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RESUMO
Soluções salinas concentradas pe rmitem a cluiçào de cianocompl exos metálicos de res inas ani ô ni cas de base forte. Co ntudo. a
ausência de sc leti vidadc na c lui ção c a necessidade de utili zação de soluções sali nas muito conce ntradas têm im poss ibilitado
o recicl o des tas so luções ao processo de eluição, inviabili zando a apli cação industrial da rota. O prese nte trabalh o in ves tigo u a
e luiçào dos cianocompl cxos de cobre de res ina ani ô nica de base fo rte co m uma solução mi sta contendo Z n(CN)/IKC I. A combi nação desses reage nt es viso u a cluição scleti va dos e ianoco mplcxos de cobre co mo tam bém a red ução da concentração do sa l
na solução clu en tc. A ad ição do cia neto de zinco ú solução sa lin a propiciou gan hos significati vos de selctividadc em re lação às
soluções co ntendo KCI apenas c KCI associ ado a cianeto livre.
PALAVRAS-C H AVE: Recuperação de C ianeto: Res ina de Troca Ió ni ca: Eluiçào Seletiva c Cobre.

ABSTRA C T
Conccntrated salinc soluti o ns a ll ow thc cluti on o fmctallic cyanide complcxcs fro m strong base res ins. Howcver, the lack of selec ti vity and th c necd for us in g co ncc ntratcd so lutio ns ha vc made d iftlc ult to rccycle thcsc solutions to lhe elutio n process, bccomin g thc tce hnique imprac ti ea l for industrial applica ti o n. T hc prescnt work investi ga ted the c lu tio n o f copper cya nide complcxcs fro m strong base ani o ni c rcsin wi th a mi xcd solutio n co nta inin g Zn(CN)/ IKC I. Thcsc rcagents wcrc combin ed in ordcr
to obtain th c sclccti vc clution of thc copper cya nocomplcxcs, as wc ll as thc red uct ion o fthc salt concc ntration in thc clu cnt solution. Thc add ition of zinc cya nidc to thc sali nc solution increascd thc selectivity o f thc desorpti o n proccss in rclation to the
so lutions co ntainin g onl y KC I and KCI assoc iatcd to frec cya ni de.
KEY WORDS: Cya nidc Rccovcry; lo n cxc hange; Sc lcc ti vc Elutio n; Coppcr.
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1- INTRODUÇÃO
A lixiviação com cianeto constitui o método universal para a recuperação industrial de ouro c prata de seus
minérios (Lu e outros, 2002; Miltzarek c outros, 2002). O destino usual dos rejcitos contendo cianeto é a disposição em barragens, onde o reagente é degradado por meio de exposição à radiação solar. Alguns incidentes de graves proporções ambientais cnvolvt;ndo rejeitos cianetados aumentaram a percepção pública negativa sobre o processo de cianetação de minérios de ouro c levaram a um maior rigor da legislação ambiental regulamentadora da
atividadc. O Código Internacional de Gercnciamcnto de Cianeto foi uma iniciativa das empresas mineradoras que
estabeleceu um limite máximo de 50mg/L para a concentração de cianeto dissociável cm meio fracamente ácido
(WAD) em áreas abertas, tais como barragens.
O processo de degradação natural do cianeto em barragens é um método utilizado para o tratamento de soluções diluídas, tomando-se inadequado para efluentes com concentrações mais elevadas; nesses casos a utilização
de oxidantes químicos, que acelerem o processo de destruição do cianeto antes do descarte final do efluente aquoso mostra-se necessária. A destruição química do cianeto é um processo oneroso que pode acarretar ainda problemas ambientais decorrentes da degradação do cianeto cm espécies potencialmente tóxicas como a amónia (Miltzarek c outros, 2002). A utilização de técnicas para se recuperar o cianeto surge como uma opção atrativa , especialmente em um contexto de processos que visem um maior desempenho ambiental.
