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RESUMO 

A lixiviaçào por cianeto é o método convencionalmente usado para extração de ouro contido em minérios. Os 
aspectos químicos desse processo, devido a sua importância cconômica, receberam grande atenção visando elucidar 
diversos aspectos do seu mecanismo. A maior parte destes trabalhos, entretanto , privilegiou o estudo da dissolução 
de ouro puro e, de certa forma, negligenciou o estudo da dissolução de ouro contido em minérios, nos quais este 
metal ocorre associado com outros elementos na forma de ligas metálicas ou compostos, a lem de sofrer influencia 
de outras espécies químicas presentes no sistema. Neste trabalho é apresentado um estudo cinético desenvolvido 
com um minério da região de Abitibi (Quebec, Canadá). O minério estudado foi coletado na a limentação do circuito 
de moagem de Mina Doyon (Cambior Inc.) e , em seguida britado, moído e classificado em seis fàixas de tamanho 
correspondentes aquelas, encontradas na usina. Essas amostras foram usadas para caracterização e, posteriormente, 
empregadas nos testes c inéticos de di sso lução de ouro c de consumo de cianeto, rea li zados cm reator fechado e bem 
agitado, no qual o pH e as concentrações de cianeto e ox igênio di ssolvido foram mantidos constantes. Amostras da 
polpa foram coletadas ao longo das 24 horas de experimento, filtradas e lavadas com água desminerali zada 
alca linizada. As concentrações de ouro na fase sólida foram determinadas nas amostras e estes resultados ajustados a 
um modelo cinético empírico, no qual o efeito da granulométrica é descrito explicitamente . Os resultados revelaram 
que o a taxa de consumo de cianeto aumenta nas fraçôes tinas de fonna mais intensa que o aumento da taxa de 
dissolução do ouro, o que indica que para este minério, rel ati vamente rico em cobre, ex iste uma granulométrica idea l 
que simultaneamente promove uma rápida dissolução do ouro e um aceitável consumo de cianeto, devido, 
respectivamente, à liberação dos minerais de ouro e cobre. 

PALAVRAS-CHAVE: ouro; lixiviação; cianeto; cinética. 

123 



de Andrade Lima, L.R.P. 

I. INTRODUÇÃO 

A lixiviação de minérios auríferos com cianeto vem sendo usada por mais de um século para a extração de 
ouro. Devido a enorme importância econômica do processo de cianctaçào, vários estudos foram realizados para 
elucidar diversos aspectos químicos desse processo (llabashi, 19X7; Marsdcn & House, 1992). A cianetaçào de 
ouro é claramente um processo cletroquímico no qual este metal é oxidado e em seguida complcxado para formar o 
íon aurocianeto, ao mesmo tempo cm que oxigênio é reduzido e peróxido de hidrogênio decomposto. Diversos 
modelos cinéticos fundamentais foram propostos para descrever a reação de ouro puro por cianeto, mas estes 
modelos têm aplicação limitada para representar a lixiviação de minérios auríferos na qual o ouro se apresenta como 
um composto ou uma liga metálica podendo estar totalmente ou parcialmente inclusa em minerais com os quais 
pode manter interaçôes galvánicas. No caso de aplicações cm engenharia de processos, que envolve tanto o projeto 
quanto à simulação c a otimizaçào de processos, estes modelos fundamentais não aporiam informações essenciais c 
tem aplicação muito restrita. 

Visado contornar este problema alguns modelos empíricos foram propostos para descrever a lixiviação de 
minérios auríferos. Estes modelos assumem que as resistências para a transferência de massa são desprazíveis e que 
a taxa de dissolução é idêntica a equação cinética intrínseca do processo, o que é uma hipótese justificável uma vez 
que as partículas de minérios neste processo em geral são pequenas c o acesso as partículas de ouro relativamente 
fácil. Dentre os trabalhos relacionados com a cinética de cianetação de minérios de ouro destacam-se os seguintes: 
Brittan ( 1975) observou que uma equação de primeira ordem podia descrever a c i anelação a temperatura ambiente 
de alguns minérios, mas não levou cm conta a concentração dos reagentes nem o tamanho das partículas do minério. 
Posteriormente Nico! et ai. ( 19R4) propôs o seguinte modelo de segunda ordem: 

