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RESUMO 
O processo de lixiviaçiio empregando cianeto tem sido utilizado pelas minerações por mai s de cem anos na cxtração de ouro e 
prata . A degradação natural c a oxidação química são os processos mais utilizados no tratamento dos efluentes da mineração de 
ouro. O processo clctrolítico se mostra uma alternativa que não envolve o emprego de reagentes químicos c a geração de gran
des quantidades de resíd uos só lidos contendo substâncias tóxicas. Nes te traba lho foi realizado um estudo voltamétrico para o 
sistema c desenvolvido um rcator elctrolítico para remoção do cobre, prata e ouro e ox idação dos cianetos, onde foram testa
dos catodos na forma de telas de aço inoxidável c de titân io, c anodos de telas de titânio revestidas com óx ido de rutênio. Fo
ram obtidas remoções de cobre. prata c ouro de 99,25 , I 00 c I 00%, respecti vamente, após uma hora de eletrólise, de um efluen
te industrial com catodos de telas de titâni o, utilizando-se urna densidade de corrente de 0,77 mA em-2, temperatura de 60"C e 
vazão do eletrólito de 0,417 L min· '. Nessas condições, após uma hora de eletrólise a eficiênc ia de corrente, o consumo energé
tico e o rendimento espaço-tempo obtidos fo ram de 7,0'Yt,, 15,5 kWh kg· ' e 0,2 1 kg m' h 1

, respectivamente. A redução na con
centração de cianeto total do cktrólito foi de 93,!\X'Yo. 

PALAVRAS-CHAVE: ouro, prata, cobre, cianeto, recuperação c lctro lítica 

ABSTRACT 
Leaching process with cyanidc has bccn used for go ld and silver extraction tor more than a century. Natural degradation and 
chernieal ox idation are thc rnost uscd processes in thc gold rnining for trcating eyanide effiuents. The eleetrolytie proeess sho
ws up as an attractivc altcrnativc to trcat such an d'fl ucn ts, sincc it does not employ much ehemieals and do not generate much 
tox ic sludgc. ln this papcr, a voltammctric study fór thc system cyanide-coppcr-silvcr-gold was presented and an electro lytic re
actor, with stainlcss stccl or titanium mesh cathodes and ruthenium oxide layercd titanium grids anodes, tür thc remova! ofthe
se metai s with simultancous cyanidc oxidation from cl'flucnls was developed. A copper remova! of99.25% and silver and gold 
removais of l OO"A, wcrc achicvcd aficr onc-hour clectrol ys is with titanium cathodes, current density ofO. 77 mA cm ' , 60°C and 
clcctrolytc ftow rate of 0.417 L min·'. Undcr thcse eonditions, after onc hour of electrolysis, the current efficiency, cnergy con
sumption and spacc time yield wcrc respectivcly 7.0%, 15.5 kWh kg·' c 0. 2 1 kg m1 Ir '. Thc total cyanidc conccntration decre
ase in thc elcctrolytc was 93 .!\X'%. 

KEY WORDS: gold, silver, coppcr, cyanidc 
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1. INTRODUÇÃO. 

O processo de cianetaçào de minérios aurHcros tem sido largamente empregado há mais de um século, ape
sar do desenvolvimento de estudos visando encontrar wn agente lixivianle de menor toxicidade (Zhcng e outros, 
2006). A lixiviaçào de minérios contendo baixos teores de ouro c a quantidade significativa de cobre pode ser con
siderada um dos grandes desafios atuais da ind(tslria minero-metalúrgica. Contudo. a capacidade do cianeto cm 
formar complexos com outros metais, tais como mercúrio, zinco. cobre c niquei, além de promover aumento no 
consumo de insumos, dificulta o tratamento dos efluentes gerados (Dai & Breuer, 2009; Gõncn e outros, 2004). 

Os cAuentes gerados na produção de ouro apresentam concentrações de cianeto total na faixa entre I 00 a 500 
mg!L c pH em tomo de 10,5 (Gõnen e outros. 2004). Os métodos de degradação natural e oxidação química são 
os mais utilizados pelas minerações de ouro, como ilustrado no gráfico da Figura I, baseado em pesquisa realiza
da cm mais de cem usinas. 
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Figura I : Sumário dos principais processos de tratamentos de efluentes empregados 
cm algumas minerações de ouro (Goode, et a/., 200 l ). 

