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Este trabalho apresenta os resultados obtidos com a realização de testes de adsorção utilizando solução de 
cianetação de minério aurífero e solução-padrão de NaCN em trocadores iónicos granulares e fibrosos. Para os 
ensaios de adsorção utilizou-se séries de alíquotas de 0,2 g de resina para 20 mL de solução, enquanto a solução de 
eluição utilizada foi NaOH 0,5-l ,OM. O contato resina/solução cianetada ocorreu por meio de ensaios em batelada 
com reator convencional de agitação por tombamento. Quanto à capacidade de adsorção de CN- pelas resinas, os 
melhores resultados com solução-padrão de NaCN foram obtidos pela resina AuRIX. Em soluções com baixa 
concentração inicial de NaCN obteve-se adsorção de 92,3% de CN-, enquanto que para soluções com maior 
concentração a adsorção alcançou 75,2%. Já as resinas fibrosas não demonstraram bom desempenho de adsorção 
para soluções com elevada concentração de NaCN. Por outro lado, a resina AuRIX adsorveu aproximadamente 35% 
do CN- presente em solução de cianetação, enquanto as resinas fibrosas (AK22 e Al) adsorveram menos que 20% do 
CN- existente na solução. Soluções eluídas foram testadas com AVR, obtendo-se recuperações de CN- acima de 
90%, o que demonstra potencialidade para regeneração e recirculação de cianeto no processo de tratamento de 
minério aurífero. 

Palavras-chave : Resinas - Ouro - Cianeto - Efluentes. 

Área Temática : Tratamento de Efluentes . 
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INTRODUÇÃO 

Na hidrometalurgia do ouro carvôes ativados e resinas de troca iônica são usados durante o processo de 

adsorção após dissolução em cianeto. A escolha do adsorvente adequado depende de diferentes fatores tecnológicos 

e econômicos e determina os parâmetros operacionais a serem usados no processo. 

Entre as técnicas disponíveis para recuperar cianeto livre e complexos cianometálicos de soluçôes diluídas 

as resinas de troca iônica parecem atrativas devido a possibilidade de tratar tanto polpas quanto soluçôes clarificadas 

(Leão, 1998). 

Quando se aborda a questão do uso de resinas de troca iônica no tratamento de etluentes de minérios 

auríferos para fins de recuperação de cianeto e metais pesados um aspecto relevante é a escolha do tipo de resina a 

utilizar. A tecnologia de troca iônica vem sendo testada como uma alternativa ao processo de recuperação de 

aurocianeto por meio de carvão ativado. A busca por uma resina apropriada para recuperação de metais preciosos de 

soluçôes alcalinas cianetadas tem possibilitado a síntese de novas resinas com distintas funcionalidades. 

Resinas aniônicas de base forte, que apresentam aminas quaternárias como grupo funcional, possuem 

grande capacidade de carga e baixo custo, embora caracterizem-se também por uma baixa seletividade e difícil 

eluição. Já as resinas aniônicas de base fraca, tendo como grupos funcionais aminas primárias, secundárias e 

terciárias, apresentam fácil eluição, embora uma restrição séria seja a perda de eficiência em soluções com 

alcalinidade crescente. 

Novas resinas de troca aniônica base fraca na forma granular, contendo grupos funcionais amina primários, 

secundários e terciários têm sido sintetizados, mas estas não possuem todos os requisitos necessários para remover os 

aurocianetos presentes na solução. Uma solução possível é o uso de novos materiais, como fibras, onde a 

incorporação de grupos funcionais específicos pode ser alcançada mais facilmente. Nos últimos anos um grupo de 

trocadores iônicos fibrosos contendo grupos amina primários e secundários têm sido sintetizados. Quando 

comparados aos trocadores iônicos granulares, este tipo de trocador iônico fibroso apresenta alta difusão das espécies 

trocadasr baixa resistência ao tluxo de água do meio filtrante, alta pressão osmótica e estabilidade mecânica 

(Kautzmann, 2002). 