<J_[Aut_~k([Au].. [Au}. )' RA., ~ -- dt 
(I) 

na qual [Au], é a concentração de ouro no minério, [AuL, é a concentração residual de ouro no minério c k é a 
constante de reação. Esta equação não leva em consideração a concentração dos reagentes nem a granulométrica do 
minério, o que limita a sua aplicação para estudos cm engenharia de processo, mas continua sendo utilizado 
especialmente para descrever a lixiviação de minérios auríferos da África do Sul. Posteriormente, Hodouin ct ai. 
( 1990) modificaram este modelo introduzindo o efeito das concentrações de cianeto c oxigênio da seguinte forma: 

d[Au]. " . [ ] [ ]· [ ] [ ] R,.,~--Jt ~k([Au].-[Au],.) .k=k,+k, CN +k, O,, Au,,=k,-k, 0, (2a,b,c) 

na qual [CN-] c [O,] são as concentrações de cianeto livre c oxigênio dissolvido na solução liquida, k é a constante 
cinética, k, (i= I, 2, 3, 4, e 5) são constantes, e a é a ordem de reaçào que neste caso, por ajuste aos dados 
experimentais, foi encontrado I ,X9. Recentemente Ling et ai. ( 1996) propuseram um modelo similar que i(Ji ajustado 
com resultados experimentais de um estudo cinético realizado com um minério canadense: 

d[Au] 
R,.,~---' ~(0.0016±0,0002)[ CN 

dt 
[o, ([Au] [Au]. )" (mg/kg.h) (3) 

Neste modelo a ordem de reaçào para o ouro foi assumida como I ,5 c as outras foram calibradas com os dados 
experimentais. As equações (2) c (3) não leva cm consideração o tamanho das partículas do minério, mas por 
levarem cm consideração os principais reagentes do processo de cianetação podem ser aplicadas para estudos 
preliminares cm engenharia de processos. 

O íon cianeto pode complcxar diversas espécies químicas, especialmente zinco, ferro, prata e cohre cm 
rcações que alem de consumir desnecessariamente este reagente, produzem íons indesejáveis. Estas reações podem 
comprometer o desempenho do processo. por esta razão devem ser levadas em consideração tanto no projeto quanto 
na otimização destes processos. Estudos anteriores realizados por Adams ( 1990) indicaram que o consumo de 
cianeto em alguns minérios é um processo de primeira ordem com relação à concentração de cianeto livre. 

O objetivo deste artigo é apresentar dois modelos cinéticos que foram desenvolvidos para descrever a 
lixiviação de um minério aurífero, levando cm consideração tanto o tamanho das partículas do minério quanto às 
concentrações de cianeto livre e oxigênio dissolvido. No primeiro caso uma equação para a cinética de cianetação de 
ouro é desenvolvida enquanto no segundo caso uma equação para o consumo de cianeto é apresentada. 
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2. TESTES CINÉTICOS 

O minério usado neste esrudo é proveniente da usina de Mina Doyon, que penence à companhia Cambior 
lnc. e esta localizada na região do Abitibi (Quebec, Canadá). As amostras foram coletadas em setembro de 1997 na 
alimentação da usina c, em seguida, fragmentadas e classificadas em laboratório para gerar seis faixas 
granulornétricas, similares às que se encontram na usina. As concentrações de ouro, cobre c prata, para cada amostra 
deste minério, são apresentadas na Tabela 1, assim como as massas especificas e os tamanhos médios das frações 
granulométricas (de Andrade Lima, 2001; de Andrade Lima & Hodouin, 2005). 

Tabela I. Caracterização do minério. 
Faixa granulométrica útm) 

Concentração (mglkg): -21~149 -149+105 -105+74 -74"'53 -53+37 -37 
Ag 2,4 2,2 1,3 1,4 1,8 2,4 
Au 1,7 2,2 2,3 1,5 1,9 2,2 
Cu 486 563 706 619 547 787 

Tamanho médio (fim ) 177 125 88 63 44 30 
Massa específica (mg/cm3) 2,84 2,79 2,78 2,78 2,80 2,80 

O exame da fração granulométrica -37 m11 ao microscópio eletrônico de varredura, Figura 1, mostra que alem das 
partículas de ouro puro e as ligas de ouro e prata completamente liberados, uma apreciável massa do ouro neste 
minério ocorre inclusa na pirita e associada com telúrio c prata. 

8 

D 

Figure I. Imagens de elétrons retrodifundidos da fraçilo -37 mfl mostrando partlculas de ouro na pirita. 

