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RESUMO 

Embora grande parte da produção mundial de ouro seja proveniente do processamento de minério aurífero, uma 
quantidade expressiva desse metal, como subproduto, é o resultado do processamento elctrolítico de um outro metal 
(cobre). A produção mundial de ouro está estimada em 2600 toneladas por ano das quais em tomo de I 0% são 
provenientes de subprodutos de outros processamentos metalúrgicos. A maior parte do ouro como subproduto vem do 
processamento da lama anódica do eletro-rcfino de cobre. Concentrados de sulfetos de cobre, provenientes do processo 
de flotaçào de minérios primários de cobre, contém, comumente, pequenas quantidades de metais preciosos, tais como 
ouro, prata, selênio e telúrio. Durante o processo de fusão desses concentrados praticamente todo ouro e prata, bem 
como uma significativa quantidade de selênio e telúrio, encontram-se nessa lama. Os anodos de cobre são· eletro
refinados em um sistema eletrolítico, onde o eletrólito é uma solução acida de sultàto de cobre, para produzir cobre 
eletrolítico de alta pureza (>99,99%). Os metais preciosos de interesse (Au e Ag) são coletados na lama anódica desse 
processo de refino. 

Neste trabalho de pesquisa, visa-se a utilização de uma rota hidrometalúrgica oxidativa avaliando o uso de distintos 
agentes oxidantes, a fim de remover/extrair os metais preciosos encontrados nesta lama anódica e recuperá-los através 
de uma precipitação seletiva. 

Os resultados obtidos até o presente momento apontam para uma extração de ouro em tomo de 90% e cobre em tomo 
de 95%. 

PALAVRAS-CHAVE: Lama anódica, Eletrorefino, Cobre, Metais preciosos. 

ABSTRACT 

Although great part ofthe gold world production is originated from auriferous ore processing, an expressive amount of 
that metal, as by-product, is the result of the electrolytic proccssing of another metal (copper). The world gold 
production is estimated in 2600 tons a year of which 10% come from processing other metallurgical by-products. Most 
of the gold as by-product comes from the processing of anode slime of copper electro-refining. Copper sulphide 
Concentrates, from the flotation process of primary copper ores, contains, commonly, small amounts ofprecious metais, 
such as gold and silver, and selenium and tellurium, as such. During the smelting process of those concentrate 
practically ali gold and silver, as well as a significant amount of selenium and tellurium, are in that sludge. The copper 
anodes are electro-refined in an electrolytic system, where the electrolyte is an acid solution of copper sulphate, to 
produce electrolytic copper ofhigh purity (>99.99%). The precious metais ofinterest (Au and Ag) are collected in the 
anode slime of that refining process. 

ln this research work, an oxidative hydrometallurgical process is accomplished evaluating the use of different oxidizing 
agents, in order to remove/extract the aforementioned precious metais that anode slime and further recovering them 
through a selective precipitation. 

The results obtained so far point out to a gold extraction of around 90% and copper extraction of around 95%. 

Key-words: Anode slime, Electro-refine, Copper, precious Metais. 
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I. INTRODUÇÃO 

A extração de cobre de concentrados de sulfetos minerais, obtidos pelo processo de flotação, se dá pelo uso de rotas 
hidrometalúrgicas e pirometalúrgicas. Concentram-se nesses concentrados os metais preciosos, a exemplo do ouro e da 
prata e, adicionalmente, selênio c tclúrio. 

As rotas hidrometalúrgicas mais utilizadas são : a Lixiviação sob pressão c a Biolixiviação. A Lixiviação sob pressão 
consiste na suspensão mecânica do concentrado de sulfctos de cobre, provenientes do processo de flotação desses 
sul fetos, sob pressão de oxigênio cm meio ácido (ácido sulfúrico), obtendo-se, assim, uma solução ácida de sulfato de 
cobre. Já a biolixiviação, ou lixiviação bio-assistida, consiste num processo natural de dissolução de sulfetos, resultante 
da ação de um grupo de bactérias que oxidam minerais sulfetados disponibilizando os metais presentes em suas formas 
iônicas solúveis. 

As rotas pirometalúrgicas em prática comercial são: a Ustulação, seguida de lixiviação sulfúrica, e o Processo Flash 
Smelting. A ustulação consiste na transformação de sulfetos de cobre, na presença de oxigênio e temperaturas elevadas, 
em óxido de cobre. Esse óxido é submetido, em seguida, a uma lixiviação sullürica com fàm1ação de sulfato de cobre. 
A última rota, praticada industrialmente, consiste na transformação pirometalúrgica dos sulfetos de cobre em cobre 
blister, um tipo de cobre metálico impuro, que é, posterionnente, eletrorrefmado atingindo a pureza de 99,99% de onde 
se origina a lama anódica que é o objeto desse estudo. 