Este trabalho dispôs de um conjunto diversificado de trocadores iônicos sintéticos com características 

predominantemente base fraca, e teve como objetivo estudar sua aplicabilidade para a adsorção e posterior 

regeneração de cianetos. Foram utilizadas soluçôes experimentais e soluçôes de lixiviação de minério aurífero. 

Quanto aos materiais trocadores de íons foram utilizadas resinas granulares, fibrosas e condicionadas. 

MATERIAIS E MÉTODOS -

Testes de Lixiviação -

O minério aurífero de Riacho dos Machados foi usado nos experimentos de lixiviação e adsorção. Cada 

teste de lixi viação foi realizado com as seguintes condiçôes: 

- 1 kg de minério aurífero moído a 90%<0,074 mm e 2 litros de água destilada constituindo uma polpa com 33% de 

sólidos; 

-durante a pré-aeração [ lh] corrigiu-se o pH para 11 ,O com C aO; 
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- pH inicial da polpa de I 0,5; 

-concentração de NaCN de lg/L, mantida entre 400 e 800 g/L ao longo da lixiviação; 

- tempo de ensaio de 8 horas; 

- pH final da polpa de 10,5-1 I ,0. 

Preparação do Efluente -

Foram utilizadas soluções de lixiviação de minério aurífero e soluções experimentais contendo os mais 

importantes cianocomplexos formados na etapa de cianetação. As soluções sintéticas foram preparadas com os 

complexos solúveis Au(CN)z. e Fe(CN)6
4
·. A fonte de cobre utilizada foi o CuS04.5H20 . Para a solubilização 

completa dos íons de cobre foi necessário adicionar um excesso de NaCN. O cianeto de sódio também foi utilizado 

para obter complexos com maior conteúdo de grupos cN· ou na preparação de soluções com concentrações 

apreciáveis de cianeto livre. Para a alcalinização das soluções sintéticas empregou-se solução NaOH 0,5-1,0 M. Na 

preparação de licores reais a correção da alcalinidade foi feita com CaO(S)• uma vez que sua adição favorece a 

precipitação dos metais base em forma de sulfatos, como, via de regra, é feito industrialmente. 

Testes de Adsorção/Dessorção -

Para os ensaios de adsorção e dessorção/eluição utilizando soluções de cianetação e soluções sintéticas 

utilizou-se 0,2 g de resina para 20 mL de solução, sendo que a solução de eluição utilizada foi NaOH 0,5-1,0 M. A 

separação de fases, sólida (resina) e líquida (liquor), foi feita por meio de filtragem. 

Foram realizados ensaios em batelada com reator convencional de agitação por turbilhonamento e de 

agitação por tombamento, a fim de promover o contato resina-solução cianetada, objetivando avaliar o desempenho 

das res inas fibrosas na recuperação de cianetos, em relação aos trocadores granulares. 

Para este estudo foram disponibilizadas as seguintes resinas: AURIX®100, DOWEX MARATHON MAS, 

DOWEX XZ 91419.00, FIBAN AK22 e FIBAN Al. As três primeiras são resinas granulares, enquanto as duas 

últimas são trocadores fibrosos. 

Características das Resinas Empregadas -

1- AuRIX® lOO-

Resina de troca aniônica que possui matriz de estirem) divinilbenzeno (DVB) em estrutura macro-reticular 

funcionalizada com grupos guanidina. As guanidinas são bases orgânicas fortes com especial aptidão para a extração 

de aurocianetos a partir de liquores alcalinos cianetados gerados pela lixiviação de minério aurífero. Quando em 

contato com a solução em pH inferior a 11,5 a guanidina retira um próton da água a fim de formar um cátion, que por 

sua vez forma um par iónico com o aurocianeto, e que é extraído. 