Os experimentos de eianetação do ouro foram realizados em um reator fechado de 1000 mi no qual 500 g 
do minério e igual massa de água desmineralizada foram adicionadas. Analogamcntc, os testes de consumo de 
cianeto !oram realizados um reator fechado de 250 ml no qual I 00 g do minério c igual massa de água 
desmineralizada foram adicionadas. A figura 2 mostras esquematicamente a configuração do reator usado em ambos 
experimentos. 

Nos experimentos de lixiviação de ouro o efeito da granulometria do minério, assim como das 
concentrações de cianeto livre e oxigênio dissolvido, foram investigados. Um planejamcnto de experimentos fatorial 
com dois níveis foi usado para cada fixa granulométrica conforme é mostrado na Tabela 11. Os niveis altos e baixos 
das variáveis (respectivamente 40 e 8 mgfL para oxigênio dissolvido e 650 c 260 mg!L para cianeto livre) foram 
selecionados levando em consideração os valores encontrados na usina de Mina Doyon. A razão molar entre o 
cianeto livre e o oxigênio dissolvido ([CN']/[02}) nos experimentos foi entre 8 c 100, ou seja, trabalhou-se com 
amplo excesso de cianeto. 
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Figure 2. Esquema do reator usado nos experimentos cinéticos. 

:DJbela ll. Experimentos realizados para o ajuste dos parâmetros cinéticos da cianetação. 
__ ,_ __ T=-:a=m=anhos üun) -37; _-53+37 ; -74+53 ; -105+74 ; -149+105 ; -210+149 

Concentração de cianeto livre (mg/L) 260 260 650 650 
Concentração de oxigénio dissolvido @gl!.) 8 40 8 40 

Os experimentos de cianetação foram realizados da seguinte forma: o núnério foi inicialmente misturado 
com água desmineralizada e ox.igênio, ou ar, foi introduzido na polpa. Em seguida o pH foi ajustado para 12 com 
hidróxido de sódio. Apos quinze minutos de condicionamento o cianeto foi adicionado e o tempo de reação contado 
a partir deste momento. Durante o experimento as concentrações de oxigênio dissolvido e cianeto livre, assim como 
o pH e a velocidade de agitação foram verificados e ajustados manualmente. O tempo de execução dos experimentos 
foi de cerca de 24 horas e durante este tempo amostras foram retiradas para analise de ouro no sólido a cerca de 0,5; 
1; 1,5; 3; 5; 8; 12 e 24 horas. Estas amostras foram imediatamente filtradas a vacum c o sólido foi lavado com água 
desmineralizada. Nos experimentos de consumo de cianeto o minério também foi misturado com água 
desmineralizada e, apos a adição de ar e um condicionado de quinze minutos, o cianeto foi adicionado. 

Durante os experimentos, as concentrações de ouro foram analisadas nas amostras de minério usando a 
técnica gravimétrica clássica, e as concentrações de cianeto livre foram analisados por cromatografia iónica. Nestes 
testes apenas o pH c a concentração de oxigênio dissolvido foram controlados. A concentração de ouro residual no 
minério ([ Au ], .J foi estimada através da medida do conteúdo deste metal após um lixiviação por cianeto durante 

3 6 a 48 horas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 3 mostra como a concentração de ouro residual no minério ([AuJ. .J varia em função do tamanho 

médio das partículas do minério. O comportamento assintótico observado é explicado pela liberação do minério que 
é reduzida com o aumento do tamanho das partículas. Este parâmetro foi ajustado com a seguinte equação empírica 
(de Andrade Lima, 2001; de Andrade Lima & Hodouin, 2005): 

[Au),,.,=0,357 [1-1 ,49Exp(-1 ,76x W ' d)] (g/t) (4) 

onde d é o tamanho médio das partículas do minério em J.UU, também mostrado na Figura 3. 
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Figure 3. Concentração residual de ouro em função do tamanho médio das partículas do minério. 