Os processos de recuperação de cianeto de efluentes aquosos da cxtração de ouro c prata utilizados industrialmente são cm geral aplicados no tratamento de grandes volumes de solução com concentrações relativamente baixas de cianeto livre c cianeto WAD ("weak acid dissociabk")- cianocomplexos de zinco e parte dos cianocomplexos de cobre. Os demais cianocomplcxos metálicos estão geralmente presentes cm qu a ntidades reduzidas . Os processos industriais de recuperação de cianeto envolvem variações do conceito acidificação-volatili zação-rencutralização (AVR). A t~1ixa de pH atingida durante a etapa acidificaçào é de 4-5
para soluções contendo concentrações significativas de cobre , que não é suficiente para liberar o cianeto associado a este metal. Devido a este fato, as técnicas utilizadas para a recuperação de cianeto tornam-se em geral ineficientes e de alto custo. A aplicação de processos de recuperação de cianeto utilizando resinas de troca iónica (IX) aparece como uma opção interessante pelas seguintes vantagens técnicas: (i) a concentração
do cianeto na forma de cianocomplcxos na fase resina, reduzindo o volume a ser submetido à recuperação c
(ii) a possibilidade de recuperação do cianeto diretamentc de polpas. Estes t~ltores têm um impacto dircto na
redução dos custos associados à recuperação de cianeto. Algumas difkuldadcs inerentes ao processo- como
a adsorção extremamente lenta do cianeto livre (componente de maior concentração no efluente da cxtração
de ouro) e o envenenamento da resina pela precipitação de metais, como o cobre c o ferro , ocorrida durante a etapa ácida de recuperação do cianeto - tem dificultado a sua aplicação comercial. Este envenenamento
pode ser evitado através de uma técnica que possibilite a cluição dos metais cm condiçocs cm que não ocorra a precipitação dos cianocomplcxos insolúveis ou que promova a dissolução total dos complexos metálicos precipitados na resina. Para evitar esses problemas , alguns autores propuseram a cluição dos cianocomplexos metálicos com: (i) uma solução de cianeto de zinco (Zn(CN)/ ) (Leão & Ciminclli , 2001 ), (ii) soluções salinas (Lukey e outros, 2000a; Leão & Ciminclli, 2000) c (iii) a partir da oxidação c dissolução do cianeto de cobre (CuCN) (Fernando c outros, 2002). Surge então o terceiro grupo de dificuldade a ser mencionado que é a inexistência de um processo com aplicação industrial que possibilite a separação de zinco c cobre (os principais cianocomplexos cm minérios de ouro-cobre) cm soluções com altas conccntraçôcs de cianeto, como no caso (i) ou de sal, como em (ii). A dificuldade na separação zinco/cobre tem sido um dos principais fatores que impedem a viabilização da utilização industrial da resina de troca iónica nos processos de
recuperação de cianeto.
Alguns estudos visando a cluição de resinas de matriz poliacrílica carregadas com Ni(CN)/. Cu(CN),~ ,
Cu(CN)/" c Fc(CN) 64 . demonstraram que soluções de nitrato de sódio c cloreto de sódio (NaCI) não apresentam scletividade apreciável na eluição dos cianocomplexos de cobre cm detrimento dos demais metais (Leão
& Ciminelli, 2000). Uma solução de 2moi/L de KCI contendo 200mg/ L de cianeto livre apresentou certa seletividadc na cluição dos cianocomplexos de cobre (Lukcy c outros, 2000a) de resinas de matriz de policstireno-divinilbenzeno, contudo, com os problemas da elevada concentração de sal. O presente trabalho investigou a adição do cianeto de zinco a uma solução salina (KCI) a fim de promover a cluição sclctiva dos cianocomplcxos de cobre c a redução da concentração do sal. A proposta de adição do cianocomplexo de zinco
fundamenta-se na possibilidade de substituição do cianocomplcxo de cobre pelo zinco. devido à maior afinidade da resina pelo metal, bem como na hipótese de que o aumento da concentração desse complexo na fase
aquosa reduz a força motriz para a sua dessorção da fase resina, promovendo assim a cluição preferencial do
cianocomplcxo de cobre .