Como principais propriedades apresenta capacidade volumétrica entre 0,25-0,35 eq/1 e, quanto à 

seletividade, embora seja muito seletiva para ouro, extrai outros complexos metalocianetos aniônicos, nesta ordem: 

Au>Ag>Zn, Ni>Cu>Co>Fe. 
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2- DOWEX XZ 91419.00 -[experimental] 

Resina de troca aniônica de base forte seletiva para ouro em soluções alcalinas cianetadas. Possui matriz de 

estireno divinilbcnzeno e, como grupo funcional, a amina quaternária t-butilamina, capacidade de troca de 0,23-0,33 

eq/1 e conteúdo de água de 45%-55 %. 

3- DOWEX MARATHON MAS -

É uma resina de troca aniônica de base forte com matriz de estircno divinilbenzeno (DVB) macroporosa c 

amina quaternária como grupo funcional, para uso na extração de metai s pesados na forma de ânions complexos. 

Possui capacidade de troca de 1,1 eq/1 e conteúdo de água entre 56% e 66%. 

4- FIBAN AK22- [fibra intercambiadora de íons base fraca] 

Possui caráter anfótero, apresentando predominância de grupos amina secundária c terciária , o que lhe 

confere a característica base fraca e, em menor quantidade, grupos carboxílicos (-COOH) que lhe atribuem a 

qualidade de trocador de cátions (ácido fraco). Esta fibra contém, em diferentes proporções, copolímeros de 

acrilonitrila, metacrilato e ácido itacônico. A funcionalização do polímero com grupos amina e carboxílico é formada 

na reação dos grupos nitrila com diferentes poliaminas de polietilenos, visando alcançar níveis de troca aniônica 

entre 1 e 6 meq/g, acompanhada pela hidrólise dos grupos nitrila residuais, com a formação dos grupos de 

intercâmbio catiônicos com capacidade entre 1 e 7 meq/g. A mescla controlada entre os grupos R

CONH(CH2CH2NH)n=I (n=0,1,2) e R-COOH, vai conferir ao material fibroso as diferentes relações entre grupos 

amina e carboxílico (caráter ácido ou base), inchamento e estabilidade hidrofóbica. 

Características Químicas do Carvão Ativado -

O carvão ativado utilizado é do tipo NCD-2 , Norcarbon (Brasil), com tamanhos de malha 6x16 

(3,35xr,18)[ASTM], e apresenta como propriedades CF(%): 82,99; MV((lc;): 10,55; CZ(%): 6,46; umidade(%): 4,29; 

densidade aparente (g/cc): 0,50; dureza(%): 98 ,00 e abrasão(%): 2,65. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS-

I - Adsorção de CN- em carvão ativado -

Com o objetivo de testar a adsorção do cianeto presente na solução de lixiviação em carvão ativado foram 

preparadas soluções de cianetação de acordo com o seguinte procedimento experimenta l: 

- 1 kg de minério moído 90%<0,074 mm ; 

- 2 I de água destilada; 

-polpa com 33% de sólidos; 

- [NaCNj inicial : 1g/l; 

- duração : 6 horas 

Foram realizados seis testes com diferentes tempos de contato carvão ativado- solução cianetada em reator 

agitado: 1 h; 2h; 4h ; 8h; 16h e 24h. As concentrações de cianeto medidas de acordo com o tempo aparecem na tabela 

1 abaixo: 
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Tabela l : Adsorção de CN- em carvão ativado. 

tempo de adsorção [CN-] em solução [CN-] em solução 
com agitação (h) (ppm) (%) 

l 474 88,1 

2 436 81 ,0 

4 399 74,2 

8 387 67,2 

16 227 42 ,2 

24 III 19,4 

Estes dados apontam progressiva adsorção do cianeto de acordo com o tempo de contato entre a solução e o 

carvão ativado. 

