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RESUMO 
 
É sabido que a cianetação de minérios de ouro de matriz sulfídrica tende a causar 
no processo consumo de oxigênio e formação de tiocianato mais elevados do que o 
normal. Isso normalmente resulta em aumento do consumo do agente lixiviante 
cianeto de sódio e em diminuição da concentração de oxigênio dissolvido necessário 
para a lixiviação oxidante das partículas de ouro nos tanques de cianetação. A 
ocorrência de partículas de ouro dispersas em matriz de sulfetos pode também 
dificultar a obtenção de altas recuperações de ouro no processo. Geralmente esses 
tipos de minérios sulfetados de ouro podem ser pré-tratados antes da etapa de 
cianetação por etapas de oxidação tais como: bio-oxidação; oxidação por ar em 
pressão ambiente ou elevada em autoclave; ou ustulação em alta temperatura, com 
objetivo de converter os sulfetos em óxidos e/ou sulfatos, e assim reduzir o consumo 
de oxigênio e cianeto durante a lixiviação, e também melhorar a recuperação de 
ouro. No presente trabalho apresentam-se os resultados de um teste em escala 
industrial em uma planta de extração de ouro no estado de Goiás a qual 
normalmente operava com pré-oxidação com ar comprimido apenas em uma 
sequência de três tanques seguida por cianetação em uma série de dezesseis 
tanques agitados mecanicamente e aerados. O minério alimentado no circuito 
apresenta teor médio de 1,70 g Au/t e o principal sulfeto é a pirrotita (cerca de 2,5 
%). A alimentação de 60 L/h de peróxido de hidrogênio concentrado H2O2 a 50 % p/p 
(com densidade = 1,19 g/mL) continuamente em polpa com 60 % de sólidos a uma 
taxa de 150 t (minério seco) por hora resultou em forte aumento na concentração de 
oxigênio dissolvido – em média de cerca de 3,0 a 7,2 mg/L, nos tanques de pré-
oxidação. Isso causou uma redução média no consumo de NaCN de 0,52 a 0,40 kg/t 
de minério, e um aumento na recuperação de Au de uma média de 81,7 % para 83,2 
%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pré-oxidação em cianetação de ouro; aumento de 
recuperação de ouro; redução de consumo de cianeto. 
 
ABSTRACT 
 
It is known that the cyanidation of sulphidic-matrix gold ores tends to cause higher 
than normal consumption of oxygen and yield formation of thiocyanate during the 
process. This normally results in higher consumption of the cyanide leaching agent 
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and reduction of dissolved oxygen needed for the oxidative leaching of the gold 
particles in the cyanidation tanks. The occurrence of gold particles in sulphide matrix 
may also hinder high recoveries of gold in the process. Usually such kinds of gold / 
sulphidic ores may be pre-treated prior to cyanidation through oxidation steps such 
as bio-oxidation; ambient-pressure or high-pressure oxidation in autoclave; or high 
temperature roasting, aimed at converting the sulphides in oxides or sulphates, and 
thus reducing the consumption of oxygen and cyanide during leaching, and also 
improving gold recovery. In the present work, we present the results of a full-scale 
trial in a gold extraction plant in Goiás state – Brazil, which normally operated with a 
three-tanks in series pre-oxidation step using only compressed air, followed by a 
series of sixteen mechanically-agitated and aerated tanks for cyanidation. The ore 
feeding leaching circuit averages 1.70 g Au/t and the main sulphide is pyrrhotite 
(about 2.5 %). The addition of 60 L/h of concentrated hydrogen peroxide, H2O2, 50% 
w/w (with density = 1.19 g/mL) to a pulp of 60 % solids at a rate of 150 ton (dry ore)/h 
resulted in a marked increase in dissolved oxygen in average from about 3.0 to 7.2 
mg/L in the pre-oxidation tanks. This led to an overall reduction of NaCN 
consumption from average of 0.52 to 0.40 kg/t of ore, and a possible increase in Au 
recovery from an average of 81.7 % to 83.2 %. 
 