Apesar de serem largamente empregados, o~ processos químicos oxidativos apresentam algumas desvanta
gens tais como: geração de resíduos contendo metais pesados e elevado consumo de reagentes quimicos. No caso 
específico da cloração alcalina cabe salientar que o método não é eficiente para c ianocomplexos metálicos devi
do à baixa taxa de reação e a possibilidade de produção de organoclorados, no caso do efluente contenha compos
tos orgânicos (Dash e outros, 2009). 

A Tabela l apresenta uma classificação de processos de tratamento de efluentes cianidticos baseado no princi
pio de remoção dos contaminantes do efluente. 

Tabela I : Principais processos de tratamento de enucmes contendo espécies cíanidncas (Youog, 200 I). 

Principias Métodos de Tratamento 

Fisicos Diluição, Membranas (eletrodiálise. osmosc rcversa) c Hidrólise/Destilação 

Complexação AcidificaçãoNolatilização!Reoeutralização (AVR). Adição de Metal. Flotação c Extração por Solvente 

Adsorção Resinas. Carvão Ativado e Minerais (ilmcnita, hcmaLita, pirita, carvão e 7cólitas) 

Oxidação 
QtLímica (cloro, hipoclorito, ozônio. peróxido de hidrogêmo, dióxido de enxofre, bissulfito de amónio c 

ácido de Caro- H
2
SO,), Elctrólise (d1rcta e geração de Cl2 "in situ'}, Bio-oxidaçi!o, Fotólise. 

A escolha do processo mais adequado para o tratamento de um efluente contendo cianeto será função de uma 
série de fatores. Entre eles destacam-se (Outra e outros, 2002): 

- Concentração e composição do efluente a ser tratado. 
- Qualidade final des~jada no despejo e legi:.Jação ambiental local. 
-Localização da unidade de tratamento, disponibilidade e preços de reagentes c insumos, topografia c área dis-

ponível para implantação da unidade. 
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-Tipo de processo que gerou o efluente (galvanoplastia, ccmcntaçào ou elctrorrccuperaçào) 
- Escala de operação da unidade geradora do efluente. 
- Custos de capital c de operação da unidade de tratamento. 

Apesar da oxidação clctroquímica do cianeto requerer. cm alguns casos, um elevado custo de capital, pode ser 
vantajosa por, não utilizar reagentes químicos, apresentando baixo custo operacional, além de permitir a recupera
ção dos metais contidos na solução (Chcng c outros, 2002). 

Na literatura são cncontmdos diversos trabalhos tratando da degradação do cianeto empregando diferentes 
processos. Contudo. o número de trabalhos focando a recuperação dos metais contidos cm efluentes da mineração 
de ouro é reduzido. Desta fi.mna, o presente trabalho teve por objctivo realizar a recuperação de ouro, prata c cobre 
c a degradação de cianeto de efluentes cianídricos, sintético c industrial, por uma rota clctroquímica. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os ensaios de voltamctria foram cfctuados no Laboratório de Elctroquímica Aplicada (LEA) do Programa de 
Metalúrgica c de Materiais (PEMM) da COPPE-UFRJ empregando um potcnciostato da marca Princeton Applied 
Rcscarch, modelo 27JA. acoplado a um microcomputador equipado com o software M270 para aquisição dos da
dos c controle dos experimentos. 

O reator empregado no presente trabalho foi confeccionado cm acrílico, podendo ser classificado como uma 
célula de placas paralelas, monopolar, com convecção forçada e fluxo pistonado turbulento, operando em regime 
de batelada com recirculação. Foram empregadas de cinco telas de titânio ou aço inoxidável com área de 0 .091 m2 

como catodo e telas de titánio revestido com óxido de rutênio como anodo com área de 0,079 m2
, gentilmente ce

didas pela Dcnora do 1:3rasil. 
O sistema operacional era constituído de bomba pcristáltica Cole Parmer, modelo 7553-70, para alimentação 

do clctrólito na célula clctrolítica; duas bombas centrífugas de marca March, modelo LC 2CP-MD para recircula
ção do clctról i to de forma a garantir um regime turbulento no interior do reato r; um reservatório de vidro com ca
pacidade de 2,0 litros. o qual se encontrava posicionado sobre um agitador magnético com aquecimento da marca 
lka, modelo RH basic KT/C, que promovia a homogeneização c ajuste da temperatura do eletrólito; fonte de ali
mentação da marca Icei - Manaus, modelo PS 6100 c cletrodo de referência de calomclano saturado acoplado a 
dois multímctros de marca Icei- Manaus, modelo MD 6450, para controle dos potenciais catódico e anódico. 