II- Adsorção de NaCN, em diferentes concentrações, em resinas granulares e fibrosas· 

Foram estabelecidos dois valores de concentração de CN para os testes de adsorção. A tabela 2 apresenta os 

resultados obtidos com uma amostra com concentração estequiométrica inicial de 80 ppm de NaCN e concentração 

medida por titulação de 61 ppm de CN-: 

Tabela 2- Valores da concentração de CN- da solução filtrada após 24 h de adsorção: 

Resina [CN-] (ppm) rcN-J (%) 
AuRIX 4,7 7,7 
AK22 7.5 12,3 
MARATHON 9,4 15,4 
DOWEX 20,7 33 ,9 
AI 25,3 41 ,5 

Os dados apontam maior adsorção de CN- na resina AuRIX e pequena diferença entre resinas granulares e 

fibrosas: AuRIX > AK22 > MARATHON > DOWEX > AL 

Com o objetivo de investigar a possibilidade de que um aumento de concentração de CN- possa alterar os 

padrões anteriormente obtidos testou-se uma segunda amostra com concentração de CN- quatro vezes maior, ou seja, 

com concentração estequiométrica inicial de 320 ppm de NaCN e concentração medida por titulação de 246 ppm de 

CN-. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 3: 

Tabela 3- Valores da concentração de CN- da solução filtrada após 24 h de adsorção: 

Resina [CN-] (ppm) [CN-] (%) 

AuRIX 61,0 24,8 
MARATHON 90,1 36,6 
AK22 141 ,8 57,6 
AI 152,1 61 ,8 
DOWEX 163,4 66,4 

Com aumento de concentração de CN- a resina AuRIX demonstra maior capacidade adsortiva e as resinas 

fibrosas apresentam menor capacidade: AuRIX > MARATHON > AK22 > AI> DOWEX. 

Quando se testa a capacidade de adsorção das resinas, tanto granulares quanto fibrosas, para solução de 

NaCN, em duas concentrações, a resina AuRIX demonstra ser a que melhor adsorve CN-, independente da 
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concentração inicial de NaCN. As resinas fibrosas não demonstram bom desempenho de adsorção para soluções com 

elevada concentração de NaCN. 

III- Adsorção em resinas de CN- presente em solução sintética-

Constituição da solução: 

- KAu(CN)z : 0,5 ppm Au 

0,132 ppm CN-

- K4Fe(CN)6.3H20 : 10 ppm Fe 

27,95 ppm CN

- CuS04.5H20 : I O ppm Cu 

- NaCN : 50 ppm CN-

As condições de ensaio foram agitação de 24h com 200 mi de solução e 2 g de resinas poliméricas e 

fibrosas. A concentração inicial de CN- foi de 78,1 ppm e a concentração inicial medida antes dos ensaios foi de 34 

ppm. Após os ensaios não foi detectada presença de cianeto nas soluções filtradas. É provável que a baixa 

concentração inicial de CN- presente nas soluções não tenha sido detectada pela determinação por titulação. 

IV- Adsorção em resinas do cianeto presente em solução de cianetação-

Parâmetros de controle do ensaio : 

-Concentração inicial de CN- da solução: 533 ppm; 

-Tempo: 24h com agitação; 

-Volume de solução: 200 mi; 

- Massa de resina: 2 g 

Tabela 4- Concentrações de CN- obtidas para as soluções filtradas de cada uma das resinas: 

Resina [CN-] (ppm) [CN-1 (%) 

AuRIX®IOO 350,7 65,8 
MARATHON MSA 392,3 73,6 
FIBAN AK22 440,8 82,7 
DOWEXXZ 494,1 92,7 
FIBAN Al 498,9 93,6 

De acordo com estes dados a resina AuRIX tem a capacidade de adsorver aproximadamente 35% do eN

presente na solução de cianetação, enquanto as resinas fibrosas (AK22 e Al) adsorvem menos que 20% do eN

presente na solução. 

V- Resinas granulares condicionadas em NaOH O,SM -

Procedimento para condicionamento-
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A resina seca é colocada em água destilada em agitador magnético por 24 horas. Após este período a resina 

é filtrada e colocada cm solução NaOH 4% em agitador magnético por mais quatro horas, em seguida filtrada e seca 

à temperatura ambiente por 24 horas. 

1 - Adsorção de CN. presente em solução sintética -

Diferentemente do ensaio envolvendo resinas não condicionadas , quando não foi detectada presença de cianeto 

nas soluções filtradas, para resinas condicionadas em NaOH 0,5 M as soluções filtradas apresentaram as seguintes 

concentrações de cianeto: 

[CN.] inicial: 28,2 ppm 

AuRIX: [CN.] = 9,4 ppm ; 33,3% presente na solução. 