498

XXIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 Carregamento da Resina
A resina utilizada durante os trabalhos experimentais de eluição dos cianocomplcxos de cobre e zinco foi aresina aniônica de base forte IRA 458CI da Rohm&Hass. A matriz desta resina é constituída de uma estrutura acrílica gel cruzada e possui a capacidade de carregamento de I ,25 meq/mL (forma C!-). A resina Amberlitc IRA 458CI
foi escolhida devido à sua seqi.icncia de afinidade pelos cianocomplcxos de cobre e zinco (Zn>>Cu). De acordo
com Rivcros ( 1993), a resina IRA 458CI apresenta a seguinte ordem de seletividade cm relação aos cianocomplexos: Zn> Fc>>Cu , Ni>Au.
Os ensaios experimentais cm coluna (carregamento ou cluição da resina) foram conduzidos em colunas de vidro com diâmetro interno de 30mm c comprimento de 14cm, encamisadas, com circulação de água cm temperatura constante, mantida pelo uso de um banho tennostatizado UNITEMP modelo 116 acoplado com controlador de
temperatura. Após a adição da resina seca no recipiente da coluna, 2L de água destilada eram percolados pela coluna durante 60min, de modo a se obter a expansão do leito c a expulsão de todo o ar contido. A solução de carregamento era transferida através de uma bomba pcristáltica (COLE-PARMER SYSTEM MODEL N"7553-70) conectada à coluna através de mangueira de polietileno. Durante a expulsão do ar, não ocorreu nenhuma eluição metálica da resina, segundo as análises químicas realizadas.
Anteriormente aos ensaios de adsorção foi percolada uma solução I moi /L de NaCI (99%, Synth) a fim de se
ati v ar a resina. Em seguida o leito de resina foi lavado através da percolação de 20BV de água a I OBV /h. O carregamento da resina ocorreu cm temperatura constante de 25°C e a determinação do ponto de saturação da resina foi
obtida através do monitoramcnto das concentrações de cobre e zinco nos efluentes de saída da coluna. A solução
de carregamento da resina consistiu do efluente industrial oriundo da usina de Queiroz Nova Lima- MG contendo
em média 35,5mg Zn/ L; 27mg Cu/L; 0,03mg Fe/L; 20mg SCN-/ L e 163, 14mg CN-/ L na fonna de cianocomplexos metálicos (Zn, Cu c Fe) c cianeto livre. A percolação da solução de carregamento foi finalizada no momento
em que a concentração dos metais no efluente na saída da coluna se igualou à concentração de alimentação.

2.2 - Determinações dos Metais em Solução
As concentrações dos metais cm fase aquosa foram determinadas por absorção atômica utilizando o espectrômetro PERKIN-ELMER, modelo AANALYST I 00. O comprimento de onda utilizado para detecção do cobre foi
de 324,8nm para uma tàixa linear de concentração de I a 4mg/ L. Já para a detecção do zinco o comprimento de
onda utilizado foi de 213,9nm para a fàixa linear de concentração de 0,5 a 3mg/L.