A solução sintética empregada nos testes foi preparada com reagentes químicos de elevada pureza c diluídos 
cm água Mili-Q, sendo o sal de cianeto de cobre cedido pela Casa da Moeda do Brasil (CMB). As concentrações 
molares de ouro, prata. cobre c cianeto foram de 2,54 X I o<>, 6,94 X I O', 2,36 X 10·' c 5, 77 X I O··', respectivamen
te, além de adicionar 0,25 M de K ~SO~ com clctrólito suporte. O efluente industrial foi fornecido pela Companhia 
Rio Paracatu Mineração (RPM), empresa do grupo Kinross Gold Corporation. 

As determinações das concentrações dos metais foram realizadas em espcctrômetro de absorção atômica da 
marca Shimadzu, modelo AA-6XOO. 

As am11iscs da concentração de cianeto total t(Jram feitas nas dependências da CMB utilizando destilador au
tomático da marca Büchi. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Testes Voltamétricos 

Na Figura 2 podem ser vistos voltamogramas cíclicos onde a velocidade de rotação do eletrodo de titânio 
variou entre 52 a 314 rad s 1

• Foi empregada uma solução sintética contendo concentração molares de ouro, pra
ta , cobre c cianeto de 2.54 X I O·''. 6, 94 X I O·', 2,36 X I o·' c 5, 77 X I 0·.1, respectivamente, em solução 0,25 M 

de K ~SO~. 
A equação de Lcvich relaciona a densidade de corrente limite com a velocidade de rotação do clctrodo de tra

balho c permite verificar se processo de deposição do metal é controlado por mecanismo de difusão. 

I I ~ 0,6217Ff) ' 1 v I , , l!J I ' c (I) 
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Figura 2: Voltamogramas cíc licos cm so lução de, empregando velocidade de varredura de 200 mV s '. temperatura de 25"C, 
cm diferentes velocidade de rotação do catodo de titünio. 

A partir dos dados mostrados acima foi construído um gráfico, mostrado na Figura 3, relacionando o valor da 
densidade de corrente limite com a ra iz quad rada da ve locidade de rotação do clctrodo. Como a reta obtida não 
passa pela origem não se pode afirmar que a elctrodeposição dos metais seja controlada apenas por di fusão, apesar 
desta ter um papel importante no processo. 
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Figura 3: Variação da densidade de concntc limite com a raiz quadrada da velocidade de rotação do elctrodo de titünio. 

Na Figura 4 são apresentados os voltamogramas cícl icos, empregando c lctrodo de titânio, obtidos cm duas 
temperaturas distintas. Os resultados indicaram que o aumento da temperatura do clctrólito de 40 para 60"C cau
sou uma desporalização de cerca 40 m V na reação de deposição de prata, além de c aumento dos va lores de den
sidades de corrente no sentido catódico a partir de -1150 m V, que sugere um favorecimento na reação de redução 
dos meta is contidos no eletróli to. 
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Figura 4: Voltametria cíclica cm diferentes temperaturas cm velocidade de varredura de 200m V s·1, 

velocidade de rotação do clctrodo de titânio de I 000 rpm, e concentração molares da solução: 
Cu '". Au\ Ag' e CN· de 2 ,54 X 10·6, 6,94 X lO"', 2,36 X 10·3 e 5,77 X IO"J, respectivamente. 

3.2 -Testes Realizados em Reator Eletrolitico 

Os gráficos das Figuras 5 apresentam os histogramas das eficiências de corrente para deposição de cobre e o 
consumo energético específico para fonnação da liga de Cu-Ag-Au dos 72 ensaios realizados com telas de aço ino
xidável e titânio nas mesmas condições operacionais. A média da eficiência de corrente para os ensaios realizados 
com telas de titânio (3,24%) foi superior a obtida empregando telas de aço inoxidável (2,31 %). 

A média do consumo energético específico para os testes com catodos de titânio realizados em potencial ca
tódico constante foi significativamente menor (43,14 kWh kg-1) quando comparada com a média obtida utilizando 
catodos de aço inoxidável (59,75 kWh kg·• ). 

O melhor desempenho do catodo de titânio nesses dois parâmetros pode ser atribuído à menor densidade 
de corrente de troca deste elemento quando comparado com o ferro, niquei c cromo, principais componentes do 
aço inoxidável. 
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Figura 5: l listogramas para as eficiências de corrente e consumo energético específico, para deposição de cobre, 
empregando catodos de aço inoxidável e lítânio. 

