaldini. S .. Thiosulfatc lcaching for gold. Hydrometallurgy. 39 , p. 
2ú5-276, 19%. 
Butchcr. D.J .. Ammoniacal cyanidc leaching for recovcry of gold from Torco tailings- Akjoujt, Mauritania. ln: First 
Randol Coppcr Hydromet Roundtablc. Vancouver. p. 5 I -54. 1995. 
Cao.C. . Hu. J. c Gong. Q . Lcaching gold by low conccntration thiosulfate solution, ln: Randol Gold Fomm ' 92 . 
Vancouver. p. 29J-29X. 1992. 
Costello. M.C.. Ritchie. I. C. c Lunt, D.J .. Use of lhe ammonia cyanidc lcach systcm for gold coppcr ores with refcrencc 
to the trcatmcnt of thc TORCO tailings. Minerais Enginccring. 5: 10-12. p. 1421-1429. 1992. 
Dcng., T c Yun. M .. lmprovcmcnt of gold rccovcry from gold-copper ores by ammoniacal cyanidation, ln: Randol Gold 
Fomm ' % . p. 307-309. 19%. 
Freitas. L. R .. Trindade. R.B.E. c Carageorgos. T.. Thiosulphatc lcaching of gold-copper ores from lgarapc Bahia mine 
(CVRD). anais do VI Southern Hemisphcre Mccting on Minerais Tcchnology, v. 2. p. 384-389. Rio de Janeiro, Brasil , 
200 I. 
Garcia. L.R.A .. Caractcri;.ação mineralógica do minério de transiç;1o da mina de ouro de lgarapé Bahia. Par:t, 
dissertação de mestrado. EPUSP. São Paulo.83 p .. 1998. 
Gclvcs. G. A. c Pcdraza. J. E., Ammonium thiosulfate likc clcan alterna tive for thc rccovcring of refractory gold. anais do 
5th Southcrn Hcmisphcrc Mccting on Mineral Tcchnology. p. 209-212. Buenos Aires. Argentina, 1997. 
Laghans, J. W.. Lei. K. P. V c Carnahan, T.G., Copper-catalyzed thiosulfate leaching of low-grade gold ores, 
Hydromctallurgy. 29. p. 191-203. 1992 . 
Romayna. J.A .M .. Cianctaç:1o amoniacal de minérios de ouro-cobre de lgarapé Bahia. dissertação de mestrado. UFMG. 
Belo Horizonte. 105 p . 2000 . 
Romayna. J.A .M .. Ciminclli. V c Freitas. L.R .. "Ammoniacal cyanidation of Igarapc Bahia gold coppcr ores'', anais do 
VI Southcrn Hcmispherc Mecting on Minerais Tcchnology, Rio de Janeiro. vol. 2. pp 364-368, 200 I. 
Scercsini. B. c Richardson, P. , Dcvclopment and application of a proccss for thc rccovcry of copper and complcxed 
cyanidc from cyanidation slurrics. ln: Randol Gold Fonnn '91. Cairns. p. 265-2ú9. 1991 . 
Sceresini. B .. Rccupcraç;io de metais base por adsorção de complexos ciano sobre carvão ativado, patente Brasil PI 
9106985-A. 31 p ' 1992. 
Trindade R.B.E .. Caragcorgos. T. . Barbosa Filho. O. c Barbosa. J.P.. Lixiviação de ouro cm solução amoniacal de 
tiossulfato de sódio. anais do XVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios c Hidrometalurgia. Águas de São 
Pedro. Brasil p. 593-61 O. 1998. 
Vukcevic. S .. Thc mcchanism of gold cxtraction and coppcr prccipitation from low grade ores in cyanide ammonia 
systems. Minerais Enginnering. 10:3 . p. 309-32ú. 1997. 

99 