2.3 - Eluição de Cobre com uma Solução contendo KCI e Zn(CN)/
LU - Ensaios em Batelada
Os ensaios iniciais de cluição dos cianocomplexos da resina de troca iônica de base forte foram realizados em
batelada. utili zando um agitador ICELL MODELO 113 , cm temperatura ambiente (2SOC) . O objetivo foi verificar
o potencial de cluição de uma solução de KCI contendo Zn(CN)/ , com base na hipótese de substituição do cianocomplexo de cobre pelo z inco, devido à maior afinidade da resina pelo complexo de zinco. Como parâmetro de
comparação, foram realizados ensaios com uma solução de cloreto de potássio na concentração de 2mol!l, conforme indicado pela literatura (Lukcy c outros, 2000). Foram realizados ensaios com soluções de KCI e KCI e CN 11Vfc'
com e sem adição de Zn(CN)/ no elucntc.
A solução elucntc foi preparada a partir da dissolução de KCI (99% , Synth) em água destilada. A concentração
de 200mg/ L CNiovrc foi ajustada pela adição de NaCN (95%, Vetec). O cianocomplexo de zinco (Zn(CN) 4 2 ) foi obtido a partir da combinação de Zn(CN) 2 (98,0%, Aldrich) c NaCN (quantidade molar equivalente para a complexação do zinco a Zn(CN)/). Os ensaios foram conduzidos em erlemayers de 200mL, vedados com rolhas, onde
0,5g de resina seca contendo 52,3mg Cu/gresina (0, 76mol!L) e 29, 7mg Zn/g,c,ina (0,41 moi!L) era contatada com
90mL de solução contendo 2mol/ L de KCI. As concentrações de Zn de 0,005mol/ L foram adicionadas ao eluente
de tal forma a se obter a quantidade estequiométrica de cianeto de zinco em relação ao cianeto de cobre presente
na resina. O pH do cluente foi fixado em I 0,5 e ajustado com uma solução de I moi/ L NaOH (98%, QM). O tempo total de cluição foi de 60min.
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Os ensaios experimentais subseqüentes tiveram o objctivo de determinar os efeitos da concentração de KCI
e da temperatura na seletividadc de eluição Cu/Zn. Os experimentos foram realizados cm batelada, com as condições de volume, pH e tempo de agitação citadas anteriormente. As concentrações de KCI utili zadas foram de:
0,5; I ,0; I ,5 e 2,0moi/L. A concentração de cianeto de zinco foi fixada cm 0,02mol/ L (I, 16g Zn/L). O aumento
na concentração de zinco no eluente, em rel ação aos ensaios anteriores, visou tàc ilitar a troca pelo cianocompl exo de zinco em relação aos cianocomplexos de cobre adsorvidos. Para manter a relação cstcquiométrica entre o
cianeto de zinco do eluente e o cianeto de cobre da resina, a massa de resina Ambcrlite IRA 458Cl (52,3mg Cu/
g,c,;na(0,76moi/L) c 29,7mg Zn/g'""'"(0,41moi/L)) adicionada foi de 2g. Os ensaios foram reali zados nas temperaturas de 25 e 50"C.

2.5- Ensaios em coluna- Efeito da Concentração de Zn(CN)/
Uma solução de Zn(CN)/· (50mg/L de Zn) foi percol ada pelo leito de resina a fim de saturar completamente
a resina que seria empregada nos ensaios de e luição subseqücntcs. Durante o procedimento de saturação da resina
não houve nenhuma eluição de cobre.
A concentração de KCI c o pH do eluentc foram respectivamente fixados em I moi /L e I 0,5. As concentrações
de Zn empregadas no eluente foram: O; 0,3; 0,5; 0,7 e I ,Og/ L. A solução contendo KCI c Zn(CN)42 foi transferida a
uma vazão constante de 2BV /h através do leito de resina contendo uma massa conhecida. Para estes ensaios foram
utilizadas a resina Amberlite IRA 458CI contendo 23,7mg Cu/g,c,;,)0,33moi/L) c 59,7mg Zn/g'"'",(0,73moi/L).

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 -Ensaios em Batelada
Na Tabela I são apresentados os resultados de cluição de cobre c zinco da resina Ambcrlitc IRA 458CI referentes aos ensaios de verificação do potenci al de eluição com um a solução de KCI c Zn(CN)/. Os resultados da Tabe la I indicam que adição de cianeto de zi nco à solução de KCI provocou uma queda brusca da cluição de zi nco da
resina, dessa forma melhorando a seletividade cm relação à cluição do cobre. A cluição do zinco caiu de 82,0 para
10,6% na presença de cianeto de zinco e de 99, 9 para 18,0% na presença dç cianeto de zinco c CN""c (200mg/ L).
Na ausência de Zn(CN) 4 ~ a eluição não se mostrou sel ctiva: 89,2% Cu c 82'% Zn para solução de KCI c 98,4% Cu
c 99% Zn para a solução de KC I c CNhvrc·

Tabela I - Efeito da adição de c ianeto li vre e cianeto de zinco na sclctividade da cluiçào de cobre c zinco da resina Ambcrlite
IRA 45 8CI com solução 2moi/L de KCI ( pH = I 0,5 c 25"C)

Concentração Inicial (moi!L)

Eluição ( % )