1.1 Processo Flash Smelting 

Esse processo pirometalúrgico visa a transformação direta dos sul fetos de cobre, contidos nos concentrados de notação 
desses sulfetos, em cobre metálico impuro, também conhecido como cobre blister. Esse processo é conhecido como 
Flash Smelting, de autoria da Outokumpu/Finlândia. 

Em termos de custo operacional e de investimento, o Flash Smelting é uma rota atrativa visto que utiliza, também, a 
energia inerente da combustão do concentrado de t1otação, fato que reduz, dramaticamente, o gasto energético. 
Atualmente, mais que 99,9% do enxofre, na forma de anidrido sulfuroso (SO~ ). produto da decomposição ténnica dos 
sul fetos, pode ser capturado na produção de ácido sulfúrico. 

Esse processo, desenvolvido pela Outokumpu, é responsável pela metade da produção mundial de cobre primário. 

Esse processo viabiliza a planta de ácido sulfúrico, devido à sua natureza contínua, pois assegura um fluxo contínuo de 
anidrido sulfuroso (S02) de elevada rcatividade. 

A extração pirometalúrgica de cobre a partir dos sulfctos desse metal consiste, tradicionalmente, das seguintes etapas 
básicas: a) Ustulação do concentrado de sultctos; b) Fusão do mate; c) Conversão c d) Refino ao fogo. 

Após o refino ao fogo, a pureza do cobre é da ordem de 99,5% sendo posteriormente purificado por refino eletrolítico 
para produzir um cobre de altíssima pureza (>99,99%). 
Visto que se trata de um processo em circuito fechado, as condições de operação são melhoradas reduzindo, 
conseqüentemente, as emissões atmosféricas. 

Eletrorreftno de Cobre: Uma vez obtido o cobre blister, devidamente refinado ao fogo, este é fundido em anodos, em 
uma unidade de produção de anodos que alimentarão as células de refino eletrolítico desse metal. A Figura I mostra 
uma unidade de produção de anodos. 

O cobre blister embora possuindo uma pureza relativamente elevada (em tomo de 99,5%) não é suficientemente puro 
para fins elétricos necessitando, por conseguinte, ser refinado eletroliticamente. Esse cobre impuro é transfonnado em 
anodos, como mostrado na Figura 1, e em detalhe na Figura 2, a seguir, que comporão o sistema eletrolítico de refino de 
cobre. Esse sistema produz cobre de alta pureza (>99,99%). 
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Figura 1- Unidade de produção de anodos. 
Figura 2- Tamanho original de um anodo de 

cobre blister. 
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Na indústria, esse processo de refino é realizado em uma escala expandida. Por outro lado, considerando a utilização 
dos mais sofisticados métodos químicos não é possível remover todas as impurezas contidas no cobre impuro. No 
entanto, com o refino eletrolítico é possível produzir cobre de elevada pureza (99,99%). 

Os anodos de cobre blister são imersos em um eletrólito contendo uma solução ácida de sulfato de cobre. Os catados de 
cobre puro são posicionados face-a-face com os anodos, utilizando-se elevadas intensidades de corrente, da ordem de 
200A. 

Sob essas condições, os átomos de cobre se dissolvem (se oxidam) dos anodos de cobre impuro para formarem ions 
cúpricos. Esses íons migram em direção aos catodos onde são depositados (reduzidos) na forma metálica pura. 

No anodo temos (pólo positivo): 

(1) 

No catodo temos (pólo negativo): 

(2) 

Durante o processo de refino, o ouro, a prata e a platina, presentes na composição dos anodos, não se dissolvem, 
desprendendo-se dos anodos de cobre em dissolução para fonnarem uma lama anódica, de alto valor agregado, que é 
coletada na base das células. 

As impurezas solúveis de ferro e níquel se concentram no eletrólito que deve ser continuamente purificado para evitar a 
co-deposição com o cobre na superficie catódica, fato que reduziria a pureza do cobre eletrolítico. A Figura 3, a seguir, 
mostra, de forma esquemática, uma célula de eletrorrefino de cobre. 
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Célula Eletrolítica 

• Elell"ólito de Sulfato de Cobre em meio de Ácido ~o 
.Anodo 

I!J Lama Anódica 

- Catodo 
• Cobre EletroUtico 

Fig. 3- Célula de eletrorrefino de cobre. 