DOWEX: I cN·] = 7,5 ppm ; 26,6% presente na solução. 

MARATHON-

Em conseqüência, as resinas AuRIX e DOWEX condicionadas em NaOH 0,5M tiveram reduzida sua 

capacidade de adsorção de cianeto. 

2 - Adsorção de CN. presente em solução de cianetação -

A concentração do cianeto presente na solução de cianetação antes da adsorção nas resinas era de 469,6 

ppm. Após os ensaios os valores obtidos nas soluções filtradas foram os seguintes: 

MARATHON MSA: !CN.] = 300,5 ppm; 64% presente na solução. 

DOWEX XZ: [CN.] = 422,6 ppm; 90% presente na solução. 

AuRIX: [CN.] = 436,7 ppm; 93% presente na solução. 

Estes dados indicam que a capacidade de adsorção da resina AuRIX para maiores concentrações iniciais de 

cN· diminui significativamente no caso de condicionamento das resinas com NaOH 0,5 M. 

Com o objetivo de incorporar o processo AVR ao procedimento de adsorção de cianeto em resinas e sua 

posterior regeneração foi testada a aplicabilidade do A VR para pequenos volumes de solução e baixa concentração 

de cianeto. Foi constatado que é possível trabalhar com volumes como 50 mi de solução com concentrações de CN

da ordem de 80 ppm. 

Numa etapa preliminar foram utilizadas soluções sintéticas e soluções de lixiviação e resinas AuRIX e 

FIBAN AK22 condicionada com NaOH !M. 

VI - Adsorção em FIBAN AK22 condicionada em NaOH 1M -

A resina fibrosa FIBAN AK22 foi colocada em imersão com uma solução NaOH !M durante l h e, após 

este período, foi lavada com água destilada e posta a secar em estufa a 60°C. 

A resina assim preparada foi testada para adsorção de cianeto com uma solução sintética cuja concentração 

original de CN- é de 128,2 ppm. Os valores obtidos por titulação após os testes foram: 
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[CN-] inicial= 65,7 ppm 

[CN-] após AVR = 93,9 ppm 

[CN-] filtrado após adsorção em AK22Nacm =51 ,6 ppm 

[CN-] filtrado após AVR = 65,5 ppm 

[CN-] dessorvida I após AVR = 28,7 ppm 

[CN-] dessorvida II após A VR = 13,8 ppm 

Os dados apontam que o condicionamento com NaOH 1M aumenta a capacidade de adsorção da resina 

AK22 e que diminui a regeneração do cianeto por A VR. 

Quando a resina condicionada com NaOH 1M foi colocada cm contato com solução de cianetação os 

valores de [CN-] obtidos foram: 

[CN-] inicial = 230,1 ppm 

[CN-] solução filtrada= 178,4 ppm 

[CN-] filtrada após AVR = 233,3 ppm 

Para concentrações iniciais de cianeto mais elevadas a adsorção cm resinas AK22 condicionadas mostrou-se 

relativamente menor. 

CONCLUSÕES -

Os resultados obtidos após a realização de testes de adsorção c dessorção com efluentes do processo de 

cianetação em trocadores iônicos granulares e fibrosos demonstraram potencialidade para regeneração e posterior 

recirculação de cianeto no beneficiamento de minério aurífero . A resina AuR1X demonstrou maior potencialidade de 

adsorção de cianeto tanto para baixas quanto para altas concentrações iniciais de CN-, tanto em soluções 

experimefltais, quanto em soluções de cianetação. Já no caso das resinas condicionadas a resina AuRIX demonstrou 

potencialidade de adsorção em solução sintética mas baixo potencial em solução de cianetação. Os resultados obtidos 

com a resina fibrosa condicionada em NaOH 1M apontam melhores perspectivas de recuperação de cianeto para 

soluções com menor concentração inicial de CN-. 
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