CNiivre

Zn(CN) 4 2

Zn

Cu

o

82,0

89,2

0 ,008

o
o

99,4

98,4

o

0,005

10,6

78,7

0,008

0,005

18,2

95,7

Observa-se que a adição de cianeto li vre provocou o aumento na cluição de ambos os metai s. Em re lação ao cobre, este aumento pode ser atribuído à maior estabilidade da espéci e (Cu(CN)/·) cm so luções sa linas (Lukcy c outros, 1999). Em rel ação ao zinco os resultados obtidos indicam uma maior afinidade do cianocomplcxo (Zn(CN) 4 2- )
pela fase aquosa contendo cianeto li vre.
A queda na cluição de zinco da solução mista Zn(CN)/ "IKCI cm relação à solução de KCI é justificada pe la
diminuição do gradiente de potencial químico do zinco entre a fase resina c aquosa. De acordo com a primeira lei
de Fick (Treybal, 1980), a ad ição de cianeto de zinco no e luente implica na queda da força motri z necessária para
a transferência de massa de zinco da resina para so lução durante sua eluição.
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onde JZnCNé o fluxo molar da espécie Zn(CN)/". D é o coeficiente de difusão de Zn(CN)/' e ac~/<~7 é o gradiente de
concentração de Zn(CN)/ de acordo com a distância z.
A ausência de sclctividadc na eluição dos cianocomplexos de zinco e cobre pelas soluções de 2moi/L de KCI
e 2moi/ L KCI c 200mg/ L de CN 1 im· pode ser atribuída à hidrofilicidadc da matriz polimérica da resina IRA 458CI.
A literatura apresenta resultados semelhantes em que foi observada uma seletividade Cu/Zn pouco significativa em
eluições salinas de resinas com matrizes hidrot1licas, como a resina Purolite A860S de matriz poliacrílica (Leão
& Ciminelli, 2000).
A Figura I mostra o efeito da variação da concentração de KCI na cluição de cobre e zinco da resina Amberlite IRA 458CI (45,4mg Cu/g'""""(0,65mol/L) e 55,4mg Zn/gresina(O,?Rmol/L)) com uma solução de KCI /Zn(CN)/cm temperaturas de 25 e 50"C. A concentração de Zn(CN)/- e o pH foram mantidos constantes em 0,02moi/L
Zn(CN)/ ( 1.16g/ L Zn) e I 0,5, respectivamente.
O perfil de eluição de cobre a 25"C (Figura I (a)) demonstra que o aumento da concentração de KCl de 0,5 para
I ,Omol/ L resultou cm um aumento de74 para 85'Yo da cluição do cobre. A partir de I ,Omoi/L de KCI , a elevação da
concentração de KCI provocou acréscimos menos significativos no cobre extraído. A eluição máxima de cobre foi
de 98% com a solução de 2moi/L de KCI. O perfil de eluição em 50"C apresentou-se semelhante àquele obtido em
25"C. Contudo, na temperatura mais elevada foram observadas mudanças menos significativas no percentual de
eluição de cobre cm relação à variação na concentração de KCI. A cluição variou de 91% (0,5moi/L KCI) atingindo o valor máximo de 9X'% (2moi!L KCI).
A Figura I (b) apresenta os perfis de cluição de Zn para as temperaturas de 25 e 50"C. Os valores negativos da
cluiçào foram obtidos a partir do balanço de massa c significam que o Zn foi adsorvido pela resina. A análise com
base na eluição foi adotada a fim de utilizar um parâmetro de comparação direta na avaliação dos resultados obtidos. De acordo com os perfis apresentados nas Figuras I (a) e (b), o aumento na concentração de Cl- na solução
tende a tàvorccer a cluição de ambos os metais . Lukcy e outros (2000b) utilizando o modelo de adsorção descrito por De Kock ( 1995) explicam esta queda na afinidade dos cianocomplexos de cobre por uma resina aniônica de
base forte contendo o grupo funcional trimctilamina (-N '(CH) 3 ) . A menor adsorção dos cianocomplexos de cobre
em soluções salinas é atribuída à maior estabilidade da espécie Cu(CN)/ cm detrimento do Cu(CN)/ (Lukey e
outros, 1999b ). O tctracianocuprato (I) (espécie de maior coordenação) requer três sítios de adsorção em relação ao
tricianocuprato (I), o que desfavorece a adsorção da espécie Cu(CN)/. Como conseqüência há um deslocamento
do equilíbrio da rcação de cluição (equação (2)) cm favor da troca dos cianocomplexos pelos íons cloretos . Devido à maior afinidade da resina pelos cianocomplcxos de zinco em relação ao íon cloretos, os sítios liberados pelos
complexos de cobre deverão ser prcfcrcncialmcntc ocupados pelo Zn(CN)/ presente na solução eluentc.