1.2 Tratamento da Lama Anódica do Refino Eletrolítico de co·bre 

As lamas anódica geradas durante o processo de refino eletrolítico de cobre contêm, dentre outros metais de base, 
metais preciosos com elevados valores agregados. Como já previamente mencionado, o cobre blister, proveniente do 
processl:llllento pirometalúrgico de concentrados de flotação de sulfetos de cobre (tais como calcopirita - CuFeS2 e 
Bonúta - CusFeS4), sofre um processo de eletrorrefino com geração de uma lama anódica, resultados dos processos 
anódicos, que se acumula no fundo das células eletrolíticas. 

Refere-se o presente trabalho ao uso de distintos processos de tratamento de lamas anódicas visando a extração de 
metais preciosos, mais precisamente ouro e prata, usando sistemas de reagentes quimicos oxidantes, a saber: adição de 
peróxido de hidrogênio (H202) a uma suspensão da lama anódica em solução de ácido clorídrico e, adição de ácido 
clorldrico a uma suspensão da lama anódica em solução de hipoclorito de sódio (NaCIO). 

Esse trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade de extração dos metais preciosos, presentes na lama anódica do 
refino eletrolítico de cobre, em particular o ouro e a prata, pela utilização de processos hidrometalúrgicos com os 
agentes ·oxidantes supracitados. Os metais preciosos, uma vez solubilizados, serão separados seletivamente, por 
processos químicos e devidamente transformados em suas respectivas formas metálicas. 

2. MA TERIA IS E MÉTODOS 

2.1. Análise Química e Instrumental da Lama Anódica 

Uma amostra representativa da referida lama foi preparada para a caracterização fisico-quimica, usando métodos 
instrumentais (MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura)IEDS e TGA-DTA). 

O teor de ouro, prata e cobre na amostra foi quantificado por espectrometria de absorção atômica (EAA). O 
equipamento utilizado foi um espectrómetro da marca V ARIAN modelo AA. 

2.2. Experimentos de Lixiviação Oxidativa 

Foi utilizado um reator de vidro com entrada para a adição do peróxido de hidrogênio ou do hipoclorito de sódio, 
agentes oxidantes para a abertura dos metais componentes da lama anódica em estudo, e, ainda, uma saída do excesso 
de cloro a ser neutralizado no frasco lavador contendo soda cáustica. A Figura 3, a seguir, mostra de forma esquemática, 
tal sistema reacional: 
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Frasco Lavador 
(soluçlo de NaOH) 

A;itador Ma&n•tico 
[ill SUspensio de leme pultertzeda em 

soluçio de icido cloódrico concentrlldo 

Figura 3- Sistema reacional a ser utilizado na digestão da lama anódica. 

As condições utilizadas foram: 

Para teste feitos com o peróxido de hidrogênio (H20 2): Adicionou-se lentamente IOO mL do agente oxidante. 
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No teste I: a uma solução de 250m L a I 0% de ácido clorídrico (HCI 37%) com I25 grs de lama anódica em suspensão. 
Sendo agitado durante 4 horas utilizando agitador magnético. 

No teste 2: a uma solução de 250mL a 50% de ácido clorídrico (HCI37%) com 125 grs de lama anódica em suspensão. 
Sendo agitado durante 2 horas utilizando agitador magnético. 

No teste 3: a uma solução de 250mL a 50% de ácido clorídrico (HCI37%) com 125 grs de lama anódica em suspensão. 
Sendo agitado durante 4 horas utilizando agitador magnético. 

No teste 4: a uma solução de 250mL a lO% de ácido clorídrico (HCI 37%) com 50 grs de lama anódica em suspensão. 
Sendo agitado durante 4 horas utilizando agitador magnético. 

No teste 5: a uma solução de 250mL a 50% de ácido clorídrico (HCI 37%) com 50 grs de lama anódica em suspensão. 
Sendo agitado durante 2 horas utilizando agitador magnético. 

Para teste feitos com o hipoclorito de sódio (NaCIO): Adicionou-se lentamente 250 mL do agente oxidante. 

No teste 6: a uma solução de 250mL a 50% de ácido clorídrico (HCI 37%) com 50 grs de lama anódica em suspensão. 
Foi agitado durante 4 horas utilizando agitador magnético. 

No teste 7: a uma solução de 250m L a I 0% de ácido clorídrico (HCI 37%) com 50 grs de lama anódica em suspensão. 
Foi agitado durante 4 horas utilizando agitador magnético. 