Foi elaborado um planejamento estatístico em três níveis com repetição no ponto central, visando verificar a 
influência de a lgumas var iáveis de processo na deposição dos metais contidos no efluente cianídrico. Foram esco
lhidas como variáveis independentes à densidade de corrente catódica, temperatura, vazão do e letrólito e a rela
ção das áreas catódicalanódica. 
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A Tabela 2 mostra os níveis selccionados para o plancjamcnto dos experimentos cm rcator clctroquímico. 

Tabela 2: Variávei s independentes c níveis selccionados para o plancjamcnto estatístico. 

Níveis 
Variáveis 

Inferior Central Superior 

Vazão (L h·') 7 25 43 

Relação C:atodo/ A nodo O,X6 I ,73 2.59 

Temperatura ("C) 40 50 60 

Densidade de corrente (mA cm·') 0,77 1.20 1,64 

Na Tabela 3 da análise de efeitos estimados para as eficiências de corrente c da recuperação de metais cm dite
rentes tempos de deposição, onde os valores significativos são apresentados cm ncgrito. Como pode ser visto, um 
aumento da densidade de corrente catódica dentro da área de estudo (0, 77 a 1,64 mA cm c) apesar de aumentar a 
eficiência de recuperação dos metais reduz significativamente a eficiência de corrente. 

Os resultados obtidos indicam que o incremento da temperatura do clctrólito aumenta a recuperação dos me
tai s c melhora a eficiência de corrente nos primeiros trinta minutos de cletrólise 

Tabela 3: Análise dos efeitos estimados para as eficiências de corrente c de rccup..:ração de metais 

em diferentes tempos de clctrólise empregando catodo de titânio. 

(eletrólito: [Cu '] = !50 mg L' . [Au '] = 0,5 mg L·' , [Ag '] = 7.5 mg L·' c [CN] = 150 mg L·' c 0 ,25M de K,SO) . 

Eficiência de corrente ( 'Yu) Eficiência de recuperação(%) 

Variáveis Independentes Tempo de Elctríllisc (min) 

30 60 9() 120 30 ()() '-) () 120 

Densidade corrente (mA cm-' ) -11,2 -13, 7 -14,3 - 14,9 5,27 5,0 7 3,06 1.76 

Temperatura ("C) 6,16 0.42 1.32 0,91 9,6/ 5.12 3,05 2.3 1 

Vazão do Eletrólito (m-' h') 0.66 0.40 0.45 0.43 tU 7 -0.42 -0.15 -U9 

Relação das Áreas catódica/anódica O, 17 -0.24 O,XS O,X4 0.03 0,36 -0.20 -0,46 

Para a reação de oxidação do cianeto, ocorrida nos anodos de titânio revestidos com óxido de rutênio, nenhu
ma das variáveis selecionadas se mostrou significativas dentro dos limites fixados para o estudo, como pode ser 
observado no diagrama de Pareto apresentado na Figura 6. 
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Figura 6: Diagrama de Pareto para degradação após 120 minutos de elctrólisc empregando anodos de titânio 

revestido com óxido de rutênio. 
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A Tabela 4 apresenta as efici ências de remoção de ouro, prata, cobre e cianeto da solução sintética; eficiên
cia de corrente para deposição de cobre, metal com maior concentração, e consumo energético específico para 
a liga formada. 

Em decorrência da análi se de cianeto total requerer um volume de alíquota maior, a determinação da concen
tração de cianeto foi rea lizada somente no inicio c no final do experimento . 

Como pode ser visto na Tabela 4, as concentrações de ouro e prata atingem o limite de detecção nos primei
ros 30 minutos de clelró li sc. Operando com as densidades de corrente de I ,20 c I ,64 mA cm·2 a remoção do co
bre ocorre após 90 minutos de deposição, enquanto que para O, 77 mA cm·2

, são necessários 120 minutos. A que
da da concentração de cobre ao longo do tempo de clctrólisc ocorre de forma logarítmica, indicando uma reação 
de primeira ordem. 

O período de 120 minutos não foi suficiente para degradar a concentração de cianeto de modo que o efluen
te esteja dentro do padrão de I ,O mg L 1 para a concentração de cianeto total , estabelecido pela Resolução do CO
NAMA n" 357/2005, mostrando a necess idade de um tratamento complementar para adequação do efluente. Dois 
pontos di fic ultaram a oxidação dos íons de cianeto no presente estudo; a continua remoção de íons de cobre da so
lução, que a tua como catali sador da rcação de oxidação, c o pH da solução que foi próx imo a I 0,5, que não permi
tiu a deposição de um filme de óxidos de cobre nos a nodos (Szpyrkowic e outros, 2005), fato comprovado por mi
croscopia eletrõnica de varredura nos clctrodos. 