(2)

O aumento na temperatura teve um efeito negativo na seletividadc Cu/Zn de eluição. O favorecimento da eluição de cobre c zinco é um indicativo de que o fenômeno da adsorção de seus cianocomplexos pela resina Amberlite IRA 45XCI envolve uma rcação exotérmica Como a cluição ou dcssorção de ambos os metais da resina é favorecida, a eluição se torna menos sclctiva.
A eluição com a solução mista (Zn(CN)/IKCI) contendo 0,5moi/L KCI apresentou a maior seletividade (74%
de Cu c -54% de Zn), entretanto a cluição de cobre foi relativamente baixa. Portanto, optou-se por realizar os ensaios posteriores cm coluna com uma solução de KCI de I moi!L.
A Figura 2 mostra o efeito do aumento concentração de Zn(CN)} nos pel'fis de eluição dos cianocomplcxos de
cobre e zinco da resina Ambcrlitc IRA 458CI contendo 24mg Cu/g'"'"'"(0,37moi/L) e 55,4mg Zn/grcsina(0,78mol/ L))
através de ensaios cm coluna. Pelos dados ilustrados na Figura 2(a), observa-se que a redução na concentração de
zinco do cluentc não ocasionou diferenças significativas no percentual de cluição de cobre. Após a passagem de
20BY, a eluição de cobre foi cm torno XO% de cobre. Em relação ao perfil de cluição de zinco apresentado na Figura 2(b ), a diminuição da concentração de zinco no clucntc proporcionou o aumento da eluição deste metal. Para
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as soluções de KCl contendo 0,0 ll e 0,0 l5mol/L Zn(CN)/ é observado o aumento da massa do metal na resina
após a el uição (elui ção negativa).
Confrontando os resultados apresentados na Figura 2, fica demonstrado que o aumento da concentração de
Zn(CN)/ na solução de KCI propiciou uma maior se letividade na cluição dos cianocomplcxos de cobre em detrimento de zinco da resina, já que a massa final de zinco na resina cluída aumentou com utilização de soluções
mistas Zn(CN)/IKCI com maiores concentrações iniciais de zinco, este resultado é confi rmado através da Figura 2(b). A presença de Zn(CN)/ não causou nenhum efeito significativo na cluição percentual do cianocomplexo
de cobre, com isto, a troca iônica predominante ocorrida na cluição dos cianocomplcxos de cobre pode ser atribuída aos íons cloretos.
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Figura 2 - Efeito da concentração de Zn(C:N)/· na solução eluentc de KCI (Imo I/L) na c luiçào de cobre c zinco.
A temperatura, o pH. e a vazão foram respectivamente: 25"C; I 0.5 c 2.0BV /h.
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4. CONCLUSÕES
A eluição dos cianocomplcxos de cobre c de zinco adsorvidos na resina Amberlite IRA 458CI com uma solução salina de KCI não se mostrou sclctiva. A adição de cianeto livre provocou o aumento na eluição de ambos os
metais, sem, contudo favorecer a sclctividade de cluição.
A adição de Zn(CN)/ Ütvorcccu a sclctividadc na cluição. A adição de cianeto de zinco à solução de KCI causou uma queda brusca na cluição de zinco da resina: de 82,0 para I0,6'% para a solução de 2mol KCI/L e de 99,9
para 18,0'% para a solução de 2mo i/ L KCI c O,OOXmoi/L CN 1;,,< (200mg/L). A eluição de cobre manteve-se cm torno de 80'X,.
O aumento na temperatura teve um efeito negativo na scletividadc de eluição Cu/Zn, de acordo com uma rcação exotérmica.
O aumento da concentração de Zn(CN)/ na solução de KCI , aumentou a se leti vidade de cluição de cobre em
detrimento do zinco. A recuperação de cobre mostrou-se independente da concentração de Zn(CN) 4 2. do elucnte;
portanto, a clui çào de cobre pode ser atribuída à troca com os íons cloreto.
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