No teste 8: a uma solução de 250mL a lO% de ácido clorídrico (HCI 37%) com 50 grs de lama anódica cm suspensão. 
Foi agitado durante 2 horas utilizando agitador magnético. 

No teste 9: a uma solução de 250mL a 10% de ácido clorídrico (HC137%) com 1.25 grs de lama anódica em suspensão. 
Foi agitado durante 4 horas utilizando agitador magnético. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise Química e Instrumental da Lama Anódica 

De acordo com a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (C2H~). o teor de ouro, prata e cobre 
inicial, presente na lama anódica, após digestão de uma amostra representativa dessa lama, foi de 0,04%, 0,26% e 3,0%, 
respectivamente. 

3.2. Experimentos de Lixiviação Oxidativa 

No caso da utilização do peróxido de hidrogênio (H20 2) como agente oxidante, quando em reação com uma suspensão 
da lama anódica em ácido clorídrico, a reação se dará, inicialmente, entre os íons cloreto e o peróxido que promove a 
oxidação desses íons a cloro gasoso, como mostra a reação a seguir: 

H 20 2 +Cr +H+~ HCIO+H20 (3) 

A utilização do peróxido de hidrogênio, com a continuação do processo oxidativo, proporcionará a geração dos íons 
clorato os quais serão responsáveis pela dissolução do ouro e da prata bem como dos MGP. Entretanto, se utilizou uma 
solução de ácido clorídrico com concentração de 10% e 50% (v/v), enquanto que a solução de peróxido de hidrogênio, a 
30 volumes, foi adicionada, lentamente, para otimizar a transformação do cloro gasoso em ácido hipocloroso (HCIO), 
de modo a favorecer a formação dos íons clorato (CI03"), os quais são, suficientemente, oxidantes em meio ácido, para 
digerir os metais preciosos e, adicionalmente, se presentes, os MGP. A tabela 1 mostra os percentuais de remoção de 
ouro, prata e cobre utilizando como agente oxidante o peróxido de hidrogênio (H20 1). 

Tabela L Porcentagem de remoção utilizando como agente oxidante operóxido de hidrogênio (H20 2). 

91,00 0,054 67,20 

3 84,00 0,054 95,47 

5 32,40 0,135 88,66 

Na outra condição, a extração dos metais preciosos da lama anódica é realizada pela ação do hipoclorito de sódio 
(NaCIO) (4-6% P.A.), em contato com uma suspensão composta pela lama anódica e por uma solução de ácido 
clorídrico. A concentração da solução de hipocloríto de sódio utilizado está na faixa de 4-6% (P.A.), enquanto que a 
solução de ácido clorídrico varia entre lO e 50% (v/v). A reação que traduz a geração de cloro no meio reacional pode 
ser vista a seguir: 

CIO-+ cr + 2H+ ~ C/2 + H20 (4) 

Na tabela 2 mostra os percentuais de remoção de ouro, prata e cobre utilizando como agente oxidante o hipoclorito de 
sódio (NaCIO). 
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Tabela 2. Porcentagem de remoção utilizando como a ente oxidante o lorito de sódio (NaCIO). 
t, · <~·'/~ft;'':· 

rtJ1t~~~t< ' 
6 50,75 0,192 96,67 

8 34,00 0,46 96,67 

Como se pode observar obtivemos resultados satisfatórios na cxtração de ouro c cobre tanto na utilização do peróxido 
de hidrogênio como na utilização de hipoclorito de sódio. 

No processo de dissolução da lama anódica, a prata se transfonna em AgCI, composto parcialmente solúvel em excesso 
de íons cloreto: 

AgCI + cr ~ AgCt; 

Age!; +c r ~ Agct;- ...... . 

(5) 

(6) 

Parte desse cloreto de prata pcnnancce insolúvel e se junta aos outros produtos insolúveis, como PbCI2• Entretanto, esse 
AgCI retido na tàse sólida pode ser recuperado/solubilizado por rcação com hidróxido de amônio: 

AgCI + NH 40H ~ Ag(NH3 ) 2 C/+ H '10 (7) 

Tal composto aminado solúvel pode regenerar o AgCI, dessa vez, isolado dos outros compostos insolúveis, por reação 
com solução de ácido clorídrico: 

(8) 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que é possível extrair ouro e cobre através de lixiviação oxidativa utilizando peróxido de hidrogênio e 
hipoclorito de sódio. 
No caso da prata, cloreto de prata é insolúvel, sendo necessário, então que se use um complexo amoniacal para 
solubilizá-la. 
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