KEYWORDS: pre-oxidation in gold cyanidation; increase in gold recovery; decrease 
in cyanide consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Durante anos o circuito da AngloGold Ashanti, unidade Serra Grande, indicou 
possibilidades de melhorias na recuperação de ouro correlacionadas com a cinética 
de lixiviação. Alguns tanques foram adicionados, com o objetivo de aumentar o 
tempo de residência, quando de uma expansão do circuito, em 2009. Ainda assim, 
em algumas condições mineralógicas, o tempo de residência do circuito não era 
suficiente para que se extinguisse todo o ouro lixiviável do rejeito. Até 30% do ouro 
presente no rejeito se apresentava de forma ainda lixiviável e não estava sendo 
recuperado em função de deficiências na cinética do processo, especialmente pela 
baixa concentração de oxigênio dissolvido em polpa, ficando assim evidenciada a 
importância de se aumentar a concentração de oxigênio dissolvido.  
 
Experiências anteriores dos presentes autores em outras plantas de extração de 
ouro apontavam a possibilidade de emprego do peróxido de hidrogênio (H2O2) para 
tal fim. (Planta de Siguiri, no continente africano, cujos resultados garantiram uma 
redução da média do rejeito em 0,04 g/t e um consequente aumento da recuperação 
metalúrgica em 0,5%.). O emprego de suplementação de O2 dissolvido por injeção 
do gás O2 puro também poderia ser considerado nesse tipo de situação, mas fatores 
atuais como os baixos preços do H2O2 e os altos preços de energia elétrica que as 
indústrias têm tido que encarar tendem, atualmente, por favorecer a opção do H2O2 
como a mais custo-eficaz para esta aplicação. 
 
Assim, no presente trabalho descrevem-se as condições empregadas e reportam-se 
os resultados obtidos com o teste de aumento da concentração de oxigênio na polpa 
da lixiviação pela adição de peróxido de hidrogênio na etapa de pré-oxidação no 
circuito. 
 
1.1. O peróxido de hidrogênio como pré-oxidante na cianetação 
 
O peróxido de hidrogênio (H2O2) há anos vem sendo utilizado em plantas de 
extração de ouro (e também de prata) principalmente para: 
 

 Tratamento de efluentes / Neutralização de pilhas esgotadas / Lavagem de 
big-bags; 

 Oxidação em cianetação intensiva; 

 Pré-oxidação em cianetação convencional. 
 
O H2O2 tem as seguintes características relevantes: 
 

1) É um oxidante líquido aquoso com potencial redox (Eh
o = 1,8 V), superior ao 

do O2 (1,2 V). 
2) Como oxidante é capaz de oxidar sulfetos à forma de óxidos ou sulfatos. 

MS + n H2O2  MO ou MSO4 + H2O 
3) É um produto químico não persistente em águas, efluentes e soluções de 

processos, decompõe-se espontaneamente em água e oxigênio: 
H2O2  H2O + ½ O2 

4) Essa reação de decomposição é catalisada por sólidos em suspensão e/ou 
íons aquosos de metais de transição tais como de Fe ou Cu. 
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5) Para o possível emprego na pré-oxidação de minérios contendo sulfetos, 
tanto a oxidação direta dos mesmos, quanto a indireta a partir de O2 gerado 
por decomposição do H2O2 alimentado, são mecanismos úteis possíveis. 

 
 
2. EXPERIMENTOS PRELIMINARES 
 
Inicialmente realizou-se a amostragem e testagem do minério que alimenta a 
lixiviação para caracterização da alimentação e mapeamento dos parâmetros: 
Número de Reatividade (RN) o qual é uma medida da constante cinética da reação 
de consumo de O2 pela polpa e pode ser afetado por fatores como: teor, composição 
e granulometria de Fe-sulfetos na polpa; perfil do Oxigênio Dissolvido (OD) e de 
NaCN; Cinética da Lixiviação baseada na razão NaCN/OD; Auditoria do sistema de 
controle de NaCN.  
 