A lixiviação de minérios auríferos é um processo beterogêneo no qual cianeto, oxigênio e ouro são os 
reagentes mais importantes, quando o pH e a temperatura são mantidos constantes. Neste estudo, para descrever este 
processo e poder levar cm consideração o efeito do tamanho das partículas, um modelo análogo ao que foi 
apresentado na equação 3 foi usado, mas a relação funcional entre a constante cinética k e o tamanho médio das 
partículas foi levado em consideração. Após testar varias possibilidades, a equação cinética obtida através do ajuste 
não linear com resultados experimentais para descrever a lixiviação do minério estudado foi (de Andrade Lima, 
200 I; de Andrade Lima & Hodouin, 2005): 

(mg!kg b) (5) 

onde d é o tamanho médio das partículas do minério, [Auj. é a concentração inicial de ouro para cada fração 
granulométrica do minério, k Au é a constante de reação, (Au)._.,. é a concentração residual de ouro para cada fração 
granulornétrica do minério, [CN') é a concentração de cianeto livre na solução, e [02) é a concentração de oxigênio 
dissolvido na solução. 

Os resultados experimentais e calculados obtidos com a equação 5 são apresentados na Figura 6. Os ajustes 
silo raroavelmente bons para as fixas granulométricas mais fmas c se deterioram um pouco para as faixas 
granulométricas mais grosseiras, devido aos problemas de amostragem e representatividade. Observa-se na equação 
5 que a ordem da reação obtida foi aproximadamente dois, como já foi descrito em outros estudos (Hodouin et ai. 
1990; Nico I et ai. 1984). Nota-se também que a ordem de reação com relação ao cianeto foi de aproximadamente 
um, c para o oxigênio de cerca de 1/4. A constante de reação (k,.) é uma funçl!o cúbica do tamanbo médio das 
partículas do minério, o que pode indicar que o volume deste (e não apenas a área exposta) tem um efeito sobre a 
cinética de lixiviação. 

A taxa de dissolução de ouro, calculada usando a equação 5, mostra que mesmo com o grande excesso de 
cianeto, esta longe da região constante que é encontrada na lixiviação de ouro puro, para concentrações de cianeto 
maiores que 1000 mg!L e na qual R,. oc [02) (llabashi, 1967). Os valores da taxa de dissolução do ouro encontrado 
no presente estudo são menores que estas encontradas para ouro puro possivelmente devido à textura do minério 
(Kameda, 1949); entretanto, os valores encontrados aqui são da mesma ordem de grandeza destes encontrados por 
Ling ct ai. ( 1996). 

Certos minerais de cobre como bornita (FeS.2Cu2S.CuS), cuprita (Cu20), azurita (2CuC03.Cu(OH)2), c 
malaquita (CuC03.Cu(OH)2) são bastante solúveis cm soluções aquosas de cianeto e podem formar diversos íons 
complexos (llabashi, 1967). Os sulfctos de ferro como marcassita (FeS2) c pirotita (Fe1.,S, com x=O to 0,2) 
consomem grandes quantidades de cianeto e oxigênio para formar íons complexos como [Fe(CN)6r' (Habashi, 
1967 ; Marsden and H ouse, 1992). O consumo de cianeto depende da temperatura e das concentrações de oxigênio, 
de cianeto c dos compostos que reagem com este. Neste trabalho apenas o efeito da concentração do cianeto e do 
tamanho das partículas do minério foram investigados. Após testar varias possibilidades, a equação cinética obtida 
através do ajuste não Linear com resultados experimentais para descrever o consumo de cianeto livre pelo minério 
estudado foi (de Andrade Lima, 2001; de Andrade Lima & Hodouin, 2005): 

Rr- --~=( 1,69xto-• )[cN ]'·" 
dt d 0·'"-6,40 

(mg!L b) (6) 
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onde d é o tamanho médio das partículas do minério e [CN"] é a concentração de cianeto livre na solução. Os 
resultados experimentais c calculados à partir da equação 6 são apresentados na Figura S. Note que os ajustes são 
razoavelmente aceitáveis pard as fixas grnnulométricas estudadas. 
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Figure 4. Concentração de ouro no minério em função do tempo, do tamanho das paniculas e das concentrações. 
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Figure 5. Concentração de cianeto livre em função do tempo e do tamanho médio das partlculas. 
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A figura 5 mostra que o consumo de cianeto pelo minério estudado não é um processo de primeira ordem 
com relação à concentração de cianeto, em contraste com os resultados observados por Adams (1990). No presente 
caso a ordem da reação com relação ao cianeto livre é aproximadamente três. A presença de consumidoras de 
cianeto, especialmente os minerais de cobre, no presente caso parece ser a causa principal deste aumento na ordem 
de reação. Nota-se na equação 3 que a constante cinética, neste caso, é uma função do inverso da raiz quadrada do 
tamanho médio das partículas, e, como esperado, o consumo de cianeto é muito mais rápido nas partículas finas do 
minério que oas grossas, devido à liberação de partlculas consumidoras de cianeto. 