Tabela 4: Resultados obtidos cm testes galvanostáticos, empregando efluente cianídrico sintético, 
cm diferentes den sidades de corrente c tempos de deposição. 

Densidade de co r rente Tempo d e Eletrólise (rnin) 

(m A cm-1) 
Parâ metros Operacionais 

30 60 90 

Remoção de ouro ('Yo) 100 -

Remoção de prata ('%) 100 - -

Remoção de cobre(% ) 74,M; 9 1,45 98,72 

0,77 
Remoção de CN ,.,,"' (%) - -

Eficiência de corrente Cu(% ) 25 ,4X 16,76 10,97 

Consumo energét ico espec ífi co 
1 

' ' " 
2,57 4,69 6,5 5 

(kWh kg') 

Recuperação de ouro(%) 100 - -

Recuperação de prata (%) 100 - -

Recuperação de cobre(%) 82,97 97,2 1 100 

1,20 
Re moção de CN "''"' (%) - - -

Eficiênc ia de co rrente Cu (%) 18,83 12,04 6,74 

Consumo energét ico espec ífico ' ''" 4,38 R, 17 12,56 
(kWh kg ' ) 

Recuperação de ouro(%,) 100 - -

Recuperação de rrata (%) 100 - -

Rccureraçào de cobre (%) 87,54 98,93 100 

1,64 Cone . estimada de CN """' - - -

Efic iênc ia de w rrcnte Cu (%) 15,3 8 9,73 5,24 

Consumo cnerg0tico esrccíficn ] I ~;) 
6,6_1 12,82 19,45 

(kWh kg') 

120 

-

-
99,91 

9 1,26 

8,34 

9, 15 

-

-

100 

95,5 1 

5,05 

17, 18 

-
-

100 

9l\,90 

3,90 

26,22 
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A Tabela 5 apresenta os resultados médios obtidos da remoção clctrolítica de metai s de efluente industrial 
fornecido pela Mineração Rio Paracatu. Os ensaios foram realizados cm densidade de corrente de 0,77 mA cm·2• 

Como pode ser observado, 60 minutos são necessários para a uma remoção dos metais contidos na solução. Os va
lores de eficiências de correntes mais baixos e maiores consumos energéticos específicos, quando comparado com 
o eletrólito sintético pode ser atribuído a menor concentração de íons metálicos e à presença de complexos de cia
neto de ferro no efluente industrial. 

Tabela 5: Resultados obtidos cm testes galvanostátieos, empregando efluente industrial cm O, 77 mA enr2• 

Tempo de Eletrólise (min) 
Parâmetros Operacionais 

15 30 60 90 120 180 

Remoção de ouro ('X,) 100 - - - - -

Remoção de prata (%,) 100 - - - - -

Remoção de cobre(%) 82.09 95.52 99.2) 99,63 99.63 100 

Remoção de cianeto(%) - - - - - 93,XX 

Eficiência de corrente Cu (0/c,) 22.91 13.50 7.03 4.71 3.53 2,36 

Consumo energético especifico 
4,58 7.92 15,54 23.29 3 1 '13 46,75 

(kWh kg ') 

4. CONCLUSÕES 

Conforme apresentado nos ensaios de voltametrias cíclicas pode-se verificar que o mecanismo de difusão tem 
importância no processo de deposição dos metais, bem como a temperatura, que favoreceu a despolari zação das 
reações catódicas. 

Os ensaios realizados cm rcator elctrolítico empregando catodos de titânio indicaram que a eficiência de corrente 
foi 15,3% maior que a obtida com catodo de aço inoxidável, para a deposição de cobre, após IRO minutos de eletróli
se, e um consumo energético específico 46,0% menor quando comparado com o obtido com aço inoxidável. 

A eficiência de con·ente para a deposição de cobre e o consumo energético específico para a obtenção da liga 
de Au- Ag-Cu foram de 7,0% e 15,5 kWh kg', para o tratamento de um efluente industria da mineração de ouro. O 
custo operacional do processo eletrolítico, sem considerar a depreciação da unidade, foi estimado cm R$ 2,60 por 
metro cúbico de efluente tratado (U$ I ,54). Esse valor torna a rota clctrolítica atrativa se comparada aos proces
sos tradicionais de oxidação química e de tratamento biológico, cm função da receita gerada pela recuperação dos 
metais. 
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