2.1. Cinética da lixiviação baseada na razão nacn/od 
 
A razão de NaCN/OD foi gerada a partir da divisão das médias das concentrações 
obtidas dos perfis de cianeto e oxigênio dissolvido (Figura 1). A razão encontrada 
inicia muito alta no tanque 4 (aproximadamente 230 ppm/ppm) e reduz 
gradualmente até o tanque 14 (aproximadamente 14 ppm/ppm). 
 

 
Figura 1. Mapeamento da Média dos Perfis de OD e NaCN em operação regular. 

 
Concluiu-se para que se pudesse atingir a taxa ideal desta razão, equivalente a 15 
ppm/ppm, dever-se-ia buscar uma concentração de oxigênio dissolvido entre 15 a 20 
ppm, o que só poderia ser alcançado se fosse substituída a atual aeração na 
lixiviação, por uma oxigenação intensa. 
 
 
3. MONTAGEM DO TESTE INDUSTRIAL 
 
O modo de alimentação de H2O2 consistiu de bombear uma solução diluída com 
água em 10 vezes de Peróxido de Hidrogênio a 50%, para os tanques de Pré-Lime 
(tanques 1, 2 e 3, em série), utilizando uma skid com uma bomba centrífuga, com 
vazão controlada por um rotâmetro. A diluição do peróxido com água foi realizada na 
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própria tubulação a qual, a partir de um determinado ponto, foi dividida entre os 3 
tanques. 
  
Montou-se uma agenda de rotina de controles, por turno, dos principais parâmetros 
envolvidos, sendo esses: Vazão do Peróxido de Hidrogênio; Concentração de 
Oxigênio Dissolvido; Concentração de Cianeto de sódio; Teor de alimentação da 
lixiviação; Teor do rejeito sólido; Consumo mensal de Cianeto de Sódio. 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. Concentração de oxigênio dissolvido 
 
O teste com injeção de Peróxido teve início em 09/06/2014 e foi montado de acordo 
com a estrutura indicada, utilizando uma alimentação inicial de 45 L/h de solução de 
peróxido em seguida diluída com água. No decorrer dos 3 meses do teste, optou-se 
por manter a estrutura com injeção do oxidante apenas nos tanques de pré-lime, 
variando-se apenas a vazão do mesmo, a fim de se atingir a concentração de 
oxigênio dissolvido previamente estabelecida. Controlou-se a vazão de alimentação 
do H2O2 a 50% no período inicial de 9/6 a 10/7, entre 45 e 80 L/h, tendo-se 
encontrado que o valor de 60 L/h atendia adequadamente a demanda e assim ficou 
a partir de 11/7/2014. 
 

 
Figura 2. OD no circuito sob diferentes vazões de alimentação de H2O2. 

 
O controle da concentração de oxigênio dissolvido era realizado a cada 2 horas, pelo 
operador da lixiviação e a partir deste, obteve-se o perfil de oxigênio mostardo na 
Figura 2. Observou-se então que com a injeção de peróxido de hidrogênio, foi 
possível aumentar a média da concentração de oxigênio dissolvido nos tanques de 
pré-lime, a qual antes do teste era de aproximadamente 3 ppm, para 7,2 ppm. 
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4.2. Consumo de cianeto de sódio 
 
O nível de oxigênio dissolvido maior nos tanques de pré-lime permite a oxidação de 
várias espécies consumidoras de cianeto. Esses componentes que utilizavam 
cianeto como agente complexante além da formação de tiocianato desaparecem a 
partir dos primeiros tanques do circuito, e com isso o consumo específico de cianeto 
da planta reduziu-se de forma extraordinária, sendo o mais baixo quando comparado 
a um histórico dos últimos 3 anos (Figura 3). 
 
Considerando o ano de 2014, a média de consumo de cianeto de sódio entre janeiro 
e maio, período anterior ao teste, era de 0,52 kg/t. Realizando-se a média de 
consumo do período após a adição de Peróxido, ou seja, entre junho e outubro, este 
consumo caiu para 0,40 kg/t – uma redução de 23 %. 

 

 
Figura 3. Consumo de Cianeto de Sódio antes e após a injeção de H2O2. 