A ligura 6 mostra como variam as constantes de rcação de lixiviaçllo e consumo de cianeto em função do 
tamanho médio das partículas do minério. Nota-se que as constantes cinéticas variam de uma forma muito diferente 
com o tamanho médio das partículas. Pode-se ainda inferir através destes gráficos que enquanto a lixiviaçlio é 
influenciada pela liberação de minerais de ouro, o consumo de cianeto é influenciado pela liberação de minerais de 
cobre e ferro, que ocorrem em proporções muitos maiores que o ouro neste minério. 
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Figure 6. Efeito do tamanho das panículas do minério nas constantes cinéticas de cianetaçlio e consumo de cianeto. 

A reação de cobre com cianeto é mais complexa que a reaçào do ouro, pois um grande número de íons 
complexos pode ser formado, como por exemplo, CuCN, Cu(CNh·. Cu(CN)J"2 e Cu(CN)4l. Entretanto os diagramas 
de distribuição dos ions de cobre e seus compostos mostram que Cu(CN)3"

2 é o complexo mais estável quando [Of 
)/[Cu]< 6,5, para qualquer valor de pH (Nguyen et al., 1997; Deschênes and Prud'homme. 1997; Recs and van 
Deventer, 1999). No presente caso, o minério estudado tem uma concentração de cobre de 0,04 a 0,08% e a razão 
molar ente o cianeto livre c o cobre situa-se entre 1,5 e 4, o que indica que a maior parte do cianeto consumido deve 
ser devido à fom1açilo de complexo Cu(CN)1"

2
• 

Os estudos cinéticos realizados com a fração granulométrica - 37 ~ no qual a concentração de cobre no 
minério e no liquido em função do tempo e da concentração de cianeto livre (ajustada para 260 e 650 mg/L), é 
sumarizado na Figura 7. Nota-se que para uma concentração de cianeto livre de 260 mg/L, cerca de 187 mglkg de 
cobre são dissolvidos em 24 horas. Por outro lado os experimentos de consumo de cianeto nas mesmas condições 
revelam que cerca de 218 mg!L de cianeto foram consumidos, o que significa que a raz.ão molar experimental entre 
o cianeto livre e o cobre ([CN)I{Cu]) é 2,8, um valor próximo do valor estequiométrico teórico encontrado no 
complexo Cu(CN)J·2• Esta observação corrobora a hipótese que os minerais de cobre tem um papel importante no 
consumo de cianeto no minério aurífero de Mine Doyon. 
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Figure 7. Concentração de cobre no minério e na solução em função do tempo e das concentrações. 
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4. CONCLUSÕES 

Um minério aurífero da região do Abitibi (Quebec, Canadá) foi caracterizada c usado em experimentos 
cinéticas visando descrever a cinética de lixiviaçào de ouro c do consumo de cianeto. Após fragmentação e o 
minério foi classi ficado por tamanho e as diversas fàixas granulométricas foram usadas nos ensaios cinéticas em 
reator fechado. Os resultados experi mentais foram ajustados por equações cinéticas empíricas que levam cm 
consideração não apenas as concentrações dos reagentes, como também o efeito do tamanho das partículas do 
minério. O modelo de li xiv iação do ouro demonstra que a ordem de reaçào é aproximadamente dois para o o uro, um 
para o cianeto e 1/4 para o oxigênio e que a constante de reação decrescente com o cubo do aumento do tamanho das 
partículas do minério. Os testes cinéticos de consumo de c ianeto demonstra ram que a ordem de reaçào é cerca de 
três para a concentração de cianeto livre e que a constante cinética diminui com o aumento do tamanho das 
partículas do minério de fom1a ahmpta. Os resultados dos testes cinéticos demonstraram que a taxa de dis solução de 
ouro aumenta com a diminuição do tamanho das partículas do minério devido ao aumento da acessibilidade deste 
metal ao cianeto e o oxigênio. Por outro lado, os resultados levam a crer que o aumento do consumo do cianeto 
ocon·e devido à liberação dos minerais de cobre. Um resultado que merece ser destacado neste trabalho é a 
demonstração de que existe uma granulometria ótima para a li xiviaçào de minérios auríferos, para a qual a 
dissolução do metal é suticientcmente rápida c o consumo de li xiviante é acei tável. 
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