 
4.3. Cinética da lixiviação 
 
Quando se comparam os valores da recuperação metalúrgica pelo tempo de reação 
é possível perceber a grande melhoria na cinética da lixiviação, apresentada após a 
adição do peróxido de hidrogênio na polpa, confirmando, portanto, que a barreira 
que impedia a melhoria da cinética era a falta de oxigênio dissolvido. As curvas da 
Figura 4 mostram o comportamento da lixiviação antes e depois da adição de 
peróxido, e compara a média dos comportamentos em cada uma das situações. A 
curva de cinética é realizada no circuito industrial, como uma rotina de controle, uma 
vez por semana. A curva laranja representa a melhor recuperação dentre as 
amostras analisadas durante o ano de 2014, sendo que esse resultado ocorreu após 
início dos testes com peróxido de hidrogênio. 
 
4.4. Rejeito 
 
A injeção do peróxido de hidrogênio, provocando um aumento da concentração de 
oxigênio dissolvido, causou também melhorias quando se considera o teor do rejeito. 
Nos meses anteriores ao teste, a média do teor de Au no rejeito foi de 0,283 g/ton, 
para um teor de alimentação médio de 3,27 g/ton. Após a adição de Peróxido, a 
média do rejeito caiu para 0,261g/ton, sob um teor de alimentação médio de 3,46 
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g/ton, como demonstrado no gráfico da Figura 5. Ou seja, observou-se uma redução 
média de 12,8 % no teor de Au perdido no rejeito.  
 

 
Figura 4. Curvas de Cinética de Lixiviação antes e após a injeção de Peróxido de Hidrogênio. 

 
4.5. Recuperação metalúrgica 
 
Os gráficos a seguir (Figuras 5 e 6) contêm os valores de recuperação metalúrgica e 
dos teores de alimentação da lixiviação. 
 
As curvas foram geradas considerando a recuperação média nos períodos anterior e 
posterior à adição de peróxido. A curva vermelha mostra os dados antes da adição 
do peróxido, no período de janeiro a junho de 2014, e a curva azul mostra após a 
adição do peróxido, no período de julho a outubro. 
 
De acordo com os resultados é possível observar que não têm ocorrido 
recuperações metalúrgicas da lixiviação abaixo de 75 %, o que era comum antes da 
adição do peróxido, principalmente para alimentações da lixiviação abaixo de 2 g/t. 
Além disso, atualmente o processo vem trabalhando com uma menor faixa de 
variação na recuperação da lixiviação, o que mostra o aumento do controle do 
processo. Portanto, independente do teor de alimentação da lixiviação a 
recuperação varia entre 75% e 90% enquanto que, antes da adição do peróxido, 
variava de 65% a 90%.  
 
A média da recuperação da lixiviação passou de 81,7% para 83,5%, um incremento 
satisfatório para inclusão do peróxido como parte do processo da lixiviação. 
Ressalta-se que os valores analisados aqui não são referentes à recuperação 
metalúrgica global, mas sim à recuperação da lixiviação. Mesmo tratando-se da 
recuperação global, é possível identificar ganhos após a injeção do peróxido.  
 
No primeiro momento do ano, antes do teste, obteve-se uma recuperação média de 
91,3%, enquanto que após a adição do teste, a média da recuperação global no 
período correspondeu a 92,4%. 
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Figura 5. Variação do rejeito antes e após a adição de Peróxido de Hidrogênio. 

 

 
Figura 6. Análise da Eficiência da Lixiviação. 

 
 
5. CONCLUSÕES 
 
A injeção de peróxido de hidrogênio (H2O2 a 50%) na pré-oxidação a uma vazão de 
60 L/h sobre uma alimentação de polpa (60 % sólidos) de 150 t (minério seco) por 
hora em 3 tanques em série, anteriores ao início da cianetação causou as seguintes 
consequências: 
 

1) Aumento da concentração média de oxigênio dissolvido nos três tanques de 
pré-oxidação de 3 para 7,2 mg/L; 

2) Redução do consumo de NaCN no circuito de cianetação de uma média de 
0,52 kg/t para 0,40 kg/t; 

3) Ganho de recuperação metalúrgica do Au de uma média de 91,3 para 92,4 %. 


